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Vážené dámy, vážení pánové,

 

za normálních okolností byste nyní procházeli slavnostními 
prostorami brněnského pavilonu Rotunda. V rukou byste drželi 
tento materiál a listovali informacemi o letošních finalistech 
Vinařství roku.

Ale v kontextu let předchozích nemůžeme zcela jistě hovořit 
o „okolnostech normálních“. Nebo je snad za normální už máme 
brát?

Těmto úvahám však nyní nechci věnovat ani řádek a ani vteřinu.

Naopak. Následující řádky chci věnovat jen a jen vinařům.  
Rok, co rok svádí námluvy či boje s přírodou a právě ve 2020  
si toho „užili“ i s přidanou hodnotou.

To, jak se s tím popasovali dokládá, že vinaři opravdu nejsou 
„zvyklí stahovat gatě“. A i když všechny čeká zcela jistě ještě 
pořádný kus práce, nezaslouží si, abychom opomněli tu 
dosavadní.

Soutěž Vinařství roku oceňuje ty nejlepší a nejkomplexnější již 
jedenáctou sezónu.

A hrdě tak činí i letos!

 

Je nám velkou ctí…

 JUDr. Tibor Nyitray
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Finalisté Vinařství roku 2020
malé vinařství

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

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

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 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 kloubí 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 
Nový Šaldorf 47/s, 671 81



Finalisté Vinařství roku 2020
malé vinařství

Salabka

Kategorie malá vinařství (produkce do 50 000 l/rok)
Vinařská oblast: Čechy

 Vinice Salabka se rozkládá na ploše 4,5 ha (rozloha jednoho „Václavského náměstí“) na pravém břehu 
řeky Vltavy. Její réva je pěstována na jihozápadním svahu mezi Trojou a Bohnicemi. Toto jedinečné umístění 

v kombinaci s podložím, tvoří ideální podmínky a umožňuje révě růst tím nejlepším způsobem. V bezprostřední 
blízkosti Botanické zahrady je Salabka největší vinicí v Praze, plodící víno prvotřídní kvality. Ve snaze udržet 

nejvyšší kvalitu hroznů je redukován jejich počet. Výsledkem je výroba přibližně 18 000 lahví vína ročně. První 
zmínku o trojské vinici najdeme v archivech Jiřského kláštera na Pražském hradě. 

Vinici, zničenou komunistickým režimem, pomohl zachránit před 15 lety profesor Vilém Kraus. Na základě jeho 
doporučení byl zachován starý klon Ryzlinku Rýnského. Později byly vysázeny především odrůdy Rulandské 

modré, Müller Thurga, později také Pinot Blanc, Hibernal, Neronet a Tintet. Důraz na kvalitu je rovněž 
u technologie, která je k výrobě vína ve vinařství používána. Ve vinařství jsou možné prohlídky pro veřejnost 

a v místnosti k tomu určené jsou organizovány také ochutnávky vín až pro 20 osob. V neposlední řadě vinařství 
investovalo také do palírny. Ručně tepaný měděný kotel byl vyroben u Bodensee rodinou Holstein tradičním 

způsobem předávaným z generace na generaci. Produkce „grap“ z jednotlivých odrůd se rok od roku pomalu 
rozšiřuje, ale zatím ji není možné ani ochutnat, protože pokojně odpočívá v zapečetěných(!) dubových soudcích. 

Usedlost rovněž nabízí ubytování v apartmánech, pojmenovaných po vůních: Cassis, Levandule a Rozmarýn 
a po révě: Rulanda, Rosé a Ryzlink, který je využíván jako novomanželský pokoj.  

vinarstvi.salabka.cz 
K Bohnicím 2, 171 00 Praha 7



Finalisté Vinařství roku 2020
malé vinařství

Vinařství Lacina

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

Lacinovi hospodaří v Pavlovicích od nepaměti a láska k jejich rodné obci se do jejich práce významně promítá. 
Pěstují odrůdy typické pro tuto oblast, včetně těch, které vzešly ve zdejší šlechtitelské stanici. V pavlovických 

vinařských závodech po desetiletí působil jeden ze zakladatelů vinařství Pavel Lacina starší, který je autorem 
receptu na legendární Top Topic. Za studentských let se svými výstupy diplomové práce podílel také na šlechtění 

