Morawskie i czeskie wina potwierdzi³y w roku 2011 wysok± jako¶æ w konkursach ¶wiatowych
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Dzia³alno¶æ handlowa
Rok 2011 przyniós³ morawskim i czeskim winiarzom wiele znacz±cych sukcesów i wyró¿nieñ w konkursach
miêdzynarodowych. Z trzech z nich wróci³y nasze wina z tytu³ami absolutnych czempionów, co tylko
potwierdzi³o d³ugotrwa³y trend kierunku morawskich i czeskich win do ¶wiatowej czo³ówki. Prezentacja win z
RC przebiega³a przy wsparciu finansowym Funduszu Winiarskiego, organizacyjnie pomoc zapewnia³o
Narodowe Centrum Wina.
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Pierwszym konkursem zagranicznym, na który wyruszy³a morawska i czeska wina by³ Vinalies
Internationales w Pary¿u. Aczkolwiek rocznik 2010 nie by³ dla winiarzy wcale rocznikiem ³atwym, na jako¶æ
morawskich i czeskich win na szczê¶cie nie mia³o to wp³ywu. Do konkursu zg³oszono razem 119 win a
Republika Czeska uzyska³a 5 medali z³otych i 30 medali srebrnych. Najwiêkszy sukces odnios³o winiarstwo
Josefa Dufka, które uzyska³o dwa z³ote medale za Rulandské ¹edé, wybór z jagód 2009 i Ryzlink vla¹ský,
pó¼ny zbiór 2010, srebrne medale uzyska³o wino Aurelius, pó¼ny zbiór 2010 i Rulandské ¹edé, wybór z
winogron 2010. W Pary¿u wyró¿nione wina trafi³y nastêpnie do publikacji 1000 Vins du Monde, przewodnika
po najlepszych winach ¶wiata.
Kolejnym francuskim konkursem by³ Chardonnay du Monde, który przyniós³ fenomenalny sukces dla Josefa
Valihracha, którego wybór z winogron 2006 uzyska³o cenê za trzeci najlepszy Chardonnay w ¶wiecie.
Równie¿ dalsze jego wino nie zosta³y bez medalu: Chardonnay, wybór z winogron 2007 uzyska³o medal
br±zowy.
W konkursie Concours Mondial Bruxelles obroni³a Republika Czeska 21 medali ju¿ drugi rok z rzêdu. Znowu
powodzi³o siê Josefovi Valihrachovi, którego Chardonnay, wybór z winogron 2007, uzyska³o wielki z³oty
medal. Tak wysokie wyró¿nienie zdoby³a Republika Czeska po raz pierwszy w historii. Ogó³em morawskie i
czeskie wina przywioz³y jeden wielki z³oty medal, dwa medale z³ote i osiemna¶cie medali srebrnych.
Serial presti¿owych konkursów zagranicznych kontynuowano w maju w Londynie na Decanter World Wine
Awards. Historyczny sukces osi±gnê³y tu nasze wina czerwone. Z osiemnastu win wyró¿niono a¿
dwana¶cie. O pierwszorzêdnych walorach morawskich i czeskich win wiadomo jest ju¿ w ¶wiecie, ale fakt,
¿e na presti¿owym konkursie pokonujemy Francjê, W³ochy czy Amerykê Po³udniow± równie¿ w winach
czerwonych, do tego musz± dumni w³a¶ciciele renomowanych domów winiarskich ca³ego ¶wiata powoli
przywykaæ. Z ogólnie zg³oszonych 118 win uzyska³y w Londynie morawskie i czeskie wina 10 srebrnych i 33
br±zowych medali oraz 40 dyplomów. Do grona najlepszych winiarzy w³±czy³ Tomá¹ Krist z dziesiêcioma
wyró¿nieniami oraz Zámecké vinaøství Bzenec z dziewiêcioma wyró¿nieniami.
Konkurs Muvina 2011, który przebieg³ w s³owackim Preszowie, opanowa³y zw³aszcza nasze wina s³odkie.
O dwa najcenniejsze z³ote medale zas³u¿y³y siê Vinné sklepy Lechovice i Vinné sklepy Valtice.
Na koñcu czerwca morawskie i czeskie wina zawêdrowa³y za ocean do USA i znów siê op³aca³o. W
konkursie San Francisco International Wine Competition uzyska³o Winiarstwo Líbal s.r.o z Horních Dunajovic
tytu³ najlepszego Sauvignon konkursu. Wyró¿nienie to mia³o donios³e znaczenie dla systemu oznaczania
win VOC (wino oryginalnej certyfikacji), którego pierwszy przedstawiciel w tak znacz±cy sposób pokaza³ siê
na arenie miêdzynarodowej. Morawskie i czeskie wina wywalczy³y 79 medali, a wiêc jeszcze o trzy medale
wiêcej, ani¿eli w roku poprzednim.
W czerwcu zawêdrowa³y nasze wina do s±siedniej Polski, która go¶ci³a konkurs wêdrowny" Vinoforum.
Celem konkursu jest porównywanie win proweniencji ¶rodkowoeuropejskiej z reszt± ¶wiata. Czempionem
konkursu zosta³ Ryzlink rýnský, wino lodowe 2009 z firmy Znovín Znojmo s.a.
Do najbardziej presti¿owych konkursów ¶wiatowych nale¿y dziêki bardzo surowym ocenom punktowym
bezsprzecznie MUNDUS vini, który przebiega³ w ubieg³ym roku w Niemczech. Morawskie i czeskie wina
przywioz³y z tego konkursu 11 medali. Trzy uzyska³y Vinné sklepy Valtice a Vinselekt Michlovský a.s. obroni³
z³oty medal z roku 2010, tym razem za pó³s³odki Ryzlink vla¹ský, wybór jagód 2009.
Jesieni± kolejnym konkursem by³ AWC Vienna w Wiedniu. Morawscy i czescy winiarze zg³osili do konkursu
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292 win, z których a¿ 241 uzyska³o jedno z wyró¿nieñ. Najlepiej wypad³o Vinaøství U Kaplièky z czterema
z³otymi i piêcioma srebrnymi medalami.
Zakoñczenie roku nale¿a³o do konkursu Terravino, który przebiega w Izraelu. Vinaøství Èech z Tvrdonic
zosta³o w tym roku z swoim lodowym winem Sauvignon 2010 absolutnym zwyciêzc±, miêdzynarodowym
czempionem konkursu i czempionem kategorii. Z tego samego winiarstwa punktowa³o równie¿ wino ró¿owe
Cabernet Sauvignon 2010, które uzyska³o wielki z³oty medal i tytu³ czempiona w kategorii win ró¿owych.
Razem Czeska republika przywioz³a 4 wielkie z³ote medale, 13 medali z³otych i 19 medali srebrnych.
Rok 2011 bezsprzecznie wpisa³ siê do ¶wiadomo¶ci fachowców winiarskich jako rok bardzo udany.
Morawscy i czescy winiarze nawi±zali do sukcesów z lat poprzednich, w niektórych aspektach sukces by³
jeszcze bardziej znacz±cy. Pomy¶lny udzia³ w konkursach miêdzynarodowych jest znakiem, ¿e wina
morawskie i czeskie s± nie tylko na bardzo wysokim poziomie, ale g³ównie s± one oryginalne i
rozpoznawalne w szerokiej konkurencji najlepszych ¶wiatowych firm winiarskich.
Wiadomo¶æ prasowa, ¼ród³o: NVC & Omnimedia
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