
generální partner



nejlepší vína na jednom místě
www.vinozoom.cz



Zveme Vás na slavnostní vyhlášení

27. ledna 2022 od 18.00 hodin
On-line přenos, TV stream – www.vinarstviroku.cz

12. ročník prestižní vinařské soutěže o titul
Moderuje pan Marek Eben

18.00
zahájení přenosu

18.30
slavnostní vyhlášení výsledků



Úvodní slovo
Loňská online podoba Vinařství roku byla jedinou možnou v té době. Letos 

tento model opakujeme. Asi není nutné ptát se proč.
I když nad rámec “všeobjímající” pandemie musíme přiznat, že jsme po 

prvotní zkušenosti z roku 2021 nalezli i jiné důvody, proč vše produkovat 
přes telefony, tablety, televize či projekční plátna.

Minimálně se vás k těmto zařízením vleze více.
A to nás velmi těší. Protože každý pár očí a každá jedna pozornost upřená 

k tuzemskému vínu, vinařstvím a vinařům je něco, co dává vinařské, 
potažmo té naší práci smysl.

 
Přeji vám zdravé napětí při výběru Vinařství roku 2021

 

Martin Chlad
prezident Svazu vinařů ČR
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Vinařství roku 2021 – absolutní vítěz



VINOTÉKA
JAKO ŽÁDNÁ
JINÁ
Objevte vína vítězů z nejrůznějších koutů světa.
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Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
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 VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
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.  

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



Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
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



BOHEMIAN CRYSTAL TOP

Classic
Chcete-li se dozvědět
více, navštivte stránku
vinolok.com

Čisté linie skleněné
zátky podtrhují
charakter produktu.
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Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
střední vinařství

Ing. Miroslav Volařík

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

V rodině Volaříků poctivě pěstují lásku k vínu od druhé světové války, kdy se zakladatel rodinné tradice, Leopold 
Volařík, naučil vinohradnickému a vinařskému umění od německých starousedlíků. Rozvoj vinařské tradice 

přerušila násilná kolektivizace a návrat k vinařství byl možný až po revoluci v roce 1989, kdy v restitucích byly 
postupně vraceny vinice původním majitelům. Zakladatelem Vinařství Volařík, které vstoupilo na trh pod tímto 

označením v roce 2007, je Ing. Miroslav Volařík. Vinařství nyní obhospodařuje v integrované produkci 80 
ha vlastních vinic v Mikulovské vinařské podoblasti, z toho 4,2 ha v režimu ekologického zemědělství. Vyrábí 
přívlastková, zejména bílá vína, ale nechybí ani rosé, jedna šarže červeného vína a hroznový mošt. Od roku 

2011 vinařství nabízí také Sekty Volařík, které vznikly tradiční metodou – druhotným kvašením v láhvi. 
Vinařství klade při pěstování velký význam na polohu vinice a vytváří vlastní řadu vín TERROIR – spojení 
nejprestižnějších viničních tratí s nejvhodnější odrůdou. Každá trať svou polohou, podložím a klimatickými 

podmínkami výrazně ovlivňuje charakter hrozna. Na etiketách vín z kolekce Terroir není dominantní odrůda, 
ale název viniční tratě – Kotelná, Železná, Ořechová hora, Věstonsko, Purmice, U Venuše. V roce 2014 vyšlo 

vinařství s novou řadou ORGANIC. Nabízí tři interspecifické odrůdy – Hibernal, Johanniter a Saphiru - které jsou 
pěstovány v režimu ekologického zemědělství na vinici Věstonsko, v Perné. 

Pílí, učenlivostí, pokorou, výběrem skvělých odborníků a neutuchající láskou k vínu se Vinařství Volařík dokázalo 
v krátké době prosadit mezi producenty nejkvalitnějšího vína v České republice a sklízí úspěchy na tuzemských 

i zahraničních soutěžích. Mezi nejprestižnější ocenění v České republice patří několikrát získaný Champion 
Valtických vinných trhů, Král vín za nejlepší kolekci a Vinař roku. Vinařství má pravidelně vína v Salonu vín České 
republiky, který představuje vždy 100 nejlepších vín pro daný rok. Ze zahraničních soutěží si ve vinařství nejvíce 

cení Championa kategorie bílých suchých vín z Vinalies Internationales Paris 2020.
Vinařství je od roku 2011 členem Aliance vinařů V8, zakládajícím členem VOC Mikulovsko, VOC Pálava a ODK 

(Originál Dunajovské kopce).

www.vinarstvivolarik.cz 
K Vápence 1811/2a, 692 01 Mikulov



Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
střední vinařství

Reisten, s.r.o.

