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 Obsah
 
1.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná letos virtuálně »
cysnews.cz | 1.12.2020 | autor: Jana Bečková
https://www.cysnews.cz/gastr...-2020-zacina-letos-virtualne/ 
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos.
 
2.  Hledání Vinařství roku 2020 hlavně virtuálně »
ceskenapoje.cz | 1.12.2020
https://www.ceskenapoje.cz/v...ku-2020-hlavne-virtualne.html 
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos.
 
3.  Soutěž Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně »
hledamvino.cz | 2.12.2020
https://www.hledamvino.cz/so...os-ziveji-a-hlavne-virtualne/ 
Soutěž Vinařství roku 2020, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část 11. ročníku
soutěže se přesunuje do online prostředí.
 
4.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos hlavně virtuálně »
prvnizpravy.cz | 2.12.2020 | autor: rp, prvnizpravy.cz, jbazant, foto arch.
https://www.prvnizpravy.cz/z...acina-letos-hlavne-virtualne/ 
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část
11.ročníku soutěže.
 
5.  Hledá se Vinařství roku »
Metro | 2.12.2020 | rubrika: metrolive | strana: 16
http://www.metro.cz 
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část
11. ročníku soutěže se přesunuje do on-line prostředí.
 
6.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně »
https://www.ibrno.cz | 2.12.2020
http://https://www.ibrno.cz/...iveji-a-hlavne-virtualne.html 
Soutěž Vinařství roku se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část 11. ročníku soutěže se přesunuje do online
prostředí.
 
7.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně »
rtvj.cz | 4.12.2020 | autor: Bronislav Samson
https://rtvj.cz/hledani-nejl...os-ziveji-a-hlavne-virtualne/ 
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část
11. ročníku soutěže se přesunuje do online prostředí.
 
8.  Vinařství roku 2020 bude známo v únoru »
atbars.com | 4.12.2020
https://www.atbars.com/2020/...roku-2020-bude-znamo-v-unoru/ 
Soutěž Vinařství roku, kterou vyhlašuje Svaz vinařů, se uskuteční i letos, byť ve zkráceném režimu. Značná část 11. ročníku
se navíc přesunuje do on-line prostředí.
 
9.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně »
Potravinářský zpravodaj | 8.12.2020 | rubrika: Z domova | strana: 27
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část
11. ročníku soutěže se přesunuje do online prostředí.
 
10.  Vinařství roku přináší online degustace s vítězi »
cysnews.cz | 9.12.2020 | autor: Jana Bečková
https://www.cysnews.cz/gastr...si-online-degustace-s-vitezi/ 
Vinařství roku, nejvyšší oborová soutěž, vstoupila letos do 11. ročníku a dala tedy vinařskému světu již 10 vítězů.
 
11.  Online degustace s vítězi soutěže Vinařství roku »
ceskenapoje.cz | 10.12.2020
https://www.ceskenapoje.cz/v...i-souteze-vinarstvi-roku.html 
Vinařství roku, nejvyšší oborová soutěž, vstoupila letos do 11. ročníku a dala tedy vinařskému světu již 10 vítězů.
 
12.  Nejlepší víno. Vítězové se představí na síti »
Metro | 10.12.2020 | rubrika: domov | strana: 6 | autor: MET
http://www.metro.cz 
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku vstoupila letos do 11. ročníku, dala tedy vinařskému světu již deset vítězů.
 
13.  Vinařství roku se hledá online »
5plus2 | 11.12.2020 | strana: 4 | autor: sol

https://www.cysnews.cz/gastronomie/hledani-nejlepsiho-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-virtualne/
https://www.ceskenapoje.cz/vino/hledani-vinarstvi-roku-2020-hlavne-virtualne.html
https://www.hledamvino.cz/soutez-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-ziveji-a-hlavne-virtualne/
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/hledani-nejlepsiho-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-hlavne-virtualne/
http://www.metro.cz/
http://https//www.ibrno.cz/vivat-vinum/64599-hledani-nejlepsiho-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-ziveji-a-hlavne-virtualne.html
https://rtvj.cz/hledani-nejlepsiho-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-ziveji-a-hlavne-virtualne/
https://www.atbars.com/2020/12/04/vinarstvi-roku-2020-bude-znamo-v-unoru/
https://www.cysnews.cz/gastronomie/vinarstvi-roku-prinasi-online-degustace-s-vitezi/
https://www.ceskenapoje.cz/vino/online-degustace-s-vitezi-souteze-vinarstvi-roku.html
http://www.metro.cz/
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Soutěž Vinařství roku, kterou vyhlašuje Svaz vinařů, se navzdory epidemii koná i letos. Značná část jedenáctého ročníku
soutěže se ale přesunuje do online prostředí.
 
14.  Vinařství roku přináší online degustace s vítězi předešlých ročníků »
hledamvino.cz | 15.12.2020
https://www.hledamvino.cz/vi...-s-vitezi-predeslych-rocniku/ 
Formou videorozhovoru a reálné online degustace s pomocí speciálního degustačního setu se postupně představuje všech
10 dosavadních držitelů titulu Vinařství roku.
 
15.  Soutěž Vinařství roku a online rozhovory s vítězi 10 ročníků »
https://www.ibrno.cz | 15.12.2020
http://https://www.ibrno.cz/...vory-s-vitezi-10-rocniku.html 
Soutěž Vinařství roku vstoupila letos do 11. ročníku a dala tedy vinařskému světu již 10 vítězů. Formou online rozhovorů a
reálných degustací s pomocí speciálního degustačního setu.
 
16.  11. ročník prestižní vinařské soutěže o titul Vinařství roku 2020 »
https://life4you.cz | 11.1.2021
http://https://life4you.cz/g...-o-titul-vinarstvi-roku-2020/ 
11. ročník prestižní vinařské soutěže o titul Vinařství roku 2020 vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským
centrem a za podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.
 
17.  Soutěž Vinařství roku oznámila finalisty, vítěze vyhlásí v únoru »
seznam.cz | 14.1.2021 | rubrika: Jihomoravský kraj | autor: ČTK
https://www.seznamzpravy.cz/...viteze-vyhlasi-v-unoru-137747 
Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray dnes prostřednictvím online přenosu vyhlásil finalisty soutěže Vinařství roku.
 
18.  Odborná porota soutěže Vinařství roku 2020 vybrala devět finalistů »
hledamvino.cz | 14.1.2021
https://www.hledamvino.cz/od...2020-vybrala-devet-finalistu/ 
Odborná porota soutěže Vinařství roku 2020 vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k 11. titulu prestižního
vinařského klání.
 
19.  Devítka vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020 »
kr-jihomoravsky.cz | 14.1.2021
https://www.kr-jihomoravsky....fault.aspx?ID=430937&TypeID=2 
Za účasti hejtmana Jana Grolicha a prezidenta svazu vinařů ČR Tibora Nyitraye bylo ve čtvrtek 14. ledna v přímém on-line
přenosu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje představeno devět finalistů.
 
20.  Vinařství roku: čtyři z devíti finalistů jsou z Břeclavska »
hodoninsky.denik.cz | 15.1.2021 | rubrika: Hodonínsko | autor: Michal Hrabal
https://hodoninsky.denik.cz/...ou-z-breclavska-20210115.html 
Devět finalistů se uchází o titul Vinařství roku 2020. Jejich jména ve čtvrtek oznámil hejtman Jan Grolich.
 
21.  O titul Vinařství roku 2020 se utká devět vinařství »
ceskenapoje.cz | 15.1.2021
https://www.ceskenapoje.cz/v...-se-utka-devet-vinarstvi.html 
Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže
Vinařství roku.
 
22.  Soutěž Vinařství roku oznámila finalisty, vítěze vyhlásí v únoru »
zemedelec.cz | 15.1.2021
https://www.zemedelec.cz/sou...listy-viteze-vyhlasi-v-unoru/ 
Prezident Svazu Vinařů Tibor Nyitray prostřednictvím on-line přenosu vyhlásil finalisty soutěže Vinařství roku. Ve třech
kategoriích podle velikosti firmy se utká celkem devět vinařství.
 
23.  Devět finalistů Vinařství roku už je vybráno »
atbars.com | 15.1.2021
https://www.atbars.com/2021/...vinarstvi-roku-uz-je-vybrano/ 
Jedenáctý ročník soutěže Vinařství roku se přehoupl do své druhé poloviny. Z nominovaných vinařů či vinařských podniků
už bylo vybráno devět finalistů.
 
24.  Vinařství roku: 4 z Břeclavska »
Brněnský deník | 15.1.2021 | rubrika: Jižní morava,z regionu | strana: 3 | autor: hra
http://brnensky.denik.cz/ 
Devět finalistů se uchází o titul Vinařství roku 2020. Jejich jména včera oznámil hejtman Jan Grolich. Nejvíc firem, čtyři,
pochází z Břeclavska.
 
25.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020 »
prvnizpravy.cz | 17.1.2021 | rubrika: byznys
https://www.prvnizpravy.cz/z...-o-titul-vinarstvi-roku-2020/ 
Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže
Vinařství roku.
 
26.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020 »
brnan.cz | 17.1.2021
https://www.brnan.cz/udalost...a-o-titul-vinarstvi-roku-2020 

https://www.hledamvino.cz/vinarstvi-roku-prinasi-online-degustace-s-vitezi-predeslych-rocniku/
http://https//www.ibrno.cz/vivat-vinum/64623-soutez-vinarstvi-roku-a-online-rozhovory-s-vitezi-10-rocniku.html
http://https//life4you.cz/gastronomie/11-rocnik-prestizni-vinarske-souteze-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soutez-vinarstvi-roku-oznamila-finalisty-viteze-vyhlasi-v-unoru-137747
https://www.hledamvino.cz/odborna-porota-souteze-vinarstvi-roku-2020-vybrala-devet-finalistu/
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=430937&TypeID=2
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/vinarstvi-roku-ctyri-z-deviti-finalistu-jsou-z-breclavska-20210115.html
https://www.ceskenapoje.cz/vino/o-titul-vinarstvi-roku-2020-se-utka-devet-vinarstvi.html
https://www.zemedelec.cz/soutez-vinarstvi-roku-oznamila-finalisty-viteze-vyhlasi-v-unoru/
https://www.atbars.com/2021/01/15/devet-finalistu-vinarstvi-roku-uz-je-vybrano/
http://brnensky.denik.cz/
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
https://www.brnan.cz/udalosti/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020
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11. ročník prestižní vinařské soutěže Vinařství roku, je za dveřmi. Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají
letos nejblíže k titulu.
 
27.  Porota soutěže Vinařství roku vybrala finalisty: Do finální trojice v kategorii velké
vinařství postoupilo i vinařství Habánské sklepy »
ceskenovinky1.eu | 17.1.2021 | autor: Svetozár Plesník
http://www.ceskenovinky1.eu/...-i-vinarstvi-habanske-sklepy/ 
Prestižní soutěž o titul Vinařství roku 2020 zná všech devět finalistů v kategoriích malé, střední a velké vinařství.
 
28.  Porota soutěže Vinařství roku vybrala finalisty: Do finální trojice v kategorii velké
vinařství postoupilo i vinařství Habánské sklepy »
tojesenzace.cz | 17.1.2021
https://tojesenzace.cz/2021/...-i-vinarstvi-habanske-sklepy/ 
Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!
 
29.  Habánské sklepy finalistou Vinařství roku »
ceskenapoje.cz | 18.1.2021
https://www.ceskenapoje.cz/v...inalistou-vinarstvi-roku.html 
Prestižní soutěž o titul Vinařství roku 2020 zná všech devět finalistů v kategoriích malé, střední a velké vinařství.
 
30.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020 »
https://www.horekaweb.cz | 18.1.2021
http://https://www.horekaweb...-o-titul-vinarstvi-roku-2020/ 
Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže
Vinařství roku.
 
31.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020 »
https://www.listyjm.cz | 18.1.2021
http://https://www.listyjm.c...itul-vinarstvi-roku-2020.html 
Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže
Vinařství roku.
 
32.  Vinařství roku: 4 z Břeclavska »
Nový život | 21.1.2021 | rubrika: Co týden dal | strana: 2 | autor: hra
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/ 
Devět finalistů se uchází o titul Vinařství roku 2020. Nejvíc firem, čtyři, pochází z Břeclavska. Vinařství, které uspěje, musí
být komplexní.
 
33.  Vítěz Vinařství roku bude slavit online »
5plus2 | 22.1.2021 | strana: 25 | autor: sol
Devět vinařství je o krok blíž nejvyššímu titulu v prestižní soutěži Vinařství roku. Finálovou devítku vybrala odborná porota
složená nejen z vinohradníků a vinařů, ale také enologů.
 
34.  DEVĚT NEJLEPŠÍCH VINAŘSTVÍ SE UTKÁ O TITUL »
https://stamgastagurman.cz | 22.1.2021
http://https://stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5634 
Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže
Vinařství roku 2020.
 
35.  Tři kandidáti z VOC Znojmo ve finále soutěže Vinařství roku »
https://gastroahotel.cz | 25.1.2021
http://https://gastroahotel....inale-souteze-vinarstvi-roku/ 
O prestižní titul Vinařství roku 2020 se utká devět nejlepších vinařství, vždy tři vinařství v jedné ze tří kategorií. A v každé
kategorii figuruje kandidát z VOC Znojmo.
 
36.  PROTEXT VIDEO: Vyhlášení soutěže Vinařství roku »
protext.cz | 3.2.2021 | rubrika: kom ptr
ČTK bude ve čtvrtek 4. února v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže
Vinařství roku.
 
37.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé »
http://www.signaltrade.cz | 4.2.2021
http://www.signaltrade.cz/zp...nberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/ 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
38.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk z Břeclavska, cenu vyhrál už podruhé »
lidovky.cz | 4.2.2021 | rubrika: Firmy a trhy | autor: ČTK
https://www.lidovky.cz/byzny...10204_194654_firmy-trhy_lihem 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
39.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé »
aktualne.cz | 4.2.2021 | rubrika: Domácí | autor: ČTK
https://zpravy.aktualne.cz/d...4fbc671811ebb408ac1f6b220ee8/ 

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/01/17/porota-souteze-vinarstvi-roku-vybrala-finalisty-do-finalni-trojice-v-kategorii-velke-vinarstvi-postoupilo-i-vinarstvi-habanske-sklepy/
https://tojesenzace.cz/2021/01/17/porota-souteze-vinarstvi-roku-vybrala-finalisty-do-finalni-trojice-v-kategorii-velke-vinarstvi-postoupilo-i-vinarstvi-habanske-sklepy/
https://www.ceskenapoje.cz/vino/habanske-sklepy-finalistou-vinarstvi-roku.html
http://https//www.horekaweb.cz/2021/01/18/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
http://https//www.listyjm.cz/folklor-a-vinarstvi/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020.html
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/
http://https//stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5634
http://https//gastroahotel.cz/tri-kandidati-z-voc-znojmo-ve-finale-souteze-vinarstvi-roku/
http://www.signaltrade.cz/zpravy-dne/vinarstvim-roku-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-z-popic-na-breclavsku-cenu-vyhral-uz-podru.A210204_194654_firmy-trhy_lihem
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/r~77654fbc671811ebb408ac1f6b220ee8/
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Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
40.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé »
seznam.cz | 4.2.2021 | rubrika: Jihomoravský kraj | autor: ČTK
https://www.seznamzpravy.cz/...cenu-vyhral-uz-podruhe-140842 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
41.  Vinařstvím roku se stalo Sonberk z Břeclavska. Ocenění získalo už před osmi lety »
irozhlas.cz | 4.2.2021 | rubrika: Ekonomika | autor: ČTK
https://www.irozhlas.cz/ekon...ko-svaz-vinaru_2102042012_dok 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
42.  Vinařství roku: uspěli Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu i dobšický Lahofer »
znojemsky.denik.cz | 4.2.2021 | rubrika: Podnikání | autor: Michal Hrabal
https://znojemsky.denik.cz/p...e-v-historii-souteze-202.html 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku.
 
43.  Sonberk z Popic si vydřel titul Vinařství roku, už podruhé v historii soutěže »
breclavsky.denik.cz | 4.2.2021 | rubrika: Podnikání | autor: Michal Hrabal
https://breclavsky.denik.cz/...e-v-historii-souteze-202.html 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku.
 
44.  Soutěž Vinařství roku ovládlo Břeclavsko. Víme, kdo ještě uspěl z jihu Moravy »
hodoninsky.denik.cz | 4.2.2021 | rubrika: Podnikání | autor: Michal Hrabal
https://hodoninsky.denik.cz/...e-v-historii-souteze-202.html 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku.
 
45.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk z Břeclavska, cenu vyhrál už podruhé »
http://www.24zpravy.com | 4.2.2021
http://www.24zpravy.com/ekon...hral-uz-podruhe/500441-zpravy 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku.
 
46.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé »
https://www.ceskenoviny.cz | 4.2.2021
http://https://www.ceskenovi...enu-vyhral-uz-podruhe/1991140 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
47.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku, místo galavečera on-line »
seznam.cz | 4.2.2021 | rubrika: Jihomoravský kraj | autor: ČTK
https://www.seznamzpravy.cz/...sto-galavecera-on-line-140840 
Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením
proti šíření koronaviru uskuteční pouze on-line.
 
48.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku,místo galavečera on-line »
enviweb.cz | 4.2.2021
http://www.enviweb.cz/rss/237036 
Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením
proti šíření koronaviru uskuteční pouze on-line.
 
49.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku,místo galavečera on-line »
agris.cz | 4.2.2021
http://www.agris.cz/clanek/214219 
Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením
proti šíření koronaviru uskuteční pouze on-line.
 
50.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku místo na gala večeru tentokrát on-line »
brnan.cz | 4.2.2021
https://www.brnan.cz/udalost...na-gala-veceru-tentokrat-line 
Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením
proti šíření koronaviru uskuteční pouze on-line.
 
51.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku,místo galavečera on-line »
http://www.signaltrade.cz | 4.2.2021
http://www.signaltrade.cz/zp...rokumisto-galavecera-on-line/ 
Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením
proti šíření koronaviru uskuteční pouze on-line.
 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe-140842
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/vinarstvi-roku-soutez-vino-sonberk-cesko-svaz-vinaru_2102042012_dok
https://znojemsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html
https://breclavsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html
https://hodoninsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html
http://www.24zpravy.com/ekonomika/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-z-breclavska-cenu-vyhral-uz-podruhe/500441-zpravy
http://https//www.ceskenoviny.cz/zpravy/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/1991140
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-roku-misto-galavecera-on-line-140840
http://www.enviweb.cz/rss/237036
http://www.agris.cz/clanek/214219
https://www.brnan.cz/udalosti/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-roku-misto-na-gala-veceru-tentokrat-line
http://www.signaltrade.cz/zpravy-dne/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-rokumisto-galavecera-on-line/
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52.  Vinaři z Popic podruhé získali prestižní titul Vinařství roku »
novinky.cz | 5.2.2021 | rubrika: Muži | autor: Miroslav Homola
https://www.novinky.cz/muzi/...zni-titul-vinarstvi-roku.html 
Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry
nablýskaného hotelového sálu.
 
53.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK »
prvnizpravy.cz | 5.2.2021 | rubrika: byznys
https://www.prvnizpravy.cz/z...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/ 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.
 
54.  Sonberk z Popic si vydřel titul Vinařství roku, už podruhé v historii soutěže »
denik.cz | 5.2.2021 | rubrika: Podnikání | autor: Michal Hrabal
https://www.denik.cz/podnika...e-v-historii-souteze-202.html 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku.
 
55.  Vyhlášení Vinařství roku »
ČT 1 | 5.2.2021 | rubrika: Události v regionech - Brno
http://https://www.ceskatele...7798-vyhlaseni-vinarstvi-roku 
AnketaVinařství roku má od čtvrtka prvního dvojnásobného vítěze. Na triumf za rok 2013 navázalo poptické vinařství
Sonberkg, které uspělo také v kategorii středních vinařství.
 
56.  Vinařstvím roku 2020 je SONBERK »
gastrojobs.cz | 5.2.2021
https://gastrojobs.cz/cs/cla...narstvim-roku-2020-je-sonberk 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství.
 
57.  Absolutní vítězství v soutěži Vinařství roku 2020 si odnáší Sonberk »
zboziaprodej.cz | 5.2.2021
https://www.zboziaprodej.cz/...-roku-2020-si-odnasi-sonberk/ 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství.
 
58.  Ocenění Vinařství roku 2020 putuje na Sonberk »
hledamvino.cz | 5.2.2021
https://www.hledamvino.cz/oc...-roku-2020-putuje-na-sonberk/ 
Ocenění Vinařství roku patří podruhé v historii soutěže vinařství Sonberk. To se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého
ročníku soutěže.
 
59.  Vítězem soutěže Vinařství roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku »
radio.cz | 5.2.2021
https://cesky.radio.cz/vitez...z-popic-na-breclavsku-8707484 
Vinařstvím roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku. Výsledky soutěže ve čtvrtek večer oznámili zástupci Svazu vinařů.
 
60.  Vinaři z Popic podruhé získali prestižní titul Vinařství roku »
enviweb.cz | 5.2.2021
http://www.enviweb.cz/rss/237125 
Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry
nablýskaného hotelového sálu.
 
61.  Vinaři z Popic podruhé získali prestižní titul Vinařství roku »
agris.cz | 5.2.2021 | autor: Miroslav Homola
http://www.agris.cz/clanek/214233 
Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry
nablýskaného hotelového sálu.
 
62.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé »
zemedelec.cz | 5.2.2021
https://www.zemedelec.cz/vin...nberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/ 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
63.  Vinařstvím roku 2020 byl vyhlášen Sonberk »
atbars.com | 5.2.2021
https://www.atbars.com/2021/...ku-2020-byl-vyhlasen-sonberk/ 
Jedenáctý ročník soutěže Vinařství roku uzavřelo 4. února vyhlášení výsledků, které letos s ohledem na stále platná
omezení dostalo podobu on-line přenosu.
 
64.  Vinařstvím roku je Sonberk »
Brněnský deník | 5.2.2021 | rubrika: Jižní Morava/Aktuálně | strana: 2 | autor: hra
http://brnensky.denik.cz/ 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku. Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé.

https://www.novinky.cz/muzi/563897-vinari-z-popic-podruhe-ziskali-prestizni-titul-vinarstvi-roku.html
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
https://www.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html
http://https//www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381990205-udalosti-v-regionech/obsah/817798-vyhlaseni-vinarstvi-roku
https://gastrojobs.cz/cs/clanky/post/742-vinarstvim-roku-2020-je-sonberk
https://www.zboziaprodej.cz/2021/02/05/absolutni-vitezstvi-v-soutezi-vinarstvi-roku-2020-si-odnasi-sonberk/
https://www.hledamvino.cz/oceneni-vinarstvi-roku-2020-putuje-na-sonberk/
https://cesky.radio.cz/vitezem-souteze-vinarstvi-roku-2020-je-sonberk-z-popic-na-breclavsku-8707484
http://www.enviweb.cz/rss/237125
http://www.agris.cz/clanek/214233
https://www.zemedelec.cz/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/
https://www.atbars.com/2021/02/05/vinarstvim-roku-2020-byl-vyhlasen-sonberk/
http://brnensky.denik.cz/


1. 3. 2021 ISA Export 1.3.2021 10:52:12

file:///C:/Users/jirka/Desktop/Monitoring_VinařstvíRoku2020_010321.html 6/85

 
65.  Vinaři z Popic získali už podruhé prestižní titul Vinařství roku »
Právo | 5.2.2021 | rubrika: Zpravodajství | strana: 8 | autor: Miroslav Homola
http://pravo.novinky.cz/ 
Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry
nablýskaného hotelového sálu.
 
66.  Vinařstvím roku je Sonberk. Už podruhé »
Mladá fronta Dnes | 5.2.2021 | rubrika: Brno a jižní Morava | strana: 11 | autor: sol
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 
Jsou jediným podnikem v historii Vinařství roku, kterému se povedlo dvakrát získat celkové prvenství. Popický Sonberk
poprvé oslnil porotu v roce 2013 a letos titul v soutěži.
 
67.  Vinařstvím roku je Sonberk, už podruhé »
Lidové noviny | 5.2.2021 | rubrika: Ekonomika | strana: 12 | autor: čtk
http://www.lidovky.cz/ 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.
 
68.  Vinařstvím roku je Sonberk, uspěli i vinaři ze Znojemska »
Celostátní deník | 5.2.2021 | rubrika: Události | strana: 30 | autor: jk
Nezaměnitelný Ryzlink rýnský nebo třeba skvělá suchá Pálava. A do toho unikátní poloha vinic a dlouhodobý fortel lidí, kteří
se na výrobě vína podílejí.
 
69.  Sonberk z Popic si vydřel titul Vinařství roku, už podruhé v historii soutěže »
denik.cz | 5.2.2021 | autor: Michal Hrabal
https://www.denik.cz/podnika...e-v-historii-souteze-202.html 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku. Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé.
 
70.  VINAŘSTVÍM ROKU 2020 SE STALO VINAŘSTVÍ SONBERK »
https://stamgastagurman.cz | 5.2.2021
http://https://stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5646 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.
 
71.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK »
http://www.regionalninovinky.cz | 5.2.2021
http://www.regionalninovinky...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/ 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.
 
72.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK »
https://www.horekaweb.cz | 5.2.2021
http://https://www.horekaweb...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/ 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství.
 
73.  Vítězem soutěže Vinařství roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku »
https://cesky.radio.cz | 5.2.2021
http://https://cesky.radio.c...z-popic-na-breclavsku-8707484 
Vinařstvím roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku. Výsledky soutěže ve čtvrtek večer oznámili zástupci Svazu vinařů.
 
74.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK »
http://www.vinoastyl.cz | 5.2.2021
http://www.vinoastyl.cz/vina...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/ 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství.
 
75.  Ocenění Vinařství roku 2020 putuje na Sonberk »
https://www.hledamvino.cz | 5.2.2021
http://https://www.hledamvin...-roku-2020-putuje-na-sonberk/ 
Ocenění Vinařství roku patří podruhé v historii soutěže vinařství Sonberk. To se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého
ročníku soutěže.
 
76.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK »
https://www.ibrno.cz | 5.2.2021
http://https://www.ibrno.cz/...-stalo-vinarstvi-sonberk.html 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství.
 
77.  Vinařstvím roku se stalo Sonberk z Břeclavska. Ocenění získalo už před osmi lety »
https://www.wine.cz | 5.2.2021
http://https://www.wine.cz/v...ni-ziskalo-uz-pred-osmi-lety/ 
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství.

http://pravo.novinky.cz/
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
http://www.lidovky.cz/
https://www.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html
http://https//stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5646
http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/byznys/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
http://https//www.horekaweb.cz/2021/02/05/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
http://https//cesky.radio.cz/vitezem-souteze-vinarstvi-roku-2020-je-sonberk-z-popic-na-breclavsku-8707484
http://www.vinoastyl.cz/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
http://https//www.hledamvino.cz/oceneni-vinarstvi-roku-2020-putuje-na-sonberk/
http://https//www.ibrno.cz/vivat-vinum/64747-vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk.html
http://https//www.wine.cz/vinarstvim-roku-se-stalo-sonberk-breclavska-oceneni-ziskalo-uz-pred-osmi-lety/
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78.  Vinařstvím roku 2020 je Sonberk »
Deník Víkend | 6.2.2021 | rubrika: Svaz vinařů | strana: 17 | autor: jak
http://www.vlp.cz 
Nezaměnitelný Ryzlink rýnský, skvělá suchá Pálava, ale třeba také červený Merlot, který na světových soutěžích opakovaně
porazil konkurenci, včetně vinařských velmocí.
 
79.  Znojmo zazářilo dvojmo »
parlamentnilisty.cz | 7.2.2021 | autor: PV
http://www.parlamentnilisty....Znojmo-zazarilo-dvojmo-653064 
Obrovské blahopřání právem náleží našim vinařům. Vinařství Piálek & Jäger a vinařství LAHOFER si odvážejí ocenění z
prestižní soutěže Vinařství roku 2020 za vítězství ve svých kategoriích.
 
80.  Vinařství Sonberk se stalo Vinařstvím roku »
ceskenapoje.cz | 8.2.2021 | autor: Dagmar Fialová, Oldřich Drápal
https://www.ceskenapoje.cz/v...se-stalo-vinarstvim-roku.html 
Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.
 
81.  Znojmo zazářilo dvojmo. Dvojnásobný úspěch VOC Znojmo v soutěži Vinařství roku »
familyfreshnews.cz | 8.2.2021
http://www.familyfreshnews.c...jmo-v-soutezi-vinarstvi-roku/ 
Obrovské blahopřání právem náleží našim vinařům. Vinařství Piálek & Jäger a vinařství LAHOFER si odvážejí ocenění z
prestižní soutěže Vinařství roku 2020 za vítězství ve svých kategoriích.
 
82.  Vinařstvím roku je Sonberk. Chceme být na špici i ve světe, říká jeho manažerka »
denik.cz | 9.2.2021 | rubrika: Ekonomika | autor: Jan Klička
https://www.denik.cz/ekonomi...vi-roku-sonberk-20210209.html 
Nezaměnitelný ryzlink rýnský, skvělá suchá Pálava, ale třeba také červený Merlot, který na světových soutěžích opakovaně
porazil konkurenci, včetně vinařských velmocí.
 
83.  Vinařstvím roku je Sonberk. Stejně jako ostatní vinaři řeší, jak si poradit se zavřenými
restauracemi »
czpravy.cz | 9.2.2021
http://www.czpravy.cz/vinars...nymi-restauracemi-148503.html 
Pětačtyřicet hektarů radosti na dohled pálavských vrchů a vodní nádrže Nové Mlýny. Taková je plocha, na níž roste vinná
réva pro vinařství Sonberk, oceněné titulem Vinařství roku 2020.
 
84.  Vinařstvím roku je Sonberk. Stejně jako ostatní vinaři řeší, jak si poradit se zavřenými
restauracemi »
forbes.cz | 9.2.2021
https://forbes.cz/vinarstvim...it-se-zavrenymi-restauracemi/ 
Pětačtyřicet hektarů radosti na dohled pálavských vrchů a vodní nádrže Nové Mlýny. Taková je plocha, na níž roste vinná
réva pro vinařství Sonberk, oceněné titulem Vinařství roku 2020.
 
85.  Vinařství roku 2020 »
prazsky-zpravodaj.cz | 10.2.2021 | autor: Redaktor J. Hampl
https://prazsky-zpravodaj.cz...-z-prahy/vinarstvi-roku-2020/ 
Slavnostní galavečer, tradičně z Brna kvůli protikoronavirovým opatřením sledovali diváci online. Titul absolutního vítěze
získalo Vinařství SONBERK.
 
86.  Vinařstvím roku je Sonberk »
Nový život | 11.2.2021 | rubrika: Co týden dal | strana: 2 | autor: hra
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/ 
Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic. Titul
absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé.
 
87.  Dvakrát zlatý Sonberk »
5plus2 | 12.2.2021 | rubrika: Břeclavsko a Hodonínsko | strana: 2 | autor: IVANA SOLAŘÍKOVÁ
Vinařstvím roku je popické vinařství už podruhé. Teď chce zpátky návštěvníky.
 
