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Úvodní slovo do katalogu
8. ročníku Salonu vín České republiky
Vážení přátelé dobrých vín,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil při
příležitosti otevření již osmého ročníku Salonu
vín ve Valticích. Tato nejvyšší tuzemská soutěž
vín, vyrobených výhradně z hroznů, vypěstovaných v České republice, je každým rokem
otázkou prestiže všech zúčastněných vinařů.
Odrazovým můstkem stále se zvyšující kvality
našich vín je i ta skutečnost, že vinař nemůže své víno do soutěže pouze
přihlásit, ale jeho víno musí nejdříve uspět na některé z nominačních
soutěží.
Jsem hrdý na to, že jsem hejtmanem kraje, jehož vinařské oblasti mají
jedinečné předpoklady k produkci vín plných vůní, chutí a harmonie.
Jihomoravská krajina vtiskuje vínům nezaměnitelnost a srdečnost jejích
obyvatel a proto i já tyto vlastnosti vyzdvihuji při setkáních s našimi domácími i zahraničními přáteli.
Přeji osmému ročníku Salonu vín České republiky, aby jeho letošní
kolekce zahrnovala stovku těch nejlepších vín, která budou oceněním
vinařům v jejich těžké práci a konzumentům lahodným douškem otvírajícím srdce.

Ing. Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje
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Introductory word for the catalogue of the 8th
annual Wine Salon of the Czech Republic
Dear friends of good wines,
I am very happy address you for the opportunity of the festive opening of the eighth annual Wine Salon of the Czech Republic in Valtice.
This highest local competition of wines made exclusively from grapes
grown in the Czech Republic is a matter of prestige for all participating
wine-makers. The starting point for the constantly growing quality of our
wines is also the fact that the wine-maker cannot only enter the competition with his wine, but firstly the wine has to succeed in one of the
nomination competition.
I am proud that I am the Commissioner of this region, which wine-growing localities have unique prerequisites for production of wines full
of aroma, taste and harmony. South Moravian countryside gives to the
local wines an imprint of uniqueness and heartiness of its habitants and
therefore I always speak highly about these features when talking to our
local and foreign friends.
I wish to the eighth annual Wine Salon of the Czech Republic that its
collection selects a hundred of the very best wines, which will bring a
satisfaction to the wine-makers for their hard work and a delicious heart-opening sip to the consumers.

Ing. Stanislav Juránek
Commissioner of the South Moravian Region
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Einleitung in den Katalog des 8.Jahrganges des
Salons der Weine der Tschechischen Republik
Sehr geehrte Freude guter Weine,
erlauben Sie mir Sie herzlich bei der Gelegenheit der Eröffnung des
bereits achten Jahrganges des Salons der Weine in Valtice zu begrüßen.
Dieser höchste inländische Wettbewerb der Weine, die ausschließlich
aus den Weintrauben, die in der Tschechischen Republik erzeugt wurden, produziert sind, ist jedes Jahr eine Prestigefrage aller beteiligten
Winzer. Das Sprungbrett der ständig steigenden Qualität unserer Weine
ist auch die Tatsache, dass der Winzer seinen Wein in den Wettbewerb
nicht nur anmelden kann, aber sein Wein muss zuerst auf einer der Nominierungsausstellungen Erfolg haben.
Ich bin sehr stolz darauf, dass ich Hauptmann des Landeskreises bin,
dessen Weinbaugebiete zur Produktion der Weine voller Geschmäcker, Düfte und Harmonien einmalige Voraussetzungen haben. Die
Südmährische Landschaft prägt den Weinen die Unverwechselbarkeit
und Herzigkeit ihrer Einwohner ein und deswegen hebe auch ich diese Eigenschaften bei den Begegnungen mit unseren inländischen und
ausländischen Gästen hervor.