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

Filozofií vinařství Reisten je šetrné zacházení s vinicemi a respekt a ohleduplný přístup k přírodě.  Jejich vína jsou 
charakteristická pro svou hlubokou mineralitu i kořenitost viničních tratí, jenž podtrhují jedinečnost pálavského 

terroir. Z toho také vychází moto vinařství „Pálava je naše!“. Prezentují se víny nejvyšší kvality a jejich vyrovnanou 
kolekcí. Vinařství Reisten se nachází v Pavlově na konci Zahradní ulice. Degustační prostory, které jsou dílem 

architektů ze studia ORA, slouží jak k soukromím degustacím, tak i na ochutnání a koupi vína. Soukromé 
degustace provádí i pro menší skupiny a jsou velmi autentické díky lokaci, která je přímo ve vinařství, v srdci 

jejich vinic a v interiéru obohaceného o jednotlivé půdní profily. Víno si lze vychutnat také na terase, ze které je 
nádherný výhled na Dívčí hrady, Novomlýnskou nádrž a místní vinohrady. Dalším unikátním prostorem vinařství 
je tzv. Degustační Stodola, umístěná v srdci Pavlova v malebné České ulici. Tento autentický prostor je využíván 

k degustacím, privátním akcím, firemním večírkům a k prezentaci kompletního portfolia vinařství.

www.reisten.cz
Zahradní 288, Pavlov 692 01



Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
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



Novinka/
plnící 

služba
plechovek

0,25 l

Akreditovaná laboratoř

Enologické poradenství

Speciální přípravky

Mobilní plnící linka

Lahvujeme frizzante

www.lipera.cz



Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
střední vinařství

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

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

Nové Vinařství postavilo v roce 2005 velmi moderní vinařství na zelené louce ve stylu zámořských vinařství 
a hospodaří na více jak 130 ha vinic v blízkosti Pálavských vrchů. Cílí na zákazníky s vysokými nároky na design 

a kvalitu vína vyrobeného z výhradně moravských hroznů.  Základem kvality vín je už práce s révou přímo ve 
vinici. Kromě nejmodernější techniky a technologie si vinařství zakládá také na šikovnosti lidských rukou.  Úroda 

je dělena do tří kvalitativních úrovní, a to na základní, přívlastkovou a selektivní.  Základní surovina je použita 
na výrobu řad Village, jež jsou vína lehká, šťavnatá a nekomplikovaná. Přívlastková se využívá k výrobě řad 
Cépage a Cuvée, vína odrůdově typická a v chuti vyrovnaná. Selektivní jsou pro nejvyšší výrobkovou řadu 

Petangue, s charakteristickým terroir. V současné době vinařství hospodaří na vinicích v obcích Drnholec, Nový 
Přerov, Klentnici a v Březí. Od počátku zde používají moderní šroubové a skleněné uzávěry – Vinoloky. Vína 
sbírají pravidelně ocenění na domácích i prestižních zahraničních soutěžích. Nové Vinařství je ve vinařských 

sdruženích V8, VOC Mikulovsko a VOC Pálava

www.novevinarstvi.cz 
Výsluní 613, 691 83 Drnholec



Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
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



Finalisté VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021
velké vinařství

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. 
Proto nově přinášíme ve spolupráci se sommelierkou Klárou 

Kollárovou jedinečnou kolekci vín Sommelier Collection, 
 a to do všech našich prodejen.

V letošním ročníku soutěže Vinařství roku je Albert  
již po čtvrté 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.



BOHEMIAN CRYSTAL TOP

Sklo je vyrobeno výhradně z přírodních 
materiálů a je jedním z mála, které 
je plně recyklovatelné, aniž by došlo 
ke snížení jeho kvality. Jedná se tedy 
o archetyp recyklovatelného obalového 
materiálu, a proto je jasnou volbou pro 
všechny ekologicky smýšlející zákazníky. 
Vinolok těsnící kroužek je recyklovatelný 
stejným způsobem jako polyetylen 
s nízkou hustotou. Výsledkem je tedy plně 
recyklovatelná zátka Vinolok. Pro více 
informací, navštivte vinolok.cz.

KOMPLETNĚ 
RECYKLOVATELNÁ 
ZÁTKA

Z l
 p
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Stojíme při vinařích jižní Moravy.

Ať je zásadně 
vždy poloplná!



Když hrozny hezky dozrají a v sudech 
je skvělé víno, tak každoroční dřina 
stojí za to. Pro každého vinaře 
z Moravy i z Čech je největší radostí, 
když vám naše víno chutná.

Na život jako víno!

Na náš další
skvělý ročník! Podporujte

vína v národních
barvách

Podporujte

Pĳ
 te

 zo
dp

ov
ěd

ně

A4     210x297mm
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A  CO
PROBUD Í
BRNO
V  TOBĚ?

pořádá

pod záštitou

Akce je pořádána pod záštitou 
hejtmana Mgr. Jana Grolicha

Akce je pořádána pod záštitou primátorky 
statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

za podpory

projekt s podporou 
Vinařského fondu



generální partner

hlavní partneři

partneři

produktoví partneři

vína vítězů v nabídce exklusivní
vinotéky Praha-Chodov

www.vinarstviroku.cz


