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Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem a  za podpory
Vinařského fondu ČR udělil 17. března 2011 v sále pražské  Lucerny historicky druhé ocenění
prestižní soutěže Vinařství roku.  Nejlepším tuzemským vinařstvím za minulý rok a tedy i
vítězem byl  odbornou komisí zvolen Bohemia Sekt, a.s., Starý Plzenec. Známá vinařská 
společnost je tak nově nejen největším, ale také nejlepším vinařstvím  České republiky.

Do rozhodování o nejlepším vinařství České republiky se letos poprvé  zapojila také široká
veřejnost. Lidé mohli prostřednictvím SMS hlasovat  pro jednoho z šesti finalistů Vinařství roku
2010. Nejvíce hlasů, a tedy  zvláštní cenu veřejnosti Vindemia publica, získalo vinařství Josefa 
Valihracha.

       
Vinařství roku je prestižní soutěž, která jako jediná v České republice  hodnotí výrobce vín na
základě mnoha kritérií. Nejen podle kvality  produkovaného vína. Přihlíží též k  tuzemským a
zahraniční úspěchům  jednotlivých firem, hodnotí technologická řešení při výrobě vín atd. 
Cílem tak je ocenit skutečně nejlepší tuzemské vinařství. V letošním  roce se soutěže zúčastnilo
901 moravských a českých vinařských podniků.  Do nejužšího finále postoupila šestice finalistů.
Z nich odborná komise  vybrala absolutního vítěze – Bohemia Sekt, a.s.

FINALISTÉ VINAŘSTVÍ ROKU 2010:
 BOHEMIA SEKT, a.s., Starý Plzenec
 Moravíno s.r.o., Valtice
 Znovín Znojmo, a.s.
 František Mádl, Velké Bílovice
 Vladimír Tetur, Velké Bílovice
 Josef Valihrach, Krumvíř

OCENĚNÍ UDĚLENÁ V RÁMCI GALAVEČERA VINAŘSTVÍ ROKU 2010

 - VINAŘSTVÍ ROKU 2010: BOHEMIA SEKT, a.s., Starý Plzenec
 - VINDEMIE PUBLICA (cena veřejnosti): Josef Valihrach, Krumvíř
 - VINDEMIA LIBRI (cena literatury): prof. Milan Šamánek a Zuzana Urbanová za titul Víno na
zdraví
 - VINDEMIA ACTA (novinářská cena): Libor Ševčík 
 - ŠAMPION NÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN: Veltlínské zelené 2009 – výběr z hroznů, Zámecké
vinařství Bzenec s.r.o.

Více informací na www.vinarstviroku.cz{jcomments on}
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