Ich wünsche dem achten Jahrgang des Salons der Weine der Tschechischen Republik, dass seine heurige Kollektion Hundert beste Weine
beinhaltet, die für die Winzer richtige Würdigung in ihrer schweren
Arbeit und für die Konsumenten köstlicher Schluck, der das Herz öffnet,
sind.

Ing. Stanislav Juránek
Hauptmann des Landeskreises Südmähren
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Vážení návštěvníci, vzácní a milí hosté,
dovoluji si Vás jménem Správní rady Národního vinařského centra i moravských a českých
producentů vín přivítat v těchto krásných prostorách Národního salonu vín ve Valtickém zámku.
Jsme rádi, že jste přijali pozvání na prezentaci
stovky vybraných českých a moravských vín.
Jsem přesvědčen, že patříte k návštěvníkům,
kteří považují víno za ten nejstarší, nejkulturnější
a nejlahodnější nápoj na světě. Vždyť spolu s olejem a chlebem představovalo víno takřka odnepaměti posvátnou triádu jako základ života
a zdraví.
Víno bylo, je a jistě zůstane symbolem lásky, věrnosti a důvěry. Víno
je darem přírody člověku, dokáže v něm vzbuzovat pocity dobré pohody, vyvolává nadšení pro vše krásné a ušlechtilé. Snažíme se, abyste
v těchto nádherných prostorách pocítili atmosféru souznění pramenící
z lásky k vínu.
Velmi mě těší, že současný společenský vývoj s sebou přinesl i moderní přístupy k vínu – tedy hledání autentičnosti, pravosti, skutečné
osobitosti, hodnověrného vína s původem.
Člověk ve víně nachází nejen chuťový požitek, životní radost
a povznesené a ušlechtilé pocity ale už si jej také spojuje se zdravým
životním stylem a díky vysokému obsahu vitamínů, enzymů a minerálů
oceňuje jeho blahodárné účinky na zdraví.
Trh s vínem v České republice roste a zároveň se také hodně diverzifikuje – podle původu vína, odrůdy, chuti, vzhledu, ceny ale i podle typu
konzumentů. Mluvíme pak například o víně klasickém, moderním, ambiciózním a tak dále. V Národním salonu vín chceme vytvářet jedinečné
podmínky pro představení našich vín všem zájemcům, milovníkům
a znalcům vína, umožnit jeho porovnávání a nerušený výběr.
Dámy a pánové, vína původem z České republiky jsou zvláštní a jedinečná. Přejeme Vám, abyste u nás ve společnosti těchto nádherných vín
prožili příjemné a nezapomenutelné okamžiky.

Ing. Josef Vozdecký
Předseda Správní rady
Národního vinařského centra
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Dear visitors and our honoured guests,
On behalf of the Board of trustees of the National Wine Centre as
well as Moravian and Czech wine makers I would like to welcome you
in these beautiful premises of the National Wine Salon in the Valtice
chateau. We are pleased that you have accepted our invitation to the
presentation of a hundred selected Czech and Moravian wines.
I am certain that you are among those visitors who hold wine as the
oldest, noblest and most delicious potion in the world. After all, since time
immemorial wine together with oil and bread have represented the holy
triad as a base of life and health. Wine was, is and certainly will remain a
symbol of love, fidelity and confidence. Wine is a gift of nature to human, it
has a power to arouse pleasant feelings and awake delight for all beautiful
and noble. In these charming premises we do our best to let you feel the
atmosphere of harmony sourcing from love to wine.
I am very pleased that the current social development also introduced
the modern attitudes to wine – that is a search for authenticity, true
individuality and trustworthy wine with origin.
We can find in wine not only a pleasure from taste, good spirit and
noble feelings, but we also connect wine with a healthy lifestyle and
thanks to a high content of vitamins, enzymes and minerals we appreciate
its beneficial effects on health.
