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Jubilejní XV. ročník Vinařských Litoměřic se konal ve dnech 21.4. – 22.4.2017 
v Domě kultury a gotickém hradě Litoměřice. 
Jako každý rok nabízeli vinaři z Čech a Moravy 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. 
 
Poháry nejlepším vinařům, ale i zlaté a stříbrné medaile předával hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstek hejtmana Stanislav Rybák 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.  
 
Po slavnostním zahájení předali zástupci Okresní agrární komory Most ocenění 
organizátorovi soutěže panu MUDr. Pavlu Kacerovskému z Ortopedického 
centra Ústí nad Labem za dlouholetou a vynikající spolupráci s OAK Most při 
organizaci této akce formou poděkování (viz níže) a košíkem regionálních 
potravin. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

 
 
 

panu MUDr. Pavlu Kacerovskému 
 

z Ortopedického centra s.r.o. v Ústí nad Labem  
a řediteli výstavy „Vinařské Litoměřice“ 

 

 
 
za dlouholetou spolupráci při akci „Vinařské Litoměřice“, u příležitosti 
jubilejního 15. ročníku. Tato akce je od loňského roku zařazena mezi 
nejvýznamnější akce Ústeckého kraje – „Rodinné stříbro“. 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
patříte mezi vynikající organizátory a nadšence výstavy Vinařské Litoměřice, 
která je velmi náročná na celé zajištění této krásné akce. 
Děkujeme Vám, že můžeme s Vámi spolupracovat a podílet se tak na úspěších 
našich vinařů. 
 
Přejeme Vám do dalších ročníků mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví. 
 
 

AŤ SE VÁM VE VŠEM DAŘÍ. 
 

 

V Mostě, dne 21. 4. 2017 
 
 

 

 

 

Za kolektiv OAK Most 

 

Ludmila Holadová 
ředitelka OAK Most



Záštitu nad touto akcí převzali:  
 

 Miloš Zeman – prezident České republiky 

 Milan Štěch – předseda Senátu PČR 

 Ing. Marian Jurečka – ministr zemědělství ČR 

 Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje 

 Ing. Věra Nechybová – primátorka města Ústí nad Labem 

 Ing. Jan Veleba – Senát Parlamentu ČR, čestný prezident Agrární komory ČR  

 Ing. Miroslav Toman, CSc. – emeritní prezident Agrární komory ČR 

 Mons. Jan Baxant – Litoměřický biskup 

 Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta města Litoměřice 
 
 

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 patnácté.  
 
Mezinárodní prodejní a soutěžní 
výstavu vín navštívilo rekordních 5.000 
návštěvníků. 
 
Generálním partnerem vinařské 
přehlídky byl Ústecký kraj, který 
výstavu zařadil do programu Rodinné 
stříbro, v rámci něhož jsou podporovány nejvýznamnější a nejprestižnější kulturní, 
společenské a sportovní akce regionu. 
 
 
Před vyhlášením oceněných vín hejtman Oldřich Bubeníček uvedl, „Ústecký kraj se díky 
výstavě Vinařské Litoměřice zapsal do povědomí veřejnosti jako kraj vinařský, tedy nejen 
průmyslový. Vinaři z Čech, Moravy a ze zahraničí se již popatnácté sjíždějí právě Litoměřic, 
do oblasti známé jako zahrada Čech. Z malé začínající výstavy v roce 2003 se stala velká 
mezinárodní přehlídka vinařství a i pro moravské pěstitele vín je uznávanou soutěží.“  
 



 

Vzhledem k tomu, že nový prezident AK ČR pan Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. se 
z pracovních důvodů nemohl zúčastnit XV. Vinařských Litoměřic, uvádíme v naší 
informaci jeho zdravici. 
 
 
 

Vážení přátelé a příznivci dobrého vína, 

 

rád bych Vám i jménem Agrární komory České 

republiky tlumočil srdečné pozvání na slavnostní akci 

prezentací a oslavy kvalitního vína, a to jak věřím - 

především domácí produkce. V oblasti pěstování, 

zpracování, prezentace a prodeje vína udělali naši 

moravští a čeští vinaři za poslední roky neuvěřitelné 

množství práce, která se nám nyní zúročuje ve vysoce 

kvalitních řadách vín, která jsou ceněna a hodnocena 

nejenom sommeliery a spotřebiteli v České republice, 

ale jak dokazují četná ocenění i na mnoha 

zahraničních soutěžích a trzích.  

Můžeme tedy společně poděkovat organizátorům, že 

nám dávají pravidelně nahlédnout do aktuálního dění 

ve vinohradnictví a vinařství, a to tou nejpříjemnější 

cestou, tedy odborným program s řízenými degustacemi, širokou osvětou a soutěžemi. 

V provázání a propojení na gastronomii pak jde o vysoce kulturní a společenský zážitek, který 

mohu s hrdostí na práci našich vinařů jenom doporučit. Věřím, že se tak bude dále šířit dobré 

jméno celého českého zemědělství, potravinářství a venkova, které mají oprávněnou ambici 

nabízet a přesvědčovat celou naši společnost o vysoké kvalitě, bohaté chuti a pestré nabídce 

zde vyráběných potravin v provázanosti na péči o život na venkově. 

Pevně tedy věřím, že i nejnáročnější návštěvník si dokáže v předložených kolekcích vín a 

pokrmů vybrat své favority, kteří naplní jeho očekávání a zároveň mu nabídnou hluboké 

chuťové zážitky. Přeji proto všem přítomným příjemně a hodnotně strávený čas a Vinařským 

Litoměřicím plno spokojených návštěvníků.  

