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Od roku 2000 se Masarykova univerzita podílela a podílí na přípravě
a organizaci řady naučně vzdělávacích akcí souvisejících s vínem a vinařstvím. Již několik let
se úspěšně rozvíjí, za podpory Vinařského fondu ČR, projekt Univerzitní víno. V novém
pojetí už není tato akce jen jednou z mnoha vinařských soutěží, ale je především společenskou
událostí, k jejímž cílům patří podpora a osvěta kvalitních moravských vín, moravských
vinařství a jejich rozvoje. Masarykova univerzita v uplynulých letech postupně oslovovala
moravská vinařství z jednotlivých vinařských podoblastí, a to tak, že z každé podoblasti
vybrala vždy tři nová vinařství. Za 15 let jsme se tak mohli seznámit s více než
160 moravskými vinařstvími. Po celou dobu akademického roku se více než
4 500 zaměstnanců, 40 000 studentů univerzity, významných hostů a zástupců zahraničních
partnerských univerzit seznamovalo s kvalitními moravskými víny. Součástí projektu
Univerzitní víno Masarykovy univerzity se stala řada souběžných akcí, jako například Škola
vína a vinařství, v rámci které se uskutečňovaly semináře pro zájemce z řad studentů,
zaměstnanců, členů Akademické hodnotitelské komise a veřejnosti k prohloubení znalostí
o vinohradnictví, výrobě vín, rozpoznávání jednotlivých odrůd vín, výjezdní semináře
Akademické hodnotitelské komise do moravských vinařství apod.
Projekt Univerzitní víno našel podporu u bývalých rektorů MU profesora Zlatušky
i profesora Fialy. V současné době projekt zaštiťuje rektor Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., který je současně předsedou Akademické hodnotitelské
komise čítající 40 členů. V pozici moderátora se hodnocení pravidelně zúčastňuje zástupce
Národního vinařského centra pan ing. Marek Babisz. Na projektu se podílí řada fakult,
Univerzita třetího věku, Mendelovo muzeum a augustiniánské opatství. Projekt podporuje
Vinařský fond ČR a partneři MU.
Významnou součástí projektu Univerzitní víno se stala konference Člověk, víno,
společnost. V minulých letech byl garantem konference Člověk, víno a zdraví děkan Lékařské
fakulty MU prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., postupně se rozsah přednášek rozšířil také na
společensko vědní disciplíny a garantem konferencí se stal emeritní děkan Fakulty sociálních
studií MU prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. Projekt Univerzitní víno umožnil vznik
samostatných soutěží a besed o víně na jednotlivých fakultách, které samostatně navazují
kontakty s moravskými vinaři a pořádají vlastní besedy a vinařská sympozia.
Metoda postupného mapování moravských vinařství letošním jubilejním 15. ročníkem
končí, ale i v dalších letech budou, pouze v nové podobě, probíhat výběry nejlepších
univerzitních vín a také vinařské sympozium „Univerzitní víno“ k problematice pěstování
révy vinné, kultuře pití vína, zdravotní problematice aj. Na tradiční listopadové univerzitní
slavnosti letos oceníme vítězná vína a vinařství z minulých ročníků a současně budeme se
zástupci vinařství, vinařskými osobnostmi a akademickou obcí besedovat o významném
kulturním fenoménu, kterým víno je.

Projekt Univerzitní víno připravuje a realizuje ve spolupráci s ostatními součástmi
univerzity Správa kolejí a menz MU.
Vinařská sympozia by měla v dalších letech přispívat k rozšíření povědomí o příznivých
účincích přiměřeného pití vína a podpořit zájem veřejnosti o kvalitní moravská vína. V roce
2016 byl projekt rozšířen o výsadbu univerzitní vinice v areálu kolejí Vinařská. SKM MU
uzavřela s Vinařským institutem dohodu o péči o vinohrad. Vinařský institut v rámci svých
vzdělávacích programů zajistí edukaci ke společné péči zájemcům z řad vysokoškolských
studentů.
Výběr Univerzitního vína.
Akademická hodnotitelská komise v měsíci září hodnotí zaslané vzorky vín do soutěže
o titul Univerzitní víno pro daný akademický rok. Každoročně jsou oslovováni vinaři ze všech
čtyř moravských vinařských podoblastí. Výběru se zúčastňuje 12 vinařství,
z nichž každé dodá tři vzorky vín. Hodnoceno je třicet šest vín anonymní metodou
100 bodového systému O. I.V. za účasti profesionálního degustátora, který hodnocení
nezávisle moderuje.
Slavnost univerzitního vína
Nejlépe hodnocená vína získávají diplomy rektora MU a vítězná vína titul Univerzitní víno
pro daný akademický rok. Slavnostní vyhlášení se koná vždy poslední čtvrtek
v listopadu v Augustiniánském opatství na Starém Brně. Slavnostní program doplňuje
prezentace vinařství, ochutnávky moravských specialit, degustace soutěžních vín
a poslech cimbálové muziky. Ve formě dárkových kazet se univerzitní víno dostává za
hranice naší vlasti a reprezentuje skvělá moravská vína na partnerských zahraničních
univerzitách a vědeckých ústavech.
Vinařské sympozium Univerzitní víno
Součástí univerzitní slavnosti vína je beseda zástupců vinařství, vinařských odborníků,
zástupců akademické obce a hostů slavnosti k vinařské problematice. Sympozium probíhá
v odpoledních hodinách v den konání slavnosti v augustiniánském opatství v prostorách
Mendelova muzea. Idea vinařského sympozia vychází z předcházejících konferencí Člověk,
víno a zdraví a Člověk, víno, společnost a je jejich nástupcem.

Informace o projektu Univerzitní víno jsou uvedeny v prezentaci na univerzitních stránkách
www.skm.muni.cz a v katalogu, který každoročně vychází při příležitosti konání této
vinařské slavnosti.
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