The wine market in the Czech Republic grows and diversifies
considerably – according to the origin of grapes, variety, taste, look, price
as well as a type of consumers. We speak for example about classical,
modern, ambitious wine and so on. In the National Wine Salon we want to
create unique conditions for introducing our wines to all wine lovers and
experts, prepare the wine-tasting, confrontal and undisturbed selection.
Ladies and gentlemen, wines originating from the Czech Republic are
special and unique. We wish you to enjoy pleasant and unforgettable
moments with these delicious wines.

Josef Vozdecký
Chairman of the Board of trustees
of the National Wine Centre
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Sehr geehrte Besucher, geschätzte und liebe Gäste,
ich erlaube mir Sie im Namen des Vorstandes des Nationalen
Weinbauzentrums und der mährischen und böhmischen Produzenten
herzlich in diesen wunderschönen Räumlichkeiten des Nationalen Salons
der Weine im Schloss Valtice zu begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie
unsere Einladung zur Präsentation der Hundert ausgewählten böhmischen
und mährischen Weine angenommen haben.
Ich bin überzeugt, dass Sie zu den Besuchern gehören, die Wein für
das älteste, kulturellste und köstlichste Getränk der Welt halten. Der Wein
hat doch zusammen mit dem Öl und Brot seit je die heilige Triade, als die
Grundlage des Leben und der Gesundheit, dargestellt.
Der Wein war, ist und wird bestimmt das Symbol der Liebe, Treue und
des Vertrauens bleiben. Der Wein ist Geschenk der Natur dem Menschen,
er erweckt in ihm Gefühle der Beschaulichkeit und löst die Begeisterung
für alles Schöne und Edle aus. Wir bemühen uns, dass wir in diesen
wunderschönen Räumlichkeiten die Stimmung der Harmonie, die aus der
Liebe zum Wein entspringt, bilden.
Es freut mich sehr, dass derzeitige gesellschaftliche Entwicklung
auch moderne Einstellungen zum Wein – als die Suche der Echtheit,
Authentizität, richtiger Individualität, des Glaubwürdigen Weines mit
Ursprung - mitgebracht hat.
Der Mensch findet im Wein nicht nur den Geschmackgenuss, die
Lebensfreude und edle Gefühle, aber er verbindet den Wein auch mit
dem gesunden Lebensstil und dank dem hohen Gehalt der Vitamine,
Enzyme und Minerale schätzt er auch sehr seine wohltuende Wirkung auf
die Gesundheit.
Der Weinmarkt in der Tschechischen Republik wächst und diversifiziert
sich gleichzeitig sehr viel – nach dem Ursprung des Weines, der Sorte, dem
Geschmack, dem Aussehen aber auch nach dem Art der Konsumenten.
Wir sprechen dann über den klassischen, modernen, ambitiösen usw. usw.
Wein. Im Nationalen Salon der Weine wollen wir einzigartige Bedingungen
für die Präsentation unserer Weine allen Interessenten, Liebhabern und
Weinkennern und gleichzeitig deren Vergleich und ungestörte Auswahl
bilden.
Damen und Herren, Weine mit dem Ursprung aus der Tschechischen
Republik sind besonders und einzigartig. Wir wünschen Ihnen, dass
Sie in der Gesellschaft dieser wunderschönen Weine angenehme und
unvergessliche Augeblicke erleben

Ing. Josef Vozdecký
Vorstandvorsitzende des Nationalen Weinbauzentrums
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Prestiž „Salonu vín České republiky“ stoupá
Je potěšitelným faktem, že se opět zvýšila
návštěvnost salonu v roce 2007. Velká většina
návštěvníků odcházela spokojena s ochutnávkou
vystavených vín. Samozřejmě, že byli i takoví, pro
které bylo zastoupení vín se zbytkovým cukrem
příliš vysoké. Byl to ale předobraz blížící se „sladké“
vlny přívlastkových vín jak se s nimi setkáváme
v současné době v prodejní síti. Maně nás napadne
otázka s jakými víny se setkáme v salonu 2008.
