48. Valtické vinné trhy 2015 – tisková zpráva
Na 48. ročník Valtických vinných trhů přihlásilo koncem března
128 vinařských firem a obchodních společností celkem 690 vín.
Po málo příznivém vinařském roce 2014 je to v letošním roce
největší množství vzorků vín na celostátní soutěži v České
republice.
Celkem 106 vinařských společností a firem je z České republiky
(102 z Moravy, 4 z Čech), z Rakouska je 12 vinařských firem, ze
Slovenska 9 vinařských společností a firem a 1 červené víno bylo
dovezeno až z Argentiny.

Z České republiky je 545 vín (Čechy 21 vín, Morava 524 vín), ze zahraničí 145
vín (z Rakouska 102 vín, ze Slovenska 42 vín, z Argentiny 1 víno). Nejvíce vín přihlásila na
VVT firma CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s. – 43 vín, dále ZNOVÍN
Znojmo - 22 vín, PATRIA Kobylí a.s. - 16 vín. Pěknou kolekci sektů přivezla BOHEMIA
SEKT – 13 vín. Ze zahraničních vinařství přivezli nejvíce vzorků z Rakouska - Rudi
Woditschka - 30 vín.

Nejvíce vín – celkem 345 je mladých z ročníku 2014, z ročníku 2013 je
192 vín, z ročníku 2012 je 68 vín, hodně vín starších červených je z ročníku 2011 - 59 vín;
nejvíce jsou obsazené kategorie 01- bílá odrůdová tichá vína do 12 g…. 327 vín a kat. 03 červená odrůdová tichá vína …86 vín. V kategorii 05 - vína od 12g do 45 g…jenom 85 vín.
Ledových, slámových a výběrů z bobulí - je 24 vín. Vín šumivých je stejně jako v loňském
roce - 27 vín.

Celkem je letos možno ve Valticích ochutnat kolem 50 pěstovaných odrůd
révy vinné. V sortimentu našich odrůd: v Kategorii 01 je letos nejvíce zastoupena
odrůda Veltlínské zelené (59 vín), dále Rulandské šedé (35 vín), Sauvignon (30 vín), Ryzlink
rýnský (29 vín), oblíbené Chardonnay má také 29 vín. Z červených odrůd je nejvíce
zastoupena Frankovka (11 vín), Zweigeltrebe má také 11 vín, Dornfelder 10 vín – ale nejvíce
rozšířená odrůda v ČR Svatovavřinecké má jenom 3 vína.

Hodnocení vín se uskutečnilo ve dnech 14., 15. a 16. dubna v degustačním sále
Národního vinařského centra na valtickém zámku. Kolem stovky renomovaných
degustátorů využilo opět hodnotícího systému NVC s propojeným počítačovým programem a
udělili celkem 10 VZM, 35 ZM, 44 SM, 50 BM a 95 diplomů.
V pátek 17. dubna zasedla komise složená ze 13 předsedů hodnotících komisí a pod
vedením Doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D. vybrala CHAMPIONA pro bílá vína (ze 14 vín),
CHAMPIONA pro červená vína (z 9 vín) a také CHAMPIONA pro zahraniční vína (z 5 vín).
Komise odborné veřejnosti zároveň vybrala Pohár Profesora Viléma Krause (ze všech 23 vín)
za nejvýše ohodnocené víno touto komisí.

1. CHAMPION VVT 2015 – Pálava, výběr z hroznů, ročník 2013 - Rodinné
vinařství Pavel Binder, Rakvice
2. CHAMPION VVT 2015 – Kometa cuvée červené, jakostní známkové víno, ročník
2012 – PATRIA Kobylí, a. s.
3. CHAMPION VVT 2015 – Grüner Veltliner Exklusiv Hermannschachern,
Qualitätswein, ročník 2014 – Weingut Nestifter, Poysdorf
Pohár Profesora Viléma Krause – za nejvýše ohodnocené víno odbornou veřejností
získalo víno Chardonnay, pozdní sběr, ročník 2014 – MORAVÍNO, s.r.o., Valtice.
Pohár ministra zemědělství ČR za nejúspěšnější kolekci vín získalo vinařství
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s.
Slavnostní zahájení 48. Valtických vinných trhů pro vystavovatele a pozvané hosty bude
tradičně v pátek v 10 hodin v nově zrekonstruované zámecké jízdárně na valtickém zámku.
Pro ctitele dobrých mladých vín i milovníky vín zralých a archivních a také pro vinařskou
veřejnost se otevřou letošní Valtické vinné trhy v pátek odpoledne 8. května a budou
pokračovat po celý den v sobotu 9. května.
I letos bude v pátek odpoledne dražba „archivních Championů“ a v sobotu odpoledne „Pokus
o překonání rekordu v přípitku“. K poslechu hrají v pátek CM Slovácko mladší a CM
cimbalMEN, v sobotu CM Jožky Severina a Varmužova CM. V sobotu se na Technickém
dvoře uskuteční hudební produkce kapely Louis Armstrong Revival a Chameleon Groove.
Podrobnosti a fotografie na: www.vinnetrhy.cz

Valtice, 4. května 2015

Ing. Jan Otáhal, Společnost VVT, Valtice