88.  Ve Vinařství roku uspěl Lahofer i Piálek & Jäger »
5plus2 | 12.2.2021 | rubrika: Znojemsko | strana: 3 | autor: md
V 11. ročníku soutěže Vinařství roku uspěli i Znojemští. V kategorii malé vinařství Piálek & Jäger.
 
89.  Vinařství roku 2020 »
zf.mendelu.cz | 12.2.2021
http://https://zf.mendelu.cz/33871n-vinarstvi-roku-2020 
Srdečně gratulujeme panu Vlastimilu Peřinovi k ceně prof. Viléma Krause.
 
90.  Vinařství Piálek & Jäger »
Znojemsko | 15.2.2021 | rubrika: Zpravodajství | strana: 8 | autor: les
V kategorii malé vinařství (do 50 000 l/rok) se vítězem letošního ročníku soutěže Vinařství roku stalo Vinařství Piálek &
Jäger z Nového Šaldorfa.
 

http://www.vlp.cz/
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Znojmo-zazarilo-dvojmo-653064
https://www.ceskenapoje.cz/vino/vinarstvi-sonberk-se-stalo-vinarstvim-roku.html
http://www.familyfreshnews.cz/aktuality/3602-znojmo-zazarilo-dvojmo-dvojnasobny-uspech-voc-znojmo-v-soutezi-vinarstvi-roku/
https://www.denik.cz/ekonomika/vinarstvi-roku-sonberk-20210209.html
http://www.czpravy.cz/vinarstvim-roku-je-sonberk-stejne-jako-ostatni-vinari-resi-jak-si-poradit-se-zavrenymi-restauracemi-148503.html
https://forbes.cz/vinarstvim-roku-je-sonberk-stejne-jako-ostatni-vinari-resi-jak-si-poradit-se-zavrenymi-restauracemi/
https://prazsky-zpravodaj.cz/udalosti/zpravy-z-prahy/vinarstvi-roku-2020/
http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/
http://https//zf.mendelu.cz/33871n-vinarstvi-roku-2020
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91.  Vinařství LAHOFER »
Znojemsko | 15.2.2021 | rubrika: Titulní strana | strana: 1 | autor: les
V minulém čísle jsme přinesli informaci, že Vinařství LAHOFER se stalo vítězem jedenáctého ročníku prestižní soutěže
Vinařství roku v kategorii velké vinařství nad 250 000 l/rok.
 
92.  Soutěž Vinařství roku poprvé proběhla virtuálně »
Potravinářský obzor | 16.2.2021 | rubrika: Vinařství | strana: 8 | autor: –li–
Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii konala i letos a registrace
účastníků probíhala od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky.
 
93.  Vinařství roku zná své vítěze »
Potravinářský obzor | 16.2.2021 | rubrika: Vinařství | strana: 8 | autor: –li–
Jedenáctý ročník soutěže Vinařství roku zná své vítěze, ke slavnostnímu vyhlášení letošních favoritů došlo 4.února.
Soutěžilo se ve třech kategoriích.
 
94.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK »
www.w-d.cz | 16.2.2021
http://https://www.w-d.cz/cl...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/ 
Vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku 2020, pořádané Svazem vinařů ČR, se stalo vinařství SONBERK, a.s.
 
95.  "Vítězství v soutěži Vinařství roku považujeme za vrchol našich úspěchů," říká Daniel
Smola »
znojemsko.cz | 17.2.2021
http://www.znojemsko.cz/2021...amestnancu-rika-daniel-smola/ 
V minulém čísle jsme přinesli informaci, že Vinařství LAHOFER se stalo vítězem jedenáctého ročníku prestižní soutěže
Vinařství roku v kategorii velké vinařství nad 250 000 l/rok.
 
96.  Vinařstvím roku 2020 je SONBERK, uspěla i dvě vinařství ze Znojemska »
AGRObase zpravodaj | 26.2.2021 | rubrika: Příloha - Žijeme na venkově | strana: 4 | autor: Dagmar
Sedláčková
Absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku se stalo Vinařství SONBERK u Popic na Břeclavsku. Zároveň
zvítězilo i v kategorii střední vinařství.
 

1.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná letos virtuálně

Zdroj: cysnews.cz
Datum vydání: 1.12.2020

Odkaz: https://www.cysnews.cz/gastronomie/hledani-nejlepsiho-vinarstvi-roku-
2020-zacina-letos-virtualne/

Autor: Jana Bečková
Oblast: WWW - cz

 

Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos.

 

Značná část 11. ročníku soutěže se přesunuje do online prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh.
Registrace uchazečů bude probíhat od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR
za finanční podpory Vinařského fondu.

 

Vinařství roku 2020

Přihlášená vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně
odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií absolutního vítěze, držitele titulu Vinařství roku 2020. Tento
titul může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním nadmíru pozitivně vybočuje z řady
ostatních vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží vín tedy nestačí pouze mimořádná
kvalita vyráběných vín.

"Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž začala a jaké jsou změny" sdělil hlavní
organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: "Věříme, že veškeré změny budou nakonec pozitivním impulsem
pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu představí mnohem detailněji, budou mít
možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno."

 

Tři fáze soutěže

V první fázi budou probíhat nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, nebo se mohou vinařství nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně bude nominované hodnotit porota složená ze
zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku,

http://https//www.w-d.cz/clanky/aktuality/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
http://www.znojemsko.cz/2021/02/17/vitezstvi-v-soutezi-vinarstvi-roku-povazujeme-za-vrchol-nasich-uspechu-odrazejicich-praci-vsech-zamestnancu-rika-daniel-smola/
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enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení zúží počet nominovaných na
finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), střední (50.001 – 250.000 litrů/rok) a
velké vinařství (nad 250.000 litrů/rok). V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích,
do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení bude završen 4. února 2021, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičně na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat
Marek Eben.

Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat
krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.
Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Až budou známi finalisté letošního ročníku tak bude podobnou formou
prezentováno právě těchto devět vinařství.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

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.

 

Důležité termíny:

prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování prosince 2020 – ukončení možnosti
nominace a přihlášení

– 14. ledna 2021 – hlasování poroty – výběr devíti finalistů

– 27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube a Instagram.

 

« zpět na obsah

 
2.  Hledání Vinařství roku 2020 hlavně virtuálně

Zdroj: ceskenapoje.cz
Datum vydání: 1.12.2020

Odkaz: https://www.ceskenapoje.cz/vino/hledani-vinarstvi-roku-2020-hlavne-
virtualne.html

Oblast: WWW - cz

 

Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos.

 

Značná část 11. ročníku soutěže se přesunuje do online prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh.
Registrace uchazečů bude probíhat od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR
za finanční podpory Vinařského fondu.

Přihlášená vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně
odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií absolutního vítěze, držitele titulu Vinařství roku 2020. Tento
titul může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním nadmíru pozitivně vybočuje z řady
ostatních vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží vín tedy nestačí pouze mimořádná
kvalita vyráběných vín.

"Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž začala a jaké jsou změny" sdělil hlavní
organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: "Věříme, že veškeré změny budou nakonec pozitivním impulsem
pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu představí mnohem detailněji, budou mít
možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno."

Tři fáze soutěže

V první fázi budou probíhat nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, nebo se mohou vinařství nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně bude nominované hodnotit porota složená ze
zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku,
enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení zúží počet nominovaných na
finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), střední (50.001 – 250.000 litrů/rok) a
velké vinařství (nad 250.000 litrů/rok). V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích,
do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
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se tentokrát nebude konat tradičně na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat
Marek Eben.

Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat
krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.
Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Až budou známi finalisté letošního ročníku tak bude podobnou formou
prezentováno právě těchto devět vinařství.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

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.

Důležité termíny:

1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

31. prosince 2020 - ukončení možnosti nominace a přihlášení

1. – 14. ledna 2021 - hlasování poroty – výběr devíti finalistů

22. – 27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí

4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

Zdroj: Tisková zpráva

 

« zpět na obsah

 
3.  Soutěž Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně

Zdroj: hledamvino.cz
Datum vydání: 2.12.2020

Odkaz: https://www.hledamvino.cz/soutez-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-ziveji-
a-hlavne-virtualne/

Oblast: WWW - cz

 

2. 12. 2020 0 comments JP 0

 

Soutěž Vinařství roku 2020, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část 11. ročníku
soutěže se přesunuje do online prostředí a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh. Registrace uchazečů probíhá
od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky.

Přihlášená vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství. Z nich následně
odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií a absolutního vítěze, držitele titulu Vinařství roku 2020. Titul
může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních
vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží vín tedy nestačí pouze mimořádná kvalita
vyráběných vín.

Martin Chlad

"Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž začala a jaké jsou změny. Věříme, že veškeré
změny budou nakonec pozitivním impulsem pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu
představí mnohem detailněji, budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno," sdělil hlavní
organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR.

 

Tři fáze soutěže

V první fázi budou probíhat nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími. Nebo se mohou vinařství nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně, v druhé fázi, bude nominované hodnotit porota
složená ze zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného
tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Hodnocení zúží počet nominovaných na
finálových devět; tedy tři zástupci z každé kategorie:

malé vinařství (do 50 000 litrů/rok) střední vinařství (50 001–250 000 litrů/rok) velké vinařství (nad 250 000 litrů/rok)

V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté
stanovená soutěžní kritéria. A definitivně rozhodne o vítězích. Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny
významné osobnosti moravského a českého vinařství za záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a
absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení se tentokrát nebude konat tradičně na brněnském výstavišti, ale
proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat Marek Eben.
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Soutěž Vinařství roku 2020

Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat
krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.
Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Až budou známi finalisté letošního ročníku tak bude podobnou formou
prezentováno právě těchto devět vinařství.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
Soutěž vyhlašuje a titul " Vinařství roku " uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za
významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

31. prosince 2020 – ukončení možnosti nominace a přihlášení

1.–14. ledna 2021 – hlasování poroty, výběr devíti finalistů

22.–27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí

4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů, online přenos, stream TV

Výsledky Vinařství roku 2019

Výsledky Vinařství roku 2018

Výsledky Vinařství roku 2017 zdroj/foto: Svaz vinařů České republiky

 

Sdílet

 

Související Příspěvky

 

Championem Salonu vín 2021 Pinot blanc 2018 z vinařství Thaya

 

O Znojemském adventu navštivte Voňavé okénko Vlkovy věže

 

Hong Kong IWSC 2020 a 30 medailí pro naše vinařství

 

Štítky

soutěž vín

 

Sdílet

 

Nenechejte si ujítChampionem Salonu vín 2021 Pinot blanc 2018 z vinařství Thaya

 

« zpět na obsah

 
4.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos hlavně virtuálně

Zdroj: prvnizpravy.cz
Datum vydání: 2.12.2020

Odkaz: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/hledani-nejlepsiho-vinarstvi-
roku-2020-zacina-letos-hlavne-virtualne/

Autor: rp, prvnizpravy.cz, jbazant, foto arch.
Oblast: WWW - cz

 

Velikost textu: Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos.
Značná část 11.ročníku soutěže se přesunuje do online prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh
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Registrace uchazečů bude probíhat od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR
za finanční podpory Vinařského fondu.

Přihlášená vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně
odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií absolutního vítěze, držitele titulu Vinařství roku 2020. Tento
titul může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním nadmíru pozitivně vybočuje z řady
ostatních vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží vín tedy nestačí pouze mimořádná
kvalita vyráběných vín.

"Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž začala a jaké jsou změny," sdělil hlavní
organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: "Věříme, že veškeré změny budou nakonec pozitivním impulsem
pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu představí mnohem detailněji, budou mít
možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno."

Tři fáze soutěže

V první fázi budou probíhat nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, nebo se mohou vinařství nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně bude nominované hodnotit porota složená ze
zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku,
enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení zúží počet nominovaných na
finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), střední (50.001 – 250.000 litrů/rok) a
velké vinařství (nad 250.000 litrů/rok). V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích,
do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení bude završen 4.února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičně na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat
Marek Eben.

Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat
krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.
Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Až budou známi finalisté letošního ročníku tak bude podobnou formou
prezentováno právě těchto devět vinařství.

(rp,prvnizpravy.cz,jbazant,foto:

arch.

 

Ilustrační foto

 

« zpět na obsah

 
5.  Hledá se Vinařství roku

Zdroj: Metro
Datum vydání: 2.12.2020
Odkaz: http://www.metro.cz
Číslo: 223
Strana: 16
Rubrika: metrolive
Mutace: Praha
Oblast: Celostátní deníky

 

Krátce

 

Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část 11.
ročníku soutěže se přesunuje do on-line prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh. Registrace
uchazečů probíhá do 31. prosince prostřednictvím on-line přihlášky. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory
Vinařského fondu. Přihlášená vinařství budou podle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké
vinařství, z nichž následně odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií a absolutního vítěze, držitele titulu
Vinařství roku 2020. K vyhlášení dojde 4. února.

 

« zpět na obsah

 
6.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně

Zdroj: https://www.ibrno.cz

http://www.metro.cz/
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Datum vydání: 2.12.2020
Odkaz: http://https://www.ibrno.cz/...iveji-a-hlavne-virtualne.html
Oblast: vlastní

Brno, 2. prosince 2020 – Soutěž Vinařství roku se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část 11. ročníku soutěže se
přesunuje do online prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh. Registrace uchazečů bude probíhat od
1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky.

 

velké vinařství, z nichž následně odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií absolutního vítěze, držitele
titulu Vinařství roku 2020. Tento titul může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním nadmíru
pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží vín tedy
nestačí pouze mimořádná kvalita vyráběných vín.

 

„Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž začala a jaké jsou změny“ sdělil hlavní
organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: „Věříme, že veškeré změny budou nakonec pozitivním impulsem
pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu představí mnohem detailněji, budou mít
možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno.“

 

Tři fáze soutěže

V první fázi budou probíhat nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, nebo se mohou vinařství nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně bude nominované hodnotit porota složená ze
zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku,
enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení zúží počet nominovaných na
finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), střední (50.001 – 250.000 litrů/rok) a
velké vinařství (nad 250.000 litrů/rok). V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích,
do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

 

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičně na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat
Marek Eben.

 

Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat
krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.
Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Až budou známi finalisté letošního ročníku tak bude podobnou formou
prezentováno právě těchto devět vinařství.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
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.

 

Důležité termíny:

1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

31. prosince 2020 - ukončení možnosti nominace a přihlášení

1. – 14. ledna 2021 - hlasování poroty – výběr devíti finalistů

22. – 27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí

4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

 

Více informací na www.vinarstviroku.cz.

 

 

https://www.ibrno.cz/vivat-vinum/64599-hledani-nejlepsiho-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-ziveji-a-hlavne-virtualne.html

« zpět na obsah
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7.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně

Zdroj: rtvj.cz
Datum vydání: 4.12.2020

Odkaz: https://rtvj.cz/hledani-nejlepsiho-vinarstvi-roku-2020-zacina-letos-ziveji-a-
hlavne-virtualne/

Autor: Bronislav Samson
Oblast: WWW - cz

 

Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část 11.
ročníku soutěže se přesunuje do online prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh. Registrace uchazečů
bude probíhat od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory
Vinařského fondu.

 

Přihlášená vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně
odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií absolutního vítěze, držitele titulu Vinařství roku 2020. Tento
titul může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním nadmíru pozitivně vybočuje z řady
ostatních vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží vín tedy nestačí pouze mimořádná
kvalita vyráběných vín.

"Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž začala a jaké jsou změny" sdělil hlavní
organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: "Věříme, že veškeré změny budou nakonec pozitivním impulsem
pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu představí mnohem detailněji, budou mít
možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno."

Tři fáze soutěže

V první fázi budou probíhat nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, nebo se mohou vinařství nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně bude nominované hodnotit porota složená ze
zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku,
enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení zúží počet nominovaných na
finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), střední (50.001 – 250.000 litrů/rok) a
velké vinařství (nad 250.000 litrů/rok). V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích,
do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičně na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat
Marek Eben.

Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat
krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.
Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Až budou známi finalisté letošního ročníku tak bude podobnou formou
prezentováno právě těchto devět vinařství.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

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.

Důležité termíny:

1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

31. prosince 2020 – ukončení možnosti nominace a přihlášení

1. – 14. ledna 2021 – hlasování poroty – výběr devíti finalistů

22. – 27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí

4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz Facebook , YouTube a Instagram.

Váš komentář

 

« zpět na obsah

 
8.  Vinařství roku 2020 bude známo v únoru

Zdroj: atbars.com
Datum vydání: 4.12.2020
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Odkaz: https://www.atbars.com/2020/12/04/vinarstvi-roku-2020-bude-znamo-v-
unoru/

Oblast: WWW - cz

 

Soutěž Vinařství roku, kterou vyhlašuje Svaz vinařů, se uskuteční i letos, byť ve zkráceném režimu. Značná část 11. ročníku se
navíc přesunuje do on-line prostředí, což podle organizátorů slibuje mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh.

 

Hledání nejlepšího vinařství České republiky se obvykle rozbíhá už v září a výsledky se vyhlašují na sklonku ledna. Letos bude
soutěž o něco kratší a z velké části proběhne on-line. "Na internet se přesouvá hlavně veřejná část včetně vyhlášení vítězů.
Základní platformou se všemi informacemi se stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook,
Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž
začala a jaké jsou změny," objasňuje hlavní organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR. "Věříme, že veškeré změny
budou nakonec pozitivním impulzem pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu
představí mnohem detailněji, budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno," dodává.

Po celý prosinec budou probíhat nominace vinařství vinařskými spolky a sdruženími, popřípadě se vinařství mohou nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. V první polovině ledna se hodnocení nominovaných ujme
porota složená ze zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Jejím úkolem bude vybrat devět
finalistů, tři v každé z kategorií (malé vinařství s produkcí do 50 000 l/rok, střední vinařství s roční produkcí 50 001–250 000 l a
velké vinařství nad 250 000 l/rok). V závěrečné fázi vyrazí za všemi finalisty sedmičlenná odborná komise. Přímo ve vinařstvích
posoudí, do jaké míry naplňují stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích. Jejich jména zazní 4. února během
slavnostního vyhlášení, jež se uskuteční on-line.

 

« zpět na obsah

 
9.  Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, letos živěji a hlavně virtuálně

Zdroj: Potravinářský zpravodaj
Datum vydání: 8.12.2020
Číslo: 8
Strana: 27
Rubrika: Z domova
Oblast: Časopisy - oborové tituly

 

Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii bude konat i letos. Značná část 11.
ročníku soutěže se přesunuje do online prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh. Registrace uchazečů
bude probíhat od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory
Vinařského fondu.

 

Přihlášená vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně
odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií absolutního vítěze, držitele titulu Vinařství roku 2020. Tento
titul může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním nadmíru pozitivně vybočuje z řady
ostatních vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží vín tedy nestačí pouze mimořádná
kvalita vyráběných vín.

"Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa. První naše video bude formou pohlednice informující, že soutěž začala a jaké jsou změny," sdělil hlavní
organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: "Věříme, že veškeré změny budou nakonec pozitivním impulsem
pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu představí mnohem detailněji, budou mít
možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno."

 

TŘI FÁZE SOUTĚŽE

 

V první fázi budou probíhat nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, nebo se mohou vinařství nominovat
sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně bude nominované hodnotit porota složená ze
zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku,
enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení zúží počet nominovaných na
finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství (do 50 000 l/rok), střední (50 001–250 000 l/rok) a velké
vinařství (nad 250 000 l/rok). V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké
míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích. Celý proces hodnocení bude završen 4.
února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za záslužné počiny, a především vítězové ve
třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení se tentokrát nebude konat tradičně na
brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat Marek Eben.
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Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat
krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.
Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Až budou známi finalisté letošního ročníku, tak bude podobnou formou
prezentováno právě těchto devět vinařství.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

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.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

31. prosince 2020 – ukončení možnosti nominace a přihlášení

1.–14. ledna 2021 – hlasování poroty

– výběr devíti finalistů

22. – 27. ledna 2021 – hodnocení

finalistů odbornou komisí

4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube a Instagram

 

Foto:

 

O autorovi: Omnimedia, s. r. o.

 

« zpět na obsah

 
10.  Vinařství roku přináší online degustace s vítězi

Zdroj: cysnews.cz
Datum vydání: 9.12.2020

Odkaz: https://www.cysnews.cz/gastronomie/vinarstvi-roku-prinasi-online-
degustace-s-vitezi/

Autor: Jana Bečková
Oblast: WWW - cz

 

Vinařství roku, nejvyšší oborová soutěž, vstoupila letos do 11. ročníku a dala tedy vinařskému světu již 10 vítězů.

 

Epidemická situace kromě všemožných omezení přinesla i nebývalé možnosti pro online, kam se z velké části letošní ročník
soutěže přesunul. Formou online rozhovorů a reálných degustací s pomocí speciálního degustačního setu tak připomíná všech 10
dosavadních držitelů titulu Vinařství roku. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu.

 

Vinařství roku online

Než se na začátku února příštího roku dozvíme již jedenáctého šampiona oblíbené a prestižní vinařské soutěže Vinařství roku, je
dobré si připomenout dosavadní vítěze. K tomu si pořadatel Svaz vinařů ČR připravil jejich prezentaci online formou na stránkách,
YouTube kanále či na Facebooku Vinařství roku. Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět
finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat krátké medailonky deseti dosavadních vítězů, jejichž součástí budou také
online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.

"Zájemci si také budou moci na e-shopech jednotlivých vinařství koupit speciální sety vybraných vín jednotlivých vítězů a buď si
je sami přechutnat podle svého anebo si k tomu pustit právě naše videa a udělat si řízenou virtuální degustaci. Videa je
samozřejmě možné zhlédnout i ze záznamu, takže lze degustovat prakticky kdykoli," sdělil hlavní organizátor soutěže Martin
Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: "Takto online dostanou šampioni větší prostor k vlastní prezentaci a představení svých vín.
Budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, a hlavně prodávat své víno, protože to je v době, kdy nemohou se svými víny za
zákazníky, pro vinaře to nejdůležitější."

Jako první bylo ve videu ze 7. prosince představeno rodinné vinařství Víno J. Stávek z Němčiček, které získalo titul absolutního
vítěze Vinařství roku 2017 a jeho majitel Ing. Bc. Jan Stávek, Ph.D. získal v roce 2019 v rámci soutěže speciální cenu "Korunní –
Enolog roku" pro mladého vinaře, enologa do 40 let. Další video bude věnované již 10. prosince Zámeckému vinařství Bzenec,
které získalo titul v roce 2015 a mimo to se např. také pyšní za svá vína sedmi šampiony Salonu vín – Národní soutěže vín.
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Následovat budou postupně Vinařství Hana Mádlová, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Sonberk, Znovín Znojmo, VICAN
rodinné vinařství, Víno Škrobák a vše završí Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

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. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z
ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s
unikátním složením společnost Krondorf. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v
Praze na Chodově a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Vetropack, J&T Bank, X-production
a Lomax.

Termíny online rozhovorů a degustací dosavadních vítězů soutěže:

12. 2020 – 18:00 – Víno J. Stávek

12. 2020 – 18:00 – Zámecké vinařství Bzenec

12. 2020 – 18:00 – Vinařství Hana Mádlová

12. 2020 – 18:00 – Vinselekt Michlovský

12. 2020 – 18:00 – Bohemia Sekt

12. 2020 – 18:00 – Sonberk

12. 2020 – 18:00 – Znovín Znojmo

1. 2021 – 18:00 – VICAN rodinné vinařství

1. 2021 – 18:00 – Víno Škrobák

1. 2021 – 18:00 – Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

Sledujte na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube. Videa je možné zhlédnout i ze záznamu.

 

« zpět na obsah

 
11.  Online degustace s vítězi soutěže Vinařství roku

Zdroj: ceskenapoje.cz
Datum vydání: 10.12.2020

Odkaz: https://www.ceskenapoje.cz/vino/online-degustace-s-vitezi-souteze-
vinarstvi-roku.html

Oblast: WWW - cz

 

Vinařství roku, nejvyšší oborová soutěž, vstoupila letos do 11. ročníku a dala tedy vinařskému světu již 10 vítězů.

 

Epidemická situace kromě všemožných omezení přinesla i nebývalé možnosti pro online, kam se z velké části letošní ročník
soutěže přesunul. Formou online rozhovorů a reálných degustací s pomocí speciálního degustačního setu tak připomíná všech 10
dosavadních držitelů titulu Vinařství roku. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu.

Než se na začátku února příštího roku dozvíme již jedenáctého šampiona oblíbené a prestižní vinařské soutěže Vinařství roku, je
dobré si připomenout dosavadní vítěze. K tomu si pořadatel Svaz vinařů ČR připravil jejich prezentaci online formou na stránkách,
YouTube kanále či na Facebooku Vinařství roku. Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět
finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat krátké medailonky deseti dosavadních vítězů, jejichž součástí budou také
online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.

"Zájemci si také budou moci na e-shopech jednotlivých vinařství koupit speciální sety vybraných vín jednotlivých vítězů a buď si
je sami přechutnat podle svého anebo si k tomu pustit právě naše videa a udělat si řízenou virtuální degustaci. Videa je
samozřejmě možné zhlédnout i ze záznamu, takže lze degustovat prakticky kdykoli," sdělil hlavní organizátor soutěže Martin
Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: "Takto online dostanou šampioni větší prostor k vlastní prezentaci a představení svých vín.
Budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, a hlavně prodávat své víno, protože to je v době, kdy nemohou se svými víny za
zákazníky, pro vinaře to nejdůležitější."

Jako první bylo ve videu ze 7. prosince představeno rodinné vinařství Víno J. Stávek z Němčiček, které získalo titul absolutního
vítěze Vinařství roku 2017 a jeho majitel Ing. Bc. Jan Stávek, Ph.D. získal v roce 2019 v rámci soutěže speciální cenu "Korunní –
Enolog roku" pro mladého vinaře, enologa do 40 let. Další video bude věnované již 10. prosince

Zámeckému vinařství Bzenec, které získalo titul v roce 2015 a mimo to se např. také pyšní za svá vína sedmi šampiony Salonu
vín – Národní soutěže vín. Následovat budou postupně Vinařství Hana Mádlová, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Sonberk,
Znovín Znojmo, VICAN rodinné vinařství, Víno Škrobák a vše završí Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

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. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z
ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s
unikátním složením společnost Krondorf. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v
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Praze na Chodově a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Vetropack, J&T Bank, X-production
a Lomax.

Termíny online rozhovorů a degustací dosavadních vítězů soutěže:

7. 12. 2020 – 18:00 – Víno J. Stávek

10. 12. 2020 – 18:00 – Zámecké vinařství Bzenec

14. 12. 2020 – 18:00 – Vinařství Hana Mádlová

17. 12. 2020 – 18:00 – Vinselekt Michlovský

21. 12. 2020 – 18:00 – Bohemia Sekt

28. 12. 2020 – 18:00 – Sonberk

30. 12. 2020 – 18:00 – Znovín Znojmo

4. 1. 2021 – 18:00 – VICAN rodinné vinařství

7. 1. 2021 – 18:00 – Víno Škrobák

11. 1. 2021 – 18:00 – Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

Zdroj: Tisková zpráva

 

« zpět na obsah

 
12.  Nejlepší víno. Vítězové se představí na síti

Zdroj: Metro
Datum vydání: 10.12.2020
Odkaz: http://www.metro.cz
Číslo: 229
Strana: 6
Autor: MET
Rubrika: domov
Mutace: Praha
Oblast: Celostátní deníky

 

Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku vstoupila letos do 11. ročníku, dala tedy vinařskému světu již deset vítězů. Epidemická
situace kromě všemožných omezení přinesla i nebývalé možnosti pro on-line, kam se z velké části letošní ročník soutěže
přesunul.

Formou on-line rozhovorů a reálných degustací s pomocí speciálního degustačního setu tak připomíná všech deset dosavadních
držitelů titulu Vinařství roku. Soutěž pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu. Než se na začátku února
příštího roku dozvíme již jedenáctého šampiona oblíbené a prestižní vinařské soutěže, je dobré si připomenout dosavadní vítěze.
K tomu si pořadatel Svaz vinařů ČR připravil jejich prezentaci on-line formou na stránkách, YouTube kanále či na Facebooku
Vinařství roku.

Od prosince až do poloviny ledna můžete na www.vinarstviroku. cz zhlédnout rozhovory s vinaři.

 

« zpět na obsah

 
13.  Vinařství roku se hledá online

Zdroj: 5plus2
Datum vydání: 11.12.2020
Číslo: 46
Strana: 4
Autor: sol
Mutace: Břeclavsko
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl

 

JIŽNÍ MORAVA / Soutěž Vinařství roku, kterou vyhlašuje Svaz vinařů, se navzdory epidemii koná i letos. Značná část jedenáctého
ročníku soutěže se ale přesunuje do online prostředí, a slibuje tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh.

"Na internet se přesouvá hlavně veřejná část soutěže včetně vyhlášení vítězů. Základní platformou se všemi informacemi se
stane samozřejmě web soutěže s jeho rozšířeními na sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube, kde budeme pravidelně
streamovat videa," sdělil hlavní organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR. "Věříme, že veškeré změny budou nakonec

http://www.metro.cz/
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pozitivním impulzem pro budoucnost soutěže. Šampioni minulých ročníků a současní finalisté se na webu představí mnohem
detailněji, budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, ale hlavně také prodávat víno," dodal Chlad.

Od prosince až do poloviny ledna budou na streamu vidět krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také
online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství. Zájemci si tak budou moci vína koupit a sami ochutnat. Souběžně
začíná nový ročník soutěže. První fází jsou nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, vinařství se mohou
nominovat také sama. Následovat bude hodnocení poroty složené z vinohradníků a vinařů, enologů, sommeliérů, ale třeba i
odborníků na marketing, architekturu nebo design.

Toto hodnocení zúží počet nominovaných na finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malé, střední a velké
vinařství. Z nich pak vzejde celkový vítěz. Titul může získat pouze vinařství, které vyniká ve vinařském oboru a svým podnikáním
nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice. Na rozdíl od nespočtu tuzemských i světových soutěží
vín tedy nestačí pouze mimořádná kvalita vyráběných vín.

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičně na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou a opět ho bude moderovat
Marek Eben.

 

Důležité termíny 31. prosince 2020 – ukončení možnosti nominace a přihlášení 1.–14. ledna 2021 – hlasování poroty – výběr
devíti finalistů 22.–27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí 4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online
přenos, stream TV

 

« zpět na obsah

 
14.  Vinařství roku přináší online degustace s vítězi předešlých ročníků

Zdroj: hledamvino.cz
Datum vydání: 15.12.2020

Odkaz: https://www.hledamvino.cz/vinarstvi-roku-prinasi-online-degustace-s-
vitezi-predeslych-rocniku/

Oblast: WWW - cz

 

14. 12. 2020 0 comments JP 0

 

Formou videorozhovoru a reálné online degustace s pomocí speciálního degustačního setu se postupně představuje všech 10
dosavadních držitelů titulu Vinařství roku. Epidemická situace kromě všemožných omezení přinesla i nebývalé možnosti pro
online, kam se z velké části letošní 11. ročník soutěže přesunul.

