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Třídenní událost hostila 383 vinařů a obchodníků s vínem. Zú-
častnilo se jí 8 950 návštěvníků. Tím byla naplněna prognóza 
největší vinařské akce roku. Výstaviště PVA Expo Praha Letňany 
tak na ploše 6 800 m2 patřilo vinařům z ČR i ze zahraničí, distri-
butorům vína a hlavně návštěvníkům – jak z oblasti HORECA, 
tak odborné veřejnosti a privátním zákazníkům. 

Součástí veletrhu byly samotné degustace na stáncích vysta-
vovatelů, ale také pestrý doprovodný program. Ve střední hale 
probíhaly pravidelné prezentace Průvodce nejlepšími víny ČR 
pod koordinací autorů publikace a zároveň majitelů vinařství, 
jejichž vína byla představována. Pro návštěvníky byly připra-
veny také tématické přednášky a ochutnávky sýrů, kachních 
specialit či vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Oenofo-
rum. V originálním Vinobusu v první hale pravidelně probíhaly 
řízené degustace jednotlivých vinařství z VOC Znojmo a v de-
gustačních sálech odborné semináře. V rámci nich vystoupily 
takové hvězdy jako např. nejlepší sommelier Německa Justin 
Leone, vynálezce speciálního systému otevírání lahví - Cora-
vinu Greg Lambrecht nebo rakouský Master of Wine Andreas 
Wickhoff. Ředitel Austrian Wine Marketing Board Willi Klinger 

představil na  své prezentaci rakouská vína, která návštěvníci 
mohli degustovat a konzultovat také přímo s 22 zástupci ra-
kouských vinařství na jejich společném stánku. 

Zajímavostí byla vysoká účast tuzemských vinařských spolků, 
které jsou v rámci svých aktivit uskupeny do sdružení či ape-
lací. Návštěvníci tak měli možnost ochutnat celé portfolio vín, 
kterými se spolky profilují. Patřily mezi ně např. Velkobílovičtí 
vinaři, Sdružení vinařů Dunajovské kopce, Aliance vinařů V8, 
Spolek klasický sekt, VOC Modré hory, Sdružení slováckých 
vinařů, Cech českých vinařů, Nezávislí vinaři ČR nebo Spolek 
EKOVÍN.

Rostoucí zájem o veletrh Wine Prague dokládá, že oblast vína 
získává čím dál tím víc na atraktivitě a rozrůstá se množství od-
borníků a příznivců tohoto oboru, díky čemuž se celkově zvy-
šuje důraz na kvalitu nabídky vína na českém trhu. Třetí ročník 
veletrhu Wine Prague proběhne 29. – 31. května 2017.         

Úspěšný druhý ročník  
veletrhu Wine Prague 2016 

www.wineprague.com

Od 23. do 25. května proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany mezinárodní 
veletrh Wine Prague 2016. Akce byla cílena hlavně na profesionály z oblasti 
vína. Oproti loňskému – prvnímu ročníku – letošní veletrh zaznamenal 
téměř dvojnásobný počet návštěvníků a nárůst výstavní plochy o 62 %. 

Počet vystavovatelů: 383
Výstavní plocha: 6 800 m2

Počet návštěvníků: 8 950
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29. - 31. 5.  2017