Hlavně proto, že průběh počasí ve vegetačním
období roku 2006 byl příznivější, díky dlouhému a teplému pozdnímu létu.
A drtivá většina v salonu vystavovaných vín pocházela z ročníku 2006.
Začátek tohoto roku překvapil vinaře hlubokými poklesy teplot ve
dnech 23. a 24. ledna, kdy ve většině vinařských obcí naměřily noční
teplotu nižší nežli –20°C. Tam, kde to bylo spojeno s prudkými mrazivými
větry, došlo k výrazným škodám na keřích révy. Ale i jinde byl výpad
mrazem poškozených oček dosti značný. Tím klesla i ročníková průměrná
sklizeň na nižší úroveň o jednu třetinu ve srovnání s desetiletým sklizňovým
průměrem. Pokles úrody hroznů se obrazil příznivě na vzestupu
cukernatosti hroznů, která stoupla o 2,6°NM oproti desetiletému průměru
a dosahovala v roce 2006 průměrně 21,2°NM, což byl nejvyšší průměr
cukernatosti v řadě let za období od roku 1995. Vlivem tohoto vývoje
stouply i prodejní ceny hroznů, ale současně se podstatně zvýšily i náklady
na výrobu jednoho kilogramu hroznů.
Uvedená situace ovlivnila nabídku vín do letošního salonu. Zvýšila se
celková úroveň kvality vín a její vyrovnanost jak u bílých, tak i u červených
vín.
Na obsah náplně vín v letošním salonu měla příznivý vliv dvě
organizační opatření. Jednak je zajištěno zastoupení vín všech důležitých
odrůd našeho sortimentu a jednak se po dobu tří dnů trvajícího výběru
vín neměnili hodnotitelé. Nově uspořádané hodnocení u kulatých stolů
s jedním předsedou, který nehodnotil, ale staral se o bezchybný průběh,
dalo hodnotitelům možnost vyjádřit vlastní názor na hodnocené víno
po odevzdání vyplněného degustačního listu. Přispělo to ke zlepšení
výběru vín typických pro odrůdové zastoupení v jednotlivých vinařských
podoblastech.
Věřím, že budou návštěvníci letošního Salonu vín České republiky
s výběrem jednoho sta vín z celkového nabídnutého množství spokojeni
a že návštěvu salonu doporučí dalším milovníkům našich moravských
a českých vín.
Prof. Ing. Vilém Kraus, Csc.
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Prestige of the “Wine Salon
of the Czech Republic” is raising
It is really satisfying that the number of visits to the Salon has grown
again in 2007. A vast majority of visitors left very happy after tasting
exhibited wines. Of course, there were some, for whose the number of
wines with residual sugar was too high. Nevertheless, it was the foresight
of the oncoming “sweet” wave of predicate wines that we now face in
the distribution chain. We cannot help a question what wines we will see
in the Salon 2008. The main reason is that weather during the vegetation
period in 2006 was more favourable and late summer was very long and
warm. And the overwhelming majority of exhibited wines originated in the
year 2006.
The beginning of this year surprised wine-growers by deep drops of
temperature on January 23 and 24, when in the majority of wine-growing
villages the night temperatures dropped under –20°C. On those places
where it was connected with a strong freezing wind, the vine bushes
suffered considerable damage. However, also in other locations frost
badly damaged vine buds and therefore the annual average yield dropped
down by a third compared to the ten-year yield average. In 2006 a drop
in grape yield reflected positively on a growth of sugar content in grapes
that raised by 2,6°NM compare to the ten-year yield average and reached
21,2°NM in average, which has represented the highest average of a sugar
content in the period since 1995. This development caused a growth of
sale price of grapes, however, the cost for production of one kilogram of
grapes raised considerably too.
This situation effected the wine offer for the Salon this year. The overall
quality of wine grew a lot as well as its balance of white and red wines.