Než se na začátku února příštího roku dozvíme již jedenáctého šampiona prestižní vinařské soutěže Vinařství roku, je dobré si
připomenout dosavadní vítěze. K tomu si pořadatelé připravili jejich online prezentace umístěné na webových stránkách,
YouTube či Facebooku. Od prosince až do poloviny ledna, tedy do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního
ročníku, budou na streamu probíhat krátké medailonky deseti dosavadních vítězů. Součástí budou také online degustace a
rozhovory se zástupci vinařství.

Martin Chlad

"Zájemci si také budou moci na e-shopech jednotlivých vinařství koupit speciální sety vybraných vín jednotlivých vítězů. A buď si
je sami přechutnat podle svého anebo si k tomu pustit právě naše videa a udělat si řízenou virtuální degustaci. Videa je
samozřejmě možné zhlédnout i ze záznamu, takže lze degustovat prakticky kdykoli. Takto online dostanou šampioni větší prostor
k vlastní prezentaci a představení svých vín. Budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, a hlavně prodávat své víno. Protože
to je v době, kdy nemohou se svými víny za zákazníky, pro vinaře to nejdůležitější," sdělil hlavní organizátor soutěže Martin Chlad
ze Svazu vinařů ČR.

 

Online degustace

Jako první bylo ve videu ze 7. prosince představeno rodinné vinařství Víno J. Stávek z Němčiček. To získalo titul absolutního
vítěze Vinařství roku 2017. A jeho majitel Ing. Bc. Jan Stávek, Ph.D. získal v roce 2019 v rámci soutěže speciální cenu "Korunní –
Enolog roku" pro mladého vinaře, enologa do 40 let. Další video bylo věnované Zámeckému vinařství Bzenec, které získalo titul v
roce 2015. Mimo to se například také pyšní za svá vína sedmi šampiony Salonu vín – Národní soutěže vín. Následovat budou
postupně Vinařství Hana Mádlová, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Sonberk, Znovín Znojmo, VICAN rodinné vinařství, Víno
Škrobák a vše završí Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Program vysílání online rozhovorů a degustací

 

Termíny online rozhovorů a degustací dosavadních vítězů soutěže

7. 12. 2020 – 18:00 – Víno J. Stávek

10. 12. 2020 – 18:00 – Zámecké vinařství Bzenec
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14. 12. 2020 – 18:00 – Vinařství Hana Mádlová

17. 12. 2020 – 18:00 – Vinselekt Michlovský

21. 12. 2020 – 18:00 – Bohemia Sekt

28. 12. 2020 – 18:00 – Sonberk

30. 12. 2020 – 18:00 – Znovín Znojmo

4. 1. 2021 – 18:00 – VICAN rodinné vinařství

7. 1. 2021 – 18:00 – Víno Škrobák

11. 1. 2021 – 18:00 – Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

Soutěž vyhlašuje a titul " Vinařství roku " uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za
významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z ručně
vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním
složením společnost Krondorf. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na
Chodově a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Vetropack, J&T Bank, X-production a
Lomax.

zdroj/foto: Svaz vinařů České republiky

 

Sdílet

 

Související Příspěvky

 

Staronový prezident Svazu vinařů proti zákazu reklamy na alkohol

 

10 nejčastějších mýtů a omylů ve světě vína + ještě 1 navíc

 

Pálava na titulní straně francouzské knihy o cestě za vínem

 

Štítky

média soutěž vín

 

Sdílet

 

Nenechejte si ujítStaronový prezident Svazu vinařů proti zákazu reklamy na alkohol

 

« zpět na obsah

 
15.  Soutěž Vinařství roku a online rozhovory s vítězi 10 ročníků

Zdroj: https://www.ibrno.cz
Datum vydání: 15.12.2020
Odkaz: http://https://www.ibrno.cz/...vory-s-vitezi-10-rocniku.html
Oblast: vlastní

Brno, 15. prosince 2020 – Soutěž Vinařství roku vstoupila letos do 11. ročníku a dala tedy vinařskému světu již 10 vítězů. Formou
online rozhovorů a reálných degustací s pomocí speciálního degustačního setu tak připomíná všech 10 dosavadních držitelů titulu
Vinařství roku.

 

velké části letošní ročník přesunul. Než se na začátku února příštího roku dozvíme již jedenáctého šampiona oblíbené a prestižní
vinařské soutěže Vinařství roku, je dobré si připomenout dosavadní vítěze. K tomu si pořadatel Svaz vinařů ČR připravil jejich
prezentaci online formou na stránkách, YouTube kanále či na Facebooku Vinařství roku. Od prosince až do poloviny ledna, do
okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat krátké medailonky deseti
dosavadních vítězů, jejichž součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.

 

http://https//www.ibrno.cz/vivat-vinum/64623-soutez-vinarstvi-roku-a-online-rozhovory-s-vitezi-10-rocniku.html
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„Zájemci si také budou moci na e-shopech jednotlivých vinařství koupit speciální sety vybraných vín jednotlivých vítězů a buď si
je sami přechutnat podle svého anebo si k tomu pustit právě naše videa a udělat si řízenou virtuální degustaci. Videa je
samozřejmě možné zhlédnout i ze záznamu, takže lze degustovat prakticky kdykoli,“ sdělil hlavní organizátor soutěže Martin
Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: „Takto online dostanou šampioni větší prostor k vlastní prezentaci a představení svých vín.
Budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, a hlavně prodávat své víno, protože to je v době, kdy nemohou se svými víny za
zákazníky, pro vinaře to nejdůležitější.“

 

Online rozhovory s vítězi 10 ročníků soutěže Vinařství roku

Jako první bylo ve videu ze 7. prosince představeno rodinné vinařství Víno J. Stávek z Němčiček, které získalo titul absolutního
vítěze Vinařství roku 2017 a jeho majitel Ing. Bc. Jan Stávek, Ph.D. získal v roce 2019 v rámci soutěže speciální cenu „Korunní –
Enolog roku“ pro mladého vinaře, enologa do 40 let. Další video bude věnované již 10. prosince Zámeckému vinařství Bzenec,
které získalo titul v roce 2015 a mimo to se např. také pyšní za svá vína sedmi šampiony Salonu vín – Národní soutěže vín.
Následovat budou postupně Vinařství Hana Mádlová, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Sonberk, Znovín Znojmo, VICAN
rodinné vinařství, Víno Škrobák a vše završí Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

 

Termíny online rozhovorů a degustací dosavadních vítězů soutěže:

 

07. 12. 2020 – 18:00 – Víno J. Stávek

10. 12. 2020 – 18:00 – Zámecké vinařství Bzenec

14. 12. 2020 – 18:00 – Vinařství Hana Mádlová

17. 12. 2020 – 18:00 – Vinselekt Michlovský

21. 12. 2020 – 18:00 – Bohemia Sekt

28. 12. 2020 – 18:00 – Sonberk

30. 12. 2020 – 18:00 – Znovín Znojmo

04. 01. 2021 – 18:00 – VICAN rodinné vinařství

07. 01. 2021 – 18:00 – Víno Škrobák

11. 01. 2021 – 18:00 – Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

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. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z
ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s
unikátním složením společnost Krondorf. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v
Praze na Chodově a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Vetropack, J&T Bank, X-production
a Lomax.

 

Více na www.vinarstviroku.cz. Videa je možné zhlédnout i ze záznamu.

 

 

https://www.ibrno.cz/vivat-vinum/64623-soutez-vinarstvi-roku-a-online-rozhovory-s-vitezi-10-rocniku.html

« zpět na obsah

 
16.  11. ročník prestižní vinařské soutěže o titul Vinařství roku 2020

Zdroj: https://life4you.cz
Datum vydání: 11.1.2021
Odkaz: http://https://life4you.cz/g...-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
Oblast: vlastní

11. ročník prestižní vinařské soutěže o titul Vinařství roku 2020 vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem
a za podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

 

Sedmý díl seriálu představí vinařství Znovín Znojmo se sídlem v Šatově, které získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku 2012.
Se Znojmem se vám může vybavit celá řada velmi příjemných asociací. A je velmi pravděpodobné, že se budou týkat vína. A když
vína, tak dost možná právě Znovínu. Vinařství, které je postaveno na pestré paletě vín, pravidelných putováních sklepy a vinicemi
napříč celým Znojemskem nebo na tisícovkách zákaznických sklepních kójí v malebném Šatově. Při tom všem si zachovává
Znovín přátelskou a lidskou tvář. DEGUSTOVANÁ VÍNA k zakoupení ZDE.

 

http://https//life4you.cz/gastronomie/11-rocnik-prestizni-vinarske-souteze-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
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https://life4you.cz/gastronomie/11-rocnik-prestizni-vinarske-souteze-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
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17.  Soutěž Vinařství roku oznámila finalisty, vítěze vyhlásí v únoru

Zdroj: seznam.cz
Datum vydání: 14.1.2021

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soutez-vinarstvi-roku-oznamila-
finalisty-viteze-vyhlasi-v-unoru-137747

Číslo: 14
Autor: ČTK
Rubrika: Jihomoravský kraj
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray dnes prostřednictvím online přenosu vyhlásil finalisty soutěže Vinařství roku. Ve třech
kategoriích podle velikosti firmy se utká celkem devět vinařství.

 

Jednotlivé kategorie se dělí podle objemu roční produkce vína. V kategorii malá vinařství, tedy firmy s produkcí do 50 000 litrů za
rok, spolu budou soutěžit Vinařství Piálek & Jäger, Salabka Praha a Vinařství Lacina.

Ze středně velkých firem s produkcí do 250 000 litrů za rok postoupily do finále Krásná hora, Sonberk a Thaya vinařství. V
kategorii největších podniků, které vyprodukují nad 250 000 litrů ročně, porota nejlépe hodnotila Vinařství Lahofer, Habánské
sklepy a Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. V další fázi soutěže posoudí
sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a
definitivně rozhodne o vítězích.

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti," uvedl Tibor Nyitray.

Hodnocení bude zakončeno 4. února, kdy budou slavnostně vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií i vítěz absolutní. Vyhlášení
se neuskuteční na tradičním galavečeru, ale online formou na webu a sociálních sítích soutěže. I letošní vyhlášení navzdory jeho
netradiční podobě bude moderovat Marek Eben.

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soutez-vinarstvi-roku-oznamila-finalisty-viteze-vyhlasi-v-unoru-137747
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18.  Odborná porota soutěže Vinařství roku 2020 vybrala devět finalistů

Zdroj: hledamvino.cz
Datum vydání: 14.1.2021

Odkaz: https://www.hledamvino.cz/odborna-porota-souteze-vinarstvi-roku-2020-
vybrala-devet-finalistu/

Oblast: WWW - cz

 

14. 1. 2021 0 comments JP 0

 

Odborná porota soutěže Vinařství roku 2020 vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k 11. titulu prestižního vinařského
klání. Komise v příštích dnech vybere vždy ze tří malých, středních a velkých vinařství vítěze kategorie. A následně držitele titulu
pro absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020. Vyhlášení výsledků proběhne 4. února tentokrát online formou na webu a
sociálních sítích soutěže.

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce byla
nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.
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Finalisté soutěže Vinařství roku 2020

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Salabka Praha s.r.o.

Vinařství Lacina

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

Krásná hora s. r. o.

SONBERK, a. s.

THAYA vinařství, spol. s r.o.

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

Vinařství LAHOFER, a.s.

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

V další fázi soutěže posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté
stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Tibor Nyitray

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti. Vinařství, která se letos dostala do finále, jsou všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína,
ale také splňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním
vítězem se pak stane vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce vztahuje k danému roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, už
složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po všech stránkách prvotřídního vítěze," sdělil JUDr. Tibor Nyitray,
prezident Svazu vinařů České republiky.

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičním galavečerem na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou na webu a
sociálních sítích soutěže. I v jeho online podobě se však jeho moderování opět zhostí Marek Eben.

 

Vinařství roku

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
Svaz vinařů ČR letos k výročí deseti uplynulých ročníků soutěže představil tyto dosavadní šampiony na streamu formou krátkých
medailonků, jejichž součástí byla také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství. Videa jsou stále k zhlédnutí ze
záznamu na webu a sociálních sítích soutěže.

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z ručně vyrobených
skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením
společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

Důležité termíny:

1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

31. prosince 2020 – ukončení možnosti nominace a přihlášení

1.–14. ledna 2021 – hlasování poroty – výběr devíti finalistů

22.–27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí

4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

Článek: Vinařství roku přináší online degustace s vítězi předešlých ročníků zdroj/foto: Svaz vinařů České republiky

 

Sdílet

 

Související Příspěvky

 

VINOFED: moravské Chardonnay mezi nejlepší vína roku 2020
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Historická vinice Šobes nad meandrem Dyje na seznam UNESCO?

 

Salon vín České republiky představil vítěznou kolekci pro rok 2021

 

Štítky

soutěž vín

 

Sdílet

 

Nenechejte si ujítVINOFED: moravské Chardonnay mezi nejlepší vína roku 2020

 

« zpět na obsah

 
19.  Devítka vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020

Zdroj: kr-jihomoravsky.cz
Datum vydání: 14.1.2021
Odkaz: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=430937&TypeID=2
Oblast: WWW - cz

 

Za účasti hejtmana Jana Grolicha a prezidenta svazu vinařů ČR Tibora Nyitraye bylo ve čtvrtek 14. ledna v přímém on-line
přenosu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje představeno devět finalistů, kteří mají letos nejblíže k titulu 11. ročníku
vinařské soutěže Vinařství roku. Soutěží se v kategoriích podle objemu produkce – tedy malé, střední a velké vinařství.
Podrobnosti v tiskové zprávě Svazu vinařů ČR zde (doc, 160 kB)

 

« zpět na obsah

 
20.  Vinařství roku: čtyři z devíti finalistů jsou z Břeclavska

Zdroj: hodoninsky.denik.cz
Datum vydání: 15.1.2021

Odkaz: https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/vinarstvi-roku-ctyri-z-deviti-
finalistu-jsou-z-breclavska-20210115.html

Číslo: 15
Autor: Michal Hrabal
Rubrika: Hodonínsko
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Devět finalistů se uchází o titul Vinařství roku 2020. Jejich jména ve čtvrtek oznámil hejtman Jan Grolich.

 

"Nejvíc firem, čtyři, pochází z Břeclavska. Tři jsou pak ze Znojemska. "Vinařství, které uspěje, musí být komplexní. Musí mít dobře
nastavené práce ve vinici, enologa, který se výborně stará o víno ve sklepě, a zároveň musí být přívětivé k turistům," shrnul
prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

 

Komise složená z odborníků nyní vybere vítěze v kategorii malých, středních i velkých vinařství a celkového šampiona. Vyhlášení
výsledků se uskuteční 4. února online na webu a sociálních sítích soutěže.

Vítězi Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana Mádlová,
Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

Finalisté Vinařství roku 2020:

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok):

Vinařství Piálek & Jäger

Salabka Praha
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Vinařství Lacina

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok):

Krásná hora

Sonberk

Thaya vinařství

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok):

Vinařství Lahofer

Habánské sklepy

Chateau Valtice

 

URL| https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/vinarstvi-roku-ctyri-z-deviti-finalistu-jsou-z-breclavska-20210115.html

 

« zpět na obsah

 
21.  O titul Vinařství roku 2020 se utká devět vinařství

Zdroj: ceskenapoje.cz
Datum vydání: 15.1.2021

Odkaz: https://www.ceskenapoje.cz/vino/o-titul-vinarstvi-roku-2020-se-utka-
devet-vinarstvi.html

Oblast: WWW - cz

 

Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže Vinařství
roku.

 

Komise v příštích dnech vybere vždy ze tří malých, středních a velkých vinařství vítěze, tedy nejlepší vinařství své kategorie, a
následně ze všech držitele titulu pro absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020. Vyhlášení výsledků proběhne 4. února tentokrát
online formou na webu a sociálních sítích soutěže. Soutěž pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu a
Jihomoravského kraje.

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce byla
nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.

Finalisté Vinařství roku 2020

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Salabka Praha s.r.o.

Vinařství Lacina

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

Krásná hora s. r. o.

SONBERK, a. s.

THAYA vinařství, spol. s r.o.

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

Vinařství LAHOFER, a.s.

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

V další fázi soutěže posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté
stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti," sdělil JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR a dodal:
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"vinařství, která se letos dostala do finále, jsou všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují hlavní
myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním vítězem se pak stane
vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce vztahuje k danému roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, už složení finálové
devítky napovídá, že se i letos dočkáme po všech stránkách prvotřídního vítěze."

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičním galavečerem na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou na webu a
sociálních sítích soutěže. I v jeho online podobě se však jeho moderování opět zhostí

Marek Eben.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
Svaz vinařů ČR letos k výročí deseti uplynulých ročníků soutěže představil tyto dosavadní šampiony na streamu formou krátkých
medailonků, jejichž součástí byla také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství. Videa jsou stále k zhlédnutí ze
záznamu na webu a sociálních sítích soutěže.

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z ručně vyrobených
skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením
společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

Důležité termíny:

1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

31. prosince 2020 - ukončení možnosti nominace a přihlášení

1. – 14. ledna 2021 - hlasování poroty – výběr devíti finalistů

22. – 27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí

4. února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

Zdroj: Tisková zpráva

 

« zpět na obsah

 
22.  Soutěž Vinařství roku oznámila finalisty, vítěze vyhlásí v únoru

Zdroj: zemedelec.cz
Datum vydání: 15.1.2021

Odkaz: https://www.zemedelec.cz/soutez-vinarstvi-roku-oznamila-finalisty-viteze-
vyhlasi-v-unoru/

Oblast: WWW - cz

 

Zadejte email na který chcete sdílet tuto stránku.

 

Prezident Svazu Vinařů Tibor Nyitray prostřednictvím on-line přenosu vyhlásil finalisty soutěže Vinařství roku. Ve třech kategoriích
podle velikosti firmy se utká celkem devět vinařství.

Jednotlivé kategorie se dělí podle objemu roční produkce vína. V kategorii malá vinařství, tedy firmy s produkcí do 50.000 litrů za
rok, spolu budou soutěžit Vinařství Piálek & Jäger, Salabka Praha a Vinařství Lacina.

Ze středně velkých firem s produkcí do 250 000 litrů za rok postoupily do finále Krásná hora, Sonberk a Thaya vinařství. V
kategorii největších podniků, které vyprodukují nad 250 000 litrů ročně, porota nejlépe hodnotila Vinařství Lahofer, Habánské
sklepy a Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. V další fázi soutěže posoudí
sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a
definitivně rozhodne o vítězích.

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti," uvedl Tibor Nyitray.

 

« zpět na obsah

 
23.  Devět finalistů Vinařství roku už je vybráno
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Zdroj: atbars.com
Datum vydání: 15.1.2021

Odkaz: https://www.atbars.com/2021/01/15/devet-finalistu-vinarstvi-roku-uz-je-
vybrano/

Oblast: WWW - cz

 

Jedenáctý ročník soutěže Vinařství roku se přehoupl do své druhé poloviny. Z nominovaných vinařů či vinařských podniků už bylo
vybráno devět finalistů. Na odborné komisi nyní bude vybrat vítěze všech tří kategorií a také toho celkového.

 

Soutěž, která hledá nejlepší vinařství uplynulého roku, pořádající Svaz vinařů ČR vyhlásil 1. prosince 2020 a po celý měsíc
probíhal proces nominací či přihlašování. Finalisty ze všech zaregistrovaných adeptů vybírala v prvních dvou týdnech nového roku
odborná porota složená z vinohradníků a vinařů, zástupců Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku,
enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury či designu. Zvolit jich musela devět – po třech v každé kategorii.
O vítězství mezi malými vinařstvími s produkcí do 50 000 l/rok v 11. ročníku soutěže usilují Vinařství Piálek & Jäger, Salabka
Praha a Vinařství Lacina. V kategorii středních vinařských podniků (50 001–250 000 l/rok) byla nominována vinařství Krásná
hora, Sonberk a Thaya. Z velkých producentů vína (nad 250 000 l/rok) se mohou vítězi stát Vinařství Lahofer, Habánské sklepy
nebo Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

V období od 22. do 27. ledna posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují
stanovená soutěžní kritéria, a rozhodne o vítězích. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 4. února spolu s oceněním
významných osobností moravského a českého vinařství za záslužné počiny, a to formou on-line přenosu, který bude možné
zhlédnout na webu a sociálních sítích soutěže.

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
soutěže uspořádat. Přesunutí veřejné části včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impulz do budoucnosti," podotýká prezident Svazu vinařů ČR JUDr. Tibor Nyitray. "Vinařství, která se letos dostala do finále, jsou
všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě vynikala
v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním vítězem se pak stane vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce vztahuje k
danému roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoliv, už složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po všech
stránkách prvotřídního vítěze," dodává.

úvodní foto: iStock

 

« zpět na obsah

 
24.  Vinařství roku: 4 z Břeclavska

Zdroj: Brněnský deník
Datum vydání: 15.1.2021
Odkaz: http://brnensky.denik.cz/
Číslo: 12
Strana: 3
Autor: hra
Rubrika: Jižní morava,z regionu
Oblast: Regionální deníky - Jihomoravský kraj

 

Jižní Morava – Devět finalistů se uchází o titul Vinařství roku 2020. Jejich jména včera oznámil hejtman Jan Grolich. Nejvíc firem,
čtyři, pochází z Břeclavska. "Vinařství, které uspěje, musí být komplexní. Musí mít dobře nastavené práce ve vinici, enologa, který
se výborně stará o víno ve sklepě, a zároveň musí být přívětivé k turistům," shrnul prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

 

Víc na www.rovnost.cz

 

« zpět na obsah

 
25.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020

Zdroj: prvnizpravy.cz
Datum vydání: 17.1.2021

Odkaz: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-
utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020/

Číslo: 17
Rubrika: byznys
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

http://brnensky.denik.cz/
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Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže Vinařství
roku.

 

(Komerční sdělení)

 

Komise v příštích dnech vybere vždy ze tří malých, středních a velkých vinařství vítěze, tedy nejlepší vinařství své kategorie, a
následně ze všech držitele titulu pro absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020. Vyhlášení výsledků proběhne 4. února tentokrát
online formou na webu a sociálních sítích soutěže. Soutěž pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu a
Jihomoravského kraje.

 

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce byla
nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.

 

Finalisté Vinařství roku 2020

 

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

 

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

 

Salabka Praha s.r.o.

 

Vinařství Lacina

 

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

 

Krásná hora s. r. o.

 

SONBERK, a. s.

 

THAYA vinařství, spol. s r.o.

 

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

 

Vinařství LAHOFER, a.s.

 

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

 

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

 

V další fázi soutěže posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté
stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

 

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti," sdělil JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR a dodal: "vinařství, která se letos dostala do finále,
jsou všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě
vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním vítězem se pak stane vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce
vztahuje k danému roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, už složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po
všech stránkách prvotřídního vítěze."
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Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičním galavečerem na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou na webu a
sociálních sítích soutěže. I v jeho online podobě se však jeho moderování opět zhostí Marek Eben.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
Svaz vinařů ČR letos k výročí deseti uplynulých ročníků soutěže představil tyto dosavadní šampiony na streamu formou krátkých
medailonků, jejichž součástí byla také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství. Videa jsou stále k zhlédnutí ze
záznamu na webu a sociálních sítích soutěže.

 

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z ručně vyrobených
skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením
společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

 

(rp,prvnizpravy.cz,jbazant,foto:arch.)

 

URL| https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020/

 

« zpět na obsah

 
26.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020

Zdroj: brnan.cz
Datum vydání: 17.1.2021

Odkaz: https://www.brnan.cz/udalosti/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-
vinarstvi-roku-2020

Oblast: WWW - cz

 

11. ročník prestižní vinařské soutěže Vinařství roku, je za dveřmi. Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos
nejblíže k titulu. Komise v příštích dnech vybere vždy ze tří malých, středních a velkých vinařství vítěze, tedy nejlepší vinařství své
kategorie, a následně ze všech držitele titulu pro absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020.

 

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce byla
nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.

Malá vinařství, s produkcí do 50.000 l/rok, reprezentují Vinařství Piálek & Jäger s.r.o., Salabka Praha s.r.o. a Vinařství Lacina.
Střední vinařství s produkcí 50.001 – 250.000 l/rok pa Krásná hora s. r. o. · SONBERK, a. s. a THAYA vinařství, spol. s r.o.. Velká
vinařství s produkcí nad 250.000 l/rok Vinařství LAHOFER, a.s. HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. a CHÂTEAU VALTICE - Vinné
sklepy Valtice, a.s.

V další fázi soutěže posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté
stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti," řekl prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.

Podle něj jsou vinařství, která se letos dostala do finále, všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují
hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu.

" Absolutním vítězem se pak stane vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce vztahuje k danému roku. Ať už bude konečný
výsledek jakýkoli, už složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po všech stránkách prvotřídního vítěze," dodal
Nyitray.

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičním galavečerem na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou na webu a
sociálních sítích soutěže. I v jeho online podobě se však jeho moderování opět zhostí Marek Eben.
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27.  Porota soutěže Vinařství roku vybrala finalisty: Do finální trojice v kategorii velké vinařství
postoupilo i vinařství Habánské sklepy

Zdroj: ceskenovinky1.eu
Datum vydání: 17.1.2021
Odkaz: http://www.ceskenovinky1.eu/...-i-vinarstvi-habanske-sklepy/
Autor: Svetozár Plesník
Oblast: WWW - cz

 

Prestižní soutěž o titul Vinařství roku 2020 zná všech devět finalistů v kategoriích malé, střední a velké vinařství. V kategorii velké
vinařství, tedy s produkcí nad 250 000 l za rok, bylo vybráno i vinařství Habánské sklepy z Velkých Bílovic. O titul Vinařství roku
2020 se budou Habánské sklepy ve své kategorii ucházet společně s Vinařstvím LAHOFER a vinařstvím CHÂTEAU VALTICE –
Vinné sklepy Valtice. Po návštěvě všech finalistů porota vybere jak vítěze kategorií, tak i absolutního vítěze – Vinařství roku 2020.
Titul "Vinařství roku" je udělován nejen za vynikající kvalitu vín, ale i za celoroční rozmanitou práci, ať už na vinicích, ve sklepích
nebo práci soustředěnou do dalších činností a aktivit.

 

"Z postupu do finálové trojice velkých vinařství v soutěži Vinařství roku máme velkou radost," říká Josef Svoboda, ředitel
Habánských sklepů. "Rok 2020 byl pro všechny vinaře náročný, přesto se nám díky poctivé práci všech kolegů podařilo vyrobit
výborná vína i posunout naše vinařství zase o kus dopředu. Mrzí nás, že letos byla omezená možnost setkání se s milovníky vín,
věříme však, že se vše brzy vrátí do normálu. Čas, během nějž jsme u nás nemohli uvítat návštěvníky, jsme využili pro
zdokonalení návštěvnické trasy, vinotéky i souvisejících služeb," dodává Josef Svoboda.

Vinařství Habánské sklepy bylo založeno roku 1614 ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci v dobách největšího
rozmachu vinařství na Moravě. Za jeho vznikem stojí Habáni, skupina reformních novokřtěnců, kteří byli zručnými řemeslníky,
výbornými staviteli a, jak se ukázalo, i vynikajícími vinaři. Habáni z Velkých Bílovic odešli již dávno, to podstatné z jejich doby
však v Habánských sklepích přetrvalo dodnes: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na
každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví dodnes vznikají v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným
charakterem.

Za běžného stavu vinaři v Habánských sklepích rádi vítají návštěvníky na rozsáhlé prohlídkové trase i v místní vinotéce, která
vedle tradičních, oblíbených vín nabízí možnost ochutnat i speciální archivní vína.

Radka Lejčková

 

O soutěži Vinařství roku

Soutěž o titul "Vinařství roku" vyhlašuje Svaz vinařů ČR ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory
Jihomoravského kraje a Vinařského fondu. Z vítězů jednotlivých kategorií (Kategorie malé vinařství s produkcí do 50 000 l/rok,
Kategorie střední vinařství s produkcí 50 001 – 250 000 l/rok a Kategorie velké vinařství s produkcí nad 250 000 l/rok) je pak
následně vybrán i držitel titulu absolutní vítěz, tedy Vinařství roku 2020. Letošní slavnostní vyhlášení vítězů proběhne online
formou 4. února 2021 na www.vinarstviroku.cz a sociálních sítích soutěže.

 

« zpět na obsah

 
28.  Porota soutěže Vinařství roku vybrala finalisty: Do finální trojice v kategorii velké vinařství
postoupilo i vinařství Habánské sklepy

Zdroj: tojesenzace.cz
Datum vydání: 17.1.2021

Odkaz:
https://tojesenzace.cz/2021/01/17/porota-souteze-vinarstvi-roku-vybrala-
finalisty-do-finalni-trojice-v-kategorii-velke-vinarstvi-postoupilo-i-vinarstvi-
habanske-sklepy/

Oblast: WWW - cz

 

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

 

Prestižní soutěž o titul Vinařství roku 2020 zná všech devět finalistů v kategoriích malé, střední a velké vinařství. V kategorii velké
vinařství, tedy s produkcí nad 250 000 l za rok, bylo vybráno i vinařství Habánské sklepy z Velkých Bílovic. O titul Vinařství roku
2020 se budou Habánské sklepy ve své kategorii ucházet společně s Vinařstvím LAHOFER a vinařstvím CHÂTEAU VALTICE –
Vinné sklepy Valtice. Po návštěvě všech finalistů porota vybere jak vítěze kategorií, tak i absolutního vítěze – Vinařství roku 2020.
Titul "Vinařství roku" je udělován nejen za vynikající kvalitu vín, ale i za celoroční rozmanitou práci, ať už na vinicích, ve sklepích
nebo práci soustředěnou do dalších činností a aktivit.

"Z postupu do finálové trojice velkých vinařství v soutěži Vinařství roku máme velkou radost," říká Josef Svoboda, ředitel
Habánských sklepů. "Rok 2020 byl pro všechny vinaře náročný, přesto se nám díky poctivé práci všech kolegů podařilo vyrobit

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2021/01/17/porota-souteze-vinarstvi-roku-vybrala-finalisty-do-finalni-trojice-v-kategorii-velke-vinarstvi-postoupilo-i-vinarstvi-habanske-sklepy/
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výborná vína i posunout naše vinařství zase o kus dopředu. Mrzí nás, že letos byla omezená možnost setkání se s milovníky vín,
věříme však, že se vše brzy vrátí do normálu. Čas, během nějž jsme u nás nemohli uvítat návštěvníky, jsme využili pro
zdokonalení návštěvnické trasy, vinotéky i souvisejících služeb," dodává Josef Svoboda.

Vinařství Habánské sklepy bylo založeno roku 1614 ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci v dobách největšího
rozmachu vinařství na Moravě. Za jeho vznikem stojí Habáni, skupina reformních novokřtěnců, kteří byli zručnými řemeslníky,
výbornými staviteli a, jak se ukázalo, i vynikajícími vinaři. Habáni z Velkých Bílovic odešli již dávno, to podstatné z jejich doby
však v Habánských sklepích přetrvalo dodnes: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na
každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví dodnes vznikají v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným
charakterem.

