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XVI. ročník Vinařských Litoměřic se konal ve dnech 13.4. – 14.4.2018 v Domě
kultury a gotickém hradu Litoměřice.
Vinaři z Čech a Moravy nabízeli soubory skvělých vín vinomilcům k degustaci a
bylo z čeho vybírat a ochutnávat.
Akce byla slavnostně zahájena v pátek odpoledne a pokračovala v sobotu až do 
večerních hodin.

Záštitu nad touto akcí převzali: 

 Miloš Zeman – prezident České republiky

 Milan Štěch – předseda Senátu PČR

 Ing. Jiří Milek – ministr zemědělství ČR

 Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje

 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – prezident Agrární komory ČR

 Ing. Jan Veleba – čestný prezident Agrární komory ČR

 Ing. Věra Nechybová – primátorka města Ústí nad Labem

 Mons. Jan Baxant – Litoměřický biskup

 Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta města Litoměřice
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Odborná garance:

 Ing. Slavomír Hermann – jednatel BOHEMIA SEKT, s.r.o.

 Jiří Čábelka – Cech českých vinařů se sídlem v Mělníku

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

Dvoudenní mezinárodní prodejní a soutěžní výstavu vín navštívilo letos přes 5.000 
návštěvníků a hostů.

Generálním partnerem vinařské přehlídky byl Ústecký kraj, který výstavu zařadil do projektu
Rodinné stříbro, v rámci něhož jsou podporovány nejvýznamnější a nejprestižnější kulturní, 
společenské a sportovní akce regionu.

Před vyhlášením oceněných vín významní hosté pronesli své zdravice – za Ústecký kraj akci 
zahájil první náměstek hejtmana PhDr. Martin Klika, MBA, DBA. Po zdravicích a požehnání 
výstavy Mons. Janem Baxantem hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček slavnostně 
předal řediteli soutěže certifikát Rodinné stříbro.

Poháry nejlepším vinařům, ale i zlaté a stříbrné medaile předával hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, náměstci hejtmana Stanislav Rybák a Jaroslav Komínek a krajská radní 
Jitka Sachetová. Ceny společně s dalšími významnými osobnostmi předával ředitel soutěže a 
předseda Cechu českých vinařů Jiří Čábelka a organizátor výstavy Pavel Kacerovský. 

Do soutěže bylo přihlášeno 649 soutěžních vzorků, 
soutěžila vína z devíti států, kromě České republiky 
také vína ze Slovenska, Rakouska, Německa, Itálie, 
Portugalska a Bosny a Hercegoviny, Španělska, 
Makedonie a Libanonu. Hodnocení proběhlo na konci 
března v 16 pětičlenných komisích. Celkem bylo 
uděleno 10 velkých zlatých medailí, 118 zlatých
medailí a 68 stříbrných medailí. 

Championem výstavy je rýnský ryzlink, pozdní sběr 

2015 z vinařství LAHOFER, a.s. ze Znojemska, který 

získal cenu prezidenta ČR Miloše Zemana –

Prezidentský pohár. Kromě titulu šampiona si 

vinařství LAHOFER odvezlo z Litoměřic další tři zlaté a 

tři stříbrné medaile.

Slavnostní předání ocenění a medailí proběhlo v pátek 13. 4. 2018 od 16:00 do 18:00 hod. 

v Domě kultury. V sobotu probíhaly tradiční doprovodné programy, Víno a pokrmy a Víno a 

zdraví na sále gotického hradu.

Foto: www.kr-ustecky.cz



Nejlepší vína v ČR v soutěži výstavy VL 2018

odrůda jakostní zařazení ročník kat. přihlašovatel/výrobce body
Champion vín ČR

Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 B Vinařství LAHOFER a.s. champion

Nejvýše ohodnocené víno výstavy bílé ČR
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 B Vinařství LAHOFER a.s. champion

Nejvýše ohodnocené víno výstavy růžové ČR
Frankovka rosé kabinetní víno 2017 G PATRIA Kobylí, a.s 90,33

Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené ČR
Rulandské modré pozdní sběr 2016 D PATRIA Kobylí, a.s 91

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

Frankovka slámové víno 2015 I
Vinné sklepy Lechovice, 
spol. s.r.o.

91

Nejlepší šumivé víno – sekt ČR
Chateau Radyně extra brut jakostní šumivé víno 2015 J BOHEMIA SEKT, s.r.o. 87

Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy

Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 A
Ladislav Pošík - Agrofrukt 
Kamýk

88

Nejvýše ohodnocené víno soutěže, ze všech soutěžních kategorií

Frankovka slámové víno 2015 I
Vinné sklepy Lechovice, 
spol. s.r.o.

