
Třetí ročník soutěže
o titul Vinařství roku,
kterou vyhlašuje Svaz
vinařů ČR, má už svého
vítěze. Stalo se jím
vinařství Malý vinař
František a Hana
Mádlovi. Během
slavnostního galavečera
12. dubna v pražské
Lucerně převzal
František Mádl ocenění
z rukou českého
ministra zemědělství
Petra Bendla.

Vítěz se utkal ve finále s další-
mi pěti vinařstvími, která

byla nominována z 878 tuzem-
ských vinařských společností.
Do samotného finále soutěže
postoupili vinaři František
Mádl, Vladimír Tetur a Miroslav
Volařík a společnosti Moravíno,

s. r. o., Znovín Znojmo, a. s.
a Vinné sklepy Valtice, a. s.

„U všech finalistů jsme se se-
tkali s vysokou profesionalitou,
entuziasmem a láskou k vínu.
Všichni byli výborně připraveni
a vybrat vítěze nebylo snadné.
Rozhodovali maličkosti,“ uvádí
Ivo Dvořák, předseda odborné
poroty. Ta se nakonec rozhodla

udělit titul Vinařství roku 2011
právě vinařství Františka Mádla.
„Jde o vinařství, které vyrábí ne-
jen znamenitá vína, ale má kon-
cepci rozvoje, podporuje vzdělá-
vání a má i šetrný přístup k pří-
rodě. Kvalitní víno tam hraje
hlavní roli,“ dodává Dvořák.

Majitel vinařství František
Mádl převzal od ministra země-

dělství Petra Bendla bronzovou
plaketu a finanční prémii ve vý-
ši 100 000 Kč od generálního
partnera České spořitelny. Na-
víc teď vítěze čeká také uvedení
do Síně slávy vinařství ČR zříze-
né v Národním vinařském cen-
tru ve Valticích. „Současně bu-
de mít oceněný možnost užívat
titul pro své marketingové úče-
ly, a to bez časového omezení,
vždy s uvedením roku 2011, za
který jej získal,“ říká tajemník
Svazu vinařů ČR Martin Půček. 

Vindemia Publica 2011
Vítězem cena veřejnosti Vinde-
mia Publica 2011 se stala společ-
nost Vinné sklepy Valtice, a. s.
O ceně rozhodovala široká ve-
řejnost, která letos vybírala z cel-
kem 55 vinařství. Hlasování pro-
bíhalo od 1. března do 5. dubna
na webových stránkách nebo
prostřednictvím aplikace pro
tzv. chytré telefony. Veřejnost
podpořila svá oblíbená vinařství
12 824 hlasy. 

Za kvalitní novinářskou prá-
ci propagující víno ocenil Svaz
vinařů ČR titulem Vindemia Ac-
ta v letošním roce novináře Jiří-
ho Kolečka, který patří k nej -
uznávanějším enonovinářům
s dlouholetým zájmem o morav-
ská a česká vína.

O soutěži 
Soutěž vyhlašuje již třetím ro-
kem Svaz vinařů ČR ve spolu-
práci s Národním vinařským
centrem a za významné podpo-
ry Vinařského fondu ČR a dal-
ších partnerů. Na rozdíl od ji-
ných vinařských soutěží v České
republice si statut soutěže Vinař-
ství roku zakládá na komplex-
ním posuzování vinařských spo-
lečností – tedy nejen na základě
kvality vyráběného vína, ale také
podle toho, jak svým podniká-
ním přispívají k pozvednutí,
rozvoji a modernizaci oboru vi-
nařství. Martin Půček k tomu
dodává: „Odborníci posuzovali
vinařství nejen podle objektiv-

ních kritérií, jakými jsou např.
úspěchy v oblastních soutěžích
systému Národní soutěže vín, fi-
nální umístění v Salonu vín ČR
nebo úspěchy ze zahraničních
soutěží, ale také na základě to-
ho, jak svým podnikáním přispí-
vají k pozvednutí, rozvoji a mo-
dernizaci oboru vinařství.“

Historicky prvním držitelem
titulu Vinařství roku v roce 2009
se stal Vinselekt Michlovský,
v loňském roce se vítězem stala
společnost Bohemia Sekt, a. s. 

Charitativní projekt
Charitativní aukce je již samo -
zřejmou součástí projektu Vi-
nařství roku a nechyběla v Lu-
cerně proto ani letos. Originál-
ních sady vín od finalistů soutě-
že povýšili na umělecká díla
přední čeští výtvarníci, aby pro-
střednictvím aukce na finálo-
vém večeru nebo i díky on-line
aukci, která probíhala až do 30.
dubna na www.vinarstviroku.cz,
podpořili dobrou věc. Výtěžek
aukce ze slavnostního večera le-
tos činil 210 000 Kč a byl pou-
kázán ve prospěch společnosti
Dialog Jessenius, o. p. s., která
usiluje o zajišťování informova-
nosti pacientů s dlouhodobými
a těžkými chorobami a přispívá
ke zlepšení komunikace s lékaři
v těžkých situacích, do nichž se
díky onemocnění dostávají oni
i jejich příbuzní. 