Za běžného stavu vinaři v Habánských sklepích rádi vítají návštěvníky na rozsáhlé prohlídkové trase i v místní vinotéce, která
vedle tradičních, oblíbených vín nabízí možnost ochutnat i speciální archivní vína.

 

O soutěži Vinařství roku

Soutěž o titul "Vinařství roku" vyhlašuje Svaz vinařů ČR ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory
Jihomoravského kraje a Vinařského fondu. Z vítězů jednotlivých kategorií (Kategorie malé vinařství s produkcí do 50 000 l/rok,
Kategorie střední vinařství s produkcí 50 001 – 250 000 l/rok a Kategorie velké vinařství s produkcí nad 250 000 l/rok) je pak
následně vybrán i držitel titulu absolutní vítěz, tedy Vinařství roku 2020. Letošní slavnostní vyhlášení vítězů proběhne online
formou 4. února 2021 na www.vinarstviroku.cz a sociálních sítích soutěže.

 

« zpět na obsah

 
29.  Habánské sklepy finalistou Vinařství roku

Zdroj: ceskenapoje.cz
Datum vydání: 18.1.2021

Odkaz: https://www.ceskenapoje.cz/vino/habanske-sklepy-finalistou-vinarstvi-
roku.html

Oblast: WWW - cz

 

Prestižní soutěž o titul Vinařství roku 2020 zná všech devět finalistů v kategoriích malé, střední a velké vinařství.

 

V kategorii velké vinařství, tedy s produkcí nad 250 000 l za rok, bylo vybráno i vinařství Habánské sklepy z Velkých Bílovic. O
titul Vinařství roku 2020 se budou Habánské sklepy ve své kategorii ucházet společně s Vinařstvím LAHOFER a vinařstvím
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice. Po návštěvě všech finalistů porota vybere jak vítěze kategorií, tak i absolutního vítěze
– Vinařství roku 2020. Titul "Vinařství roku" je udělován nejen za vynikající kvalitu vín, ale i za celoroční rozmanitou práci, ať už
na vinicích, ve sklepích nebo práci soustředěnou do dalších činností a aktivit.

"Z postupu do finálové trojice velkých vinařství v soutěži Vinařství roku máme velkou radost," říká Josef Svoboda, ředitel
Habánských sklepů. "Rok 2020 byl pro všechny vinaře náročný, přesto se nám díky poctivé práci všech kolegů podařilo vyrobit
výborná vína i posunout naše vinařství zase o kus dopředu. Mrzí nás, že letos byla omezená možnost setkání se s milovníky vín,
věříme však, že se vše brzy vrátí do normálu. Čas, během nějž jsme u nás nemohli uvítat návštěvníky, jsme využili pro
zdokonalení návštěvnické trasy, vinotéky i souvisejících služeb," dodává Josef Svoboda.

Vinařství Habánské sklepy bylo založeno roku 1614 ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci v dobách největšího
rozmachu vinařství na Moravě. Za jeho vznikem stojí Habáni, skupina reformních novokřtěnců, kteří byli zručnými řemeslníky,
výbornými staviteli a, jak se ukázalo, i vynikajícími vinaři. Habáni z Velkých Bílovic odešli již dávno, to podstatné z jejich doby
však v Habánských sklepích přetrvalo dodnes: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na
každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví dodnes vznikají v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným
charakterem.

Za běžného stavu vinaři v Habánských sklepích rádi vítají návštěvníky na rozsáhlé prohlídkové trase i v místní vinotéce, která
vedle tradičních, oblíbených vín nabízí možnost ochutnat i speciální archivní vína.

Zdroj: Tisková zpráva

 

« zpět na obsah

 
30.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020

Zdroj: https://www.horekaweb.cz
Datum vydání: 18.1.2021
Odkaz: http://https://www.horekaweb...-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
Oblast: vlastní

Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské soutěže Vinařství
roku. Komise v příštích dnech vybere vždy ze tří malých, středních a velkých vinařství vítěze, tedy nejlepší vinařství své kategorie,

http://https//www.horekaweb.cz/2021/01/18/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020/
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a následně ze všech držitele titulu pro absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020. Vyhlášení výsledků proběhne 4. února
tentokrát online formou na webu a sociálních sítích soutěže. Soutěž pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu
a Jihomoravského kraje.

 

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce byla
nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.

 

Finalisté Vinařství roku 2020

 

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

 

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Salabka Praha s.r.o.

Vinařství Lacina

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

 

Krásná hora s. r. o.

SONBERK, a. s.

THAYA vinařství, spol. s r.o.

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

 

Vinařství LAHOFER, a.s.

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

V další fázi soutěže posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté
stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

 

„Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti,“ sdělil JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR a dodal: „vinařství, která se letos dostala do finále,
jsou všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě
vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním vítězem se pak stane vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce
vztahuje k danému roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, už složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po
všech stránkách prvotřídního vítěze.“

 

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičním galavečerem na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou na webu a
sociálních sítích soutěže. I v jeho online podobě se však jeho moderování opět zhostí Marek Eben.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
Svaz vinařů ČR letos k výročí deseti uplynulých ročníků soutěže představil tyto dosavadní šampiony na streamu formou krátkých
medailonků, jejichž součástí byla také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství. Videa jsou stále k zhlédnutí ze
záznamu na webu a sociálních sítích soutěže.

 

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z ručně vyrobených
skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením
společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.
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Důležité termíny:

 

prosince 2020 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2020 + začátek přihlašování

prosince 2020 – ukončení možnosti nominace a přihlášení

– 14. ledna 2021 – hlasování poroty – výběr devíti finalistů

– 27. ledna 2021 – hodnocení finalistů odbornou komisí

února 2021 – slavnostní vyhlášení vítězů – online přenos, stream TV

 

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube a Instagram.

 

 

https://www.horekaweb.cz/2021/01/18/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020/

« zpět na obsah

 
31.  Nejlepších devět vinařství se utká o titul Vinařství roku 2020

Zdroj: https://www.listyjm.cz
Datum vydání: 18.1.2021
Odkaz: http://https://www.listyjm.c...itul-vinarstvi-roku-2020.html
Oblast: vlastní

Brno, 18. ledna 2021 - Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní
vinařské soutěže Vinařství roku. Komise v příštích dnech vybere vždy ze tří malých, středních a velkých vinařství vítěze, tedy
nejlepší vinařství své kategorie, a následně ze všech držitele titulu pro absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020.

 

Vyhlášení výsledků proběhne 4. února tentokrát online formou na webu a sociálních sítích soutěže. Soutěž pořádá Svaz vinařů ČR
za finanční podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

 

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce byla
nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.

 

Finalisté Vinařství roku 2020

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

 

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Salabka Praha s.r.o.

Vinařství Lacina

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

 

Krásná hora s. r. o.

SONBERK, a. s.

THAYA vinařství, spol. s r.o.

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

 

Vinařství LAHOFER, a.s.

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

http://https//www.listyjm.cz/folklor-a-vinarstvi/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020.html
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V další fázi soutěže posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté
stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

 

„Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impuls do budoucnosti,“ sdělil JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR a dodal: „vinařství, která se letos dostala do finále,
jsou všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě
vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním vítězem se pak stane vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce
vztahuje k danému roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, už složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po
všech stránkách prvotřídního vítěze.“

 

Celý proces hodnocení bude završen 4. února, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za
záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. Slavnostní vyhlášení
se tentokrát nebude konat tradičním galavečerem na brněnském výstavišti, ale proběhne naživo online formou na webu a
sociálních sítích soutěže. I v jeho online podobě se však jeho moderování opět zhostí Marek Eben.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
Svaz vinařů ČR letos k výročí deseti uplynulých ročníků soutěže představil tyto dosavadní šampiony na streamu formou krátkých
medailonků, jejichž součástí byla také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství. Videa jsou stále k zhlédnutí ze
záznamu na webu a sociálních sítích soutěže.

 

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z ručně vyrobených
skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením
společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

 

 

https://www.listyjm.cz/folklor-a-vinarstvi/nejlepsich-devet-vinarstvi-se-utka-o-titul-vinarstvi-roku-2020.html

« zpět na obsah

 
32.  Vinařství roku: 4 z Břeclavska

Zdroj: Nový život
Datum vydání: 21.1.2021
Odkaz: http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/
Číslo: 3
Strana: 2
Autor: hra
Rubrika: Co týden dal
Oblast: Regionální časopisy - Jihomoravský kraj

 

Břeclavsko – Devět finalistů se uchází o titul Vinařství roku 2020. Nejvíc firem, čtyři, pochází z Břeclavska. "Vinařství, které
uspěje, musí být komplexní.

Musí mít dobře nastavené práce ve vinici, enologa, který se výborně stará o víno ve sklepě, a zároveň musí být přívětivé k
turistům," shrnul prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

 

« zpět na obsah

 
33.  Vítěz Vinařství roku bude slavit online

Zdroj: 5plus2
Datum vydání: 22.1.2021
Číslo: 3
Strana: 25
Autor: sol
Mutace: Jihomoravský kraj
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl

http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/
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BRNO / Devět vinařství je o krok blíž nejvyššímu titulu v prestižní soutěži Vinařství roku. Finálovou devítku vybrala odborná
porota složená nejen z vinohradníků a vinařů, ale také enologů, odborníků na marketing, architekturu a design a podobně. Který
z finalistů dosáhne na prvenství, bude jasné 4. února. Vyhlášení výsledků proběhne tentokrát online formou na webu a sociálních
sítích soutěže.

"Vinařství, která se letos dostala do finále, jsou všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují hlavní
myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním vítězem se pak stane
vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce vztahuje k danému roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, už složení finálové
devítky napovídá, že se i letos dočkáme po všech stránkách prvotřídního vítěze," říká Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů, který
soutěž spolupořádá.

Mezi malými vinařstvími letos zabodovala Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu, Salabka Praha a velkopavlovické Vinařství
Lacina. Středním vinařstvím vévodí Krásná hora ze Starého Poddvorova, popický Sonberk a hnanické vinařství Thaya. Velká
vinařství s produkcí nad 250 tisíc litrů za rok letos ve finále zastupuje dobšický Lahofer, velkobílovické Habánské sklepy a
Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Ty všechny teď bude posuzovat sedmičlenná odborná komise, která definitivně rozhodne o vítězích.

"Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník
uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní
impulz do budoucnosti," podotýká Nyitray.

Moderování slavnostního vyhlášení se i v jeho online podobě opět zhostí minulými ročníky na jedničku prověřený Marek Eben.

 

Finalisté Vinařství

 

roku 2020 Malá vinařství: * Vinařství Piálek & Jäger * Salabka Praha * Vinařství Lacina Střední vinařství: * Krásná hora * Sonberk
* Thaya vinařství Velká vinařství: * Vinařství Lahofer * Habánské sklepy * Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

 

« zpět na obsah

 
34.  DEVĚT NEJLEPŠÍCH VINAŘSTVÍ SE UTKÁ O TITUL

Zdroj: https://stamgastagurman.cz
Datum vydání: 22.1.2021
Odkaz: http://https://stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5634
Oblast: vlastní

22. 01. 2021 - ČR - Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří tak mají letos nejblíže k titulu již 11. ročníku prestižní vinařské
soutěže Vinařství roku 2020. Vyhlášení výsledků proběhne 4. února tentokrát online formou na webu a sociálních sítích soutěže.

 

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce byla
nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.

 

Finalisté Vinařství roku 2020 Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

· Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

 

· Salabka Praha s.r.o.

 

· Vinařství Lacina

 

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

· Krásná hora s. r. o.

 

· SONBERK, a. s.

 

· THAYA vinařství, spol. s r.o.

http://https//stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5634
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Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

· Vinařství LAHOFER, a.s.

 

· HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

 

· CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

 

Soutěž pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

 

 

https://stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5634

« zpět na obsah

 
35.  Tři kandidáti z VOC Znojmo ve finále soutěže Vinařství roku

Zdroj: https://gastroahotel.cz
Datum vydání: 25.1.2021
Odkaz: http://https://gastroahotel....inale-souteze-vinarstvi-roku/
Oblast: vlastní

O prestižní titul Vinařství roku 2020 se utká devět nejlepších vinařství, vždy tři vinařství v jedné ze tří kategorií. A v každé
kategorii figuruje kandidát z VOC Znojmo.

 

Devět finalistů bylo pečlivě zvoleno odbornou porotou složenou z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Následně komise posoudí
přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry finalisté naplňují stanovená soutěžní kritéria, vybere ze tří malých, středních a
velkých vinařství vítěze každé kategorie a z nich pak držitele titulu pro absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020.

 

A která vinařství VOC Znojmo se probojovala mezi devět nejlepších?

 

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

·Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

 

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

·THAYA vinařství, spol. s r.o.

 

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

·Vinařství LAHOFER, a.s.

 

„Věřím, že naše vinařství mají na to, aby soutěž vyhrála. Všichni tři finalisté udělali obrovský krok vpřed pro rozvoj vinařství a
vinařské turistiky na Znojemsku, což by nemělo zůstat bez povšimnutí,“ říká předseda VOC Znojmo František Koudela.

 

Na výsledky 11. ročníku soutěže, pořádané Svazem vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje, si
musíme počkat do 4. února. Slavnostní vyhlášení tentokrát proběhne naživo online formou na webu a sociálních sítích soutěže. I
v online podobě se moderování zhostí Marek Eben.

 

„Vinařství, která se letos dostala do finále, splňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě vynikala v oboru a posouvala
ho stále kupředu,“ přiblížil soutěž JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR. „Absolutním vítězem se pak stane vinařství,
jehož kvalita aktivit se nejvíce vztahuje k danému roku. A složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po všech
stránkách prvotřídního vítěze.“

 

http://https//gastroahotel.cz/tri-kandidati-z-voc-znojmo-ve-finale-souteze-vinarstvi-roku/
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VOC Znojmo, založené v roce 2009, je prvním apelačním systémem v České republice, a představuje tak revoluční krok, který
klade velký důraz na terroir, tedy označování vín podle místa původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje mimořádná aromatičnost vín,
způsobená střídáním studených nocí a teplých dnů v době zrání hroznů, což má velký vliv na tvorbu aromatických látek. Právě
díky těmto podmínkám jsou vína z okolí Znojma velmi výrazná a dobře rozpoznatelná.

 

Značka VOC garantuje chuťově plná a aromatická vína z ověřených oblastí Znojemska. Zkratka VOC znamená „vína originální
certifikace“. Do systému VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro Znojemsko nejtypičtější odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a
Veltlínské zelené. Do spolku VOC Znojmo patří v současné době dvacet vinařství.

 

DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o. dobravinice.cz

Josef Dobrovolný – Vinný sklep www.vinarstvi-dobrovolny.cz

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. pialek.cz

THAYA VINAŘSTVÍ, SPOL. S R.O. vinarstvithaya.cz

VÍNO VANĚK s.r.o. tel.: 603 324 194, 604 566 175

Vinařství LAHOFER, a.s. lahofer.cz

Vinařství Líbal, s.r.o. vinolibal.cz

Vinařství rodiny Špalkovy, s.r.o. spalek.bio

Vinařství WALDBERG s.r.o. waldberg.cz

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. vslechovice.cz

VINO HORT, s.r.o. vinohort.cz

Zemědělské družstvo Hodonice zdhodonice.cz

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. znovin.cz

Vinařství Sádek, s.r.o. vinarstvi-sadek.cz

VINICE – HNANICE, s.r.o. vinice-hnanice.cz

Vinařství HANZEL vinarstvihanzel.cz

Arte Vini spol. s.r.o. artevini.cz

Josef Kořínek josef-korinek.cz

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. ampelos.cz

Lukáš Kovalský-Vinařství SIMENON vinarstvisimenon.cz

 

 

https://gastroahotel.cz/tri-kandidati-z-voc-znojmo-ve-finale-souteze-vinarstvi-roku/

« zpět na obsah

 
36.  PROTEXT VIDEO: Vyhlášení soutěže Vinařství roku

Zdroj: protext.cz
Datum vydání: 3.2.2021
Číslo: 34
Rubrika: kom ptr
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

ČTK bude ve čtvrtek 4. února v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže
Vinařství roku. O titul soutěží devět finalistů. Akci bude moderovat Marek Eben. Přímý přenos začne v 18:00.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek, který mohou použít všichni uživatelé bez omezení.

Upozorňujeme odběratele, že videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK.

Dotazy ohledně materiálů označených jako PROTEXT VIDEO prosím adresujte na tel.: +420 222 098 368, protext@ctk.cz.

PROTEXT
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« zpět na obsah

 
37.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé

Zdroj: http://www.signaltrade.cz
Datum vydání: 4.2.2021
Odkaz: http://www.signaltrade.cz/zp...nberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/
Oblast: vlastní

Praha - Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství...

 

 

http://www.signaltrade.cz/zp...nberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/

« zpět na obsah

 
38.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk z Břeclavska, cenu vyhrál už podruhé

Zdroj: lidovky.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz:
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/vinarstvim-roku-2020-se-stal-
sonberk-z-popic-na-breclavsku-cenu-vyhral-uz-
podru.A210204_194654_firmy-trhy_lihem

Číslo: 35
Autor: ČTK
Rubrika: Firmy a trhy
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo i v
kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili zástupci Svazu vinařů
prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

 

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50 000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi
velkými producenty pak znojemský Lahofer.

 

Degustaci si překvapivě nejvíc užije abstinent. Vinařství nabízí virtuální ochutnávku z gauče

 

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i
prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír
Baroň.

 

Vinařství z Boršic zkouší potřetí vyrobit slámové víno. Lisovat se začne nejdříve za tři měsíce

 

Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější
odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

 

Také vítěz mezi největšími výrobci, vinařství Lahofer, dbá na vysokou kvalitu svých vín i na kvalitní suroviny výhradně ze
Znojemské vinařské podoblasti. Moderní výrobní technologii a moderní marketing pak podpořilo nadregionání architekturou v
podobě nového sídla, které navrhla architektonická kancelář Chybík+Krištof a která vizuálně kopíruje zvlněnou krajinu z
vinohrady.

http://www.signaltrade.cz/
http://www.signaltrade.cz/zpravy-dne/vinarstvim-roku-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/
http://www.signaltrade.cz/zpravy-dne/vinarstvim-roku-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/
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Ve finále o titul Vinařství roku se utkalo devět vinařství, tři v každé kategorii. Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák,
Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař - František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château
Valtice - Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a loni Vican rodinné vinařství.

 

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.

 

Foto:

Sběr hroznů

Anna Vavríková, MAFRA

 

URL| https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-z-popic-na-breclavsku-cenu-vyhral-uz-
podru.A210204_194654_firmy-trhy_lihem

 

« zpět na obsah

 
39.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé

Zdroj: aktualne.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-
cenu-vyhral-uz-podruhe/r~77654fbc671811ebb408ac1f6b220ee8/

Číslo: 35
Autor: ČTK
Rubrika: Domácí
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo i v
kategorii středně velkých

 

Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo i v
kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili zástupci Svazu vinařů
prostřednictvím on-line přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

 

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50 000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi
velkými producenty pak znojemský Lahofer.

 

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-
podruhe/r~77654fbc671811ebb408ac1f6b220ee8/

 

« zpět na obsah

 
40.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé

Zdroj: seznam.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vinarstvim-roku-2020-se-stal-
sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe-140842

Číslo: 35
Autor: ČTK
Rubrika: Jihomoravský kraj
Oblast: Internet - Zpravodajství
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Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo i v
kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50.000 do 250.000 litrů za rok.

 

Výsledky soutěže vyhlásili zástupci Svazu vinařů prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50.000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi
velkými producenty pak znojemský Lahofer.

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i
prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír
Baroň.

Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější
odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

Také vítěz mezi největšími výrobci, vinařství Lahofer, dbá na vysokou kvalitu svých vín i na kvalitní suroviny výhradně ze
Znojemské vinařské podoblasti. Moderní výrobní technologii a moderní marketing pak podpořilo nadregionání architekturou v
podobě nového sídla, které navrhla architektonická kancelář Chybík+Krištof a která vizuálně kopíruje zvlněnou krajinu z
vinohrady.

Ve finále o titul Vinařství roku se utkalo devět vinařství, tři v každé kategorii. Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák,
Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař - František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château
Valtice - Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a loni Vican rodinné vinařství.

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.

 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe-140842

 

« zpět na obsah

 
41.  Vinařstvím roku se stalo Sonberk z Břeclavska. Ocenění získalo už před osmi lety

Zdroj: irozhlas.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/vinarstvi-roku-soutez-vino-sonberk-
cesko-svaz-vinaru_2102042012_dok

Číslo: 35
Autor: ČTK
Rubrika: Ekonomika
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo i v
kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili zástupci Svazu vinařů
prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

 

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50 000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi
velkými producenty pak znojemský Lahofer.

 

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i
prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,” uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír
Baroň.
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Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější
odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

 

Velcí výrobci

 

Také vítěz mezi největšími výrobci, vinařství Lahofer, dbá na vysokou kvalitu svých vín i na kvalitní suroviny výhradně ze
Znojemské vinařské podoblasti.

 

Moderní výrobní technologii a moderní marketing pak podpořilo nadregionání architekturou v podobě nového sídla, které navrhla
architektonická kancelář Chybík+Krištof a která vizuálně kopíruje zvlněnou krajinu z vinohrady.

 

Ve finále o titul Vinařství roku se utkalo devět vinařství, tři v každé kategorii. Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák,
Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař - František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château
Valtice - Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a loni Vican rodinné vinařství.

 

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.a

 

URL| https://www.irozhlas.cz/ekonomika/vinarstvi-roku-soutez-vino-sonberk-cesko-svaz-vinaru_2102042012_dok

 

« zpět na obsah

 
42.  Vinařství roku: uspěli Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu i dobšický Lahofer

Zdroj: znojemsky.denik.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://znojemsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-
vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

Číslo: 35
Autor: Michal Hrabal
Rubrika: Podnikání
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku.
Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.

 

"Uspělo i v roce 2013. Výsledky oznámili pořadatelé soutěže ve čtvrtek. "Co stačilo před osmi lety, by letos už na titul bylo málo.
Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace
vinařství," sdělil člen hodnotící komise Mojmír Baroň.

 

Vinařství roku 2020* Malá vinařství: Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Znojemsko* Střední vinařství: vinařství Sonberk,
Popice, Břeclavsko* Velká vinařství: vinařství Lahofer, Dobšice, Znojemsko

V kategorii malých vinařství s produkcí do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na
Znojemsku. "Jedná se o opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na rodinné tradice," sdělil za pořadatele
Jiří Bažant.

V kategorii velkých vinařství nad 250 tisíc litrů ročně komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku. Sonberk
ovládl kategorii středních vinařství do 250 tisíc litrů ročně.

Kromě hlavních cen pořádající Svaz vinařů udělil také Lomax – Enolog roku 2020. Cenu mladému vinaři, enologovi do čtyřiceti let,
získal Zbyněk Žiška.

Ocenění Počin roku 2020 dostala Lucie Hotařová za iniciativu To si vypijeme. "Cenu profesora Viléma Krause pro významnou
vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil Peřina," doplnil Bažant.

Podívejte se na úspěšná vinařství do naší fotogalerie

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala také vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.



1. 3. 2021 ISA Export 1.3.2021 10:52:12

file:///C:/Users/jirka/Desktop/Monitoring_VinařstvíRoku2020_010321.html 42/85

 

URL| https://znojemsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

 

« zpět na obsah

 
43.  Sonberk z Popic si vydřel titul Vinařství roku, už podruhé v historii soutěže

Zdroj: breclavsky.denik.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://breclavsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-
vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

Číslo: 35
Autor: Michal Hrabal
Rubrika: Podnikání
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku.
Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.

 

"Uspělo i v roce 2013. Výsledky oznámili pořadatelé soutěže ve čtvrtek. "Co stačilo před osmi lety, by letos už na titul bylo málo.
Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace
vinařství," sdělil člen hodnotící komise Mojmír Baroň.

 

Vinařství roku 2020* Malá vinařství: Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Znojemsko* Střední vinařství: vinařství Sonberk,
Popice, Břeclavsko* Velká vinařství: vinařství Lahofer, Dobšice, Znojemsko

V kategorii malých vinařství s produkcí do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na
Znojemsku. "Jedná se o opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na rodinné tradice," sdělil za pořadatele
Jiří Bažant.

V kategorii velkých vinařství nad 250 tisíc litrů ročně komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku. Sonberk
ovládl kategorii středních vinařství do 250 tisíc litrů ročně.

Kromě hlavních cen pořádající Svaz vinařů udělil také Lomax – Enolog roku 2020. Cenu mladému vinaři, enologovi do čtyřiceti let,
získal Zbyněk Žiška.

Ocenění Počin roku 2020 dostala Lucie Hotařová za iniciativu To si vypijeme. "Cenu profesora Viléma Krause pro významnou
vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil Peřina," doplnil Bažant.

Podívejte se na úspěšná vinařství do naší fotogalerie

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala také vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

 

URL| https://breclavsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

 

« zpět na obsah

 
44.  Soutěž Vinařství roku ovládlo Břeclavsko. Víme, kdo ještě uspěl z jihu Moravy

Zdroj: hodoninsky.denik.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://hodoninsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-
vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

Číslo: 35
Autor: Michal Hrabal
Rubrika: Podnikání
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku.
Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.
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"Uspělo i v roce 2013. Výsledky oznámili pořadatelé soutěže ve čtvrtek. "Co stačilo před osmi lety, by letos už na titul bylo málo.
Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace
vinařství," sdělil člen hodnotící komise Mojmír Baroň.

 

Vinařství roku 2020* Malá vinařství: Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Znojemsko* Střední vinařství: vinařství Sonberk,
Popice, Břeclavsko* Velká vinařství: vinařství Lahofer, Dobšice, Znojemsko

V kategorii malých vinařství s produkcí do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na
Znojemsku. "Jedná se o opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na rodinné tradice," sdělil za pořadatele
Jiří Bažant.

V kategorii velkých vinařství nad 250 tisíc litrů ročně komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku. Sonberk
ovládl kategorii středních vinařství do 250 tisíc litrů ročně.

Kromě hlavních cen pořádající Svaz vinařů udělil také Lomax – Enolog roku 2020. Cenu mladému vinaři, enologovi do čtyřiceti let,
získal Zbyněk Žiška.

Ocenění Počin roku 2020 dostala Lucie Hotařová za iniciativu To si vypijeme. "Cenu profesora Viléma Krause pro významnou
vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil Peřina," doplnil Bažant.

Podívejte se na úspěšná vinařství do naší fotogalerie

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala také vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

 

URL| https://hodoninsky.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

 

« zpět na obsah

 
45.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk z Břeclavska, cenu vyhrál už podruhé

Zdroj: http://www.24zpravy.com
Datum vydání: 4.2.2021
Odkaz: http://www.24zpravy.com/ekon...hral-uz-podruhe/500441-zpravy
Oblast: vlastní

Brno Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkıch vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok. Vısledky soutěže vyhlásili zástupci
Svazu vinařů prostřednictvím online přenosu, kterı pro letošek nahradil tradiční galavečer.

 

V kategorii malıch vinařství s produkcí do 50 000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi velkımi
producenty pak znojemskı Lahofer.

 

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze vırobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí bıt něčím vıjimečné a prospěšné pro celı obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho vıroby, vinohradnictví i
prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,“ uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír
Baroň.

 

Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější
odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

 

Také vítěz mezi největšími vırobci, vinařství Lahofer, dbá na vysokou kvalitu svıch vín i na kvalitní suroviny vıhradně ze
Znojemské vinařské podoblasti. Moderní vırobní technologii a moderní marketing pak podpořilo nadregionání architekturou v
podobě nového sídla, které navrhla architektonická kancelář Chybík+Krištof a která vizuálně kopíruje zvlněnou krajinu z
vinohrady.

 

http://www.24zpravy.com/
http://www.24zpravy.com/ekonomika/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-z-breclavska-cenu-vyhral-uz-podruhe/500441-zpravy
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Ve finále o titul Vinařství roku se utkalo devět vinařství, tři v každé kategorii. Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák,
Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovskı, Bohemia Sekt, Malı vinař - František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château
Valtice - Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a loni Vican rodinné vinařství.

 

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařskım centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.

 

 

http://www.24zpravy.com/ekon...hral-uz-podruhe/500441-zpravy

« zpět na obsah

 
46.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz
Datum vydání: 4.2.2021
Odkaz: http://https://www.ceskenovi...enu-vyhral-uz-podruhe/1991140
Oblast: vlastní

Praha - Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50.000 do 250.000 litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili zástupci
Svazu vinařů prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

 

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50.000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi
velkými producenty pak znojemský Lahofer.

 

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci
zadavatele.

 

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i
prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír
Baroň.

 

Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější
odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

 

Také vítěz mezi největšími výrobci, vinařství Lahofer, dbá na vysokou kvalitu svých vín i na kvalitní suroviny výhradně ze
Znojemské vinařské podoblasti. Moderní výrobní technologii a moderní marketing pak podpořilo nadregionání architekturou v
podobě nového sídla, které navrhla architektonická kancelář Chybík+Krištof a která vizuálně kopíruje zvlněnou krajinu z
vinohrady.

 

Ve finále o titul Vinařství roku se utkalo devět vinařství, tři v každé kategorii. Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák,
Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař - František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château
Valtice - Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a loni Vican rodinné vinařství.

 

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.

 

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/1991140

« zpět na obsah

http://www.24zpravy.com/ekonomika/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-z-breclavska-cenu-vyhral-uz-podruhe/500441-zpravy
http://https//www.ceskenoviny.cz/zpravy/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-vyhral-uz-podruhe/1991140
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47.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku, místo galavečera on-line

Zdroj: seznam.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-
roku-misto-galavecera-on-line-140840

Číslo: 35
Autor: ČTK
Rubrika: Jihomoravský kraj
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením proti
šíření koronaviru uskuteční pouze on-line.

 

Přenos bude moderovat Marek Eben, který bývá moderátorem slavnostního večera.

Soutěž má devět finalistů ve třech kategoriích, vyhlášeni budou vítězové jednotlivých kategorií i absolutní vítěz soutěže.

Jednotlivé kategorie se dělí podle objemu roční produkce vína. V kategorii malá vinařství, tedy firmy s produkcí do 50.000 litrů za
rok, mají šanci na vítězství Vinařství Piálek & Jäger, Salabka Praha a Vinařství Lacina.

Ze středně velkých firem s produkcí do 250.000 litrů za rok postoupily do finále Krásná hora, Sonberk a Thaya vinařství. V
kategorii největších podniků, které vyprodukují nad 250.000 litrů ročně, porota nejlépe hodnotila Vinařství Lahofer, Habánské
sklepy a Château Valtice - Vinné sklepy Valtice.

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Vítěze soutěže vybrala sedmičlenná
odborná komise, která navštívila jednotlivá vinařství.

Loni titul získalo Vican rodinné vinařství z Mušlova u Mikulova.

 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-roku-misto-galavecera-on-line-140840

 

« zpět na obsah

 
48.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku,místo galavečera on-line

Zdroj: enviweb.cz
Datum vydání: 4.2.2021
Odkaz: http://www.enviweb.cz/rss/237036
Oblast: WWW - cz

 

Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením proti
šíření koronaviru uskuteční pouze on-line. Přenos bude moderovat Marek Eben, který bývá moderátorem slavnostního večera.