úspěšných pavlovických odrůd Aurelius a Pálava.  Nyní je majitelem vinařství jeho syn Pavel, kterému ve 
vinařství pomáhá manželka Kateřina. Ta se stará o celou agendu vinařství, můžete ji potkat také na degustačních 

a veřejných akcích. Rodině Lacinů také patří zřejmě nejstarší pavlovický sklep, který s citem pro habánskou 
a vinařskou historii této stavby opravili. V loňském roce zde jako poctu Pavlovicím, vínu a habánské minulosti 

spustili interaktivní prohlídku. K Pavlovicím neodmyslitelně patří také Velkopavlovická meruňka. Právě ta se stala 
pro Pavla Lacinu, majitele vinařství výzvou – podařilo se mu vytvořit Marhulové, ovocné víno, které si získává 

popularitu nejen u nás, ale ocenění sbírá například v Japonsku. Rukopis Lacinů poznáte podle učebnicově 
čistého charakteru, který jim vtiskl už zakladatel vinařství, Lacina starší. Vína sklízejí ocenění v mezinárodních 
soutěžích a medailí se může pochlubit každá šarže vín. Vinaři si ale mnohem více cení přízně zákazníků, kteří 

se k nim vracejí a vážou je s nimi přátelské vztahy i po několik generací. Závěrem je třeba připomenout, že vloni 
jsme se v soutěži Vinařství roku už s Pavlem Lacinou setkali – získal ocenění Počin roku za neziskový projekt 

Vinaři jdou na dřeň, jehož cílem je na vinařských akcích rozšířit registr dárců kostní dřeně. 

www.vinarstvilacina.cz 
Ostrovecká 1079/5, 691 06 Velké Pavlovice



Již 25 let poskytujeme k širokému sortimentu  
ověřených vinařských potřeb především kvalitní 
odborné specializované služby a poradenství.
Díky vám se nám daří se stále rozvíjet.

www.vinarskepotreby.cz



Finalisté Vinařství roku 2020
střední vinařství

Krásná hora s.r.o.

Kategorie střední vinařství (produkce od 50 001 až 250 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Slovácká

V roce 2007 se rozhodli Marek a Blanka vysadit vinohrady ve Starém Poddvorově, až později zjistili, že 
první vinice tam založili cisterciáčtí mniši už ve 13. století. Jihozápadní svah se sprašovým podložím byl 

natolik výjimečný a krásný, že mu cisterciáci dali latinské jméno Monte Pulchra – Krásná hora. Zdravý selský 
rozum a respekt před jedinečným terroir, vedlo rodinu k rozhodnutí obdělávat vinice ekologicky. Přechod 
k biodynamickému hospodaření byl už jenom přirozeným pokračováním. Dnes hospodaří na 7 hektarech, 

o víno se stará synovec Ondřej a o vinice vinohradník Mikuláš. V tradiční trati pěstují tradiční odrůdy Pinot Noir, 
Chardonnay a Sauvignon Blanc, těm dá nejvíc vyniknout suchý přírodní styl vín. A zrovna takový mají nejradši 

mistři a fanoušci vynikající kuchyně. To je důvod proč se vína z Krásné hory nalévají ve výjimečných restauracích 
Čech, Moravy ale taky v Londýně, Kodani, Oslu, Dublinu, Vídni, Tokiu a New Yorku. Rodina se o vinařství 

a vinice stará zcela přirozeně stejně jako o svoje děti. Milují je, ale snaží se být důslední, tak aby z nich vyrostlo 
jen to nejlepší.

www.krasnahora.com 
Starý Poddvorov 360 696 16



Finalisté Vinařství roku 2020
střední vinařství

SONBERK, a.s.

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

Jestli se není co divit, že na některém z kopců pod Pálavou roste vinná réva, pak jsou to právě ta místa, kde leží 
sonberské vinohrady. V okolí dnešního vinařství Sonberk se vinná réva pěstovala už ve 13. století a zdejší vína si 
vydobyla věhlas i stovky kilometrů daleko. 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. Lidé ve vinařství se jim ale snaží dávat čím dál víc důvodů 
pro častější návštěvy. Proto se zde v létě koná festival Sonberské (ne)vinné kulturní léto, kde vystupují hudebníci, 
herci a další osobnosti kulturního života. V průběhu roku se zde koná také řada workshopů, odborných i gastro 

akcí či svateb, a tak toto vinařství pořád tepe životem.

www.sonberk.cz
Sonberk 393, 691 27 Popice



Finalisté Vinařství roku 2020
střední vinařství

THAYA vinařství, spol. s r.o.

