
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

27. listopadu 2021, Znojmo 

Sommelierky ovládly soutěž Sommelier Moravy  
 
V Louckém klášteře ve Znojmě proběhla v předposledním listopadovém týdnu soutěž Sommelier Moravy, 
pořádaná Asociací sommelierů ČR. V sommelierském klání, zaměřeném na vína z Moravy a Čech, nedaly 
sommelierky  svým mužským konkurentům šanci a obsadily první příčky. Mezi juniory zvítězila Kateřina 
Albrechtová, studentka SŠ Brno Charbulova, mezi profesionály pak Natálie Bordácsová z JustWINE Brno. 
 
Soutěž, jejíž filozofií je budování vztahu k tuzemským vínům a gastronomii, se člení do dvou kategorií. Kategorie 
Junior (do 21 let) je určena studentům a absolventům škol se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus i 
pracujícím v gastronomii, vinařství a obchodu s vínem. V kategorii Profesionál (od 21 let) mohou soutěžit 
sommelieři, kteří profesi vykonávají aktivně. Akce je otevřená soutěžícím z České republiky, ale i ze Slovenska či 
Rakouska. 
 
Finalisté jednotlivých kategorií:  
 
Profesionálové  
1. místo Natálie Bordácsová, JustWINE Brno  
2. místo Martin Parýzek, Advivum s.r.o.  
3. místo Pavol Velič, WineShop 
 
Junioři 
1. místo Kateřina Albrechtová, SŠ Brno, Charbulova 
2. místo Veronika Kolegarová, Střední škola Brno Charbulova  
3. místo Petra Vejšická, Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram 
 
„Ideální soutěž pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet své sommelierské znalosti a dovednosti. Testy jsou zaměřeny 
zejména na vinařství a vína z Moravy a z Čech a obtížnost otázek respektuje obě kategorie,“ vysvětluje Ivo Dvořák, 
viceprezident Asociace sommelierů ČR. „Cílem je vzbudit v účastnících zájem o kvalitní tuzemská vína, představit 
odrůdovou různorodost našich vín a seznámit soutěžící s novinkami ve vinařství a vinohradnictví České republiky 
včetně všech VOC, tedy vín originální certifikace. Propojením generací sommelierů pak chceme vytvářet odborné 
vazby mezi juniory a profesionály.“ 
 
Velký úspěch zaznamenala novinka v kategorii Profesionál, a to virtuální restaurace. „Sommelier současně 
obsluhoval tři stoly a prováděl servis sektu, bílého a červeného vína. Překvapení a nástrahy ze strany porotců v roli 
hostů dostály slibům velké show na mezinárodní úrovni, která soutěžící připravuje na účast v zahraničních kláních. 
Dvoudenní soutěžení tak bylo zakončeno prestižním finálovým vystoupením, které bylo radost sledovat. V této 
poslední disciplíně předvedl každý sommelier všechny své znalosti o dovednosti,“ přibližuje ředitel soutěže 
František Koudela.   



 

 

Na programu nechyběly přednášky o vybraných vinařských podoblastech ČR či o spolku Mladých vinařů, degustace i 
exkurze do vinařství Piálek & Jäger s.r.o. spojená se zážitkovou gastronomií. 
 
Výkony sommelierů posuzovala porota v následujícím složení: Martin Pastyřík, prezident Asociace sommelierů ČR, 
Ivo Dvořák, viceprezident Asociace sommelierů ČR, Míčka Zlatko, viceprezident Asociace sommelierů ČR, František 
Koudela, ředitel pro vzdělávání a soutěže Asociace sommelierů ČR, Martina Šoltová, degustátorka a členka Asociace 
sommelierů ČR, Tomáš Odermatt, BACCHUS Vins & Champagnes a.s. a Libor Nazarčuk, člen představenstva 
Asociace sommelierů ČR. 
 
Soutěž se konala za podpory Vinařského fondu ČR, města Znojma a Jihomoravského kraje. Záštitu nad semináři, 

školeními a soutěží o titul Sommelier Moravy 2021 převzal ministr zemědělství ing. Miroslav Toman. Garantem a 

hlavním organizátorem soutěže je Asociace sommelierů České republiky, spoluorganizátorem je spolek VOC 

Znojmo. Mediálními partnery jsou časopis Sommelier a časopis Wine & Degustation. Partnery soutěže jsou: spolek 

Mladých vinařů, Svaz vinařů ČR, Hotel Galant Mikulov, Merlot d’Or, Bacchus, Penzion Krásný sklep Nový Šaldorf a 

Pulltex. 

Více info o soutěži na www.sommeliermoravy.cz.  
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.sommeliermoravy.cz/

