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Historické pojednání o výstavnictví a vinných trzích ve Valticích

Historicky vzato, první informace o různých podobách vinařských výstav, konaných 
ve Valticích, jsou vzpomínány již dříve než ve 20. století, a to většinou ve spojení se 

zemědělskými výstavami. V 18. století ještě nebyl ve Valticích vhodný prostor ani žádná 
organizace, která by se vinařským výstavnictvím zabývala. Zimní Jízdárna valtického zám-
ku sloužila hlavně pro knížecí koně a zájemce o jezdecké umění. 

Obrovský prostor zámec-
ké Jízdárny (76 m  dlouhá, 
17 m  široká) byl využíván 
především pro knížecí koně 
a jezdeckou školu.

S rozvojem spolkové čin-
nosti i nárůstem ploch kníže-
cích a soukromých vinic poča-
li organizátoři zemědělských 
výstav využívat i  Zimní jíz-
dárnu. Ve vídeňském archivu 
se nachází historické zprávy 
o takových výstavách ve Val-
ticích. Bylo zjištěno, že v ob-

Historické pojednání o výstavnictví 
a vinných trzích ve Valticích

dobí od 30. září do 5. října v  roce 
1858 uspořádal Okresní hospodář-
ský spolek ve Valticích pod patrona-
cí knížete Jana II. z Liechtensteina 
zemědělskou výstavu – poprvé v zá-
mecké jízdárně. I když byla jízdár-
na dostavěna již v  roce 1715, tou-
to výstavou byla poprvé zpřístup-
něna veřejnosti. Návštěvníci moh-

Obrovský prostor zámecké Jízdárny (76 m dlouhá,
17 m široká) byl využíván především pro knížecí koně 
a jezdeckou školu

Jízdárna za Liechtensteinů - historický snímek z doby ko-
nání jezdecké školy koncem 19. století

I v roce 1860 se ve 
Valticích konala země-
dělská výstava spojená 
s  výstavou 1 000 vzor-
ků vín z okolních vinař-
ských obcí. Návštěvníci 
byli také formou odbor-
ných přednášek sezna-
mováni s  pěstováním 
révy vinné a ovoce.

Počátkem 20. sto-
letí se vinaři v tehdejším 
Rakousku-Uhersku již 
vzpamatovali z  rozvratu 
vinic, způsobeného kon-
cem 19. století houbovými choroba-
mi (peronospora a oidium) a ničivým 
škůdcem živočišným (révokaz), a po-
stupně opět nastal rozvoj vinohrad-
nictví a vinařství. To zřejmě vyvola-
lo potřebu zviditelnit vinařství jako 
samostatný a  významný obor v  ze-
mědělství, a tak i vinařské výstavy se 
počínají osamostatňovat, nebo jsou 
spojovány s výstavou ovoce.

Ve dnech 20. až 24. září roku 
1902 se konala ve Valticích výsta-

va k 50. výročí založení Okresního hos-
podářského spolku. Součástí této výsta-
vy bylo také poprvé lesnictví a myslivost, 
a  tak se vystavovalo na mnoha místech 
Valtic: v Lednické aleji, na náměstí, na 
Sobotní ulici a také v zámecké jízdárně. 
Že to byla událost skutečně pozoruhod-
ná, o tom svědčí mimo jiné vydání kni-
hy „Dějiny města Valtic“, a  také dobo-
vé pohlednice, kterou se podařilo získat 
městu Valtice od pana Mgr. Weinlan-
da z Vídně. Je na ní vidět vyzdobená zá-
mecká jízdárna před výstavou vín a ob-
sluhující personál.

Dobová rytina výstavy ovoce a vína v Zimní Jízdárně v polovině 
19. století 

li obdivovat nové zemědělské stroje, výrobky z hedvábí, potřeby pro domácnost a  také 
169 vzorků ovoce a zeleniny od místních pěstitelů. K ochutnání bylo neuvěřitelné množ-
ství 2 000 vzorků vín z Valtic a okolních vinařských obcí, což svědčí o velké popularitě 
pěstování révy vinné v tomto regionu.

Organizátoři výstavy vydali také výpravný Katalog 
s popisem mnohých exponátů
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a ve východním křídle počala JEDNOTA Mikulov budovat v  roce 1967 nákladem 
7,5 milionů korun hotelové zařízení 

10) výbor VVT rozhodl také o udělování medailí u každé odrůdy od II. VVT s podmín-
kou limitů vína: zlatá – 50 litrů, stříbrná 25 litrů a bronzová 15 litrů vína. 

