
Ve dnech 11. – 12.4.2014 proběhly již XII. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 
2014“.

Šlo o mezinárodní prodejní a soutěžní výstavu vín a odborných prezentací, probíhaly 
ochutnávky zaměřené na snoubení vín a potravin, výběr vhodných pokrmů a 
doporučená kombinace vín k těmto pokrmům. 

Tématické zaměření ochutnávek bylo:
„VÍNO A SÝRY – VÍNO A UZENINY – VÍNO A PEČIVO“  

Proběhl také velmi zajímavý seminář „VÍNO A ZDRAVÍ“, kde přednášejícími byly
známé osobnosti:

o Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., Doc. Zuzana Urbanová, CSc. na téma: 
„Vzpomínka na Svatomartinské víno“

o Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. na téma: „Vztah vína k neurovědním 
disciplínám“ (choroby, paměť, chování, psychologie)

o MUDr. Radim Uzel na téma: „Sexuální emoce a víno“

Záštitu nad touto akcí převzali:
 Miloš Zeman, prezident České republiky
 Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
 MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR
 Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Agrární komory ČR
 Ing. Jan Veleba, čestný prezident Agrární komory, senátor Parlamentu ČR
 Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 Ing. Vít Mandík, primátor města Ústí nad Labem
 Mons. Jan Baxant, Litoměřický biskup
 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

Odborná garance:
 Ing. Slavomír Hermann, jednatel BOHEMIA SEKT, s.r.o.
 Jiří Čábelka, předseda Cechu vinařů vinařské oblasti Čechy
 Cech českých vinařů se sídlem v Mělníku

Čestné předsednictvo:
 Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina



 Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér České národní banky
 Ing. Jan Hajda, senátor Parlamentu ČR
 MUDr. Hassan Mezián, senátor Parlamentu ČR
 Ing. Josef Vozdecký, poslanec Parlamentu ČR
 Ing. Marián Šebesta, generální ředitel Povodí Labe s.p.
 Ing. Jindřich Zídek, ředitel závodu Roudnice n. L., Povodí Labe s.p.
 Ing. Ondřej Beránek, jednatel BOHEMIA SEKT, s.r.o.
 Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR
 JUDr. Tibor Nyitray, předseda Svazu vinařů ČR
 Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel Czech Tourism
 Ing. Martin Šebestyán, MBA, ředitel SZIF
 Ing. Antonín Králíček, vedoucí oddělení pro víno MZe 
 Ing. Jaroslav Štochl, generální ředitel TEPGAS a.s.
 Ing. Jiří Šulc

Ředitelem výstavy byl MUDr. Pavel Kacerovský, Ortopedické centrum s.r.o., které 
tuto nádhernou akci již po dvanácté pořádalo.

Mezinárodní výstava se konala v Litoměřicích, samotném srdci „Zahrady Čech“ 
v Kulturním domě a ve velkém sále Gotického hradu.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 829 soutěžních vzorků, které splňovaly podmínky 
statutu soutěže.

V soutěži bylo uděleno:
 125 zlatých medailí
 136 stříbrných medailí

Nejlepší vína z ČR v soutěži výstavy VL 2014:

odrůda jakostní zařazení a ročník výrobce

Champion vín ČR

Sauvignon pozdní sběr 2013 Vinofol

Nejvýše ohodnocené víno výstavy bílé ČR 

Tramín červený slámové víno 2010 ZD Sedlec

Nejvýše ohodnocené víno výstavy růžové ČR 

Merlot-Rosé pozdní sběr Vinařství Josef Dufek

Merlot klaret moravské zemské víno 2013 Vinařství Dvořáček LTM

Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené ČR 

Rulandské modré výběr z hroznů 2009 Vinařství Plešingr

Nejlepší odrůdové a známkové víno výstavy ČR se zb. cukrem nad 45g

Tramín červený slámové víno 2010 ZD Sedlec

Nejlepší šumivé víno – sekt ČR 

Chateau Bzenec brut jakostní šumivé víno s.o. 2011 BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy

Pinot Gris výběr z hroznů 2010 Zdeněk Vybíral – Vinařství Sv. Tomáše Malé Žernoseky

Nejvýše ohodnocené víno soutěže, ze všech soutěžních kategorií 

Tramín červený slámové víno 2010 ZD Sedlec



Nejlepší vína ze zahraničí v soutěži výstavy VL 2014:

odrůda jakostní zařazení a ročník výrobce

Nejlepší zahraniční víno bílé a růžové

Heinz Schmitt Riesling Auslese výběr z hroznů 2003 Fonotéka u Švába

Nejlepší zahraniční víno červené

Cabernet Sauvignon 2011 Hercegovinavino/Vinarija Citluk DD

Nejlepší zahraniční sekt

Szigeti Welschriesling Brut Austrian Sparkling Wine 2012 VD Vinotéky s.r.o.