Doprovodný program
Během večera měli hosté mož-
nost ochutnat nejen vína šesti fi-
nalistů, ale také se v Lucerně
představila stovka vín, která vze-
šla ze soutěže Salon vín – Ná-
rodní soutěže vín ČR. Průběh
slavnostního večera zpestřila
svým jedinečným vystoupením
Marie Rottrová, která svoji ofici-
ální kariéru ukončila v loňském
roce a není již možné ji běžně vi-
dět na koncertních pódiích. Za-
zpíval i jazzový zpěvák Láďa
Kerndl a celým večer provázel
moderátor Jakub Železný. (sv)
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Slámová vína představují gur-
mánskou specialitu, jež se

konzumuje při zvláštních příle-
žitostech. Vyrábí se z pečlivě vy-
braných hroznů, nejlepších
a nejvyzrálejších, které se nejmé-
ně na tři měsíce ukládají na slá-
mu či rákos nebo se zavěšují ve
větraném prostoru. Jde o zcela
speciální technologii, kdy je čis-

tou přírodní cestou, tzv. odpa-
rem, odstraněna z hroznů voda.
Zcela vysušené a zdravé hrozny
se následně pomalu ručně lisují,
přičemž výlisnost číní pouhých
15–30 % oproti 70–75 % u kla-
sických hroznů. 

Nejvýznamnějšími produ-
centy slámových vín jsou Fran-
cie (Vin de paille), Itálie (Passi-

to), Česká republika a Sloven-
sko (slámové víno), Německo,
Rakousko a Švýcarsko (Stroh-
wein). Alternativu slámových
vín představují vína sušená na
třtinových rohožích v Rakousku
nazývaná Schilfwein.

Jako každý rok v únoru
a březnu, tak se i letos v jednot-
livých vinařstvích konalo slav-
nostní lisování vína, jež bývá zá-
roveň příležitostí pochlubit se
s produkcí ostatního vína před-
chozího roku. Jednou z těchto
akcí, která má už svou tradici
a patří k neojblíbenějším a nej-
vyhledávanějším, je lisování slá-
mového vína v produkčním are-

álu Vinných sklepů Lechovice
v Boroticích. Lechovičtí jsou
známi ve vinařském světě svou
kvalitní produkcí a jejich vína
jsou oceňována na mezinárod-
ních soutěžích, není tedy divu,
že slámové víno představuje
v jejich sortimentu pomyslnou
královskou korunku. Prapůvod
toho letošního spočívá v odrů-
dě Veltlínské zelené, jehož
hrozny uzrály v Boroticích na
viniční trati Nad Kolářovým
sklepem. Při sklizni měly cuker-
natost 21,2°, mošt z nich pak
v únoru 49,6° normovaného
moštoměru.

Text a foto: Bohumil Brejžek

Titul Vinařství roku 2011 získala firma
Malý vinař Františka a Hany Mádlových

Vinařská rodinná firma
Františka a Hany Mádlových
působí od roku 1992 v obci
Velké Bílovice, která se nachází
na jihovýchodním okraji
velkopavlovické vinařské
podoblasti. Patří mezi tradiční
vinařské obce s rozsáhlými
vinicemi. V České republice je
dnes tato obec vůbec největší
co do rozlohy vinic (750 ha)
i do počtu vinařů (přes 900
pěstitelů). Půdy pro pěstování
révy jsou převážně tvořeny
navátými sprašemi místy
obnaženými na vápenatý jíl.

V nižších polohách jsou
zastoupeny také černozemě
a slíny. Tato půdní různorodost
dává dobré předpoklady pro
pěstování většiny odrůd
zapsaných v Odrůdové knize.
Vína jak bílá, tak především
červená, se vyznačují tělnatostí
a příjemným, typickým
buketem. Mádlovi se snaží
podchytit vlastnosti těchto
lokalit v charakteru vín. Révu
vinnou pěstují na ploše 10 ha,
a to co nejvíce ekologicky
šetrným způsobem. Roční
produkce se pohybuje okolo
200 000 lahví. Vína jsou
kvašena a školena v nerezových
tancích, část červených vín
zraje v dubových sudech. Vína
jsou nabízena především
v gastronomických zařízeních.
Filozofií této společnosti je
tvořit víno v co největším
souladu s přírodou tak, aby
pozvedalo náladu a mysl. Tomu
odpovídá i název Malý vinař,
který vyjadřuje doslova hravý
přístup k révě vinné, vínu, jeho
milovníkům a vinotékám. ●

Druhý ročník mezinárodní soutěže ledových a slámových
vín Ice Wine du Monde, jejímž cílem je poskytnout
výrobcům slámových a ledových vín příležitost vzájemného
srovnání na světové úrovni a upozornit na Českou
republiku jako na vinařskou destinaci, se letos uskuteční
ve dnech 31. srpna až 2. září v Lednicko-valtickém areálu.

Slámová a ledová vína budou koncem léta opět soutěžit

Malý vinař 
se představuje

Vinař František Mádl z Velkých Bílovic s bronzovou plaketou za vítězství v soutěži Vinař roku 2011

František Mádl při přebírání ceny z rukou ministra zemědělství
Petra Bendla (uprostřed) a ředitele Vinařského fondu ČR
Jaroslava Machovce (vpravo) Foto Bohumil Brejžek

Foto Vinařský fond ČR