V čele dění při přípravách I. Valtických vinných trhů stáli: předseda MěNV ve Valti-
cích František Brandštetr, ředitel Státního statku Valtice Jan Pánovec, ředitel SZTŠ Val-
tice Ing. Jaroslav Šťastný, vedoucí Viničního a sklepního hospodářství Jaromír Kříž, dále 
Miroslav Šipr, Vojtěch Jánský, Matěj Popovič a František Mrázek.

František Brandštetr
předseda

František Mrázek
organizační vedení 

Jan Pánovec
1. místopředseda

Ing. Jaroslav Šťastný
2. místopředseda 

Matěj Popovič
jednatel

Vojtěch Jánský
technické vedení
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Konaly se ve dvou volných dnech – v neděli 7. května a v pondělí 8. května, tehdy ješ-
tě v kinosále u Besedního domu, ale zčásti také v prostorách Španělské konírny na 

zámku ve Valticích. V této době probíhaly na valtickém zámku velmi pozvolným tem-
pem stavební opravy a zámeckou jízdárnu užíval Státní statek Valtice jako sušárnu tabáku. 

Vzorky vín pro VVT byly shromážděny ve školním sklepě SZTŠ Valtice pod ředitel-
nou a degustace se uskutečnila 14. dubna v kulturní místnosti Viničního a sklepního hospo-
dářství, Státního statku Valtice. Předsedou Komise znalců byl doc. Ing. Vilém Kraus, CSc.

Zasedací místnost na Viničním a sklepním hospodář-
ství Státního statku Valtice s typickým ratanovým ná-
bytkem splňovala pro odbornou degustaci požadované 
podmínky

toveny až po termínu výstav-
ních dnů, tak byly předávány 
jenom vypsané diplomy. Vzor-
ky vín nalévali odborné komi-
si dva mladí sklepmistři: Ing. 
Antonín Šťastný ze Zámecké-
ho sklepa a Jiří Marek ze skle-
pa Křížového. 

Klasické pohárky „chut-
načky“ vyrobili i  s  potiskem 
znaku města Valtice a ročníkem 
skláři ve Sklárnách Květná, kde byl vedoucím výroby p. Glončák, rodák z Valtic. Police a pulty 
pro uložení a nalévání vzorků vín byly vypůjčeny od zahrádkářů.

Na I. VVT 1967 bylo evidováno 1 460 platících návštěvníků, byly vytisknuty a návštěv-
níkům předávány jednobarevné Katalogy a „chutnačky“ s potiskem i bez potisku. Vstupné 
bylo 10 Kč a za to návštěvníci obdrželi také Katalog, „chutnačku“ s ročníkem a bločky na 
3 vzorky vín. Bratislavská televize natočila ve Valticích o I. VVT 1967 propagační fi lm.

Ekonomický výsledek I. Valtických vinných trhů skončil z výše uvedených důvodů 
menší ztrátou. Nebyly žádné zkušenosti s nákladovými položkami (nákup vítězných vín, 

propagace, zhotovení diplomů, 
úhrady brigádníkům apod.) 

Organizační výbor praco-
val v roce 1967 ve složení: Fran-
tišek Brandštetr – předseda, Jan 
Pánovec a  Ing. Jaroslav Šťast-
ný – místopředsedové; Matěj Po-
povič – jednatel, František Mrá-
zek a mjr. Vojtěch Janský – orga-
nizační a  technické vedení; vel-
mi úzce spolupracoval s výborem 
Miroslav Šipr – ředitel na valtic-
kém zámku. 

Prvním historicky dolo-
ženým informátorem o  novo-
dobých Valtických vinných tr-
zích byl v  okresním týdeníku 
Nový Život učitel hudby ve Val-
ticích Jaromír Krbeček – zveřej-
nil zde pozvánku na výstavní dny 
I. Valtických vinných trhů. Ce-
lostátní odborný časopis VINO-

dd íí ý bb GGl ččákák dák V lti P li lt

Pozvánka na I. Valtické trhy

Výstavní plochy pro realizaci vinných trhů se obtížně získávaly, a  proto i  účast na 
I. Valtických vinných trzích byla omezena jen na valtické vinaře. Státní statek Valtice se pre-
zentoval 24 vzorky vín, Školní statek SZTŠ Valtice dodal 11 vzorků vín a ještě zde vystavo-
vali svá vína někteří valtičtí zahrádkáři ( Jan Glončák, Josef Špičák, Čeněk Dobeš, Jan Smr-
ček, Jaroslav Škorpa). Protože snaha vrátit se ke skutečnému tržnímu pojetí vinných trhů 
byla ze strany výboru VVT opravdová, všech 40 vzorků vín bylo v katalogu uvedeno i včet-
ně nabídnutého množství vína k prodeji. Pouze k ochutnání měli návštěvníci vinných trhů 
ze Státního statku Valtice ještě 21 vín archivních (vína od roku 1949 do roku 1965 – oceně-