 

« zpět na obsah

 
49.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku,místo galavečera on-line

Zdroj: agris.cz
Datum vydání: 4.2.2021
Odkaz: http://www.agris.cz/clanek/214219
Oblast: WWW - cz

 

Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením proti
šíření koronaviru uskuteční pouze on-line.

 

Přenos bude moderovat Marek Eben, který bývá moderátorem slavnostního večera.

Soutěž má devět finalistů ve třech kategoriích, vyhlášeni budou vítězové jednotlivých kategorií i absolutní vítěz soutěže.

http://www.enviweb.cz/rss/237036
http://www.agris.cz/clanek/214219
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Jednotlivé kategorie se dělí podle objemu roční produkce vína. V kategorii malá vinařství, tedy firmy s produkcí do 50.000 litrů za
rok, mají šanci na vítězství Vinařství Piálek & Jäger, Salabka Praha a Vinařství Lacina.

Ze středně velkých firem s produkcí do 250.000 litrů za rok postoupily do finále Krásná hora, Sonberk a Thaya vinařství. V
kategorii největších podniků, které vyprodukují nad 250.000 litrů ročně, porota nejlépe hodnotila Vinařství Lahofer, Habánské
sklepy a Château Valtice - Vinné sklepy Valtice.

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Vítěze soutěže vybrala sedmičlenná
odborná komise, která navštívila jednotlivá vinařství.

Loni titul získalo Vican rodinné vinařství z Mušlova u Mikulova.

 

« zpět na obsah

 
50.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku místo na gala večeru tentokrát on-line

Zdroj: brnan.cz
Datum vydání: 4.2.2021

Odkaz: https://www.brnan.cz/udalosti/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-roku-
misto-na-gala-veceru-tentokrat-line

Oblast: WWW - cz

 

Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli opatřením proti
šíření koronaviru uskuteční pouze on-line. Přenos bude i tentokrát moderovat Marek Eben.

 

Soutěž má devět finalistů ve třech kategoriích, vyhlášeni budou vítězové jednotlivých kategorií i absolutní vítěz soutěže.

Jednotlivé kategorie se dělí podle objemu roční produkce vína. V kategorii malá vinařství, tedy firmy s produkcí do 50.000 litrů za
rok, mají šanci na vítězství Vinařství Piálek & Jäger, Salabka Praha a Vinařství Lacina.

Ze středně velkých firem s produkcí do 250.000 litrů za rok postoupily do finále Krásná hora, Sonberk a Thaya vinařství. V
kategorii největších podniků, které vyprodukují nad 250.000 litrů ročně, porota nejlépe hodnotila Vinařství Lahofer, Habánské
sklepy a Château Valtice - Vinné sklepy Valtice.

Finalisty vybírala porota složená z profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Vítěze soutěže vybrala sedmičlenná
odborná komise, která navštívila jednotlivá vinařství.

Loni titul získalo Vican rodinné vinařství z Mušlova u Mikulova.

 

« zpět na obsah

 
51.  Pořadatelé vyhlásí vítěze Vinařství roku,místo galavečera on-line

Zdroj: http://www.signaltrade.cz
Datum vydání: 4.2.2021
Odkaz: http://www.signaltrade.cz/zp...rokumisto-galavecera-on-line/
Oblast: vlastní

Brno - Zástupci Svazu vinařů dnes vyhlásí výsledky soutěže Vinařství roku, namísto každoročního galavečera se ale kvůli
opatřením proti šíření koronaviru uskuteční pouze on-line....

 

 

http://www.signaltrade.cz/zp...rokumisto-galavecera-on-line/

« zpět na obsah

 
52.  Vinaři z Popic podruhé získali prestižní titul Vinařství roku

Zdroj: novinky.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.novinky.cz/muzi/563897-vinari-z-popic-podruhe-ziskali-
prestizni-titul-vinarstvi-roku.html

Číslo: 36
Autor: Miroslav Homola
Rubrika: Muži

http://www.signaltrade.cz/
http://www.signaltrade.cz/zpravy-dne/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-rokumisto-galavecera-on-line/
http://www.signaltrade.cz/zpravy-dne/poradatele-vyhlasi-viteze-vinarstvi-rokumisto-galavecera-on-line/
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Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry nablýskaného
hotelového sálu. Tak sledovali mnozí vinaři ve čtvrtek v podvečer vyhlášení vítězů nejprestižnějšího odborného hodnocení o
nejlepší vinařství.

 

Absolutním vítězem jedenáctého ročníku Vinařství roku se letos stalo vinařství Sonberk z Popic, které zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50 tisíc do 250 tisíc litrů za rok. Titul se popickým vinařům podařilo získat již podruhé,
což je zatím v jedenáctileté historii soutěže ojedinělé.

 

Odborná komise navštívila všech devět nominovaných v jejich provozech, kde hodnotila komplexní činnost firmy. Všichni finalisté
museli splnit hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu.

 

Vinařství Sonberk zvítězilo po osmi letech.

 

FOTO: Milan Vojtek, Právo

 

Vítězné vinařství o svých kvalitách přesvědčilo porotu podruhé a prvenství zopakovalo po osmi letech. Nádherná viniční trať a
stejně tak originální vinařský objekt poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových "rýňáků" nebo
Pálavy, které jsou hlavními odrůdami vítěze. K tomu pěstují několik málo dalších odrůd.

 

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Sonberk nám to dokázal už
v roce 2013, kdy byli jednoznačně nejlepší. Pokračovali ale dál v práci, protože to, co stačilo tehdy, by letos už na titul nestačilo.
Vinařství rostlo dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace vinařství,"
vysvětlil Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství na Mendelově univerzitě v Brně a člen odborné komise.

 

V kategorii malé vinařství (do 50 tisíc litrů) uspělo vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska
navazující na rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou
vinařskou podoblast. V kategorii velké vinařství (nad 250 tisíc litrů) komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer.

 

Může se vám hodit na Zboží.cz:

Vína Vinařství SonberkVína Vinařství Lahofer

 

URL| https://www.novinky.cz/muzi/563897-vinari-z-popic-podruhe-ziskali-prestizni-titul-vinarstvi-roku.html

 

« zpět na obsah

 
53.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK

Zdroj: prvnizpravy.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-
vinarstvi-sonberk/

Číslo: 36
Rubrika: byznys
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.

 

(Komerční sdělení)

 

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok. V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství
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Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Prestižní oborovou soutěž
pořádá každoročně Svaz vinařů ČR.

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

 

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
"Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

 

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké
kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny "Lomax – Enolog roku 2020" – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu "Počin roku 2020" získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu "To si vypijeme". "Cenu prof. Viléma
Krause, CSc." pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

 

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

 

(rp,prvnizpravy.cz,jbazant,foto:arch.)

 

URL| https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/

 

« zpět na obsah

 
54.  Sonberk z Popic si vydřel titul Vinařství roku, už podruhé v historii soutěže

Zdroj: denik.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-
roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

Číslo: 36
Autor: Michal Hrabal
Rubrika: Podnikání
Oblast: Internet - Zpravodajství
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Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku.
Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.

 

"Uspělo i v roce 2013. Výsledky oznámili pořadatelé soutěže ve čtvrtek. "Co stačilo před osmi lety, by letos už na titul bylo málo.
Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace
vinařství," sdělil člen hodnotící komise Mojmír Baroň.

 

Vinařství roku 2020* Malá vinařství: Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Znojemsko* Střední vinařství: vinařství Sonberk,
Popice, Břeclavsko* Velká vinařství: vinařství Lahofer, Dobšice, Znojemsko

V kategorii malých vinařství s produkcí do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na
Znojemsku. "Jedná se o opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na rodinné tradice," sdělil za pořadatele
Jiří Bažant.

V kategorii velkých vinařství nad 250 tisíc litrů ročně komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku. Sonberk
ovládl kategorii středních vinařství do 250 tisíc litrů ročně.

Kromě hlavních cen pořádající Svaz vinařů udělil také Lomax – Enolog roku 2020. Cenu mladému vinaři, enologovi do čtyřiceti let,
získal Zbyněk Žiška.

Ocenění Počin roku 2020 dostala Lucie Hotařová za iniciativu To si vypijeme. "Cenu profesora Viléma Krause pro významnou
vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil Peřina," doplnil Bažant.

Podívejte se na úspěšná vinařství do naší fotogalerie

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala také vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.

 

URL| https://www.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

 

« zpět na obsah

 
55.  Vyhlášení Vinařství roku

Zdroj: ČT 1
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://https://www.ceskatele...7798-vyhlaseni-vinarstvi-roku
Rubrika: Události v regionech - Brno
Oblast: vlastní

Ivana BÁRTOVÁ, moderátorka

AnketaVinařství roku má od čtvrtka prvního dvojnásobného vítěze. Na triumf za rok 2013 navázalo poptické vinařství Sonberkg,
které uspělo také v kategorii středních vinařství.

mluvčí

Vinařstvím roku 2020 se stává vinařství Sonberk.

Michal ČEJKA, redaktor

Letošní vyhlášení soutěže o nejlepší tuzemské vinařství bylo proti předchozím letům skromnější, a hlavně bez diváků. Na prestiží
ji to ale neubralo, stát se vinařstvím roku je možná těžší než před sedmi lety. Tehdy popisky Sonberk uspěl poprvé.

Dagmar FIALOVÁ, ředitelka obchodu a marketingu, Vinařství Sonberk

Musíme se pořád učit novým věcem ve vinohradech, musíme se učit novým věcem u tvorby vína, ale zároveň chceme být tedy co
nejvíce pro lidi, být pro ně otevření. Dobře s nima komunikovat.

Michal ČEJKA, redaktor

Hodnocení porotců se dá rozdělit na 3 skupiny, vinohrad, kvalitní víno, a právě komunikace. Ve všem se Sonberku daří, i když
konkurence je čím dál tužší.

Dagmar FIALOVÁ, ředitelka obchodu a marketingu, Vinařství Sonberk

V každé té kategorii opravdu byly vinařství, který by si to rozhodně zasloužily tu výhru.

Michal ČEJKA, redaktor

http://https//www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381990205-udalosti-v-regionech/obsah/817798-vyhlaseni-vinarstvi-roku
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Vinná réva rostla na kopci Sonberk už ve třináctém století, stejnojmenné vinařství, které hospodaří na 40 hektarech, tu funguje
od roku 2003. Popické vinařství láká na architekturu, výhled na Pálavu nebo letní koncerty, ale hlavně na vyhlášený ryzlink.

Oldřich Drápal ML., sklepmistr

Možná je to od nás jakoby sobecké, ale že tu chuť toho vína nebo ty typy našeho vína neměníme jakoby podle zákazníků, ale
snažíme se je naučit, aby jim chutnalo to co tvoříme.

Michal ČEJKA, redaktor

Přidat třetí titul zase za rok bude pro Sonberk výrazně těžší. Vinařský obor se totiž neustále vyvíjí, jak díky domácí konkurenci,
tak hlavně zahraniční.

mluvčí

Musíme neustále velmi tvrdě pracovat, abychom v té konkurenci přežili. To, že se to daří je vidět třeba na rozšiřování plochy
vinic. Finalisté jednotlivých kategorií soutěže Vinařství roku, malé vinařství: Salabka (Praha), Vinařství Piálek & Jäger (Nový
Šaldorf), Vinařství Lacina (Velké Pavlovice).

Michal ČEJKA, redaktor

Včera ale neslavilo jen vinařství Sonberk, v kategorii malé vinařství uspěli Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu, a v kategorii velké
vinařství komisi nejvíc zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic. Obě jsou ze Znojemska. Michal Čejka, Česká televize. Finalisté
jednotlivých kategorií soutěže Vinařství roku, Velké vinařství: Habánské sklepy (Velké Bílovice), Vinařství Lahofer (Dobšice),
Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice.

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381990205-udalosti-v-
regionech/obsah/817798-vyhlaseni-vinarstvi-roku

« zpět na obsah

 
56.  Vinařstvím roku 2020 je SONBERK

Zdroj: gastrojobs.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: https://gastrojobs.cz/cs/clanky/post/742-vinarstvim-roku-2020-je-sonberk
Oblast: WWW - cz

 

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.

 

V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi
nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Prestižní oborovou soutěž pořádá každoročně Svaz vinařů ČR.

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
"Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké
kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny "Lomax – Enolog roku 2020" – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu "Počin roku 2020" získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu "To si vypijeme". "Cenu prof. Viléma
Krause, CSc." pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
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spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček
sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost
Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

Redakce GastroJobs.cz

Zdroj: ČTK

Fptografie: Svaz vinařů ČR

 

« zpět na obsah

 
57.  Absolutní vítězství v soutěži Vinařství roku 2020 si odnáší Sonberk

Zdroj: zboziaprodej.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.zboziaprodej.cz/2021/02/05/absolutni-vitezstvi-v-soutezi-
vinarstvi-roku-2020-si-odnasi-sonberk/

Oblast: WWW - cz

 

Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku. Zároveň zvítězilo i v kategorii střední
vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok.

 

V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi
nejvíce zaujalo vinařství Lahofer. Uznávanou oborovou soutěž pořádá každoročně Svaz vinařů ČR.

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem 2021 přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu.

Vinařství Sonberk získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," sděluje Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu
Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, vinařský odborník a člen odborné komise, která
finalisty hodnotila.

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger. Filozofií tohoto vinařství navazujícího na rodinné tradice je vyrábět co
možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul Vinařství
Lahofer. Vinařství si zakládá na vysoké kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti,
moderní výrobní technologii, moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

« zpět na obsah

 
58.  Ocenění Vinařství roku 2020 putuje na Sonberk

Zdroj: hledamvino.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.hledamvino.cz/oceneni-vinarstvi-roku-2020-putuje-na-
sonberk/

Oblast: WWW - cz
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Ocenění Vinařství roku patří podruhé v historii soutěže vinařství Sonberk. To se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého
ročníku soutěže, ale zároveň zvítězilo i v kategorii střední vinařství. V kategorii malé vinařství uspělo vinařství Piálek & Jäger a v
kategorii velké vinařství komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer.

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech. Zde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže; tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

Marek Eben a Tibor Nyitray

 

Ocenění Vinařství roku 2020

Vinařství Sonberk získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020. A jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových rýňáků
nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru, příjemná
komunikace se zákazníky. To vše dělá Sonberk Sonberkem.

Mojmír Baroň

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.
V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství Lahofer. Vinařství si zakládá na vysoké kvalitě
produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii, moderním
marketingu. A k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

Ocenění Vinařství roku pro jednotlivce

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny "Lomax – Enolog roku 2020" – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu "Počin roku 2020" získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu "To si vypijeme". "Cenu prof. Viléma
Krause, CSc." pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel

Vlastimil Peřina.

 

O soutěži

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

 

Partneři

Soutěž vyhlašuje a titul " Vinařství roku " uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za
významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček
sklárny Květná 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost
Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

 

zdroj/foto: Svaz vinařů České republiky

 

Sdílet
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Související Příspěvky

 

Historická vinice Šobes nad meandrem Dyje na seznam UNESCO?

 

Značku Klasa má 15 nových výrobků. Mezi nimi i meruňkové víno

 

Ondřej Brdečko: Mít titul Mlaďoch roku je vizitka, že to dělám dobře

 

Štítky

soutěž vín vinařství

 

Sdílet

 

Nenechejte si ujítHistorická vinice Šobes nad meandrem Dyje na seznam UNESCO?

 

« zpět na obsah

 
59.  Vítězem soutěže Vinařství roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku

Zdroj: radio.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://cesky.radio.cz/vitezem-souteze-vinarstvi-roku-2020-je-sonberk-z-
popic-na-breclavsku-8707484

Oblast: WWW - cz

 

Vinařstvím roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku. Výsledky soutěže ve čtvrtek večer oznámili zástupci Svazu vinařů.
Slavnostní galavečer kvůli protikoronavirovým opatřením sledovali diváci online. Porota všech devět finalistů osobně v lednu
navštívila a hodnotila nejen kvalitu vín, ale také péči o vinohrady nebo třeba zázemí firmy. Vinařství roku je titul, jehož držitelé
musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk
se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.

 

« zpět na obsah

 
60.  Vinaři z Popic podruhé získali prestižní titul Vinařství roku

Zdroj: enviweb.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://www.enviweb.cz/rss/237125
Oblast: WWW - cz

 

Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry nablýskaného
hotelového sálu. Tak sledovali mnozí vinaři ve čtvrtek v podvečer vyhlášení vítězů nejprestižnějšího odborného hodnocení o
nejlepší vinařství.

 

« zpět na obsah

 
61.  Vinaři z Popic podruhé získali prestižní titul Vinařství roku

Zdroj: agris.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://www.agris.cz/clanek/214233

http://www.enviweb.cz/rss/237125
http://www.agris.cz/clanek/214233
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Autor: Miroslav Homola
Oblast: WWW - cz

 

Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry nablýskaného
hotelového sálu. Tak sledovali mnozí vinaři ve čtvrtek v podvečer vyhlášení vítězů nejprestižnějšího odborného hodnocení o
nejlepší vinařství.

 

Absolutním vítězem jedenáctého ročníku Vinařství roku se letos stalo vinařství Sonberk z Popic, které zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50 tisíc do 250 tisíc litrů za rok. Titul se popickým vinařům podařilo získat již podruhé,
což je zatím v jedenáctileté historii soutěže ojedinělé.

Odborná komise navštívila všech devět nominovaných v jejich provozech, kde hodnotila komplexní činnost firmy. Všichni finalisté
museli splnit hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu.

Vítězné vinařství o svých kvalitách přesvědčilo porotu podruhé a prvenství zopakovalo po osmi letech. Nádherná viniční trať a
stejně tak originální vinařský objekt poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových "rýňáků" nebo
Pálavy, které jsou hlavními odrůdami vítěze. K tomu pěstují několik málo dalších odrůd.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Sonberk nám to dokázal už
v roce 2013, kdy byli jednoznačně nejlepší. Pokračovali ale dál v práci, protože to, co stačilo tehdy, by letos už na titul nestačilo.
Vinařství rostlo dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace vinařství,"
vysvětlil Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství na Mendelově univerzitě v Brně a člen odborné komise.

V kategorii malé vinařství (do 50 tisíc litrů) uspělo vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska
navazující na rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou
vinařskou podoblast. V kategorii velké vinařství (nad 250 tisíc litrů) komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer.

 

« zpět na obsah

 
62.  Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé

Zdroj: zemedelec.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.zemedelec.cz/vinarstvim-roku-2020-se-stal-sonberk-cenu-
vyhral-uz-podruhe/

Oblast: WWW - cz

 

Zadejte email na který chcete sdílet tuto stránku.

 

Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo i v
kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili zástupci Svazu vinařů
prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50 000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi
velkými producenty pak znojemský Lahofer.

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i
prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír
Baroň.

Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější
odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

 

« zpět na obsah

 
63.  Vinařstvím roku 2020 byl vyhlášen Sonberk

Zdroj: atbars.com
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.atbars.com/2021/02/05/vinarstvim-roku-2020-byl-vyhlasen-
sonberk/

Oblast: WWW - cz
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Jedenáctý ročník soutěže Vinařství roku uzavřelo 4. února vyhlášení výsledků, které letos s ohledem na stále platná omezení
dostalo podobu on-line přenosu. Největší důvod k radosti mělo vinařství Sonberk, jež na ocenění pro celkového vítěze dosáhlo už
podruhé.

 

Soutěž organizovaná Svazem vinařů odstartovala na začátku prosince. Ze všech nominovaných nebo přihlášených vinařství bylo v
lednu vybráno devět finalistů, po třech v každé z kategorií, jež jsou vymezeny objemem produkce. Ty pak v období od 24. do 26.
ledna navštívila sedmičlenná odborná komise, aby přímo na místě posoudila, do jaké míry naplňují stanovená soutěžní kritéria.
Hlavní myšlenku soutěže, jíž je snaha dlouhodobě převyšovat běžnou praxi v oboru a posouvat ho svými aktivitami kupředu,
podle poroty letos nejlépe naplnilo vinařství Sonberk, jež se stalo vítězem kategorie středních vinařství s roční produkcí od 50 001
do 250 000 l, ale také celkovým vítězem a držitelem titulu Vinařství roku 2020. Absolutním vítězstvím se Sonberk jako první
vinařství v jedenáctileté historii soutěže stalo už podruhé – je totiž také Vinařstvím roku 2013.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný Sonberk rostl dál, a to nikoliv co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," shrnuje verdikt odborné komise jeden z
jejích členů, doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., jenž působí jako vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě
brněnské Mendelovy univerzity.

 

« zpět na obsah

 
64.  Vinařstvím roku je Sonberk

Zdroj: Brněnský deník
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://brnensky.denik.cz/
Číslo: 30
Strana: 2
Autor: hra
Rubrika: Jižní Morava/Aktuálně
Oblast: Regionální deníky - Jihomoravský kraj

 

Jižní Morava – Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na
Břeclavsku. Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.

Uspělo i v roce 2013. Výsledky oznámili včera. "Vítězný Sonberk rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho
výroby, vinohradnictví i prezentace vinařství," sdělil člen komise Mojmír Baroň.

V kategorii malých vinařství s produkcí do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na
Znojemsku. "Jedná se o opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na rodinné tradice," sdělil za pořadatele
Jiří Bažant.

V kategorii velkých vinařství nad 250 tisíc litrů ročně komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku. Sonberk
ovládl kategorii středních vinařství do 250 tisíc litrů ročně.

 

Vinařství roku P Malá vinařství: Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Znojemsko P Střední vinařství: vinařství Sonberk, Popice,
Břeclavsko P Velká vinařství: vinařství Lahofer, Dobšice, Znojemsko

 

« zpět na obsah

 
65.  Vinaři z Popic získali už podruhé prestižní titul Vinařství roku

Zdroj: Právo
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://pravo.novinky.cz/
Číslo: 30
Strana: 8
Autor: Miroslav Homola
Rubrika: Zpravodajství
Oblast: Celostátní deníky

 

Sice se skleničkou vína v ruce, ale klidně jen v domácím úboru a před obrazovkou počítače namísto atmosféry nablýskaného
hotelového sálu.

http://brnensky.denik.cz/
http://pravo.novinky.cz/
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Tak sledovali mnozí vinaři ve čtvrtek v podvečer vyhlášení vítězů nejprestižnějšího odborného hodnocení o nejlepší vinařství.
Vyhlášení soutěže se i tentokrát ujal Marek Eben. Absolutním vítězem jedenáctého ročníku Vinařství roku se stalo vinařství
Sonberk, které zároveň zvítězilo i v kategorii střední vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok. Titul se popickým
vinařům podařilo získat již podruhé, což je zatím v jedenáctileté historii soutěže ojedinělé.

V kategorii malé vinařství do 50 000 litrů uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250 000 litrů komisi
nejvíce zaujalo vinařství Lahofer.

Odborná komise navštívila všech devět nominovaných v jejich provozech, kde hodnotila komplexní činnost firmy. Všichni finalisté
museli splnit hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu.

 

Pořád rostlo

 

Vinařství Sonberk o svých kvalitách přesvědčilo porotu po sedmi letech podruhé. Nádherná viniční trať a stejně tak originální
vinařský objekt poblíž Popic se prezentují jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových "rýňáků" nebo pálavy, které jsou
hlavními odrůdami vítěze. K tomu pěstují několik dalších odrůd. Zakládají si na doplňkových službách především kulturního
charakteru a na komunikaci se zákazníky.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Sonberk nám to dokázal už
v roce 2013, kdy byl jednoznačně nejlepší. Pokračoval ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by letos už na titul
nestačilo. Vinařství však rostlo dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace
vinařství," vysvětlil Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a
člen odborné komise.

 

« zpět na obsah

 
66.  Vinařstvím roku je Sonberk. Už podruhé

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
Číslo: 30
Strana: 11
Autor: sol
Rubrika: Brno a jižní Morava
Mutace: jižní Morava
Oblast: Celostátní deníky

 

BRNO Jsou jediným podnikem v historii Vinařství roku, kterému se povedlo dvakrát získat celkové prvenství. Popický Sonberk
poprvé oslnil porotu v roce 2013 a letos titul v soutěži, která jako jediná nehodnotí pouze kvalitu vína, ale i marketing, přístup k
turistům nebo přínos k rozvoji oboru, zopakoval.

Porota ocenila zejména to, jak Sonberk nadále roste. A to nikoliv do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství.

"Na našem vinařství je mimořádné to, že je to skládačka, kde všechny dílky zapadly správně do sebe," říká Dagmar Fialová,
marketingová ředitelka vinařství z Břeclavska, které letos ze všeho nejvíc touží po návratu zákazníků. "V téhle době chceme
pouze to, mít ve vinařství lidi se skleničkou v ruce, kteří si to budou užívat," směje se šéfka podniku, který ovládl i kategorii
středních vinařství.

Mezi těmi malými bylo nejúspěšnější Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu. Kategorii velkých opanoval znojemský Lahofer.

 

« zpět na obsah

 
67.  Vinařstvím roku je Sonberk, už podruhé

Zdroj: Lidové noviny
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://www.lidovky.cz/
Číslo: 30
Strana: 12
Autor: čtk
Rubrika: Ekonomika
Oblast: Celostátní deníky

 

V I N A Ř S T V Í

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
http://www.lidovky.cz/
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BRNO Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50 tisíc do 250 tisíc litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili včera
zástupci Svazu vinařů prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer. V kategorii malých vinařství
zvítězili Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku, mezi velkými producenty pak znojemský Lahofer.

 

« zpět na obsah

 
68.  Vinařstvím roku je Sonberk, uspěli i vinaři ze Znojemska

Zdroj: Celostátní deník
Datum vydání: 5.2.2021
Strana: 30
Autor: jk
Rubrika: Události
Oblast: vlastní

Nezaměnitelný Ryzlink rýnský nebo třeba skvělá suchá Pálava. A do toho unikátní poloha vinic a dlouhodobý fortel lidí, kteří se na
výrobě vína podílejí.

To všechno přesvědčilo odbornou porotu, aby prestižní titul Vinařství roku 2020 udělila popickému Sonberku. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže proběhlo včera, a to prostřednictvím online přenosu.

Sonberk kromě absolutního šampiona zvítězil také v kategorii středních vinařství s produkcí 50 až 250 tisíc litrů za rok. Kategorii
velkých vinařství opanoval Lahofer z Dobšic. Kategorii malých producentů vyhrál další zástupce Znojemska – Vinařství Piálek &
Jäger.

Soutěž vyhlašuje Svaz vinařů České republiky.

Více na www.denik. cz

« zpět na obsah

 
69.  Sonberk z Popic si vydřel titul Vinařství roku, už podruhé v historii soutěže

Zdroj: denik.cz
Datum vydání: 5.2.2021

Odkaz: https://www.denik.cz/podnikani/sonberk-z-popic-si-vydrel-titul-vinarstvi-
roku-uz-podruhe-v-historii-souteze-202.html

Autor: Michal Hrabal
Oblast: WWW - cz

 

Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku.
Titul absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.

 

"Uspělo i v roce 2013. Výsledky oznámili pořadatelé soutěže ve čtvrtek. "Co stačilo před osmi lety, by letos už na titul bylo málo.
Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace
vinařství," sdělil člen hodnotící komise Mojmír Baroň.

 

Vinařství roku 2020* Malá vinařství: Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Znojemsko* Střední vinařství: vinařství Sonberk,
Popice, Břeclavsko* Velká vinařství: vinařství Lahofer, Dobšice, Znojemsko

V kategorii malých vinařství s produkcí do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na
Znojemsku. "Jedná se o opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na rodinné tradice," sdělil za pořadatele
Jiří Bažant.

V kategorii velkých vinařství nad 250 tisíc litrů ročně komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku. Sonberk
ovládl kategorii středních vinařství do 250 tisíc litrů ročně.

Kromě hlavních cen pořádající Svaz vinařů udělil také Lomax – Enolog roku 2020. Cenu mladému vinaři, enologovi do čtyřiceti let,
získal Zbyněk Žiška.

Ocenění Počin roku 2020 dostala Lucie Hotařová za iniciativu To si vypijeme. "Cenu profesora Viléma Krause pro významnou
vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil Peřina," doplnil Bažant.

Podívejte se na úspěšná vinařství do naší fotogalerie

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala také vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a Vican rodinné vinařství.
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« zpět na obsah

 
70.  VINAŘSTVÍM ROKU 2020 SE STALO VINAŘSTVÍ SONBERK

Zdroj: https://stamgastagurman.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://https://stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5646
Oblast: vlastní

05. 02. 2021 - ČR - Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale
zároveň zvítězilo i v kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.

 

V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi
nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Prestižní oborovou soutěž pořádá každoročně Svaz vinařů ČR.

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

 

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
“Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

 

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,“ sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii

 

velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké kvalitě produkce,
vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii, moderním marketingu a k
tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Lomax – Enolog roku 2020“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. Viléma
Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

 

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

 

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube a Instagram.

 

 

https://stamgastagurman.cz/aktualita.php?id=5646

« zpět na obsah
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71.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK

Zdroj: http://www.regionalninovinky.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://www.regionalninovinky...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
Oblast: vlastní

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.

 

Dagmar Fialová a Oldřich Drápal

5. února 2021 - 09:20

(Komerční sdělení)

 

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok. V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství
Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Prestižní oborovou soutěž
pořádá každoročně Svaz vinařů ČR.

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

 

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
“Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,“ sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké
kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

 

 

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Lomax – Enolog roku 2020“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. Viléma
Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

 

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

 

http://www.regionalninovinky.cz/
http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/byznys/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
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« zpět na obsah

 
72.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK

Zdroj: https://www.horekaweb.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://https://www.horekaweb...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
Oblast: vlastní

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok. V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství
Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Prestižní oborovou soutěž
pořádá každoročně Svaz vinařů ČR.

 

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

 

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
“Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

 

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,“ sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké
kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Lomax – Enolog roku 2020“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. Viléma
Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

 

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

 

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/byznys/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
http://https//www.horekaweb.cz/2021/02/05/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
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sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost
Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

 

 

https://www.horekaweb.cz/2021/02/05/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/

« zpět na obsah

 
73.  Vítězem soutěže Vinařství roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku

Zdroj: https://cesky.radio.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://https://cesky.radio.c...z-popic-na-breclavsku-8707484
Oblast: vlastní

Vinařstvím roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku. Výsledky soutěže ve čtvrtek večer oznámili zástupci Svazu vinařů.
Slavnostní galavečer kvůli protikoronavirovým opatřením sledovali diváci online. Porota všech devět finalistů osobně v lednu
navštívila a hodnotila nejen kvalitu vín, ale také péči o vinohrady nebo třeba zázemí firmy. Vinařství roku je titul, jehož držitelé
musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk
se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.

 

 

https://cesky.radio.cz/vitezem-souteze-vinarstvi-roku-2020-je-sonberk-z-popic-na-breclavsku-8707484

« zpět na obsah

 
74.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK

Zdroj: http://www.vinoastyl.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://www.vinoastyl.cz/vina...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
Oblast: vlastní

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství V kategorii malé vinařství uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství komisi nejvíce
zaujalo vinařství LAHOFER.