The selection of wines this year was positively influenced by two
organisational provisions. Firstly the representation of all important
varieties of our assortment is guaranteed and secondly, the evaluators
didn’t change for all three days of assessment. The new set-up of
assessment by the round tables with a chairman, who didn’t assess but
only cared about the fluent process, enabled evaluators to express their
opinion on the assessed wine after handing in the filled out wine-tasting
assessment list. It contributed to a better selection of wines typical for the
variety in individual wine-growing sub-regions.
I believe that visitors of this year Wine Salon of the Czech Republic
will be very happy with the selection of a hundred wines from the offered
amount and that they will recommend a visit to the Salon to other lovers of
our Moravian and Czech wines.

Prof. Ing. Vilém Kraus, Csc.
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Das Ansehen des „Salons der Weine
der Tschechischen Republik“ steigt
Es ist ein erfreuliches Faktum, dass die Besucherzahlt des Salons im Jahr
2007 wieder stieg. Große Mehrheit der Besucher war mit der Verkostung
der ausgestellten Weine zufrieden. Selbstverständlich waren auch solche
Besucher, für die Vertretung der Weine mit Restzucker zu hoch war. Es war
aber nur ein Vorspiel für die kommenden „süßen Wellen“ der Prädikatsweine,
so wie wir sie derzeit im Verkaufsnetz begegnen. Geratewohl fällt uns eine
Frage ein: welche Weine werden wir im Salon 2008 finden? Vor allem
deswegen, weil der Wetterverlauf in der Vegetationsperiode 2006, dank
dem langen und warmen Spätsommer, günstiger war. Und die meisten im
Salon ausgestellten Weine stammen gerade aus dem Jahrgang 2006.
Der Jahresbeginn dieses Jahres überraschte die Winzer mit tiefen
Temperaturrückgängen am 23. und 24. Januar, wenn die meisten
Gemeinden eine niedrigere Temperatur als -20°C gemessen haben. Dort,
wo diese Temperaturen mit kräftigen frostigen Winden verbunden waren,
entstanden markante Schäden auf den Rebstocken. Aber auch an anderen
Plätzen war der Ausfall der durch Frost beschädigten Knospen wesentlich.
Dadurch senkte auch die durchschnittliche Jahrgangslese im Vergleich zum
zehnjährigen Lesedurchschnitt um ein Drittel auf ein niedrigeres Niveau.
Der Rückgang der Traubenlese widerspiegelte sich günstig im Aufstieg des
Zuckergehaltes, der um 2,6°NM gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt
stieg und im Jahr 2006 durchschnittlich 21,2°NM erreichte, was der größte
Durchschnitt des Zuckergehaltes seit dem Jahr 1995 war. Auf Grund
dieser Entwicklung stiegen auch die Verkaufspreise der Weintrauben, aber
gleichzeitig stiegen wesentlich auch die Kosten auf die Produktion von
einem Kilogramm der Weintrauben.
Diese Situation beeinflusste auch das Angebot der Weine im heurigen
Salon. Es erhöhte sich die Gesamtqualität der Weine, genauso wie die
Ausgewogenheit sowohl bei den Weiß-, als auch bei den Rotweinen.
Auf die Zusammensetzung der Weine im heurigen Salon hatten zwei
Organisationsmaßnahmen einen günstigen Einfluss. Einerseits ist es die
Vertretung der Weine aller wichtigen Sorten unseres Sortiments und
andererseits wurden die Weine die ganzen drei Tage von den gleichen
Bewertern bewertet. Neu gestaltete Bewertung an den runden Tischen
mit einem Vorsitzenden, der nicht bewertete, aber sich nur um den
einwandfreien Verlauf kümmerte, gab den Bewertern die Möglichkeit,
eigene Meinung über den zu bewerteten Wein nach der Abgabe des
ausgefüllten Degustationsscheines auszudrücken. Es hat zur Verbesserung
der Auswahl der für die Sortenvertretung in einzelnen Weinbauteilgebieten
typischen Weine beizutragen.