Kategorie střední vinařství (produkce od 50 001 až 250 000 l/rok)
Vinařská podoblast: Znojemská

THAYA je sice nově vznikající vinařství, avšak není to vinařství, které nemá historii. Vzniká transformací vinařství 
Trávníček a Kořínek, které má své místo na vinařské scéně světové i domácí. Jméno se mění, avšak filozofie 
a přístup zůstává. V současné době budují zcela nový areál v obci Havraníky na Znojemsku, které nebude 
sloužit jen pro výrobu vína, ale pro zákazníky nabídne kompletní služby vinařské turistiky. V současné době 

hospodaří vinařství cca na 105 ha vlastních vinic. Vinice se nachází v katastru pěti vyhlášených vinařských obcí 
ve Znojemském regionu. Jedná se o obce Hnanice, Šatov, Havraníky, Vrbovec, Dyjákovičky. Vlastní surovina 

jim dává výhodu a náskok v kvalitě. Moc dobře totiž vědí, že kvalitní a zdravý hrozen je důležitým aspektem při 
výrobě vína nejvyšší kvality. Vinice jsou obhospodařovány ve vyšším stupni integrované produkce a část vinic je 
v ekologickém režimu. Na vinicích se snaží o šetrnou práci v symbióze s místními přírodními podmínkami. Řez 

vinic a stavba keře je přizpůsobený pro menší výnos, ale vysokou a stabilní kvalitu hroznů po dlouhou dobu. Tyto 
kroky pomáhají dlouhověkosti révových keřů. Moc dobře totiž vědí, že starší keře tvoří obrovský potenciál pro 
velká vína. Technologie ve výrobě vína se neustále vyvíjí, a proto v současnosti probíhá stavba nového areálu, 
který vinařství poskytne nejmodernější technologii. Ve vinařství se snaží pracovat co možná nejšetrněji, do vína 

nezasahovat a spíše ho v podstatě vést za ruku po jeho cestě. Při výrobě pracují rádi s různými typy nádob. 
Nerezové tanky používají pro základní a svěží řady, nevyhýbají se i vinifikaci v betonových tancích a signaturní 

pro prémiové řady vín je použití různých dřevěných sudů. Těch používají různé velikosti, typy pálení a délky 
sušení dřeva, aby dosáhli optimálního výsledku pro svá vína.

www.vinarstvithaya.cz 
Pod Skálou 106, Hnanice, 669 02 Znojmo
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Finalisté Vinařství roku 2020
velké vinařství

Vinařství LAHOFER, a. s.

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

430 hektarů vlastních vinic, 800 000 lahví přívlastkových vín ročně, 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 430 ha 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. 

www.lahofer.cz
Vinice 579, 671 82 Dobšice
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Habánské sklepy, spol. s r.o.

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

Habánské sklepy byly postaveny ve Velkých Bílovicích před čtyřmi staletími Habány, mírumilovnými lidmi, kteří si 
na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci a vynikající vinaři.  Na jejich odkaz dnes navazuje stejnojmenné 
vinařství, které i po více než 400 letech vyznává stejnou filozofii výroby zdejších vín. Vína z Habánských sklepů 
pravidelně získávají uznání na mnoha tuzemských i zahraničních soutěžích.  Zatím nejnovější zahraniční úspěch 
je zlatá medaile pro Ryzlink rýnský pozdní sběr 2018 na soutěži MUNDUS vini 2020 v Německu. Z tuzemských 

úspěchů je jistě velmi významné umístění 3 vín v Salonu vín ČR 2020.
Poznat tajemství vinařského umu starých Habánů mohou lidé i dnes. Poutavá prohlídková trasa zavede do 

původního habánského sklepa, ale neopomíná ani moderní výrobní prostory včetně lisovny i unikátních 
dřevěných vinifikátorů. Vinařství otevřelo v roce 2018 novou stylovou vinotéku, kde lze nejen degustovat, 

ale v dobrém počasí posedět také na terase. Zajímavostí vinotéky jsou dřevěné sudy umístěné ve speciálním 
humidoru za sklem, v nichž zraje víno pro vlajkovou loď Habánských sklepů – Zweigeltrebe barrique. Vinotéka 

je spojena se sklepem s posezením pro 60 osob, který je vyhledávaným místem pro zážitkové degustace, firemní 
akce i rodinné oslavy.  

www.habanskesklepy.cz
Čejkovská 1324, 691 02 Velké Bílovice
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CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s.