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

 

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
“Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

 

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,“ sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké
kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

http://https//cesky.radio.cz/vitezem-souteze-vinarstvi-roku-2020-je-sonberk-z-popic-na-breclavsku-8707484
http://www.vinoastyl.cz/
http://www.vinoastyl.cz/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
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Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Lomax – Enolog roku 2020“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. Viléma
Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

 

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK.

 

 

http://www.vinoastyl.cz/vina...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/

« zpět na obsah

 
75.  Ocenění Vinařství roku 2020 putuje na Sonberk

Zdroj: https://www.hledamvino.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://https://www.hledamvin...-roku-2020-putuje-na-sonberk/
Oblast: vlastní

Ocenění Vinařství roku patří podruhé v historii soutěže vinařství Sonberk. To se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého
ročníku soutěže, ale zároveň zvítězilo i v kategorii střední vinařství. V kategorii malé vinařství uspělo vinařství Piálek & Jäger a v
kategorii velké vinařství komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer.

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech. Zde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže; tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

 

Ocenění Vinařství roku 2020

Vinařství Sonberk získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020. A jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových rýňáků
nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru, příjemná
komunikace se zákazníky. To vše dělá Sonberk Sonberkem.

 

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,“ sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.
V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství Lahofer. Vinařství si zakládá na vysoké kvalitě
produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii, moderním
marketingu. A k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

Ocenění Vinařství roku pro jednotlivce

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Lomax – Enolog roku 2020“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. Viléma
Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

http://www.vinoastyl.cz/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
http://https//www.hledamvino.cz/oceneni-vinarstvi-roku-2020-putuje-na-sonberk/
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O soutěži

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

 

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

 

Partneři

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za
významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček
sklárny Květná 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost
Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

 

 

https://www.hledamvino.cz/oceneni-vinarstvi-roku-2020-putuje-na-sonberk/

« zpět na obsah

 
76.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK

Zdroj: https://www.ibrno.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://https://www.ibrno.cz/...-stalo-vinarstvi-sonberk.html
Oblast: vlastní

Brno, 5. února 2021 – Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale
zároveň zvítězilo i v kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.V kategorii malé vinařství do 50.000
l/rok uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER.

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

 

Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
“Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

 

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,“ sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Vítězové kategorií

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké

http://https//www.ibrno.cz/vivat-vinum/64747-vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk.html
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kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

 

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Lomax – Enolog roku 2020“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. Viléma
Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

 

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

 

Vinařství roku

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

 

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček
sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost
Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

 

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz.

 

 

https://www.ibrno.cz/vivat-vinum/64747-vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk.html

« zpět na obsah

 
77.  Vinařstvím roku se stalo Sonberk z Břeclavska. Ocenění získalo už před osmi lety

Zdroj: https://www.wine.cz
Datum vydání: 5.2.2021
Odkaz: http://https://www.wine.cz/v...ni-ziskalo-uz-pred-osmi-lety/
Oblast: vlastní

(ČTK) Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň
zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50 000 do 250 000 litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili zástupci
Svazu vinařů prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

 

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50 000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi
velkými producenty pak znojemský Lahofer.

 

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například
posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

 

„Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i
prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020,” uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír
Baroň.

 

Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější
odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

http://https//www.wine.cz/vinarstvim-roku-se-stalo-sonberk-breclavska-oceneni-ziskalo-uz-pred-osmi-lety/
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Velcí výrobci

 

Také vítěz mezi největšími výrobci, vinařství Lahofer, dbá na vysokou kvalitu svých vín i na kvalitní suroviny výhradně ze
Znojemské vinařské podoblasti.

 

Moderní výrobní technologii a moderní marketing pak podpořilo nadregionání architekturou v podobě nového sídla, které navrhla
architektonická kancelář Chybík+Krištof a která vizuálně kopíruje zvlněnou krajinu z vinohrady.

 

Ve finále o titul Vinařství roku se utkalo devět vinařství, tři v každé kategorii. Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák,
Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař - František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château
Valtice - Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a loni Vican rodinné vinařství.

 

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského
fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.

 

 

https://www.wine.cz/vinarstvim-roku-se-stalo-sonberk-breclavska-oceneni-ziskalo-uz-pred-osmi-lety/

« zpět na obsah

 
78.  Vinařstvím roku 2020 je Sonberk

Zdroj: Deník Víkend
Datum vydání: 6.2.2021
Odkaz: http://www.vlp.cz
Číslo: 6
Strana: 17
Autor: jak
Rubrika: Svaz vinařů
Oblast: Časopisy - suplementy

 

Nezaměnitelný Ryzlink rýnský, skvělá suchá Pálava, ale třeba také červený Merlot, který na světových soutěžích opakovaně
porazil konkurenci, včetně vinařských velmocí. Vítejte v jihomoravských Popicích, ve vinařství Sonberk, které leží na dohled
známého vrchu Pálava. Na 40 hektarech tu rostou vína, která jsou svým celkovým výrazem unikátní. Opět to ocenila i odborná
porota, která popické vinařství zvolila mezi devítkou finalistů absolutním vítězem prestižní soutěže Vinařství roku 2020, kterou
vyhlašuje Svaz vinařů ČR. Sonberk se zároveň stal vítězem kategorie středních vinařství. Ve svých kategoriích dále bodovali hned
dva zástupci Znojemské vinařské podoblasti: Lahofer z Dobšic a Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu. Pro popický Sonberk
jde o druhý titul absolutního vítěze v historii. V soutěži triumfoval už v roce 2013, od té doby byl navíc opakovaně mezi finálovou
devítkou. Co se skrývá za úspěchy vinařství? "Sonberk je skládačka, mozaika, kde všechny dílky zapadají do sebe," popisuje jeho
marketingová a obchodní ředitelka Dáša Fialová. Spolu s vinohradníkem Romanem Sloukem a sklepmistrem Oldřichem Drápalem
ml. tvoří dlouholeté opory vinařství. A plánů do budoucna je hodně. "Snažíme se dělat všechno tak, abychom byli na špici u nás a
srovnatelní se světem, proto děláme nejrůznější výzkumy ve vinohradu, proto držíme jasně dané koleje ve sklepě.

Do budoucna chceme pořád zlepšovat nabídku pro návštěvníky u nás, taky se soustředit na export a reprezentovat Moravu ještě
více ve světě," popisuje Dáša Fialová a dodává, že na Sonberku by v budoucnu rádi začali dělat kromě tichých vín také sekt.
Momentálně se ale těší na hlavně to, až se vrátí návštěvníci. "Přijeďte, hned jak to půjde, tak přijeďte. Projít se mezi vinohrady,
na mandloně i meruňky, načerpat sílu a energii z Pálavy," láká Fialová.

 

Vinařství roku

2020 – oficiální

výsledky

Absolutní vítěz: Sonberk, a. s.

Cena prof. Krause: Vlastimil Peřina

Počin roku: Ing. Lucie Hotařová za iniciativu

To si vypijeme

Lomax Enolog roku 2020: Ing. Zbyněk Žiška

VÍTĚZOVÉ Kategorie malé KATEGORIÍ: vinařství

http://www.vlp.cz/
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(produkce do 50 000 l/rok)

- Vinařství Piálek & Jäger, s. r. o.

Kategorie střední vinařství

(produkce 50 001–250 000 l/rok)

- SONBERK, a. s.

Kategorie velké vinařství

(produkce nad 250 000 l/rok)

- Vinařství LAHOFER, a. s.

FINÁLOVÁ Kategorie VINAŘSTVÍ malé DEVÍTKA ROKU vinařství 2020

- Vinařství Piálek & Jäger, s. r. o.

- Salabka

- Vinařství Lacina

Kategorie střední vinařství

- Krásná hora, s.r.o.

- SONBERK, a. s.

- THAYA vinařství, spol. s r. o.

Kategorie velké vinařství

- Vinařství LAHOFER, a.s.

- HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o.

- CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s.

Více na www.vinarstviroku.cz

 

Foto:

 

« zpět na obsah

 
79.  Znojmo zazářilo dvojmo

Zdroj: parlamentnilisty.cz
Datum vydání: 7.2.2021
Odkaz: http://www.parlamentnilisty....Znojmo-zazarilo-dvojmo-653064
Číslo: 38
Autor: PV
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Obrovské blahopřání právem náleží našim vinařům. Vinařství Piálek & Jäger a vinařství LAHOFER si odvážejí ocenění z prestižní
soutěže Vinařství roku 2020 za vítězství ve svých kategoriích.

 

Do nejvyššího kola této jedinečné vinařské soutěže postoupilo devět finalistů, vždy tři kandidáti v každé ze tří kategorií. Tím
ovšem boj neskončil, právě naopak. Odborná komise zamířila do vinařství všech finalistů, aby přímo na místě posoudila, nakolik
splňují soutěžní kritéria, od samotného vína a jeho prezentaci přes image, marketing a zásluhy o obor jako takový až po stav
vinohradu.

 

Vítězná vinařství:

 

Malá vinařství

(produkce do 50 000 l/rok)

Vinařství Piálek & Jäger, s. r. o.

 

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Znojmo-zazarilo-dvojmo-653064
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Velká vinařství

(produkce nad 250 000 l/rok)

Vinařství LAHOFER, a. s.

 

"Fenomenální úspěch znojemských vinařů, máme hned dva vítěze. Obě vinařství mají nejen skvělá vína, která sklízí úspěchy na
soutěžích, ale i svoji přidanou hodnotu. LAHOFER mimo jiné prezentuje jedinečnou architekturu v podobě vinařství i vyhlášené
Enotéky, kterou po otevření návštěvníci berou útokem. Vinařství Piálek & Jäger vedle krásného vinařství nabízí zážitkovou
gastronomii. Pro získání titulu v soutěži nestačila jen kvalita vína, ale i skutečnost, jak jednotlivá vinařství svým podnikáním
přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru v daném roce. A Znojemsko si tak významný úspěch zaslouží. Opět o nás
bude slyšet," říká předseda VOC Znojmo František Koudela.

 

"Těší mě, že dlouhodobě patříme mezi špičku mezi moravskými vinaři, a to především ve spojení s gastronomií. Svědčí o tom
spousta ocenění ze zahraničí a také úspěchy suchých vín. Naším želízkem v ohni je hlavně osobitost vinařství od vlastních návrhů
etiket, designu sklepů a prezentací až po samotná originální vína. Přistupujeme k práci osobně a autenticky, proto nebylo potřeba
se zvlášť připravovat. Získat tak významné ocenění je pro nás odměnou za veškeré naše úsilí a odvedenou práci," dodává Kamil
Piálek.

 

Vítězství v soutěži Vinařství roku 2020 znamenalo pro LAHOFER završení rozporuplného vinařského ročníku. "Extrémně se v něm
střídalo dobré i špatné. Z toho dobrého bych vyzdvihnul otevření nového vinařství, které se díky zajímavé architektuře a
bohatému kulturnímu programu rychle stalo cílem návštěvníků nejen ze Znojemska, ale i z celé země. Navíc nám z výrobního
hlediska umožnilo pustit se do technologických novinek, jako je nazrávání vína v betonových tancích, dřevěných sudech a kvevri
nádobách. Do té doby jsme vše vyráběli výhradně v nerezových tancích. Ve vinicích jsme sklidili o 36 % více suroviny než o rok
dříve. Naopak jednoznačným a výrazným negativem byla vládní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Přišli jsme nejen
o významnou část tržeb za prodej vína, ale i o pořádání spousty firemních a soukromých akcí v novém vinařství," shrnul obchodní
a marketingový ředitel Vinařství LAHOFER Daniel Smola.

 

Toho potěšily i další úspěchy. "Vítězství v soutěži Vinařství roku stavíme jednoznačně na vrchol našich úspěchů za nasazení v
loňském roce. Velmi potěšující je i zisk třech zlatých medailí za vína zařazená mezi sto nejlepších v Salonu vín České republiky
pro rok 2021 nebo ocenění v podobě velké zlaté medaile z mezinárodní soutěže Concours Mondial de Bruxelles," doplnil Smola.

 

URL| http://www.parlamentnilisty....Znojmo-zazarilo-dvojmo-653064

 

« zpět na obsah

 
80.  Vinařství Sonberk se stalo Vinařstvím roku

Zdroj: ceskenapoje.cz
Datum vydání: 8.2.2021

Odkaz: https://www.ceskenapoje.cz/vino/vinarstvi-sonberk-se-stalo-vinarstvim-
roku.html

Autor: Dagmar Fialová, Oldřich Drápal
Oblast: WWW - cz

 

Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v
kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok.

 

V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi
nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Prestižní oborovou soutěž pořádá každoročně Svaz vinařů ČR.

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
"Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk Sonberkem.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Znojmo-zazarilo-dvojmo-653064
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vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké
kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny "Lomax – Enolog roku 2020" – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu "Počin roku 2020" získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu "To si vypijeme". "Cenu prof. Viléma
Krause, CSc." pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku.

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. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v
exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních
prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček
sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost
Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

Zdroj: Tisková zpráva
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81.  Znojmo zazářilo dvojmo. Dvojnásobný úspěch VOC Znojmo v soutěži Vinařství roku

Zdroj: familyfreshnews.cz
Datum vydání: 8.2.2021
Odkaz: http://www.familyfreshnews.c...jmo-v-soutezi-vinarstvi-roku/
Oblast: WWW - cz

 

Obrovské blahopřání právem náleží našim vinařům. Vinařství Piálek & Jäger a vinařství LAHOFER si odvážejí ocenění z prestižní
soutěže Vinařství roku 2020 za vítězství ve svých kategoriích.

 

Facebook

Do nejvyššího kola této jedinečné vinařské soutěže postoupilo devět finalistů, vždy tři kandidáti v každé ze tří kategorií. Tím
ovšem boj neskončil, právě naopak. Odborná komise zamířila do vinařství všech finalistů, aby přímo na místě posoudila, nakolik
splňují soutěžní kritéria, od samotného vína a jeho prezentaci přes image, marketing a zásluhy o obor jako takový až po stav
vinohradu.

"Fenomenální úspěch znojemských vinařů, máme hned dva vítěze. Obě vinařství mají nejen skvělá vína, která sklízí úspěchy na
soutěžích, ale i svoji přidanou hodnotu. LAHOFER mimo jiné prezentuje jedinečnou architekturu v podobě vinařství i vyhlášené
Enotéky, kterou po otevření návštěvníci berou útokem. Vinařství Piálek & Jäger vedle krásného vinařství nabízí zážitkovou
gastronomii. Pro získání titulu v soutěži nestačila jen kvalita vína, ale i skutečnost, jak jednotlivá vinařství svým podnikáním
přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru v daném roce. A Znojemsko si tak významný úspěch zaslouží. Opět o nás
bude slyšet," říká předseda VOC Znojmo František Koudela.

"Těší mě, že dlouhodobě patříme mezi špičku mezi moravskými vinaři, a to především ve spojení s gastronomií. Svědčí o tom
spousta ocenění ze zahraničí a také úspěchy suchých vín. Naším želízkem v ohni je hlavně osobitost vinařství od vlastních návrhů
etiket, designu sklepů a prezentací až po samotná originální vína. Přistupujeme k práci osobně a autenticky, proto nebylo potřeba
se zvlášť připravovat. Získat tak významné ocenění je pro nás odměnou za veškeré naše úsilí a odvedenou práci," dodává Kamil
Piálek.

Vítězství v soutěži Vinařství roku 2020 znamenalo pro LAHOFER završení rozporuplného vinařského ročníku. "Extrémně se v něm
střídalo dobré i špatné. Z toho dobrého bych vyzdvihnul otevření nového vinařství, které se díky zajímavé architektuře a
bohatému kulturnímu programu rychle stalo cílem návštěvníků nejen ze Znojemska, ale i z celé země. Navíc nám z výrobního
hlediska umožnilo pustit se do technologických novinek, jako je nazrávání vína v betonových tancích, dřevěných sudech a kvevri
nádobách. Do té doby jsme vše vyráběli výhradně v nerezových tancích. Ve vinicích jsme sklidili o 36 % více suroviny než o rok
dříve. Naopak jednoznačným a výrazným negativem byla vládní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Přišli jsme nejen
o významnou část tržeb za prodej vína, ale i o pořádání spousty firemních a soukromých akcí v novém vinařství," shrnul obchodní
a marketingový ředitel Vinařství LAHOFER Daniel Smola. Toho potěšily i další úspěchy. "Vítězství v soutěži Vinařství roku stavíme

http://www.familyfreshnews.cz/aktuality/3602-znojmo-zazarilo-dvojmo-dvojnasobny-uspech-voc-znojmo-v-soutezi-vinarstvi-roku/
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jednoznačně na vrchol našich úspěchů za nasazení v loňském roce. Velmi potěšující je i zisk třech zlatých medailí za vína
zařazená mezi sto nejlepších v Salonu vín České republiky pro rok 2021 nebo ocenění v podobě velké zlaté medaile z mezinárodní
soutěže Concours Mondial de Bruxelles," doplnil Smola.

Redakce FFN
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82.  Vinařstvím roku je Sonberk. Chceme být na špici i ve světe, říká jeho manažerka

Zdroj: denik.cz
Datum vydání: 9.2.2021
Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/vinarstvi-roku-sonberk-20210209.html
Číslo: 40
Autor: Jan Klička
Rubrika: Ekonomika
Oblast: Internet - Zpravodajství

 

Nezaměnitelný ryzlink rýnský, skvělá suchá Pálava, ale třeba také červený Merlot, který na světových soutěžích opakovaně
porazil konkurenci, včetně vinařských velmocí. Vítejte v jihomoravských Popicích, ve vinařství Sonberk, které leží na dohled
známého vrchu Pálava.

 

"Na 40 hektarech tu rostou vína, která jsou svým celkovým výrazem unikátní. Opět to ocenila i odborná porota, která popické
vinařství zvolila mezi devítkou finalistů absolutním vítězem prestižní soutěže Vinařství roku 2020, kterou vyhlašuje Svaz vinařů
ČR. Sonberk se zároveň stal vítězem kategorie středních vinařství.

 

Ve svých kategoriích bodovaly rovněž hned dva zástupci Znojemské vinařské podoblasti: Lahofer z Dobšic (kategorie velkých
vinařství) a vinařství Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu (malí producenti). Pro popický Sonberk jde o druhý titul
absolutního vítěze v historii. V soutěži triumfoval už v roce 2013, od té doby byl navíc opakovaně mezi finálovou devítkou.

Co se skrývá za úspěchy vinařství? "Sonberk je skládačka, mozaika, kde všechny dílky zapadají do sebe," popisuje jeho
marketingová a obchodní ředitelka Dáša Fialová. Spolu s vinohradníkem Romanem Sloukem a sklepmistrem Oldřichem Drápalem
ml. tvoří dlouholeté opory vinařství. A plánů do budoucna je hodně.

"Snažíme se dělat všechno tak, abychom byli na špici u nás a srovnatelní se světem, proto děláme nejrůznější výzkumy ve
vinohradu, proto držíme jasně dané koleje ve sklepě. Do budoucna chceme pořád zlepšovat nabídku pro návštěvníky u nás, taky
se soustředit na export a reprezentovat Moravu ještě více ve světě," popisuje Dáša Fialová a dodává, že na Sonberku by v
budoucnu rádi začali dělat kromě tichých vín také sekt.

 

Momentálně se ale těší na hlavně to, až se vrátí návštěvníci. "Přijeďte, hned jak to půjde, tak přijeďte. Projít se mezi vinohrady,
na mandloně i meruňky, načerpat sílu a energii z Pálavy," láká Fialová.

Vinařství roku 2020 – oficiální výsledkyAbsolutní vítěz: Sonberk, a.s.Cena prof. Krause: Vlastimil PeřinaPočin roku: Ing. Lucie
Hotařová za iniciativu To si vypijemeLomax Enolog roku 2020: Ing. Zbyněk Žiška Vítězové kategoriíKategorie malé
vinařství(produkce do 50.000 l/rok): Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.Kategorie střední vinařství(produkce 50.001 – 250.000 l/rok):
SONBERK, a. s.Kategorie velké vinařství(produkce nad 250.000 l/rok): Vinařství LAHOFER, a.s.Finálová devítka Vinařství roku
2020Kategorie malé vinařství- Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.- Salabka- Vinařství LacinaKategorie střední vinařství- Krásná hora
s.r.o.- SONBERK, a. s.- THAYA vinařství, spol. s r.o.Kategorie velké vinařství- Vinařství LAHOFER, a.s.- HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s
r.o.- CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.Více na https://www.vinarstviroku.cz/

 

URL| https://www.denik.cz/ekonomika/vinarstvi-roku-sonberk-20210209.html
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83.  Vinařstvím roku je Sonberk. Stejně jako ostatní vinaři řeší, jak si poradit se zavřenými
restauracemi
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Pětačtyřicet hektarů radosti na dohled pálavských vrchů a vodní nádrže Nové Mlýny. Taková je plocha, na níž roste vinná réva
pro vinařství Sonberk, oceněné titulem Vinařství roku 2020.

 

Pro Sonberk to není vítězná premiéra – stejnou cenu si vydobylo už v roce 2013. Je tak vůbec prvním vinařstvím, které ve stejné
soutěži dokázalo zvítězit dvakrát.

V kopci nad jihomoravskou vesnicí Popice, kde má vinařství Sonberk své sídlo, navržené architektem Josefem Pleskotem, je
začátek letošního února o něco radostnější než v minulých letech. Úspěch v soutěži Vinařství roku je něco, čeho si vinaři v Česku
považují. Menším pomáhá rozjet byznys do vyšších otáček, u větších potvrzuje kvalitu a správně nastavený směr.

Na vlastní kůži to předloni zažila například rodina Škrobákových, kteří hospodaří na 12 hektarech vinohradů v Čejkovicích na
Hodonínsku. Ti si stejný titul odnesli předloni.

"Jsme malí a ani jsme nebyli nijak známí, takže po vyhlášení našeho vítězství jsme nestíhali odbavovat objednávky přes e-shop.
Všichni chtěli vědět, kdo jsme a jaká vína děláme," vzpomíná Martin Škrobák.

Kromě okamžitého zájmu, který po zhruba měsíci o něco opadl, přišel ale dlouhodobý zájem o vína z vinařství Škrobák od
majitelů restaurací, hotelů nebo vinoték. "Celkově se nám objem dodávaného vína od té doby zvedl zhruba o 40 procent," libuje
si Martin Štrpák z rodinné firmy, která ročně vyprodukuje 50 až 70 tisíc lahví vína.

Vinařství Sonberk podobně razantní nárůst prodejů nečeká. Počet prodaných lahví se u něj dlouhodobě pohybuje kolem 120 tisíc
a Sonberk se tak blíží svému maximu danému výměrou vinic. Na nich mezi odrůdami kraluje Ryzlink rýnský následovaný
Savignonem a Pálavou. Prodejně nejúspěšnější byl zatím rok 2019, kdy se z Čejkovic do světa vydalo 129 tisíc lahví.

"Vinařství bylo založeno už v roce 2003, takže i první ocenění před osmi lety znamenalo, že je na dobré cestě, po které bylo třeba
pokračovat dál. I po osmi letech pro nás pořád platí především to, že se snažíme mít co nejkvalitnější vinohrad, abychom z něj
získali co nejkvalitnější hrozny," říká Dagmar Fialová, obchodní a marketingová ředitelka vinařství Sonberk.

"Za osm let je za námi spousta nových projektů, přibylo několik budov a vyrobila se řada dobrých vín, za která jsme získali velmi
cenná zahraniční ocenění," ohlíží se za dosaženými úspěchy.

Jedním z nich bylo například ocenění pro suchou Pálavu z roku 2015, která se na prestižní soutěži Decanter World Wine Awards
stala v roce 2017 nejlepším suchým aromatickým vínem světa, což způsobilo poprask na českém i zahraničním trhu.

Sonberk se samozřejmě musel v předchozím roce vypořádat s problémy, které si přichystal covid-19. Prodej vína prostřednictvím
restaurací mu tvořil 30 až 40 procent obratu – a v takové výši se během minulého roku pohyboval i odhad ztrát.

"Nakonec se prodej vína propadl jen asi o 12 procent, což v kontextu doby považujeme za velký úspěch," pochvaluje si Fialová.

představuje export především do Francie, Velké Británie a Japonska

Sonberku k výsledkům zásadně pomohla letní sezona, která proběhla v duchu předchozích let. Velkou část obchodu staví Sonberk
i na prodeji takzvaně ze dvora lidem, kteří dorazí přímo do vinařství.

"Přidali jsme na oslovování zákazníků přes newsletter, více se soustředili i na Facebook a Instagram a zároveň jsme některá vína
udělali cenově přístupnější," vyjmenovává způsoby udržení prodeje Fialová.

Novinkou byl také loňský vstup do prodejní sítě Globusu, což je vedle Makra jediný obchodní řetězec, kde se dá víno Sonberk
koupit. "Objemově takto můžeme prodat do pěti procent produkce," vypočítává obchodní šéfka vinařství. V podobných číslech se
pohybuje export, kdy vína z jihu Moravy míří především do Francie, Velké Británie a Japonska.

Aktuální vydání magazínu

Právě rozdělení odbytu mezi co nejvíc kanálů je záchrana pro malé a středně velké vinaře, kteří neprodávají přes obchodní
řetězce. Na ty současná situace ovlivněná covidem-19 dopadla nejvíc.

"Loni na jaře nás obrovsky zasáhlo omezení, kdy nebylo možné pořádat tradiční akce spojené s propagací a prodejem vína,
typicky otevřené sklepy, degustace nebo vinařské stezky," říká prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.

Vinaři tak jaro končili s propadem tržeb v průměru až 30 procent. Léto sice křivku příjmů zvedlo, ale podzim byl opět likvidační.

"Podzim je z pohledu přímého prodeje vždy nejsilnější. Pořádají se vinařské slavnosti, kterých se účastní stovky tisíc lidí, tradiční
prodej burčáku loni téměř taky nebyl a v restauracích a hospodách se nepořádaly ani svatomartinské slavnosti," vyjmenovává
Nyitray zrušené akce.

Čísla, která by ilustrovala celkový propad prodejů za rok 2020, Svaz vinařů ČR ještě nemá, ale Nyitray odhaduje, že se budou
pohybovat mezi 15 až 20 procenty. Ne každého totiž propad zasáhl stejně.

Více v klidu jsou ti, kdo prodávají v supermarketech, naopak vinaři sázející hlavně na restaurace a přímý prodej ze dvora v rámci
turistiky na tom budou hůř. Pro letošek tak podle Tibora Nyitraye bude víc než předtím stěžejní nejen to, že někdo dokáže
kvalitní víno vyrobit, ale že ho dokáže i s ohledem na současná omezení prodat.

Krachy a rozprodej vinohradů ale prezident svazu neočekává. "Ve světě vína jeden rok není tak zásadní. Kdo dělá víno pro
rychlou spotřebu, ten ho většinou prodá v supermarketu. Menší vinařství si víno nechají ve sklepích a prodají ho v dalších letech.
Jeden slabý rok nepřivede vinaře k tomu, aby se zbavoval vinohradu, na kterém pracuje řadu let," připomíná nadčasovou pravdu.

The post Vinařstvím roku je Sonberk. Stejně jako ostatní vinaři řeší, jak si poradit se zavřenými restauracemi appeared first on
Forbes

 

« zpět na obsah
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84.  Vinařstvím roku je Sonberk. Stejně jako ostatní vinaři řeší, jak si poradit se zavřenými
restauracemi

Zdroj: forbes.cz
Datum vydání: 9.2.2021

Odkaz: https://forbes.cz/vinarstvim-roku-je-sonberk-stejne-jako-ostatni-vinari-
resi-jak-si-poradit-se-zavrenymi-restauracemi/

Oblast: WWW - cz

 

Pětačtyřicet hektarů radosti na dohled pálavských vrchů a vodní nádrže Nové Mlýny. Taková je plocha, na níž roste vinná réva
pro vinařství Sonberk, oceněné titulem Vinařství roku 2020.

 

Pro Sonberk to není vítězná premiéra – stejnou cenu si vydobylo už v roce 2013. Je tak vůbec prvním vinařstvím, které ve stejné
soutěži dokázalo zvítězit dvakrát.

V kopci nad jihomoravskou vesnicí Popice, kde má vinařství Sonberk své sídlo, navržené architektem Josefem Pleskotem, je
začátek letošního února o něco radostnější než v minulých letech. Úspěch v soutěži Vinařství roku je něco, čeho si vinaři v Česku
považují. Menším pomáhá rozjet byznys do vyšších otáček, u větších potvrzuje kvalitu a správně nastavený směr.

Na vlastní kůži to předloni zažila například rodina Škrobákových, kteří hospodaří na 12 hektarech vinohradů v Čejkovicích na
Hodonínsku. Ti si stejný titul odnesli předloni.

"Jsme malí a ani jsme nebyli nijak známí, takže po vyhlášení našeho vítězství jsme nestíhali odbavovat objednávky přes e-shop.
Všichni chtěli vědět, kdo jsme a jaká vína děláme," vzpomíná Martin Škrobák.

Reklama

Kromě okamžitého zájmu, který po zhruba měsíci o něco opadl, přišel ale dlouhodobý zájem o vína z vinařství Škrobák od
majitelů restaurací, hotelů nebo vinoték. "Celkově se nám objem dodávaného vína od té doby zvedl zhruba o 40 procent," libuje
si Martin Štrpák z rodinné firmy, která ročně vyprodukuje 50 až 70 tisíc lahví vína.

Sluncem zalité vinice Sonberku

Vinařství Sonberk podobně razantní nárůst prodejů nečeká. Počet prodaných lahví se u něj dlouhodobě pohybuje kolem 120 tisíc
a Sonberk se tak blíží svému maximu danému výměrou vinic. Na nich mezi odrůdami kraluje Ryzlink rýnský následovaný
Savignonem a Pálavou. Prodejně nejúspěšnější byl zatím rok 2019, kdy se z Čejkovic do světa vydalo 129 tisíc lahví.

"Vinařství bylo založeno už v roce 2003, takže i první ocenění před osmi lety znamenalo, že je na dobré cestě, po které bylo třeba
pokračovat dál. I po osmi letech pro nás pořád platí především to, že se snažíme mít co nejkvalitnější vinohrad, abychom z něj
získali co nejkvalitnější hrozny," říká Dagmar Fialová, obchodní a marketingová ředitelka vinařství Sonberk.

"Za osm let je za námi spousta nových projektů, přibylo několik budov a vyrobila se řada dobrých vín, za která jsme získali velmi
cenná zahraniční ocenění," ohlíží se za dosaženými úspěchy.

Jedním z nich bylo například ocenění pro suchou Pálavu z roku 2015, která se na prestižní soutěži Decanter World Wine Awards
stala v roce 2017 nejlepším suchým aromatickým vínem světa, což způsobilo poprask na českém i zahraničním trhu.

Sonberk se samozřejmě musel v předchozím roce vypořádat s problémy, které si přichystal covid-19. Prodej vína prostřednictvím
restaurací mu tvořil 30 až 40 procent obratu – a v takové výši se během minulého roku pohyboval i odhad ztrát.