Ich bin überzeugt, dass die Besucher des heurigen Salons der Weine
der Tschechischen Republik mit der Auswahl der Hundert Weine aus der
gesamten angebotenen Menge zufrieden sind und dass sie den Besuch
auch weiteren Liebhabern unserer mährischen und böhmischen Weine
empfehlen werden.
Prof. Ing. Vilém Kraus, Csc.
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Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v rukou katalog již osmého ročníku Salonu
vín České republiky. Vizí Salonu vín ČR je, aby tato
soutěž a unikátní celoročně otevřená degustační
expozice byla reprezentativní „výkladní skříní“
našich vín a vinařství. Jsem přesvědčen, že se to
Salonu daří.
V minulém ročníku jsme provedli některé změny
ve Statutu soutěže. Výběr se provádí kombinací
výběru nejlepších vín z jednotlivých odrůd a kategorií
a dále nejlepších vín podle absolutního pořadí. Tím
se jednoznačně zvýšila zajímavost a pestrost kolekce co se týče zastoupení
odrůd i vinařů. Díky těmto změnám, díky velkému zastoupení mimořádně
povedeného ročníku 2006 a také díky stále se zvyšující úrovni našich vín
a našeho vinařství je kolekce 8. ročníku Salonu vín jedna z nejlepších v
dosavadní historii soutěže.
V loňském roce jsme pro Vás připravili kromě stálé prezentace sto
vín oceněných titulem Salon vín České republiky také letní prezentaci
růžových vín. V podobných krátkodobých prezentačních akcích chceme
pokračovat i letos a dále zvyšovat atraktivitu naší degustační expozice.
Recepce degustační expozici slouží také jako informační centrum o našem
víně – naleznete zde veškeré informační materiály o našem víně, vinařství
a vinařské turistice a také informační materiály o turistických možnostech
v regionu.
Přeji vám příjemný zážitek s našimi nejlepšími víny!
ing. Pavel Krška,
ředitel Národního vinařského centra

Dear friend of Moravian and Czech wines,
You are holding in your hands a catalogue of the already 8th annual
Wine Salon of the Czech Republic. The vision of the Wine Salon CR is
to make this competition and the unique all-year-round open wine-tasting
exhibition to be the representative “shop window” of our wines and
viticulture. I am convinced that the Salon succeeded in that.
Last year we made several alterations in the Competition Status. The
selection is a combination of the selection of the best wines from individual
varieties and categories and further from the best wines according to the
absolute order. This certainly raised attractiveness and diversity of the
collection as for the representation of varieties and wine-makers. Thanks
to these changes, large representation of the extraordinarily good year
2006 and also thanks to the constantly growing quality of our wine and
viticulture, the collection of the 8th annual Wine Salon is one of the best
in the competition history.
Last year on top of the permanent presentation of a hundred best wines
awarded by a title “Wine Salon of the Czech Republic” we prepared for
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you also a summer presentation of rosé wines. We would like to continue
with similar short-time presentations also in this year and further increase
attractiveness of our wine-tasting exhibition. Reception of the wine
exhibition serves also as the information centre about our wine – there
you can find all information materials about our wine, viticulture and wine
tourism, as well as information about tourist destinations in the region.
I wish you a pleasant experience with our best wines!
Ing. Pavel Krška,
Director of the National Wine Centre

Sehr geehrte Freunde der mährischen und böhmischen Weine,
Sie halten in der Hand der Katalog des bereits achten Jahrganges des
Salons der Weine der Tschechischen Republik. Die Vision des Salons der
Weine der Tschechischen Republik ist, dass dieser Wettbewerb und die
einzigartige, ganzjährig offene Verkostungsausstellung eine repräsentative
„Auslage“ unserer Weine und unseres Weinbaues sind. Ich bin überzeugt,
dass es dem Salon gelingt.
