
 
 

 

Výsledky 

Znojemské galerie Veltlínů 2010 

4. září 2010, Loucký klášter, Znojmo 

 

5. ročník Znojemské galerie Veltlínů 

 
ZNOJMO - 4. září 2010 se v Louckém klášteře uskutečnil za podpory Vinařského fondu 5. ročník 

Znojemské galerie Veltlínů, mezinárodní přehlídky vín odrůdy Veltlínské zelené. Pořadateli akce 

bylo VOC Znojmo, o. s. a Sdružení znojemských vinařů. Znojemsko je známo svými velmi 

kvalitními bílými víny, především z odrůdy Veltlínské zelené. Tato tradiční odrůda je 

nejpěstovanější odrůdou Znojemské vinařské podoblasti. 

Odborná i neodborná veřejnost mohla v letošním ročníku ochutnat 79 vzorků vín této odrůdy 

z padesáti vinařství z České republiky, Rakouska a Slovenska. Všechna vína byla v rámci přehlídky 

hodnocena přítomnými návštěvníky pochůzkovou degustací a na základě jejich posouzení byla 

jednotlivým vzorkům udělena ocenění. Vína byla rozdělena do tří skupin podle původu vína 1. 

skupina Veltlínské zelené ze znojemské vinařské podoblasti, 2. skupina Veltlínské zelené 

z ostatních vinařských podoblastí ČR, 3. skupina Zahraniční Veltlínské zelené.  

Souběžně s hodnocením vín veřejností proběhla i řízená degustace vín ze znojemské vinařské 

podoblasti, kdy v hodnotící komisi zasedla porota složená ze zástupců médií. Ta nakonec z třiceti 

devíti vzorků vybrala vítěze dva.  Veltlínská vína rozdělili hodnotící do dvou kategorií podle 
obsahu zbytkového cukru.  

 

 

V každé skupině byla vyhlášena následující ocenění:  

 

Skupina č. 1 Veltlínské zelené ze znojemské vinařské podoblasti 

Zlatá medaile: 

Veltlínské zelené, ročník 2009, VOC, Vinařství Kořínek, Hnanice. 

Stříbrná medaile: 

Veltlínské zelené, ročník 2009, VOC, Vinařství Waldberg Vrbovec s.r.o. 

Bronzová medaile: 

Veltlínské zelené, ročník 2005, výběr z hroznů, Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově, 

Veltlínské zelené, ročník 2009, VOC, Vinařství Lahofer, a.s., Dobšice. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Skupina č. 2 Veltlínské zelené z ostatních vinařských podoblastí ČR 

Zlatá medaile: 

Veltlínské zelené, ročník 2009, výběr z hroznů, Mikulica Miroslav, Velké Pavlovice. 

Stříbrná medaile: 

Veltlínské zelené/Vinium Palaviense, ročník 2007, výběr z hroznů, Vinselekt Michlovský a.s., 

Rakvice. 

Bronzová medaile: 

Veltlínské zelené, ročník 2009, výběr z hroznů, Moravíno, s.r.o., Valtice. 

 

Skupina č. 3 zahraniční Veltlínské zelené 

Zlatá medaile: 

Weinviertel DAC classic Veltlínské zelené, ročník 2009, Weingut Bergmann, Retz. 

Stříbrná medaile: 

Weinviertel DAC Veltlínské zelené, ročník 2009, jakostní víno, Weingut Schnabl Markus, 

Retz. 

Bronzová medaile: 

Veltlínské zelené - Lust/ Laune, ročník 2009, jakostní víno, Weingut Zull, Schrattenthal. 

 

Cena starosty města Znojma pro nejlépe hodnocené víno ze znojemské vinařské podoblasti 

- hodnoceno přítomnými novináři: 

kategorie suchých a polosuchých vína 

Veltlínské zelené, ročník 2009, VOC z Vinařství Waldberg Vrbovec s. r. o. 

kategorie polosladkých a sladkých vín 

Veltlínské zelené, ročník 2003, ledové ze Znovínu Znojmo, a. s. se sídlem v Šatově. 

 

 

 

 

Součástí přehlídky byl i seminář s vinařskou tématikou. Přítomným se postupně představili Ing. 

Jaromír Čepička, CSc. s přednáškou Veltlínské zelené - tradiční odrůda Znojemska, Ing. Jaroslav 

Machovec pohovořil na téma Trendy v konzumaci bílých vín a vín odrůdy Veltlínské zelené podle 

statistických průzkumů zadaných Vinařským fondem ČR. Víno Originální Certifikace Znojmo, jako 

první apelační systém v ČR představil Bc. František Koudela. K tématu konzumace vína a zdraví 

pohovořil Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc, FESC v přednášce Pravda o resveratrolu podle 

posledních světových výzkumů.  

 

Záznam přednášek k dispozici na www.vocznojmo.cz a www.vinari-znojmo.cz . 

 

V prostorách Louckého kláštera byla dále připravena projekce nového DVD o prvním apelačním 

systému VOC Znojmo.  

 

http://www.vocznojmo.cz/
http://www.vinari-znojmo.cz/


 
 

 

Po celý den panovala v Louckém klášteře pohodová nálada, všichni se bavili při popíjení skvělých 

vín a cimbálové muziky Neoveska z Moravské Nové Vsi. Vzornou obsluhu zajišťovali studenti ze 

Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Přímětická, Znojmo.  

 

Podle prodaných katalogů a slosovatelných anketních lístků navštívilo 5. ročník Znojemské galerie 

Veltlínů zhruba 600 spokojených návštěvníků.  

 

 

Za VOC Znojmo, o.s. 

Bc. František Koudela              

 

Za SZV Znojmo, o.s. 

Ing. Jaromír Čepička, CSc. 

 

 

 

Za podpory: 

 

   
 
 

 

                                