Reklama

"Nakonec se prodej vína propadl jen asi o 12 procent, což v kontextu doby považujeme za velký úspěch," pochvaluje si Fialová.

představuje export především do Francie, Velké Británie a Japonska

Sonberku k výsledkům zásadně pomohla letní sezona, která proběhla v duchu předchozích let. Velkou část obchodu staví Sonberk
i na prodeji takzvaně ze dvora lidem, kteří dorazí přímo do vinařství.

"Přidali jsme na oslovování zákazníků přes newsletter, více se soustředili i na Facebook a Instagram a zároveň jsme některá vína
udělali cenově přístupnější," vyjmenovává způsoby udržení prodeje Fialová.

Novinkou byl také loňský vstup do prodejní sítě Globusu, což je vedle Makra jediný obchodní řetězec, kde se dá víno Sonberk
koupit. "Objemově takto můžeme prodat do pěti procent produkce," vypočítává obchodní šéfka vinařství. V podobných číslech se
pohybuje export, kdy vína z jihu Moravy míří především do Francie, Velké Británie a Japonska.

Aktuální vydání magazínu

Koupit teď

Právě rozdělení odbytu mezi co nejvíc kanálů je záchrana pro malé a středně velké vinaře, kteří neprodávají přes obchodní
řetězce. Na ty současná situace ovlivněná covidem-19 dopadla nejvíc.

"Loni na jaře nás obrovsky zasáhlo omezení, kdy nebylo možné pořádat tradiční akce spojené s propagací a prodejem vína,
typicky otevřené sklepy, degustace nebo vinařské stezky," říká prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.

Vinaři tak jaro končili s propadem tržeb v průměru až 30 procent. Léto sice křivku příjmů zvedlo, ale podzim byl opět likvidační.
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"Podzim je z pohledu přímého prodeje vždy nejsilnější. Pořádají se vinařské slavnosti, kterých se účastní stovky tisíc lidí, tradiční
prodej burčáku loni téměř taky nebyl a v restauracích a hospodách se nepořádaly ani svatomartinské slavnosti," vyjmenovává
Nyitray zrušené akce.

Čísla, která by ilustrovala celkový propad prodejů za rok 2020, Svaz vinařů ČR ještě nemá, ale Nyitray odhaduje, že se budou
pohybovat mezi 15 až 20 procenty. Ne každého totiž propad zasáhl stejně.

Více v klidu jsou ti, kdo prodávají v supermarketech, naopak vinaři sázející hlavně na restaurace a přímý prodej ze dvora v rámci
turistiky na tom budou hůř. Pro letošek tak podle Tibora Nyitraye bude víc než předtím stěžejní nejen to, že někdo dokáže
kvalitní víno vyrobit, ale že ho dokáže i s ohledem na současná omezení prodat.

Krachy a rozprodej vinohradů ale prezident svazu neočekává. "Ve světě vína jeden rok není tak zásadní. Kdo dělá víno pro
rychlou spotřebu, ten ho většinou prodá v supermarketu. Menší vinařství si víno nechají ve sklepích a prodají ho v dalších letech.
Jeden slabý rok nepřivede vinaře k tomu, aby se zbavoval vinohradu, na kterém pracuje řadu let," připomíná nadčasovou pravdu.

Reklama

 

« zpět na obsah

 
85.  Vinařství roku 2020
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Sdílej Soutěž vyhlašuje a titul "Vinařství roku" uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem,
za

 

významné podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna. Slavnostní galavečer, tradičně z Brna kvůli
protikoronavirovým opatřením sledovali diváci online. Titul absolutního vítěze získalo Vinařství SONBERK.

V šechna přihlášená vinařství posoudila na počátku ledna dvacetičtyřčlenná porota složená z řad vinohradníků a vinařů, Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury a
designu. Vybrala devět finalistů, po třech z každé kategorie. Sedmičlenná odborná komise při dodržení hygienických opatření
navštívila pak všech devět vinařství přímo v jejich provozech. Dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila
komplexní činnost vinařství. Nešlo jen o hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili
hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním
vítězem se stalo vinařství, jehož aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce. Vinařství soutěží ve třech kategoriích – malá, střední a
velká vinařství. Z nich vzejde absolutní vítěz. "Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím zrovna
dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet
vidíme jako správný krok a zároveň jako pozitivní impuls do budoucnosti," sdělil JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR.

Oceněná vinařství

V inařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013, v ročnících 2015 a 2018 ovládlo kategorie
střední vinařství. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství odbornou porotu i za rok 2020, a jako první tak získalo nejvyšší
ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic na Břeclavsku
se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových "Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd,
doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru, příjemná komunikace se zákazníky…to vše dělá Sonberk
Sonberkem.

" Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020, "vysvětlil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník, a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila "Když lidé mluví o tom, že obhájit je vždycky těžší, tak je to skoro klišé, ale
je to velká pravda. Všichni naši kolegové a kamarádi na Moravě se opravdu snaží ve vinohradu, ve sklepě i v marketingu a to, že
jsme přece jen vyhráli my, je opravdu velká pocta," řekla Dáša Fialová, marketingová a obchodní ředitelka, která cenu převzala
spolu se sklepmistrem Oldou Drápalem a vlastně i vinohradníkem Romanem Sloukem, který byl na místě aspoň v podobě
kartonové fotky v životní velikosti. Galavečer se konal za přísných hygienických opatření, při kterých mohli za každé vinařství na
místo jen dva lidé. Sonberský vinohrad se rozprostírá na ploše 45 hektarů a obklopuje budovu vinařství na úpatí vrchu Slunečná
(236 m. n. m.), od kterého je odvozen také název celé viniční trati a vinařství. Vinařství vyrábí přívlastková, chuťově originální
vína pouze z vlastních, ručně sklízených a selektovaných hroznů. Průměrná sklizeň 1,5 kg hroznů na rostlinu odpovídá celkové
roční produkci 30 000–150 000 lahví dle kvality ročníku. Vinařství SONBERK se stalo nejen absolutním vítězem jedenáctého
ročníku soutěže Vinařství roku, ale zároveň zvítězilo i v kategorii střední vinařství s produkcí od 50.001 do 250.000 litrů za rok .
Ve finále byla ještě vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o.,

V kategorii velké vinařství-produkce nad 250 000 l /rok získalo také titul vinařství z okolí Znojma, Vinařství LAHOFER . Vinařství si
zakládá na vysoké kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní
technologii, moderním marketingu. K tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla ve tvaru "betonové
vlny" ve vinici U Hájku. Výrobní část zahrnuje lisovnu, sklep s kapacitou kolem tři čtvrtě milionu litrů v tancích, skladovací
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prostory a moderní lahvovací linku. V kancelářské části našli zázemí administrativní pracovníci. Návštěvnická část – LAHOtéka
slouží jako kombinace prodejny vín, degustační místnosti, vinotéky a místa pro posezení s přáteli nad skleničkou vína.

Zrenovovali část bývalého znojemského pivovaru na Enotéku znojemských vín – degustační prostor pro veřejnost se120 vzorky
vín výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti. Vítězství v soutěži završilo pro LAHOFER rozporuplný vinařský ročník . "Extrémně
se v něm střídalo to dobré, i to špatné. Z toho dobrého bych jednoznačně vyzdvihnul otevření nového vinařství, které se díky své
zajímavé architektuře a bohatému kulturnímu programu rychle stalo cílem návštěvníků nejen ze Znojemska, ale i z celé země.

Navíc nám z výrobního hlediska umožnilo pustit se do technologických novinek, jako je nazrávání vína v betonových tancích,
dřevěných sudech a kvevri nádobách keramická nádoba původem z Gruzie) . Do té doby jsme vše vyráběli výhradně v
nerezových tancích. Ve vinicích jsme sklidili o 36 % více suroviny než o rok dříve. Naopak jednoznačným a výrazným negativem
pak byla vládní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Přišli jsme nejen o významnou část tržeb za prodej vína, ale i o
pořádání spousty firemních a soukromých akcí v novém vinařství," shrnul obchodní a marketingový ředitel Vinařství LAHOFER
Daniel Smola. Toho potěšily i další úspěchy. "Vítězství v soutěži Vinařství roku stavíme jednoznačně na vrchol našich úspěchů za
naše nasazení v loňském roce. Velmi potěšující je i zisk třech zlatých medailí za vína zařazená mezi sto nejlepších v Salonu vín
České republiky pro rok 2021 nebo ocenění v podobě velké zlaté medaile z mezinárodní soutěže Concours Mondial de Bruxelles,"
dodal Smola. Vinařství obhospodařuje přes 430 ha vinic výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti včetně vyhlášených tratí jako
Lampelberg, U Hájku, Babičák či Volné pole. V roce 2018 zaměstnávala skupina firem LAHOFER (kromě Vinařství LAHOFER ještě
Vinice LAHOFER, Hotel LAHOFER, Vinařství HANZEL a Vinotrh.cz) 120 pracovníků a prodala okolo 800 tisíc lahví vlastních vín.
Roční obrat firmy činil zhruba 90 milionů korun. O titul v této kategorii byly ve finále ještě HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. a
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice.

Kategorii malé vinařství – produkce do 50 000 l/rok opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze
Znojemska navazující na rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro
Znojemskou vinařskou podoblast. Produkují v malých šaržích kolem 3.000 lahví. Celková roční výroba je přibližně 40.000 lahví.
Vlastní vinohrad na Kraví hoře a na Načeratickém kopci. Finálovou trojici doplňovala vinařství Salabka Praha s.r.o. a Vinařství
Lacina.

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny "Lomax – Enolog roku 2020 " – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška , hlavní enolog Zámeckého vinařství Bzenec. Cenu "Počin roku 2020" získala Ing. Lucie Hotařová za
iniciativu "To si vypijeme", z tiskárny Etiflex, která stála na počátku této myšlenky. "Cenu prof. Viléma Krause, CSc." pro
významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil Peřina , vinař z
Lednice. Věnuje se pouze ekologickému pěstování vinné révy a výrobě certifikovaného bio vína z vlastních hroznů. Pro výrobu bio
vína využívá pouze nové registrované odrůdy z programu křížení na vyšší odolnost proti houbovým chorobám a révokazu, které
mají pro budoucnost ekologického vinohradnictví a vinařství velký význam, protože vyžadují minimální nebo žádnou chemickou
ochranu

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a SONBERK.
Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky video medailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil Svaz vinařů.
Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství roku.
Limitovaná edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji objednat
online v e-shopu Vinařství roku.

Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby,
přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého
průběhu soutěže se degustovala vína z ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousta dodalo Albertovo
pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost Krondorf. Dalšími partnery byli Hošek Motor, Haier vinotéky,
Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

Jaromír a Věra Hamplovi Foto: archiv Vinařství roku, Sonberk, Lahofer, Piálek&Jäger

 

« zpět na obsah

 
86.  Vinařstvím roku je Sonberk

Zdroj: Nový život
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Odkaz: http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/
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Rubrika: Co týden dal
Oblast: Regionální časopisy - Jihomoravský kraj

 

Popice – Jako oáza klidu a odpočinku při sklenici Ryzlinku rýnského nebo Pálavy se prezentuje vinařství Sonberk z Popic. Titul
absolutního vítěze Vinařství roku získalo už podruhé, jako první v historii soutěže.

Uspělo i v roce 2013.

"Vítězný Sonberk rostl dál. Nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace vinařství,"
sdělil člen komise Mojmír Baroň.

V kategorii malých vinařství s produkcí do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na
Znojemsku. "Jedná se o opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na rodinné tradice," sdělil za pořadatele

http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/


1. 3. 2021 ISA Export 1.3.2021 10:52:12

file:///C:/Users/jirka/Desktop/Monitoring_VinařstvíRoku2020_010321.html 74/85

Jiří Bažant. V kategorii velkých vinařství nad dvě stě padesát tisíc litrů ročně komisi nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na
Znojemsku.

Sonberk ovládl kategorii středních vinařství do dvou set padesáti tisíc litrů ročně.

 

Vinařství roku

 

P Malá vinařství: Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Znojemsko P Střední vinařství: vinařství Sonberk, Popice, Břeclavsko P
Velká vinařství: vinařství Lahofer, Dobšice, Znojemsko

 

Foto:

 

« zpět na obsah

 
87.  Dvakrát zlatý Sonberk

Zdroj: 5plus2
Datum vydání: 12.2.2021
Číslo: 6
Strana: 2
Autor: IVANA SOLAŘÍKOVÁ
Rubrika: Břeclavsko a Hodonínsko
Mutace: Břeclavsko
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl

 

Vinařstvím roku je popické vinařství už podruhé. Teď chce zpátky návštěvníky

 

BŘECLAVSKO / Jsou jediným podnikem v historii Vinařství roku, jemuž se povedlo dvakrát získat celkové prvenství. Popický
Sonberk poprvé oslnil porotu v roce 2013 a letos titul v soutěži, která jako jediná nehodnotí pouze kvalitu vína, ale i marketing,
přístup k turistům nebo přínos k rozvoji oboru, zopakoval. "Když lidé mluví o tom, že obhájit je vždycky těžší, tak je to skoro
klišé, ale je to velká pravda. Všichni naši kolegové a kamarádi na Moravě toho poslední dobou dělají čím dál víc, všichni se
opravdu snaží ve vinohradu, ve sklepě i v marketingu a to, že jsme přece jen vyhráli my, je opravdu velká pocta," říká Dagmar
Fialová, ředitelka marketingu, která cenu převzala spolu se sklepmistrem Oldou Drápalem. Ale vlastně i vinohradníkem Romanem
Sloukem, který na slavnostním předávání ocenění nemohl být kvůli hygienickému limitu dvou osob na vinařství osobně. A tak si
ho kolegové přinesli alespoň v podobě fotky v životní velikosti. "Snažíme se vždycky ukazovat všichni tři. Práce stojí na
vinohradu, o který se stará Roman. Na Oldovi je, jak říká, aby to nezkazil ve sklepě. A já mám tu čest posunovat vína směrem k
lidem," směje se Fialová a dodává: "Na našem vinařství je mimořádné právě to, že je to skládačka, kde všechny dílky zapadly
správně do sebe."

Porota ocenila zejména to, jak Sonberk nadále roste. "To, co stačilo před osmi lety, by letos už na titul nestačilo. Sonberk ale
rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela
zaslouženě získal titul i za rok 2020," sdělil Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě
Mendelovy univerzity v Brně a člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

Letošní ročník soutěže byl v mnohém jiný. Ostatně jako celý loňský rok, který byl kvůli koronavirovým restrikcím pro vinaře
mimořádně složitý. Zavřené restaurace znamenaly významné snížení odbytu a odpadly i obvyklé akce.

"Víno není jen o pití alkoholu, ale i o setkávání. Vinaři to cítí velice silně. Je smutné, že celý podzim za námi nikdo nemohl.
Nepřinesli jsme tu násobnou radost, která je kromě vína také ve folkloru, krásné krajině a moudrých lidech, kteří ta vína vyrábí,"
poznamenal Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR, který soutěž pořádá.

A právě po návštěvě lidí teď nejvíc touží také na Sonberku. "V téhle době chceme pouze to, mít ve vinařství lidi se skleničkou v
ruce, kteří si to budou užívat," směje se šéfka podniku, jenž ovládl i kategorii středních vinařství.

Mezi těmi malými bylo nejúspěšnější Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku. Kategorii velkých opanoval
znojemský Lahofer.

Břeclavsko ale bylo úspěšné ještě třikrát. Cenu za Počin roku dostala Lucie Hotařová, majitelka tiskárny Etiflex, která vymyslela
kampaň "To si vypijeme" na podporu vinařů v době koronavirové epidemie. "Cena nepatří až tak mně, ale všem vinařům, kteří v
této nelehké době hledají nové cesty k zákazníkům a cesty, jak to celé zvládnout. Moc jim fandím a pro mě jsou vítězové
všichni," uvedla Hotařová.

Cenu profesora Viléma Krause za celoživotní přínos vinařství si odnesl Vlastimil Peřina z Lednice, který se třicet let věnoval
šlechtění nových odrůd.

Enologem roku je Zbyněk Žiška ze Zámeckého vinařství Bzenec a Mikrosvínu Mikulov.
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Foto: Dagmar Fialová a Oldřich Drápal převzali titul Vinařství roku pro Sonberk už podruhé. Poprvé se to oblíbenému vinařství v
Popicích povedlo v roce 2013.

FOTO / VINAŘSTVÍ ROKU

 

« zpět na obsah

 
88.  Ve Vinařství roku uspěl Lahofer i Piálek & Jäger

Zdroj: 5plus2
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Rubrika: Znojemsko
Mutace: Znojemsko
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl

 

ZNOJEMSKO / V 11. ročníku soutěže Vinařství roku uspěli i Znojemští. V kategorii malé vinařství Piálek & Jäger, dva kamarádi
navazující na rodinné tradice, jejichž filozofií je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro region. V kategorii
velké vinařství nejvíce zaujal Lahofer. Porota ocenila, že si vinařství zakládá na vysoké kvalitě produkce, vlastní surovinové
základně, moderní výrobní technologii a marketingu a to v nadregionální architektuře v podobě nového sídla. Mezi finalisty se
objevilo i Thaya vinařství z Hnanic. V minulosti se vítězem titulu Vinařství roku stal Znovín Znojmo.

 

« zpět na obsah

 
89.  Vinařství roku 2020

Zdroj: zf.mendelu.cz
Datum vydání: 12.2.2021
Odkaz: http://https://zf.mendelu.cz/33871n-vinarstvi-roku-2020
Oblast: vlastní

Cenu prof. Viléma Krause získal Vlastimil Peřina

 

 

Srdečně gratulujeme panu Vlastimilu Peřinovi k ceně prof. Viléma Krause.

 

Vlastimil Peřina je vinař tělem i duší, miluje však také fotbal, stolní tenis a myslivost. V roce 1965 nastoupil na Vinařský ústav
(nynější Ústav vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU) k panu, tehdy Ing. Vilému Krausovi, CSc., kde působil až do roku 1996. V
týmu prof. Krause společně zkoušeli a ověřovali perspektivní novošlechtění z různých šlechtitelských stanic a ústavů v době, kdy
většina odrůd byla ještě před uznáním. Po odchodu z Vinařského ústavu působil ještě rok jako vedoucí vinohradnicko-vinařského
střediska Školního zemědělského podniku MZLU v Lednici. Společně s prof. Krausem, doc. Michlovským, Ing. Mádlem a L.Glosem
je podepsaný pod řadou odrůd jako jejich spoluautor.

 

Od roku 1997 se věnuje výhradně vlastnímu 2 ha vinohradu s PIWI odrůdami malverina, hibernal, laurot, merzling, golubok a
jiné. Z těchto odrůd však nejvíce preferuje hibernal, laurot a malverinu. V Lednici založil vinařství Eben, které se zaměřuje na
ekologické pěstování révy. Ze svých vinařských úspěchů si nejvíce cení dvou stříbrných medailí na soutěži Vinoforum 1999. V
posledních letech převzala starost o vinařství jeho dcera Šárka.

 

K ceně prof. Viléma Krause ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

 

Záznam ze slavnostního předávání cen Vinařství roku 2020 můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?
v=UQx9KWaMOEo

 

Předávání ceny prof. Viléma Krause pak od času 1:22:30

 

Kredit: archiv Vlastimila Peřiny

http://https//zf.mendelu.cz/33871n-vinarstvi-roku-2020
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https://zf.mendelu.cz/33871n-vinarstvi-roku-2020
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90.  Vinařství Piálek & Jäger

Zdroj: Znojemsko
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Rubrika: Zpravodajství
Oblast: Regionální časopisy - Jihomoravský kraj

 

ROZHOVOR

 

V kategorii malé vinařství (do 50 000 l/rok) se vítězem letošního ročníku soutěže Vinařství roku stalo Vinařství Piálek & Jäger z
Nového Šaldorfa. Oběma společníkům tohoto vinařství jsme položili několik otázek.

Pánové, vaše vinařství se prezentuje jako vinařství dvou dlouholetých kamarádů, jak dlouho se tedy vlastně znáte?

KAMIL PIÁLEK: Známe se už od střední školy, i když jsme chodili každý jinam. Já na znojemské gymnázium a Jarda na střední
zemědělskou. JAROSLAV JÄGER: Seznámili jsme se hlavně díky sportu. Oba máme rádi lyžování, kolo, já navíc volejbal a Kamil
hokej. Společně jsme pak v roce 1995 začali studovat Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

 

Jaké jsou vaše vinařské kořeny? JJ: Naše rodina má dlouholetou vinařskou tradici. Můj táta si nechal zpracovat rodokmen, ze
kterého vyplynulo, že náš prapředek Christofer Jäger pořídil už v roce 1634 na Litoměřicku mezi obcemi Třebušičky a Hrušovany
vinohrad. V roce 1835 pak část naší rodiny přesídlila do Olbramkostela a i zde se věnovala zemědělství. Mne k vínu přivedl právě
můj otec a jeho zase jeho otec.

KP: U mě je to tak, že k vinařství mě přivedl můj děda, který si v roce 1956 pořídil v Dobšicích vinný sklep a začal si dělat víno
pro svoji potřebu. Tam jsem získal základy, na které jsem potom s Jardou navázal. Nicméně i náš rod má historické kořeny.
Logem našeho vinařství je erb rodiny Piálků, který náš rod dostal ve třináctém století od císaře Bedřicha II. za udatné činy v bitvě
proti Mongolům.

 

Jaké tedy byly vaše vinařské začátky?

KP: Na začátku jsme vozili na studia do Prahy naše rodinná vína, postupně jsme si zkoušeli vyrobit vína vlastní. Pak jsme ale
zjistili, že já na koleje přivezl 200 litrů rýnského ryzlinku a Jarda dalších 300 litrů. Tak jsem se domluvili, že každý zkusíme vyrobit
jinou odrůdu a tím to vlastně začalo. JJ: V začátcích jsme víno vyráběli v našich rodinných sklepích, Kamil v Dobšicích a já v
Načeraticích. Společně jsme si ale začali nakupovat vlastní techniku, například první mlýnek na hrozny, který jsme si vzájemně
půjčovali.

KP: Naše první společné víno s vlastní etiketou jsme vyrobili v roce 2004 a bylo to Rulandské šedé, výběr z hroznů.

 

Profesionální vinařství jste založili v roce 2011, jak jste tedy pokračovali?

KP: Postupně jsme naše kapacity rozšířili o výrobní sklep v Dobšících, skladové prostory v Sedlešovicích a pronajatý sklep v
Novém Šaldorfu. V roce 2019 jsme pak postavili na starých základech nový vinný bar s malou restaurací rovněž v Novém
Šaldorfu. Naše vinařství má svůj bio vinohrad na Načeratickém kopci a další vinohrad na Kraví hoře. Většinu hroznů pro svoji
produkci však nakupujeme, a to výhradně ze znojemského regionu.

JJ: Co se týče výroby vína, snažíme se aplikovat nejmodernější vinařské postupy, jako je gravitační vinařství a řízené kvašení.
Díky tomu se nám daří dosáhnout očekávaných výsledků s minimálními zásahy do samotného výrobního procesu. Máme ale
hlavně dlouholeté vazby s vinohradníky, kdy výběr suroviny považujeme za jeden z nejdůležitějších procesů při výrobě vína.
Tomu předcházely mnohaleté pokusy s různými viničními tratěmi, kde se musí skloubit půda s keřem, mikroklima či poloha
vinice. Také je třeba zohlednit to, že každý rok je jiný. Za našimi úspěchy tedy stojí dvacetiletá mravenčí práce.

 

Jak významné je pro vaše vinařství letošní ocenění Vinařství roku a jakých dalších ocenění jste již dosáhli?

JJ: Finalistou soutěže Vinařství roku jsme byli již loni, napodruhé to tedy vyšlo letos. Oba máme velkou radost z toho, že dalším
vítězem je Vinařství LAHOFER a finalistou Vinařství Thaya. Znamená to, že se v našem regionu nejen daří vyrábět skvělá vína, ale
že jsme my všichni zaujali porotu ve více kategoriích. Pro mě osobně je ale největším oceněním pochvala od věhlasných
zahraničních vinařů, nejblíže od nás rakouských vinařů, kdy si vína měníme a vzájemně se navštěvujeme a plácáme po zádech.

KP: Naším velkým úspěchem je ocenění jako nejlepší producent z České republiky na největší světové výstavě vína AWC Vienna v
roce 2018. Kromě toho byla naše vína opakovaně zařazena do Salonu vín. Naše vína lze najít v dobrých podnicích po celé
republice, a to od malých bister až po michelinské restaurace.
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Vaše vinařství je členem sdružení VOC Znojmo, jak vnímáte účast v tomto sdružení?

KP: Členství v systému VOC považujeme pro výborný základ pro naše další aktivity. Představuje nejen účinný tržní systém, ale i
významný marketingový nástroj pro všechny zúčastněné vinaře.

JJ: Členem VOC Znojmo jsme od roku 2011, kdy jsme se vínu začali věnovat profesionálně. Nepatříme tedy k jeho zakládajícím
členům, neboť tento systém funguje již od roku 2009. Hned po založení našeho vinařství jsme považovali za samozřejmé, že
požádáme o členství.

 

Jaká je tedy aktuální koncepce vašeho vinařství?

JJ: Chtěli bychom si dál zachovat statut malého vinařství, což nám umožňuje klást zvýšený důraz na kvalitu našich vín.

KP: Vedle toho se již delší dobu věnujeme zážitkové gastronomii, a to právě v našem vinném baru v Novém Šaldorfu. Principem
našeho konceptu je propracovaná kombinace vybraných pochoutek a špičkových vín z naší produkce. Pro naše gastronomické
večery se sami aktivně zapojujeme i do vaření, zveme si ale i nejlepší české šéfkuchaře. Opakovaně zde vařili pražští kuchaři
Pavel Sapík a Radek Příhonský nebo českobudějovický Radek Otípka.

 

Jaké akce plánujete letos?

JJ: Koncem února budeme znovu opakovat zážitkovou gastronomii s sebou (tedy do krabiček) s Radkem Otípkou. V březnu už
máme dojednáno, že u nás bude vařit Pavel Sapík. V létě bychom chtěli nabídnout naše vlastní menu. Naše vína budou k
degustaci rovněž na Hudebním festivalu Znojmo a doufáme že i na Znojemském vinobraní. Budeme se rovněž účastnit akcí
Otevřené sklepy v Novém Šaldorfu.

KP: Pevně věříme, že po uvolnění protiepidemických opatření se život vrátí zpět do normálu. Máme ambici přinést do našeho
regionu nový pohled na gastronomii s důrazem na zvýšenou kvalitu surovin i na jejich přípravu. Přestože to s sebou nese i vyšší
ceny, nejde nám pouze o ekonomický výsledek, ale hlavně o to přinést našim zákazníkům i jinou kvalitu gastronomických zážitků,
než na kterou jsou v našem regionu běžně zvyklí.

 

Foto: Kamil Piálek a Jaroslav Jäger. foto: archiv redakce

 

« zpět na obsah
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ROZHOVOR

 

V minulém čísle jsme přinesli informaci, že Vinařství LAHOFER se stalo vítězem jedenáctého ročníku prestižní soutěže Vinařství
roku v kategorii velké vinařství nad 250 000 l/rok. Požádali jsem tedy o rozhovor marketingového a obchodního ředitele tohoto
vinařství Ing. Daniela Smolu.

 

Pane řediteli, můžete nám blíže představit vaše vinařství?

 

Vinařství LAHOFER je v současnosti jedním z největších pěstitelů vinné révy v České republice. Obhospodařujeme přes 430
hektarů vinic, a to výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti. Naše vinařství se opírá o silnou vinařskou tradici na Znojemsku
rozvíjenou pomocí nejmodernějších vinařských postupů a technologií. LAHOFER vyrábí veškerá vína všech hlavních
středoevropských odrůd výhradně z hroznů z vlastních vinic (s výjimkou speciální řady francouzských vín a italského Prosecco),
část produkce hroznů navíc prodáváme ostatním výrobcům vína.

 

Kolik vaše vinařství zaměstnává pracovníků a jaká je jeho roční produkce?
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Skupina firem LAHOFER zahrnuje kromě Vinařství LAHOFER ještě další společnosti, a to Vinice LAHOFER, Hotel LAHOFER,
Vinařství HANZEL a Vinotrh.cz, který provozuje mimo jiné i populární Enotéku v areálu znojemského pivovaru. Celá skupina
našich firem zaměstnávala v roce 2020 zhruba 120 pracovníků a prodala okolo 800 000 lahví vlastních vín. Roční obrat firmy činil
zhruba 90 milionů korun.

 

Jaký původ má název vašeho vinařství?

 

Naše vinařství odvodilo své jméno od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na přelomu 18. a 19. století
vytvořil pro řád premonstrátů z louckého kláštera velkolepou vyřezávanou knihovnu, která je dnes klenotem Památníku
národního písemnictví v premonstrátském Strahovském klášteře v Praze.

 

Jaká je vaše historie?

 

Samotná společnost vznikla v roce 2003 pod původním názvem První znojemská vinařská a.s. Prvním zlomovým rokem pro nás
byl rok 2006, kdy byl zprovozněn nový výrobní areál v Dobšicích. V roce 2017 společnost zahájila výstavbu nového
reprezentativního sídla firmy ve vinici U Hájku, která byla dokončena po dvou letech.

 

Dokončení na str. 8

 

Vinařství LAHOFER

 

Dokončení ze str. 1

 

Výrobní část zahrnuje lisovnu, sklep s kapacitou kolem tři čtvrtě milionu litrů v tancích, skladovací prostory a moderní lahvovací
linku. V kancelářské části našli zázemí administrativní pracovníci vinařství. Kanceláře přitom v otevřeném prostoru přímo navazují
na naši návštěvnickou část, takzvanou LAHOtéku. Ta slouží jako kombinace prodejny vín, degustační místnosti, vinotéky a místa
pro posezení s přáteli nad skleničkou vína. Pro návštěvníky je asi nejzajímavější částí pochozí střecha, která slouží jednak jako
vyhlídková terasa do širokého okolí, v létě pak i jako hlediště při kulturních akcích.

 

Jak významné je pro Vinařství LAHOFER letošní ocenění Vinařství roku?

 

Vítězství v této soutěži považujeme za vrchol našich úspěchů odrážejících práci všech zaměstnanců LAHOFERU v roce 2020.
Velmi si však vážíme i zisku tří zlatých medailí za vína zařazená mezi sto nejlepších v Salonu vín České republiky pro rok 2021
nebo ocenění v podobě velké zlaté medaile z mezinárodní soutěže Concours Mondial de Bruxelles.

 

Ze soutěží Vinařství roku máte zkušenosti i z minula. Ve kterých ročnících jste se umístili mezi finalisty?

 

Mezi finalisty jsme se dostali i v roce 2014, tehdy ještě fungoval odlišný systém nominací a hodnocení. Nyní se hodnocení v této
soutěži zakládá na komplexním posuzování vinařských společností, tedy nejen podle kvality vína, ale také podle toho, jak každé
vinařství svým podnikáním přispívá k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství v daném roce. Všechna kritéria navíc
hodnotí odborné komise. I proto jsme přihlášku do této soutěže podali za rok 2020. Kdy jindy bychom se měli přihlásit, když ne
teď? Tedy po otevření nové, architektonicky výjimečné budovy vinařství, kterou jsme navíc naplnili zajímavým programem.

 

Kde všude se s vašimi víny mohou konzumenti potkat?