91

Nejlepší kolekce v soutěži výstavy VL 2018

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy
Školní statek Středočeského kraje, Mělník

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s

Nejlepší vína ze zahraničí v soutěži výstavy VL 2018

odrůda jakostní zařazení ročník kat. přihlašovatel/výrobce body
Nejlepší zahraniční víno bílé a růžové

Ryzlink Italský Old Cellar pozdní sběr 2016 K TRON spol. s r.o. 88,33

Nejlepší zahraniční víno červené

Cuvée Vinho Vinho Regional 2015 O
Ing. Libor Hanzal -
SIGNATURE WINES

87,33

Nejvýše ohodnocené zahraniční víno
Ryzlink Italský Old Cellar pozdní sběr 2016 K TRON spol. s r.o. 88,33



Také Okresní agrární komora Most přispěla velkým dílem k této krásné akci a opět 
provedla prezentaci, ochutnávky i prodej regionálních výrobků souvisejících s vínem.
Kromě vlastního stánku také v průběhu přednášek v sále gotického hradu provedla třikrát 
ochutnávky regionálních potravin Ústeckého kraje.

O severočeské potraviny byl na výstavě mimořádný zájem a znovu jsme provedli prezentaci 
našim výrobcům, a to:

 firmě Polabské mlékárny, a.s., provozovna Varnsdorf – široká kolekce sýrů

 firmě Varnsdorfské uzeniny, s.r.o. – uzenářské výrobky

 firmě Vojtěcha Strausse z Mostu – uzenářské výrobky, škvarkové sádlo, paštika

 firmě MIPO Market s.r.o., Most – cukrářské výrobky

 firmě Severofrukt s.r.o. Trávčice – sušené chipsy – jablko

Samostatný stánek na výstavě měli:

 Chovaneček s.r.o. z Litoměřic – celý sortiment sušených šunek, klobás a slaniny

 Varnsdorfské uzeniny – celý sortiment svých uzenářských výrobků

 Žatecký pivovar spol. s r.o. – sortiment piv

Jejich výrobky ve stáncích měly u návštěvníků velký úspěch.

Velké poděkování patří pracovnicím OAK Most – Radce Plaché, Monice Plaché, bez kterých 
by se Vinařské Litoměřice neobešly. 

Ochutnávky se prováděly na těchto místech:

 v přízemí kulturního domu ve 
velkém sálu – po celé 2 dny

 při doprovodném programu 2. dne 
výstavy „Víno a pokrmy“ v sále v 1. 
patře po celý den – ochutnávky
probíhaly opakovaně dle 
harmonogramu – jednotlivé 
prezentace regionálních potravin 
byly tématicky zaměřené na víno a 
sýry, víno a uzeniny, víno a pečivo.

           

Po celé 2 dny od 9 – 22 hodin obstarávaly na výstavě prezentaci a ochutnávky regionálních 
potravin, přímý prodej a staraly se o návštěvníky výstavy ve stánku.
Zabezpečily tak vzornou propagaci regionálních potravin Ústeckého kraje a formou roll-upu a 
prezentačních materiálů propagovaly naše potravináře, zpracovatele a zemědělce.

Za tuto prezentaci jsme obdrželi mnoho pochval, nejen od návštěvníků stánku, ale také 
vinařů, významných osobností, které nás ve stánku navštívily, starosty města Litoměřice 
pana Mgr. Chlupáče a ředitele výstavy MUDR. Pavla Kacerovského.



Stejně jako v minulých letech jsme obdivovali hlavní osobnost této výstavy – ředitele 
výstavy a uznávaného lékaře MUDr. Pavla Kacerovského. Velké poděkování patří také jeho 
tříčlennému týmu, který po celé dva dny obětavě plnil a zajišťoval náročnou organizaci 
těchto krásných vinařských dnů.

Tato výstava se rozrostla do velkých rozměrů a rok od roku ji navštěvuje více a více 
návštěvníků, nejen milovníků vína, ale také pro setkání s přáteli, poslechnout si dobrou 
cimbálovou muziku Jožky Šmukaře a uzavřít nová přátelství.

XVI. Vinařské Litoměřice se velmi zdařily!

Už teď se těšíme a zveme všechny na 17. ročník, 
který se bude konat v dubnu 2019, 

opět v Kulturním domě a Gotickém hradu v Litoměřicích.

V Mostě, dne 16. 4. 2018
Vydává: OAK Most – IC
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