ná na mezinárodních výstavách) a ze Škol-
ního statku SZTŠ Valtice 10 archivních vín 
(ročníky 1964 a 1965). Vzorků vín bylo po-
měrně málo, hodnocení všech vín proběhlo 
v jedné komisi, a to podle 20bodové stupni-
ce. A bylo dost přísné, titul Champion VVT 
1967 získalo nejvýše obodované archivní 
víno Tramín ročník 1964 (18,80 bodů) ze 
Školního statku Valtice, v tomto roce ještě 
bez udělení poháru. Medaile objednal vý-
bor VVT v Kremnici v  barevném rozliše-
ní (zlatá, stříbrná a bronzová), ale byly zho-
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Plakátek s informacemi 
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Toto je vůbec první reference o VVT v novinách Nový Ži-
vot od valtického občana Jaromíra Krbečka

První verze diplomů udělovaných na VVT v letech 
1967–1970

Ve Španělské konírně chutnají vzor-
ky vína předseda Fr. Brandštetr a Ma-
těj Popovič

Vzorky vína Vojtovi Janskému a Matěji Popovičovi na-
lévá František Vorlík v té době ještě i s cigaretou v puse

HRAD považoval v  té době zřejmě 
I. VVT za regionální událost a žádná 
zpráva se tam neobjevila. Zato byl ale 
podle zápisu z výboru natočen o vin-
ných trzích krátkometrážní fi lm Bra-
tislavským televizním studiem. Jako 
host se objevil populární herec Ilja 
Prachař.

Katalog 

Bločky na víno byly je-
nom v  jedné ceně, očíslo-
vané a vytisknuté pro ně-
kolik ročníků VVT Chutnačka s ročníkem 1967
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nické škole Valtice. Následně pod ZP ČVTS přesměroval svou činnost a účet i výbor VVT. 
Tak se stalo, že v tomto ročníku byly ještě na některých tiskovinách vedeny VVT pod Osvě-
tovou besedou, ale v Katalogu už pod ZP ČVTS. Stávající předseda výboru VVT Rudolf 
Halouzka již jenom reprezentoval a do koordinace příprav výstavních dnů se již více zapojili 
členové výboru ze Státního statku Valtice, především z Viničního a sklepního hospodářství.

Počátkem dubna – ve dnech 1.–14. dubna svezla autodoprava Státního statku Valtice při-
hlášená vína do vinného sklepa pod ředitelnou SZTŠ Valtice. Každý přihlášený vzorek byl re-
prezentován 6 láhvemi vína. Na VIII. VVT se hodnotilo opět na Novostavbě, dne 18. dubna, 
pětatřicetičlennou komisí znalců pod řízením předsedy Ing. Antonína Šťastného. K dispozici 
bylo celkem 342 vín ze všech vinařských oblastí ČSR. O hodnocení na VVT byl již mezi vinaři 
velký zájem, a tak nebyl do žádné z pěti odborných komisí znalců nominován žádný člen výbo-
ru VVT ani z Viničního a sklepního 
hospodářství ve Valticích. Rakous-
ká vína již hodnocena nebyla. Také 
zahrádkáři v tomto ročníku vystavo-
vali již v menším množství – 10 za-
hrádkářů z Hlohovce dodalo 16 vín 
a 6 zahrádkářů z Valtic dodalo 11 vín 
– počet zahrádkářů se stále snižoval 
v důsledku velkých technologických 
rozdílů ve výrobě vína u velkovýrob-
ců a  zahrádkářů a  také nemožnos-
ti dodávat legálně vína zahrádká-
řů na trh (byly jim uděleny jenom 

3 bronzové me-
daile). Každý člen 
hodnotící komise 
mohl sledovat prů-
běžně konečné vý-
sledky hodnocení 
vín na světelných 
tabulích. 

