
 

Wimbledon mezi výstavami ve Valticích nakonec proběhl a zná své šampiony. 

Letošní ročník se stejně jako několik válečných a poválečných ročníků zapíše smutně do více než staleté 

historie této nejstarší vinařské soutěže ve střední Evropě Valtické vinné trhy, jejíž kořeny sahají do konce 19. 

století. 

S ohledem na velikost této prestižní vinařské soutěže, opatření, která přijala vláda ČR i klíčové partnerství se 

Střední vinařskou školou ve Valticích, muselo vedení VVT přijmout příslušná opatření. „Nejvíce nás mrzí, že 

jsme museli zrušit i nejstarší přehlídku špičkových vín, která se tradičně koná v reprezentativních prostorách 

jízdárny a konírny valtického zámku a je určena jak znalcům, tak i milovníkům vína.“ – říká David Šťastný 

z organizačního výboru Valtických vinných trhů. 

Soutěž vín však proběhla. Na objektivitu celé soutěže tradičně dohlíží odborníci z Národního vinařského centra 

ČR. Už po prvním dnu však již muselo dojít na změny v organizaci. V úterý ještě mohli s organizací, tak jako 

každým rokem, pomáhat studenti Střední vinařské školy, kteří se zároveň učí, jak taková prestižní vinařská 

soutěž vypadá a jak se organizuje. Od středy už však studenti museli zůstat doma, a tak bylo nutné sehnat jiné 

brigádníky, což se nakonec podařilo. Vybraní hodnotitelé od úterý degustovali a hodnotili 424 vzorků vín 

z Čech, Moravy, Rakouska a Slovenska. V pátek 16. října zasedla superkomise, která nehodnotila 

výjimečně u „kulatých stolů“ ale v 2m rozestupech mezi sebou. Superkomise pak rozhodla, že šampiony 53. 

ročníku novodobé historie Valtických vinných trhů se stala tato vína a tato vinařství: 

Šampion bílých vín – Ryzlink vlašský výběr z hroznů 2018 – MIKROSVÍN MIKULOV 

Šampion červených vín – Zweigeltrebe pozdní sběr 2017 - rodinného Vinařství Kovacs 

Šampion zahraničních vín – Veltlínské zelené 2016 - Rudi Woditschka, Rakousko. 

„Slavnostní předání medailí a ocenění za nejlepší vína a šampiony se zatím odkládá a těšíme se, že proběhne 

jak jen to bude možné, abychom důstojným způsobem pogratulovali a poděkovali vinařům za jejich obrovskou 

práci a špičková vína. Omlouvám se všem, ale v současné době skutečně nejde takto významnou přehlídku vín 

organizovat. 

Budeme však věřit, že nakonec zvítězí zdravý rozum a další ročníky VVT proběhnou již za přítomnosti vinařů i 

milovníků vína, pro které je tato tradiční akce každoročně obrovským vinařským svátkem.“ říká David Šťastný  

Za organizační výbor Valtických vinných trhů, David Šťastný 

Ve Valticích 16.10.2020 