 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 

prezident Agrární komory České republiky 

21. duben 2017 

 
 



 
Do soutěže bylo přihlášeno 820 

soutěžních vzorků, soutěžila vína z šesti 

států, kromě České republiky také vína 

ze Slovenska, Německa, Itálie, 

Portugalska a Bosny a Hercegoviny.  

 

V soutěži bylo uděleno 19 velkých 

zlatých medailí, 170 zlatých medailí a 68 

stříbrných medailí.  

 

 

 

Championem výstavy je Rulandské šedé, 

pozdní sběr, ročník 2015 z vinařství České 

zemědělské univerzity v Praze a získalo cenu 

prezidenta ČR Miloše Zemana – Prezidentský 

pohár. Bylo uděleno i dalších 12 hlavních 

ocenění. 

 

 

 

 

Slavnostní předání ocenění a medailí proběhlo v pátek 22. 4. 2016 v Domě kultury. V sobotu 

probíhaly tradiční doprovodné programy, Víno a pokrmy a Víno a zdraví na sále gotického 

hradu. 

  



 

Nejlepší vína v ČR v soutěži výstavy VL 2017 
odrůda jakostní zařazení ročník kat. přihlašovatel/výrobce body 

Champion vín ČR 

Rulandské šedé pozdní sběr 2015 A 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

champion 

Nejvýše ohodnocené víno výstavy bílé ČR 

Rulandské šedé pozdní sběr 2015 A 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

champion 

Nejvýše ohodnocené víno výstavy růžové ČR 
Frankovka rosé pozdní sběr 2015 D Vinný dům, spol. s r.o. 87,5 

Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené ČR 

Merlot pozdní sběr 2015 E 
Kosík vinařství - MUDr. 
Pavel Kosík 

90,5 

Nejlepší odrůdové a známkové víno výstavy ČR se zb. cukrem nad 45g 
Sauvignon výběr z hroznů 2015 C Vinařství LAHOFER a.s 90,6 

Nejlepší šumivé víno – sekt ČR 
Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut 

jakostní šumivé víno 2014 G BOHEMIA SEKT, s.r.o. 87,8 

Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy 

Rulandské šedé pozdní sběr 2015 A 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

CH 

Nejvýše ohodnocené víno soutěže, ze všech soutěžních kategorií 
Riesling Kabinett Kabinet 2015 H TRON spol. s r.o. 92 

 

Nejlepší kolekce v soutěži výstavy VL 2017 
Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy 

Johann W Zámecké vinařství Třebívlice 
Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava 

PATRIA Kobylí, a.s. 
 

Nejlepší vína ze zahraničí v soutěži výstavy VL 2017 
odrůda jakostní zařazení ročník kat. přihlašovatel/výrobce body 

Nejlepší zahraniční víno bílé a růžové 
Riesling Kabinett Kabinet 2015 H TRON spol. s r.o. 92 

Nejlepší zahraniční víno červené 
ROCCA - Negroamaro Don 
Ernesto 

IT 2015 I Dalibor Solivar – Víno SD 88 

Nejvýše ohodnocené zahraniční víno 
Riesling Kabinett Kabinet 2015 H TRON spol. s r.o. 92 

 

Nejlepší kolekce zahraničních vín VL 2017 
Nejlepší kolekce zahraničních vín  

TOKAJ & CO, s.r.o. 
 
 



Také Okresní agrární komora Most přispěla velkým dílem k této krásné akci a opět 
provedla prezentaci, ochutnávky i prodej regionálních výrobků souvisejících s vínem. 
O ústecké 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 Uzenářství Ježek, s.r.o. – uzenářské výrobky, Krušnohorský salám, domácí 
uzený bůček, uzenou krkovičku, tlačenku, klobásy a karbanátky 

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

 firmě Pekařství Oertelt, s.r.o. Most – chléb, špaldový řez, křehouše 

 firmě KREMEX Plus s.r.o. – Míša dort, Snikersový dort, medovník  

 firmě LoPe Fruit s.r.o. Šepetely – jablečné mošty  

 firmě Moštárna In s.r.o. Louny – moštíky 

 firmě Severofrukt s.r.o. Trávčice – sušené chipsy – jablko, hruška, červená řepa 
 

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 a Bc. Lence 
Skalské, bez kterých by se Vinařské Litoměřice neobešly.  

 



 

Ochutnávky se prováděly na těchto místech: 

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

 na řízených degustaci v gotickém hradě za účasti cca 50 degustátorů ve večerních 
hodinách 

 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. 
Málokdy se setkáte s takovým nadšencem a organizátorem, který je nepřekonatelný, 
obrovsky trpělivý a je vždy tam, kde je potřeba. Byl vždy v dobré náladě, velmi ochotný, 
vše řešil okamžitě. Je to osobnost s velkým srdcem a výborný kamarád, je na něm ve všech 
směrech spolehnutí. Všichni účastníci výstavy, a to nejen vinaři si jeho práce váží a velmi 
ho obdivují.  
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 a uzavřít nová přátelství. 
 

 
 

XV. Vinařské Litoměřice se velmi zdařily! 
 

 
 

Už teď se těšíme a zveme všechny na 16. ročník,  
který se bude konat v dubnu 2018,  

opět v Kulturním domě a Gotickém hradu v Litoměřicích. 

 

 
 
V Mostě, dne 24. 4. 2017 
 
Vydává: OAK Most – IC 
 
Naši prezentaci regionálních potravin na XV. Vinařských Litoměřicích finančně 
podpořilo Statutární město Most, kterému patří velké poděkování. 
 
 



Další fotogalerie:  
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
 



               
 
 

 