Im vergangenen Jahrgang führten wir einige Änderungen im Statut
des Wettbewerbes durch. Die Auswahl wird durch die Kombination der
Auswahl der besten Weine einzelner Sorten und Kategorien und weiter
dann der besten Weine nach der absoluten Reihenfolge durchgeführt.
Dadurch stiegen eindeutig das Interessante und die Vielfalt der
Kollektion, was die Vertretung der Sorten und Winzer betrifft. Dank
diesen Änderungen, dank der großen Vertretung des außerordentlich
gelungenen Jahrganges 2006 und auch dank dem immer steigenden
Niveau unserer Weine und unseres Weinbaues ist die Kollektion des
8. Jahrganges des Salons der Weine eine der besten in der bisherigen
Geschichte des Wettbewerbs.
Im vergangenen Jahr bereiteten wir für Sie neben der dauerhaften
Präsentation der Hundert Weine, die mit dem Titel Salon der
Weine der Tschechischen Republik gewürdigt wurden, auch eine
Sommerpräsentation der Roseweine vor. In ähnlichen kurzfristigen Präs
entationsveranstaltungen wollen wir auch heuer fortsetzen und dadurch
die Attraktivität unserer Verkostungsausstellung zu steigern. Die Rezeption
der Verkostungsausstellung dient auch als das Informationszentrum über
unseren Wein – Sie können hier auch sämtliche Informationsmateriale
über unseren Wein, Weinbau und unsere Weinbautouristik und auch die
Informationsmateriale über die touristische Möglichkeiten in der Region
finden.
Ich wünsche Ihnen angenehmes Erlebnis mit unseren besten Weinen!
Ing. Pavel Krška
Direktor des Nationalen Weinbauzentrums
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Organizace
a statistika soutěže

Ing. Marek Babisz,
hlavní sommelier Národního vinařského centra
Salon vín České republiky
Salon vín České republiky je umístěn v historických budovách zámku
Valtice, v prostorách Národního vinařského centra, které byly rekonstruovány za přispění Evropské unie a Ministerstva zemědělství ČR. Kolekce
Salonu vín je reprezentativním výběrem moravských a českých vín.
Nominační výstavy
K účasti v soutěži „SALON VÍN České republiky 2008“ mohou být
přihlášena pouze vína, která se umístila na nominačních soutěžích a byla
nominována jejich výstavními výbory. Jako nominační výstavy byly pro
ročník 2008 vybrány tyto soutěže: Grand Prix VINEX 2007, Valtické vinné
trhy 2007, Nominační oblastní soutěž českých vín 2007, Nominační soutěž slovácké podoblasti 2007, Nominační soutěž mikulovské podoblasti
2007, Nominační soutěž velkopavlovické podoblasti 2007, Víno a destiláty
2007, Malá encyklopedie českých a moravských vín a Vinoforum Pardubice 2007
Vína byla odebrána zástupcem Salonu vín přímo ve sklepě vinaře systémem namátkového výběru z nalahvované partie vína.
Hodnocení
Ve dnech 15. - 17. 1. 2008 proběhlo v sále Národního vinařského centra
hodnocení již 8. ročníku Salonu vín České republiky 2008. U kulatých stolů hodnotily vína tři degustační komise z řad úspěšných absolventů degustátorského školení dle Evropských norem nebo SZPI. Garantem a čestným
předsedou hodnocení byl Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. Hodnocení vín bylo
anonymní za použití stobodového hodnotícího systému.
Statistika
Celkem bylo přihlášeno 335 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových,
červených a šumivých vín. Titulem „Salon vín České republiky 2008“ bylo
oceněno 100 nejvýše hodnocených vín. V poměrovém zastoupení bylo
do kolekce vybráno 64 vín bílých, 33 vín červených, 1 růžové víno a 2
vína šumivá. Odrůdová skladba čítá 27 odrůd révy vinné a 2 vína cuveé.
