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Tisková zpráva 

Praha, 15. srpna 2022 

Roudnické vinařství se mění na CHATEAU 
LOBKOWICZ ROUDNICE 

Lobkowiczké zámecké vinařství v Roudnici nad Labem doznalo v roce 2022 zásadních změn.  

Nově se od září 2022 budou roudnická vína prodávat pod názvem Chateau Lobkowicz 

Roudnice. Nové jméno má posílit pozici roudnických vín na českém trhu a zdůraznit hrdost 

rodiny na svůj původ v Roudnici nad Labem. „Chateau znamená ve vinařské terminologii 

zámek, v jehož sklepích se víno vyrábí, a to naší rodinou Lobkowicz. A Roudnice v názvu 

samozřejmě musela zůstat, vždyť je to místo, kde víno vzniká a kde jsou také naše kořeny,“ 

říká ke změně William Rudolf Lobkowicz.  

Současně se změnou názvu budou lahve s roudnickým vínem zdobit také nové etikety. Na 

jejich podobě spolupracovala rodina Lobkowiczů s renomovaným Studiem Najbrt, dobře 

známým svou prací na příklad na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech či 

Národní Galerii. Jedna z řad vín ponese nově název Sovice, a to podle vinice ležící nedaleko 

Roudnice.   

Snahou rodiny Lobkowiczů je proslavit Roudnicko jako oblast, kde se rodí nejlepší bílá vína 

z Čech. Tomu odpovídá také skutečnost, že dvě z roudnických vín, a sice odrůdy Sylvánské 

zelené, ročník 2021 a Ryzlink rýnský, ročník 2020, získaly na začátku srpna zlaté medaile na 

Národní soutěži vín – vinařská oblast Čechy 2022.  

Přesvědčit se o kvalitě vína z Chateau Lobkowicz Roudnice se budou lidé moci na akcích, 

které jsou plánovány na září 2022. První z nich je ochutnávka roudnických vín a burčáku 

v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě ve středu 7. září 2022. Následovat bude Vinobraní 

v podzámčí v Roudnici nad Labem v sobotu 10. září 2022 a vrcholem potom bude celodenní 

festival Lobkowiczké vinobraní s programem pro celou rodinu a večerním koncertem skupiny 

Mňága a Žďorp, které se uskuteční na zámku v Nelahozevsi v sobotu 17. září 2022. 

Lobkowiczká vína jsou k dostání také ve vinotéce Přípitek z Roudnice, která byla letos na jaře 

otevřena v pražském Karlíně v ulici Prvního pluku 144/14, hned vedle nově 

zrekonstruovaného Negrelliho viaduktu.  
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