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Salon vín České republiky 2019
Salon vín České republiky představuje kolekci 100 nejlepších moravských a českých vín pro daný rok 2019.
Díky rovnosti bodů při finálovém hodnocení se však prestižním titulem může pochlubit celkem 101 vín,
která uspěla v konkurenci 2199 vín. Od soboty 2. února jsou tato vína po celý rok prezentována ve
stejnojmenné degustační expozici v historickém sklepení valtického zámku.

Rulandské bílé je nejlepším vínem České republiky pro rok 2019
Zástupci Národního vinařského centra a hodnoticí komise vyhlásili 4. prosince ve Valticích absolutního
Šampiona Salonu vín - národní soutěže vín 2019, nejvyšší a největší soutěže vín v České republice.
Šampionem a zároveň nejlepším vínem České republiky pro rok 2019 se stalo Rulandské bílé, Collection
1508, pozdní sběr, ročník 2017 ze Zámeckého vinařství Bzenec.

Top vinařským cílem Templářské sklepy Čejkovice
Vítězem prestižní soutěže o nejpopulárnější TOP vinařský cíl se pro rok 2018 staly Templářské sklepy
Čejkovice. Pořadatelé ankety letos nově udělovali také ocenění TOP vinařský cíl CHAMPION, získaly jej
Salon vín České republiky a Valtické podzemí. Jde o cíle, které se v minulých ročnících třikrát umístily na
medailových pozicích.

Králem vín se stalo poprvé červené víno!
Navíc se zcela rekordním ziskem 95,8 bodu. Je jím Rulandské modré 2015 pozdní sběr z VINAŘSTVÍ JAN
PLAČEK. Držitelem titulu nejlepší kolekce se opět stalo VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK s průměrnou známkou
89,22 bodu, na druhé skáče VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ MIKULOV (89,0) a zcela nově se v tomto
žebříčku objevuje na bronzové příčce VINAŘSTVÍ JAN PLAČEK (88,6).

Pálavské vinobraní 2018
Program Pálavského vinobraní vás nenechá vydechnout během druhého zářijového víkendu. Je připravena
zábava pro účastníky všech generací nejenom na několika hudebních scénách, ale i na dalších místech v
Mikulově, který nabídne také moravské víno a nejlepší burčák.

Vinařství roku 2017
Vítězem osmého ročníku soutěže Vinařství roku 2017, pořádané Svazem vinařů ČR, se stalo vinařství VÍNO
J. STÁVEK. V kategorii střední vinařství uspělo Vinařství Trpělka a Oulehla a v kategorii velké vinařství
pak CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice.
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Salon vín je nejpopulárnějším TOP vinařským cílem roku 2017
Vítězem prestižní soutěže o nejpopulárnější TOP vinařský cíl se pro rok 2017 stal Salon vín České
republiky. Rozhodlo o tom hlasování veřejnosti, když příznivci vinařské turistiky organizátorům zaslali více
než 24 tisíc platných hlasů.

Průzkum: Víno pijeme častěji a více za něj utrácíme!
Nejnovější průzkum spotřebitelského chování, zpracovaný pro Vinařský fond, potvrdil jasnou preferenci
moravských a českých vín. Spotřebitelé naše vína upřednostňují kvůli lepší chuti a kvalitě, vína pijí více a
častěji a jsou ochotni si za dobré víno připlatit. Mezi konzumenty vína také přibývá žen.

Vinařská naučná stezka Hroznové kozy
Vydejte se po stopách Hroznové kozy ve vinařské obci Vrbovec, poznejte díky ní rok na vinici, staré
vinařské tradice a vinohrady i sklepní ulici v okolí Vrbovce. Trasa dlouhá 5km je vedena částečně
nezpevněnými cestami a je na ní umístěno 6 informačních tabulí. Postupně dorazíte k malému
vinohradnickému altánu sloužícímu také jako rozhledna, ke starému kládovému lisu, k Poctě sv. Urbanu. U
každé z těchto zastávek je zbudováno malé posezení.

Aplikace vás provede sklepními uličkami
Ocitli jste se na jižní Moravě v nějaké sklepní uličce a hledáte tipy, kam v místě zajít? Stačí si stáhnout
novou aplikaci pro chytré telefony a tablety a ta vás již navede. Samozřejmě zde naleznete i informace
z historie uličky nebo základní popis a kontakty místních zajímavostí.
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