Nejvýše ohodnocené zahraniční víno

Cabernet Sauvignon 2011 Hercegovinavino/Vinarija Citluk DD

Nejlepší kolekce v soutěži výstavy VL 2014:

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy

Ladislav Pošík – Agrofrukt Kamýk, Školní statek Mělník

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Velkou radost máme z toho, že se umístila naše vína z Ústeckého kraje. Nejvýše 
hodnocené víno vinařské oblasti Čechy bylo víno Pinot Gris – výběr z hroznů, které 
získal pan Zdeněk Vybíral z Vinařství Sv. Tomáše Malé Žernoseky.
Zlatou medaili získalo také Lobkowiczké vinařství Roudnice nad Labem za víno 
Rulandské modré – výběr z hroznů.

Okresní agrární komora Most po velmi dobré spolupráci v minulém ročníku již po 
druhé byla oslovena ředitelem výstavy MUDr. Pavlem Kacerovským, aby provedla 
ochutnávku regionálních potravin, které souvisí s vínem. 
A tak OAK Most a KIS ÚK po oba dny prováděla ochutnávku potravinářských 
výrobků z Ústeckého kraje. Zároveň jsme prezentovali biopotraviny našich výrobců a 
tiskovou konferenci za účasti médií, redaktorky Ing. Edity Línkové a vinařů.

Na výstavě byl o české potraviny mimořádný zájem a uskutečnili jsme velkou 
propagaci našim výrobcům a to: 

 Polabským mlékárnám, a.s. – provozovna Varnsdorf za celou kolekci 
BIO mléčných výrobků, především širokou škálu výborných sýrů

 firmě Olgy Syrovátkové ze Zámeckých sadů Chrámce za biodžemy, 
biomošty a biopálenku



 firmě Vojtěch STRAUSS z Mostu za uzenářské výrobky všeho druhu, 
především ručně krájené vynikající 
domácí škvarky, klobásy, uzený špek, 
domácí sádlo, o které byl velký zájem a 
nestačili jsme mazat chléb se 
škvarkovým sádlem

 firmě Uzenářství JEŽEK s.r.o. ze 
Saběnic za domácí klobásy, uzený 
bůček, uzenou kýtu a krkovici

 firmě HAJŠO s.r.o. z Hory Sv. 
Šebestiána za špek Šebestián

 firmě Barbora Marešová z Břvan za 
vynikající sýry

Všem velmi chutnaly také sladké cukrovinky a to:
 z firmy Cukrářství Roberta Beránka z Libochovic vynikající oříškové a 

čokoládové dorty
 z firmy Cukrářství Janky Kovandové z Libouchce velikonoční oválky a 

linecké pečivo
 z firmy perníkářky Jitky Horčičkové z Dubí u Teplic za krásně 

malované a chutné perníčky
 z firmy LoPe Fruit, s.r.o. Šepetely výborné jablečné odrůdové mošty

O všechny tyto výrobky byl tak velký zájem, po zkušenostech z loňského ročníku jsme 
připravili pro návštěvníky také přímý prodej výrobků a během 2 dnů výstavy jsme 
všechny výrobky vyprodali. 

Navázali jsme mnoho dalších kontaktů nejen s vinaři, ale také s návštěvníky této 
prodejní výstavy, prohloubila se další spolupráce s cimbálovou muzikou Jožky 
Šmukaře a jeho mladou kapelou Slovácko a dalšími hosty.
U nás ve stánku bylo neustále plno, rozdávali jsme také propagační materiály.

Výstavu navštívilo nejvíce návštěvníků za celou dobu 
těchto akcí a to přes 4.000 osob. 

V doprovodném programu výstavy se konaly 3 velmi zajímavé přednášky a to:
 Víno a sex VII. – přednášející MUDr. Radim Uzel
 Víno pomáhá příjemně stárnout – přednášející Prof. MUDr. Milan 

Šamánek, Doc. Zuzana Urbanová, CSc.
 Působení konzumace vína na nervový systém – přednášející Prof. 

MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

O přednášky byl velký zájem, o čemž svědčil do posledního místečka naplněný velký 
sál Gotického hradu.

Nezapomenutelným zážitkem bylo, když do našeho stánku nás přišel navštívit 
kardinál Dominik Duka, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant s doprovodem.  
Překvapili nás velkou pokorou, skromností, vyzařovala z nich obrovská síla a pohoda, 
ale také smysl pro humor. Strávili u nás ve stánku necelou hodinku, která byla velmi 
příjemná.
Ve stánku se dále vystřídala řada dalších osobností, např. náš hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček, prezident Agrární komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., 
Ing. Dana Večeřová, ředitelka komunikace z PK ČR, čestný prezident AK ČR a senátor 
Ing. Jan Veleba, starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč, Jiří Čábelka, předseda 
Cechu vinařů vinařské oblasti Čechy, nebo Ing. Karel Sekáč, ředitel SZIF NUTS II. 



Severozápad, Ing. Antonín Králíček z MZe ČR – oddělení pro vína a také Ing. Edita 
Línková, redaktorka a řada dalších hostů a návštěvníků výstavy.

Hlavní osobností, ředitelem výstavy a obrovským nadšencem a 
organizátorem výstavy Vinařských Litoměřic byl pan MUDr. Pavel
Kacerovský, který byl duší celé této krásné akce. V organizaci a 
zabezpečení této výstavy je nepřekonatelný, při výstavě vykonal obrovský 
kus práce, neustále v dobré pohodě řešil okamžitě vše, co bylo potřeba. 

Všichni účastníci, nejen vinaři, si ho velmi váží. Zorganizovat tak velkou a 
krásnou akci, k tomu je třeba mnoho a mnoho hodin práce, trpělivosti a 
obětavosti. Je však nejen velkým organizátorem, ale také velmi 
uznávaným lékařem – ortopedem v Ortopedickém centru v Ústí nad 
Labem.

Za to vše a za velmi dobrou spolupráci s Okresní agrární  komorou Most 
mu vyslovujeme velké díky a přejeme mu mnoho síly do dalších v pořadí 
již XIII. Vinařských Litoměřic v dubnu 2015.

Poznali jsme celou řadu vinařů, českých, moravských i ze zahraničí a navázali jsme 
s nimi přátelské styky. Diskutovali jsme s nimi o zemědělství, obdělávají od 2 do 272 
ha vinic a bylo na nich znát, jak je jejich práce baví.  
Vinaři jsou všichni veselí, usměvaví a bodří lidé, nestěžující si na nic.

Na výstavě nechyběly ani pracovnice kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, které 
rovněž po oba dva dny prezentovaly velmi dobře Ústecký kraj.

Velké poděkování patří pracovnicím:
 Radce Plaché – OAK Most
 Monice Plaché – KIS ÚK,

které po celé dva dny ve volném čase 
ochutnávky v době od 9,00 do 20,00 hod.  
obstarávaly. 
Dovoz výrobků od výrobců zabezpečovala 
Radka Plachá tak, aby všechny výrobky byly 
včas k dispozici. 
Zabezpečily tak vzornou propagaci regionálním 
výrobkům z Ústeckého kraje, uspořádaly
výstavku regionálních potravin a biopotravin a formou rollupů a bannerů tak 
propagovaly české zemědělství Ústeckého kraje a naše české výrobce.



A na závěr krásná slova Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, která uvedl 
v brožuře k XII. ročníku Vinařských Litoměřic: 

„Vinařské slavnosti v Litoměřicích – Vinařské Litoměřice, kterým rád uděluji 
záštitu, se každoročně stávají příležitostí k setkání lidí, kteří se umějí a chtějí dívat 
vzhůru k nebesům, aby vyhlíželi blahodárný jas slunce, ale nepomíjejí ani vztah 
k zemi, která poskytuje příhodný prostor k přijetí důležitých kořenů révy. Jako 
přítel a příznivec všech poctivých vinařů chápu působení slunce jako vliv Božího 
požehnání a pohledem k zemi vyjadřuji úctu k jejich namáhavé práci.“

… k tomu není co dodat, lépe již to nelze vyjádřit.

Ludmila Holadová
  ředitelka OAK Most