Státní svá-
tek 9. května vyšel 
na čtvrtek, a tak již 
8. května ve středu 
dopoledne učitelé 
ze SZTŠ Ing. Dra-
homír Míša a  Ing. 
Vojtěch Pazderka 
počali po několika-

VIII. Valtické vinné trhy v roce 1974

Členové organizačního výboru VVT se jen zčásti vyměnili proti předchozímu roční-
ku: ve funkci ekonoma vystřídal po kontrole Výborem lidové kontroly (VLK) v dubnu 

opatrného Filipa Piska agilnější pracovník JEDNOTY Bohumil Pohanka, odešel zástupce 
JEDNOTY Richard Belžík. Pomalu, ale jistě dozrával problém, jak dál organizačně zajis-
tit VVT. Agilní ředitel valtického statku Ing. Bedřich Buchta se zúčastňoval jednání výboru 
stále méně, neboť připravoval sloučení státních statků na okrese Břeclav do jednoho velké-
ho statku. Opravy vnitřních omítek a podlah ve výstavním areálu postupovaly pomalu, a tak 
bylo ještě stále třeba o výstavních dnech stěny zakrývat zeleným chvojím a plátny. 

Koncem roku 1973 vznikl problém s fi nancováním Valtických vinných trhů prostřed-
nictvím Osvětové besedy jako zařízení Městského národního výboru ve Valticích. Vedou-
cí odboru ONV v Břeclavi nařídil provést revizi hospodaření Osvětové besedy, při níž byl 
samostatně veden také účet Valtických vinných trhů, což nebylo v souladu se stávajícími 
předpisy. Výsledkem fi nanční kontroly byl dodatečný odvod daně z příjmů 51 039 Kč na 
účet ONV a následovalo pozastavení činnosti VVT při Osvětové besedě.

Bylo třeba najít pro zastřešení Valtických vinných trhů novou organizační formu. V této 
době se počala v Československu v rámci zajištění obdobné činnosti uplatňovat Česká vě-
deckotechnická společnost (ČVTS), jejíž závodní pobočka vznikla v dubnu 1974 i na poli-
ticky a ekonomicky konsolidovaném Státním statku Valtice a při Střední zemědělské tech-

 

 

Výbor VVT nechal vytisknout STATUT VVT a rozeslal vinařům spolu s pozváním na VVT

 

V degustační komisi byl také sklepmistr Jan Vlk, za 
ním Ing. Anton Navara z Výzkumného ústavu vino-
hradnicko-vinařského se sídlem v Bratislavě 
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leté přestávce opět organizovat před zahájením VVT „Oborový den “ za účasti předních od-
borníků z ČSSR. Tím se protáhl program výstavních dnů na čtyři, neboť zahájení a předání 
medailí se uskutečnilo odpoledne po Oborovém dnu. 

Zaplněný sál Novostavby – více než 150 vinohradníků a vinařů pozorně sledovalo přednášky

Přednášející - doc. Ing. Ján Farkaš, CSc. 
z Modry

Novostavba zaplněná vinaři 
Pohled z balkonu na Jízdárnu, připravenou na 
výstavní dny VVT – stolové uspořádání

Odpoledne 9. května ve 14 hodin nově zvolený předseda ZP ČVTS a ředitel Státní-
ho statku Valtice Ing. Bedřich Buchta zahájil VIII. Ročník VVT a spolu s předsedou vý-
boru VVT Rudolfem Halouzkou a ředitelem SZTŠ Ing. Vladimírem Pátkem předali me-
daile a diplomy bodujícím vinařům. Bylo předáno 35 zlatých, 28 stříbrných a 24 bronzo-
vých medailí. Champion VVT byl vybrán z nejvýše hodnocených vín jednotlivých odrůd 
jenom posledního ročníku, aby se zdůraznilo zaměření VVT na mladá vína připravená pro 
trh. Byly uděleny také další ceny: Svazu družstevních rolníků v Břeclavi, Krajské země-
dělské správy v Brně a cena nejvýše obodovanému vínu ze všech zúčastněných vín. Nej-

Hrála také dechovka Charvatčanka
Předávání medailí a diplomů z rukou Ing. Anto-
nína Šťastného a předsedy VVT Rudolfa Halouz-
ky, u  mikrofonu oba místopředsedové VVT Ing. 
Bedřich Buchta a Ing. Vladimír Pátek – medaile 
z rukou Ing. Antonína Šťastného přebírá Ing. Ja-
romír Čepička z JZD „Mír“ Práče

Předseda výboru VVT Rudolf Halouzka pře-
dal 16 medailí zástupcům Viničního a sklepního 
hospodářství – Ing. Janu Otáhalovi a J. Markovi

Za Vinařské závody Mikulov přebral diplom od 
Ing. Antonína Šťastného p. Kaidl ze závodu Mi-
kulov, MVZ

Josef Menšík junior s přítelem koštují Ing. Josef Menšík senior žil trvale ve Valticích

Odborníci v Jízdárně – Jan Slunský a Ing. Karel 
Vlašic, Ing. Stanislav Kubík a Ing. Jan Štěpánek

Na zdraví přiťukává mladík Grbavčic
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