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

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. je rodinné vinařství s hlubokými moravskými kořeny a tradicemi 
a patří mezi nejvýznamnější a nejstarší vinařství v České republice. Sídlí v hlavním městě vína, ve Valticích.  

Historie vinařství sahá až do 12. století, ale k velkému rozvoji vinařství došlo hlavně v 15. století, díky šlechtickému 
rodu Lichtenštejnů. Po vzoru francouzského vinařského dominia typu „Château“, vybudovali unikátní vinařský 
celek evropského formátu, který je největším pěstitelem révy vinné v České republice. Vinařství obhospodařuje 
vinice na 630 hektarech na Moravě, a to jak na Valticku, tak především na prémiových vinicích pod Pálavou. 
Vinařství se také dlouhodobě věnuje zkoušením nových odrůd v ČR, jak je Cabernet Blanc, Cabernet Franc, 

Shiraz, Malbec a Carmenere a další.  Práce na vinicích probíhá maximálně šetrně v souladu s přírodou a dle 
pravidel ekologického zemědělství. V posledních několika letech se intenzivně věnujeme také ekologické 

koncepci spojené s ideálním využitím vody a zachycení vody v přírodě. Protože voda, to je život.
Vlajkovou lodí vinařství jsou odrůdy Sylvánské zelené, Ryzlink vlašský a rýnský i Merlot. Jinak vinařství nabízí 
téměř 40 různých odrůd vína. Výroba vín probíhá za pomoci nejmodernějších, ale i tradičních postupů, od 
mladých a svěžích vín, vín zrajících v láhvi i na dubových sudech, až po různé druhy sektu. V nabídce pak 
najdeme přes 200 druhů kvalitních vín. Vinařství již téměř půl století úspěšně funguje pod vedením rodiny 

Šťastných, jejíž členové se starají o výrobu a kvalitu vín, o vinohrady, ale i další zemědělské produkty. Vína 
z CHÂTEAU VALTICE patří již několik stovek let mezi nejlepší tuzemská i světová vína, o čemž svědčí časté 

úspěchy na národních i světových renomovaných výstavách. 

www.vsvaltice.cz 
Vinařská 407, 691 42 Valtice



Albert dlouhodobě podporuje české a moravské vinaře, 
a to nejlepší z jejich produkce nabízí ve svých prodejnách 

po celé republice.

V letošním ročníku soutěže Vinařství roku je Albert již 
potřetí hlavním partnerem. 

Členem odborné poroty z oblasti „horeka a obchod“ je 
Vlastimil Vávra, zkušený sommelier a manažer nákupu vín 

obchodů Albert.

„Je nám potěšením být znovu součástí této unikátní soutěže, 
která hodnotí vinařství v celém jeho spektru. Oceněná vína 

zařadíme do jarního vinného katalogu a jejich ucelená 
nabídka bude součástí Albertovy vinotéky v hypermarketu 

Albert na pražském Chodově,“ říká Vlastimil Vávra.



www.vinarskepotreby.cz



KOMPLETNĚ 
recyklovatelná 
zátka

BOH E M IAN CRYSTAL TOP

Sklo je vyrobeno výhradně z přírodních materiálů a 

je jedním z mála, které je 100% recyklovatelné, aniž 

by došlo ke snížení jeho kvality. Chraňme životní 

prostředí. Pro více informací navštivte vinolok.com
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To nejlepší z produkce moravských a českých vinařů si 
právě teď, ještě víc než kdy jindy, zaslouží vaši podporu. 
Dejte si s chutí vína v národních barvách!

Na život jako víno! Pijte zodpovědně

Podporujme vína 
z naší země

Hledejte
symbol

v národních
barvách

Hledejte
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pod záštitou

Akce je pořádána pod záštitou  
hejtmana Mgr. Jana Grolicha

za podpory

hlavní partneři

partneři

produktoví partneři

pořádá

projekt s podporou 
Vinařského fondu

vína vítězů v nabídce exklusivní
vinotéky Praha-Chodov