 

Naše vína jsou k dostání po celé České republice, ať už ve vinárnách, vinotékách, restauracích nebo na e-shopech. Asi jednodušší
odpověď na tuto otázku by byla, kde se s nimi zájemci setkat nemohou. Obchodní strategie naší firmy nezahrnuje velké
supermarkety, cílíme raději na firmy, specializované velkoobchody a na klientelu zaměřenou přímo na nákup vín v komornějším
prostředí.

 

Jak důležitá je pro vás účast v projektu VOC Znojmo?
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Naše společnost byla jedním ze zakládajících členů tohoto apelačního systému. Jeden z otců zakladatelů VOC Znojmo - Jaroslav
Chaloupecký starší - byl v té době obchodním manažerem našeho vinařství a právě on společně s Jiřím Hortem stáli u zrodu
tohoto projektu. Jsme velmi rádi, že tento systém získal velmi prestižní status, který navíc doprovází i obchodní úspěchy a jsme i
nadále jeho hrdým členem.

 

Jaké akce plánujete na letošní rok?

 

Pokud to protiepidemická opatření povolí, plánujeme letos další ročník našeho kulturního festivalu VLNObytí, konaného přímo v
našem areálu. Od května do srpna by se na střešní betonové vlně našeho amfiteátru mělo vystřídat čtrnáct kapel a zpěváků,
mezi nimi třeba David Koller, Xindl X, MIG 21, Bratři Ebenové, Ewa Farna, Mirai, Tomáš Klus, Monkey Business a další. Vedle toho
bychom měli být vidět i v rámci Hudebního festivalu Znojmo a Znojemského vinobraní. Pevně věříme, že naši návštěvníci budou
moci letos plně využít i možnosti pořádání firemních či rodinných oslav přímo v areálu našeho vinařství, které je pro tyto potřeby
plně vybaveno včetně zajištění veškerých cateringových služeb.

 

Foto: Marketingový a obchodní ředitel Vinařství LAHOFER Daniel Smola.

foto: -bur
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Nejvyšší oborová soutěž Vinařství roku, vyhlašovaná Svazem vinařů, se navzdory epidemii konala i letos a registrace účastníků
probíhala od 1. do 31. prosince prostřednictvím online přihlášky. Značná část 11. ročníku soutěže se přesunula do online
prostředí, a slibovala tak mnohem dynamičtější a intenzivnější průběh.

 

"Jak známo, soutěž je za normálních okolností záležitostí 5 měsíců. V září ji odstartují nominace a přihlášky, v listopadu hodnotí
nejprve porota a následně komise, no a na konci ledna je vyhlášení. Při letošním ročníku jsme se natlačili do měsíců dvou. A to
jsme ještě odprezentovali dosavadní desítku vítězů. To je jeden významný rozdíl. Navíc čas na rozhodování, zda do toho půjdeme
nebo ne bylo zběsilých 14 dnů. Až do letoška jsme Vinařství roku prezentovali vždy ponejvíce prostřednictvím TV, rozhlasu a
tištěných médií. Tentokráte však do toho z pochopitelných důvodů vstoupil ONLINE. A jsme spokojeni. Průběžně naše příspěvky
sledovalo několik desítek tisíc lidí a ještě jsme neskončili. Také slavnostní vyhlášení, které je normálně přístupno pěti stovkám
hostů sledovalo tentokráte na dva tisíce diváků v Live Streamu. Mnoho dalších tisíc ze záznamu. To je druhý rozdíl. Třetí, že
nikdy v dosavadní historii nebylo třeba tolik nosních stěrů, abychom vše zdárně, bezpečně a v regulích nařízení dohráli do konce.
Komise měla velmi těžkou úlohu, obzvláště kategorie středních vinařství byla nesmírně silná a vyrovnaná. I ve zbývajících
kategoriích se přebíraly detaily a například jen závěrečná diskuze k volbě vítěze kategorie Malé vinařství trvala bezmála dvě
hodiny. Pogratulovat chci však všem devíti finalistům. Mají můj respekt." uvedl hlavní organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu
vinařů ČR .

"Vinařství roku je soutěž, kde nezáleží jen na výjimečné kvalitě vína, ta se totiž u uchazečů předpokládá jako jistá samozřejmost.
Rozhodující tedy kromě vína samotného je, jak dané vinařství svým přístupem a veškerou činností přispívá k celému oboru. To je
naprosto jedinečná myšlenka, protože úspěch v této nejvyšší oborové soutěži je nejen skvělá vizitka pro oceněná vinařství, ale
jako motivace a inspirace slouží i všem ostatním. Zvedat celkovou úroveň odvětví je koneckonců jedním z hlavních cílů této
soutěže. Vinařský fond rád soutěž Vinařství roku podporuje a jsme všichni opravdu rádi, že se uskutečnila i v těchto poněkud
složitějších podmínkách a zachovala si kontinuitu," sdělili zástupci Vinařského fondu, který soutěž finančně podporuje.

Nominované hodnotila porota složená ze zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto
hodnocení zúžilo počet nominovaných na finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství střední a velké
vinařství . V konečné třetí fázi posoudila sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují
finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodla o vítězích. A tak i zde postupně představujeme jednotlivá vítězná
vinařství od nejmenší po největší.

 

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. –vítěz kategorie malé vinařství

 

Vinařství Piálek & Jäger je vinařstvím dvou kamarádů navazující na rodinné tradice od padesátých let minulého století. Filozofií
malého vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína ze znojemské vinařské podoblasti, a to v malých šaržích kolem
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3.000 lahví. Celková roční výroba je přibližně 40.000 lahví. Jejich vinohrad se nachází na Kraví hoře a na Načeratickém kopci.
Vína jsou vyráběna za použití nejmodernějších technologií, ale snoubí se zde i zkušenosti a klasické postupy získané od předků.
Vinařství nabízí širokou nabídku degustací především v nově zrekonstruovaném degustačním sklepě v Novém Šaldorfě, ale
například i zážitkovou gastronomii a propojení vín s dobrým jídlem. Patří mezi členy apelačního systému VOC Znojmo, kde mají
zařazeny všechny tři jejich odrůdy – Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink rýnský. Jsou také výrobci moravského "grand cru"
Kravák. Kromě degustací přímo ve sklepích je možné si jejich víno vychutnat i v dobrých restauracích po celé České republice.
Vína najdete i v podnicích oceněnými michelinskou hvězdou.

 

www.pialek.cz

 

Kategorie střední vinařství má vítěze SONBERK, a.s.

 

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. Z roku 1522 existuje dokonce ve starých listinách 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 nejoblíbenějšími odrůdami mezi zákazníky i na českých a
mezinárodních soutěžích. V minulosti dostala sonberská vína ocenění nejlepší bílé víno střední a východní Evropy na
nejprestižnější vinařské soutěží světa, Decanter World Wine Awards, a to konkrétně za Ryzlink rýnský. Ještě víc Sonberk
proslavila moravská odrůda Pálava, která byla na stejné soutěži v roce 2017 vyhlášena nejlepším suchým aromatickým vínem,
posledním úspěchem na Decanteru byla v roce 2020 platina a 97 bodů pro Riesling Noble rot a 95 bodů a zlato pro Riesling VOC.

Ačkoliv například Pálavu má řada českých milovníků vína zažitou jako sladkou, na Sonberku se zaměřují především na její suchou
podobu, stejně jako u většiny celkové produkce. Vinařství se tím hlásí k moderním světovým trendům a poctivému řemeslu.
Snaha věnovat vínu veškerou možnou péči je denně k vidění i ve vinohradu. Hrozny se sklízejí ručně a výnos z každého keře se
redukuje, aby se pohyboval kolem 1,5 kilogramu hroznů a keře nebyly přetěžované. Pro zajištění důležité biodiverzity jsou mezi
jednotlivými řádky vinohradu luční pásy. A v okolí 45 hektarů vinic se pěstují také mandloně, oskeruše nebo meruňky, ze kterých
se vyrábí další produkty v biokvalitě. Sonberk se hlavně od zkolaudování svojí nové budovy od předního českého architekta
Josefa Pleskota stal oblíbeným cílem výletníků, příznivců vína i architektury.

 

www.sonberk.cz

 

V kategorii velké vinařství zabodoval LAHOFER, a. s.

 

Dnes se z 430 hektarů vlastních vinic vyprodukuje 800.000 lahví přívlastkových vín ročně. Porotce mimo jiné zaujala nová,
architektonicky výjimečná výrobní a administrativní budova s jedinečným návštěvnickým prostorem. Stručná vizitka, se kterou
Vinařství LAHOFER vykročilo v červnu 2020 do nové etapy svého života. Stabilně vysoká kvalita výrobků, vlastní surovinová
základna výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologie, spolehlivá distribuce, vstřícné jednání, jasné
obchodní podmínky a moderní marketing zůstávají, k tomu se ale připojuje nadregionální architektura v podobě nového sídla
firmy, které své kořeny zapustilo do mírného svahu vinice U Hájku nedaleko Znojma.

Své jméno odvodilo vinařství od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na přelomu 18. a 19. století uchvátil
nejen tehdejší premonstráty z Louckého kláštera ve Znojmě svou velkolepou vyřezávanou knihovnou. Ta je dnes klenotem
Památníku národního písemnictví v premonstrátském Strahovském klášteře v Praze.

Vinařství LAHOFER dnes vyrábí vína prakticky všech hlavních středoevropských odrůd výhradně z hroznů z vlastních vinic (s
výjimkou speciální řady francouzských vín a Prosseca), část produkce hroznů navíc prodává ostatním výrobcům vína. V roce 2016
začalo využívat novou produkční a skladovací halu v Hostěradicích, kam se soustředila produkce vín z vinic ze severní části
Znojemské vinařské podoblasti. Stavba nového, reprezentativního sídla firmy ve vinici U Hájku začala na podzim roku 2017 a
dokončena byla po dvou letech. Výrobní část zahrnuje lisovnu, sklep s kapacitou kolem tři čtvrtě milionu litrů v tancích,
skladovací prostory a moderní lahvovací linku. V kancelářské části našli zázemí administrativní pracovníci vinařství. Kanceláře
přitom v otevřeném prostoru přímo navazují na návštěvnickou část - LAHOtéku. Ta slouží jako kombinace prodejny vín,
degustační místnosti, vinotéky a místa pro posezení nad skleničkou vína. Návrh budovy vznikl v brněnském studiu Ondřeje
Chybíka a Michala Krištofa. Organický tvar "betonové vlny", jak se návštěvníkovi může nová budova Vinařství LAHOFER jevit,
vyjadřuje respekt k vinařskému řemeslu a k jeho tradici a svým elegantním reliéfem nenásilně splývá se svým okolím.

Vinařství LAHOFER je v současnosti jedním z největších pěstitelů vinné révy v České republice. Obhospodařuje přes 430ha vinic
pouze ve Znojemské vinařské podoblasti včetně vyhlášených tratí jako Lampelberg, U Hájku, Babičák či Volné pole. Z bílých
odrůd jsou nejvíce zastoupeny Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Sauvignon, Tramín červený, Rulandské šedé, Rulandské bílé,
Müller Thurgau, Muškát moravský, Pálava či Neuburské, z červených pak Rulandské modré, Frankovka, Zweigeltrebe,
Svatovavřinecké a Dornfelder. Kromě výrobkové řady Base a Standard nabízí i vína apelačního systému VOC Znojmo a zcela
novou řadu Wave s nevšedními šaržemi vín, jejíž název byl inspirován právě tvarem nové budovy vinařství.

Díky zážitkovému projektu www.mejtesvojihlavu. cz si na vlastní kůži mohou milovníci dobrého vína v malebné vinici u
historického hrádku Lampelberg (na snímku)vyzkoušet práci vinohradníka. Vinařem na jeden den se může každý stát i při
firemních akcích, které pro danou společnost zorganizuje vinařství LAHOFER od A do Z, včetně dopravy, ubytování, bohatého
cateringu, kulturního programu, zajištění prostorů pro konference včetně audio a video techniky.
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www.lahofer.cz

 

Foto: Pialek & Jäger

Foto: U historického hrádku Lampelberg

 

« zpět na obsah

 
93.  Vinařství roku zná své vítěze

Zdroj: Potravinářský obzor
Datum vydání: 16.2.2021
Číslo: 1
Strana: 8
Autor: –li–
Rubrika: Vinařství
Oblast: Časopisy - oborové tituly

 

Jedenáctý ročník soutěže Vinařství roku zná své vítěze, ke slavnostnímu vyhlášení letošních favoritů došlo 4.února. Soutěžilo se
ve třech kategoriích. První se týkala malých vinařství s kapacitou produkce do 50 000 litrů/rok, u středního vinařství byla kapacita
vymezená od 50 001 – 250 000 litrů/rok a u velkého vinařství se jednalo o produkci nad 250 000 litrů/rok. V konečné fázi
posoudila sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní
kritéria a definitivně rozhodla o vítězích. V kategorii malé vinařství uspělo vinařství Piálek & Jäger . V druhé kategorii zvítězilo
střední vinařství SONBERK, které porota zároveň vyhlásila absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku. V
kategorii velké vinařství nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER.

 

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger s.r.o., za střední vinařství Krásná hora s. r. o., THAYA vinařství, spol. s r.o., SONBERK, a. s. a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY,
spol. s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a Vinařství LAHOFER, a.s. Prestižní oborovou soutěž pořádá
každoročně Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu
ČR a Jihomoravského kraje.

 

Vinařství hodnotila komise přímo na místě

 

Odborná komise při dodržení hygienických opatření navštívila všech devět vinařství mezi 24. a 26. lednem přímo v jejich
provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila komplexní činnost vinařství. Nešlo tedy jen o
hodnocení produkce vína, ale celkovou kvalitu daných vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu. Absolutním vítězem se ale stalo vinařství, jehož
aktivity v roce 2020 vynikaly nejvíce.

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách teď přesvědčilo vinařství
odbornou porotu i za rok 2020, a jako první, tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní oborové soutěži dvakrát. Nádherná
viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici špičkových
"Rýňáku” nebo Pálavy. K tomu několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především kulturního charakteru,
příjemná komunikace se zákazní, to vše dělá Sonberk Sonberkem.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to
dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by
letos už na titul nestačilo. Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby,
vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," sdělil doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph. D.,
vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, významný vinařský odborník a
hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

 

Určitá specifi ka vinařství rozhodla

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma Vinařství LAHOFER. Vinařství si zakládá na vysoké
kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla.

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny "Lomax – Enolog roku 2020" – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou
získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu "Počin roku 2020" získala Ing. Lucie Hotařová za iniciativu "To si vypijeme". "Cenu prof. Viléma
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Krause, CSc." pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil
Peřina.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK.

 

Vítězná vína v e-shopu Vinařství roku

 

Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenou díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil Svaz vinařů. Vína
od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství roku. Limitovaná
edice sto kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji objednat online v e-
shopu Vinařství roku. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS
vinařské potřeby, přední český dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních prodejen a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů.
Během celého průběhu soutěže se degustovala vína z ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto
dodalo Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost Krondorf.

 

Foto: Roman Sáša a Slávek z vinařství Sonberk

 

« zpět na obsah

 
94.  Vinařstvím roku 2020 se stalo vinařství SONBERK

Zdroj: www.w-d.cz
Datum vydání: 16.2.2021
Odkaz: http://https://www.w-d.cz/cl...0-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
Oblast: vlastní

Vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku 2020, pořádané Svazem vinařů ČR, se stalo vinařství SONBERK, a.s., které
zároveň zvítězilo v kategorii „Střední vinařství s produkcí do 250 000 litrů za rok“. V kategorii „Malé vinařství do 50 000 l/rok“
uspělo Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. a v kategorii „Velké vinařství nad 250 000 l/rok“ komisi nejvíce zaujalo Vinařství LAHOFER,
a.s. Již počátkem ledna vybrala odborná porota, složená z důležitých osobností napříč vinařským světem, devět finalistů, vždy po
třech v každé kategorii. V kategorii „Malá vinařství“ (produkce do 50 000 l/rok) se do finále dostalo Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.,
dále Salabka Praha s.r.o. a Vinařství Lacina. V kategorii „Střední vinařství“ (produkce 50 001–250 000 l/rok) porota vybrala
vinařství Krásná hora s.r.o., SONBERK, a.s., a THAYA vinařství, spol. s r.o. V kategorii „Velká vinařství“ (produkce nad 250 000
l/rok) pak do finále postoupily Vinařství LAHOFER, a.s., HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o., a CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy
Valtice, a.s. Poslední lednový týden pak odborná komise navštívila všech devět vinařství přímo v jejich provozech, kde dle
nastavený ch kritérií a odborného posouzení zhodnotila činnost vinařství od vinohradu přes sklepní hospodářství až po
reprezentační prostory včetně dalších aktivit, který mi se vinařství zabývají. Na základě těchto návštěv pak vybrala vítěze v
jednotlivých kategoriích i absolutního vítěze, tedy Vinařství roku 2020. Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „LOMAX
Enolog roku 2020“ – cena mladému vinaři enologovi do 40 let, kterou získal Ing. Zbyněk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ získala
Ing. Lucie Hotařová za iniciativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. Viléma Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost za její
celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství pak obdržel Vlastimil Peřina. Držiteli titulu „Vinařství roku“ se v minulosti
stala vinařství Škrobák, VÍNO J. STÁVEK, VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., BOHEMIA SEKT, a.s., Malý vinař – František a Hana
Mádlovi, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., SONBERK a.s., CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., Zámecké vinařství Bzenec a
VICAN rodinné vinařství. Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním
vinařským centrem za významné podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

 

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz

 

 

https://www.w-d.cz/clanky/aktuality/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/

« zpět na obsah

 
95.  "Vítězství v soutěži Vinařství roku považujeme za vrchol našich úspěchů," říká Daniel Smola

Zdroj: znojemsko.cz
Datum vydání: 17.2.2021
Odkaz: http://www.znojemsko.cz/2021...amestnancu-rika-daniel-smola/
Oblast: WWW - cz

 

V minulém čísle jsme přinesli informaci, že Vinařství LAHOFER se stalo vítězem jedenáctého ročníku prestižní soutěže Vinařství
roku v kategorii velké vinařství nad 250 000 l/rok. Požádali jsem tedy o rozhovor marketingového a obchodního ředitele tohoto

http://https//www.w-d.cz/clanky/aktuality/vinarstvim-roku-2020-se-stalo-vinarstvi-sonberk/
http://www.znojemsko.cz/2021/02/17/vitezstvi-v-soutezi-vinarstvi-roku-povazujeme-za-vrchol-nasich-uspechu-odrazejicich-praci-vsech-zamestnancu-rika-daniel-smola/
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vinařství Ing. Daniela Smolu.

 

Marketingový a obchodní ředitel Vinařství LAHOFER Daniel Smola. foto: -bur-

 

Pane řediteli, můžete nám blíže představit vaše vinařství?

Vinařství LAHOFER je v současnosti jedním z největších pěstitelů vinné révy v České republice. Obhospodařujeme přes 430
hektarů vinic, a to výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti. Naše vinařství se opírá o silnou vinařskou tradici na Znojemsku
rozvíjenou pomocí nejmodernějších vinařských postupů a technologií. LAHOFER vyrábí veškerá vína všech hlavních
středoevropských odrůd výhradně z hroznů z vlastních vinic (s výjimkou speciální řady francouzských vín a italského Prosecco),
část produkce hroznů navíc prodáváme ostatním výrobcům vína.

 

Kolik vaše vinařství zaměstnává pracovníků a jaká je jeho roční produkce?

Skupina firem LAHOFER zahrnuje kromě Vinařství LAHOFER ještě další společnosti, a to Vinice LAHOFER, Hotel LAHOFER,
Vinařství HANZEL a Vinotrh.cz, který provozuje mimo jiné i populární Enotéku v areálu znojemského pivovaru. Celá skupina
našich firem zaměstnávala v roce 2020 zhruba 120 pracovníků a prodala okolo 800 000 lahví vlastních vín. Roční obrat firmy činil
zhruba 90 milionů korun.

 

Jaký původ má název vašeho vinařství?

Naše vinařství odvodilo své jméno od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na přelomu 18. a 19. století
vytvořil pro řád premonstrátů z louckého kláštera velkolepou vyřezávanou knihovnu, která je dnes klenotem Památníku
národního písemnictví v premonstrátském Strahovském klášteře v Praze.

 

Jaká je vaše historie?

Samotná společnost vznikla v roce 2003 pod původním názvem První znojemská vinařská a.s. Prvním zlomovým rokem pro nás
byl rok 2006, kdy byl zprovozněn nový výrobní areál v Dobšicích. V roce 2017 společnost zahájila výstavbu nového
reprezentativního sídla firmy ve vinici U Hájku, která byla dokončena po dvou letech.

Výrobní část zahrnuje lisovnu, sklep s kapacitou kolem tři čtvrtě milionu litrů v tancích, skladovací prostory a moderní lahvovací
linku. V kancelářské části našli zázemí administrativní pracovníci vinařství. Kanceláře přitom v otevřeném prostoru přímo navazují
na naši návštěvnickou část, takzvanou LAHOtéku. Ta slouží jako kombinace prodejny vín, degustační místnosti, vinotéky a místa
pro posezení s přáteli nad skleničkou vína. Pro návštěvníky je asi nejzajímavější částí pochozí střecha, která slouží jednak jako
vyhlídková terasa do širokého okolí, v létě pak i jako hlediště při kulturních akcích.

 

Jak významné je pro Vinařství LAHOFER letošní ocenění Vinařství roku?

Vítězství v této soutěži považujeme za vrchol našich úspěchů odrážejících práci všech zaměstnanců LAHOFERU v roce 2020.
Velmi si však vážíme i zisku tří zlatých medailí za vína zařazená mezi sto nejlepších v Salonu vín České republiky pro rok 2021
nebo ocenění v podobě velké zlaté medaile z mezinárodní soutěže Concours Mondial de Bruxelles.

Ze soutěží Vinařství roku máte zkušenosti i z minula. Ve kterých ročnících jste se umístili mezi finalisty?

Mezi finalisty jsme se dostali i v roce 2014, tehdy ještě fungoval odlišný systém nominací a hodnocení. Nyní se hodnocení v této
soutěži zakládá na komplexním posuzování vinařských společností, tedy nejen podle kvality vína, ale také podle toho, jak každé
vinařství svým podnikáním přispívá k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství v daném roce. Všechna kritéria navíc
hodnotí odborné komise. I proto jsme přihlášku do této soutěže podali za rok 2020. Kdy jindy bychom se měli přihlásit, když ne
teď? Tedy po otevření nové, architektonicky výjimečné budovy vinařství, kterou jsme navíc naplnili zajímavým programem.

 

Kde všude se s vašimi víny mohou konzumenti potkat?

Naše vína jsou k dostání po celé České republice, ať už ve vinárnách, vinotékách, restauracích nebo na e-shopech. Asi jednodušší
odpověď na tuto otázku by byla, kde se s nimi zájemci setkat nemohou. Obchodní strategie naší firmy nezahrnuje velké
supermarkety, cílíme raději na firmy, specializované velkoobchody a na klientelu zaměřenou přímo na nákup vín v komornějším
prostředí.

 

Jak důležitá je pro vás účast v projektu VOC Znojmo?

Naše společnost byla jedním ze zakládajících členů tohoto apelačního systému. Jeden z otců zakladatelů VOC Znojmo – Jaroslav
Chaloupecký starší – byl v té době obchodním manažerem našeho vinařství a právě on společně s Jiřím Hortem stáli u zrodu
tohoto projektu. Jsme velmi rádi, že tento systém získal velmi prestižní status, který navíc doprovází i obchodní úspěchy a jsme i
nadále jeho hrdým členem.

 

Jaké akce plánujete na letošní rok?
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Pokud to protiepidemická opatření povolí, plánujeme letos další ročník našeho kulturního festivalu VLNObytí, konaného přímo v
našem areálu. Od května do srpna by se na střešní betonové vlně našeho amfiteátru mělo vystřídat čtrnáct kapel a zpěváků,
mezi nimi třeba David Koller, Xindl X, MIG 21, Bratři Ebenové, Ewa Farna, Mirai, Tomáš Klus, Monkey Business a další. Vedle toho
bychom měli být vidět i v rámci Hudebního festivalu Znojmo a Znojemského vinobraní. Pevně věříme, že naši návštěvníci budou
moci letos plně využít i možnosti pořádání firemních či rodinných oslav přímo v areálu našeho vinařství, které je pro tyto potřeby
plně vybaveno včetně zajištění veškerých cateringových služeb.

Připravil: -les-

 

« zpět na obsah

 
96.  Vinařstvím roku 2020 je SONBERK, uspěla i dvě vinařství ze Znojemska

Zdroj: AGRObase zpravodaj
Datum vydání: 26.2.2021
Číslo: 2
Strana: 4
Autor: Dagmar Sedláčková
Rubrika: Příloha - Žijeme na venkově
Oblast: Časopisy - oborové tituly

 

Absolutním vítězem jedenáctého ročníku soutěže Vinařství roku se stalo Vinařství SONBERK u Popic na Břeclavsku. Zároveň
zvítězilo i v kategorii střední vinařství. V kategorii malé vinařství uspělo vinařství Piálek & Jäger a v kategorii velké vinařství komisi
nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Obě jsou ze Znojemska.

 

Odborná komise navštívila všech devět finalistů letošní soutěže koncem ledna přímo v jejich provozech, kde dle nastavených
kritérií zhodnotila komplexní činnost vinařství.

Nešlo tedy jen o hodnocení produkce vína, ale o celkovou kvalitu vinařství. Všichni finalisté naplnili hlavní myšlenku soutěže, tedy
aby dlouhodobě převyšovali běžnou praxi v oboru a posouvali ho stále kupředu.

Vinařství SONBERK získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku už za rok 2013. O svých kvalitách přesvědčilo odbornou porotu i
teď, a jako první tak získalo nejvyšší ocenění v této prestižní soutěži dvakrát. "Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, musí
být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství SONBERK nám to dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně
nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co bylo dobré před osmi lety, by letos už na titul nestačilo.

Vítězný SONBERK ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace
vinařství.

A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," sdělil Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně, vinařský odborník a hlavně člen odborné komise, která finalisty hodnotila.

Nádherná viniční trať a stejně tak originální vinařství poblíž Popic se prezentuje jako oáza klidu a odpočinku při sklenici
špičkových Ryzlinků nebo Pálavy. K tomu nabízí několik málo dalších odrůd, doplňkové produkty, pestré služby především
kulturního charakteru a příjemnou komunikaci se zákazníky.

 

Malé a největší vinařství

 

Kategorii malé vinařství opanovalo Vinařství Piálek & Jäger, opravdu malé vinařství dvou kamarádů ze Znojemska navazující na
rodinné tradice. Filozofií tohoto vinařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou
podoblast. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství také z okolí Znojma – Vinařství LAHOFER. Toto vinařství si zakládá na
vysoké kvalitě produkce, vlastní surovinové základně výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti, moderní výrobní technologii,
moderním marketingu a k tomu navíc připojili nadregionální architekturu v podobě nového sídla. "Obě vinařství mají nejen skvělá
vína, která sklízí úspěchy na soutěžích, ale i svoji přidanou hodnotu.

LAHOFER mimo jiné prezentuje jedinečnou architekturu v podobě vinařství i vyhlášené Enotéky, kterou po otevření návštěvníci
berou útokem. Vinařství Piálek & Jäger vedle krásného vinařství nabízí zážitkovou gastronomii. Pro získání titulu v soutěži
nestačila jen kvalita vína, ale i skutečnost, jak jednotlivá vinařství svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci
oboru v daném roce.

A Znojemsko si tak významný úspěch zaslouží. Opět o nás bude slyšet," ocenil předseda VOC Znojmo František Koudela.

Podle jednoho z provozovatelů Vinařství Piálek & Jäger se mezi špičky oboru řadí i díky spojení vína s gastronomií. Svědčí o tom
spousta ocenění ze zahraničí a také úspěchy suchých vín. "Naším želízkem v ohni je hlavně osobitost vinařství od vlastních
návrhů etiket, designu sklepů a prezentací až po samotná originální vína. Přistupujeme k práci osobitě a autenticky, proto nebylo
potřeba se zvlášť připravovat. Získat tak významné ocenění je pro nás odměnou za veškeré naše úsilí a odvedenou práci," řekl
Kamil Piálek.

Pro LAHOFER znamená vítězství v soutěži završení rozporuplného vinařského ročníku. "Extrémně se střídalo dobré i špatné. Z
toho dobrého bych vyzdvihl otevření nového vinařství, které se díky zajímavé architektuře a bohatému kulturnímu programu



1. 3. 2021 ISA Export 1.3.2021 10:52:12

file:///C:/Users/jirka/Desktop/Monitoring_VinařstvíRoku2020_010321.html 85/85

rychle stalo cílem návštěvníků nejen ze Znojemska, ale i celé země. Navíc nám z výrobního hlediska umožnilo pustit se do
technologických novinek, jako je nazrávání vína v betonových tancích, dřevěných sudech a kvevri nádobách.

Do té doby jsme vše vyráběli výhradně v nerezových tancích. Ve vinicích jsme sklidili o 36 % více hroznů než o rok dříve. Naopak
jednoznačným a výrazným negativem byla vládní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Přišli jsme nejen o významnou
část tržeb za prodej vína, ale i o pořádání spousty firemních a soukromých akcí v novém vinařství," shrnul obchodní a
marketingový ředitel Vinařství LAHOFER Daniel Smola.

Potěšili ho i další úspěchy. "Vítězství v soutěži Vinařství roku stavíme jednoznačně na vrchol našich úspěchů za nasazení v
loňském roce. Velmi potěšující je i zisk třech zlatých medailí za vína zařazená mezi sto nejlepších v Salonu vín České republiky
pro rok 2021 nebo ocenění v podobě velké zlaté medaile z mezinárodní soutěže Concours Mondial de Bruxelles," doplnil Smola.

 

O titul se ucházelo devět vinařství

 

Ve finále soutěže se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha, Vinařství Lacina a Vinařství Piálek &
Jäger.

Za střední vinařství Krásná hora, THAYA vinařství, SONBERK a za velká HABÁNSKÉ SKLEPY, CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy
Valtice a Vinařství LAHOFER.

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny Lomax – Enolog roku 2020 – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou získal
Zbyněk Žiška. Cenu Počin roku 2020 získala Lucie Hotařová za iniciativu To si vypijeme. Cenu prof. Viléma Krause pro významnou
vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Vlastimil Peřina.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana
Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a právě také
už SONBERK. Dosavadní šampiony soutěže si lze připomenout díky videomedailonkům, které pro tento ročník soutěže připravil
Svaz vinařů. Vína od těchto úspěšných vinařství pak mohou zájemci ochutnat prostřednictvím unikátní sady vín vítězů Vinařství
roku. Limitovaná edice sta kusů této speciální sady obsahuje 11 lahví vín každého vítěze soutěže a vodu Krondorf a lze si ji
objednat online v e-shopu Vinařství roku. 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. Hlavními
partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově, BS vinařské potřeby, přední český
dodavatel sortimentu pro vinaře se sítí vlastních prodejen, a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu
soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství,
přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, Vetropack,
J&T Bank, X-production a Lomax.

 

Foto: Omnimedia
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