Nejúspěšnější odrůdy letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 10 zastoupeními, dále Chardonnay se 8 zastoupeními, Frankovka s 6 zastoupeními
a Ryzlink vlašský a Rulandské bílé s 6 zastoupeními. Dle jakostního zařazení je 39 vín v pozdním sběru, 37 vín ve výběru z hroznů, 10 vín jakostních,
6 vín a výběrů z bobulí, 3 vín ledových, 2 vína kabinetní a slámová a 1 víno
výběr z cibéb.
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Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2006 s 55 víny a ročník 2005
s 39 víny. Nejúspěšnější vinařskou podoblastí byla podoblast mikulovská
s 42 víny, dále podoblast velkopavlovická s 28, podoblast slovácká s 18
a znojemská s 8 víny. Dvě vína byla také z vinařské oblasti Čechy - podoblasti litoměřické a mělnické.
V letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Vinselekt Michlovský a.s.
se 17 víny, dále Vinné sklepy Valtice a.s. se 7 a Krist Tomáš s 6 víny. Celkem
dodá vína do expozice Salonu vín 42 vinařských firem.

Competition Organisation and Statistics
Dipl. Ing. Marek Babisz
chief sommelier of the National Wine Centre
Wine Salon of the Czech Republic
The Wine Salon of the Czech Republic is located in the historical premises
of the National Wine Centre, which were reconstructed with the support of
the European Union and the Ministry of Agriculture of CR. The Wine Salon
collection is a representative selection of Moravian and Czech wines.
Nomination exhibitions
Only those wines, which succeeded in the nomination competitions
and were nominated by their exhibition committees can participate in the
“WINE SALON of the Czech Republic 2008” competition. The nomination
exhibitions for the vintage 2008 were selected: Grand Prix VINEX 2007,
Valtice Wine Markets 2007, Nomination Regional Competition of Czech
wines 2007, Nomination Competition of the Moravian Slovakia Sub-region
2007, Nomination Competition of the Mikulov Sub-region 2007, Nomination Competition of the Velké Pavlovice Sub-region 2007, Wine and Spirits
2007, the Small Encyclopedia of Czech and Moravian Wines and Vinoforum
Pardubice 2007.
Wine samples were taken by the representative of the Wine Salon directly in the individual wine cellars at random from the bottled lot of wines.
Assessment
In the wine-tasting hall of the National Wine Centre, between January 15
– 17, 2008 the assessment took place at the already 8th annual Wine Salon
of the Czech Republic 2008. Wines were assessed by round tables by three
committees whose members were graduates of the wine-tasting training according to European norms and SZPI. The guarantor and honorary chairman
of the assessment was prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. Wine assessment was
anonymous with usage of the hundred-point assessment system.
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Statistics
At total 335 wines participated in 7 categories of white, rosé, red and sparkling wines. The title “Wine Salon of the Czech Republic 2008” was awarded
to 100 best assessed wines. For the collection were selected 64 white wines,
33 red wines, 1 rosé and 2 sparkling wines. The range of grape varieties was
27 and 2 cuvee wines. The most successful varieties of this year were Rhine
Riesling (10), Chardonnay (8), Sauvignon (8), Limberger/Frankovka (6), Italian Riesling and Pinot Blanc (6). According to the quality point of view there
were 39 wines - late gathered, 37 wines – grape selection, 10 wines - quality,
6 wines - selections from berries, 3 ice wines, 2 cabinet and straw wines and
1 selection from overripe berries.
The most successful vintage was the year 2006 with 55 wines and 2005
with 39 wines.
The most successful wine-growing sub-region was Mikulov with 42
wines, then Velké Pavlovice with 28, Moravian Slovakia with 18 and Znojmo
with 8 wines. Two wines were also from the wine-growing region Bohemia
– Litoměřice and Mělník sub-regions.
This year the most successful wineries were: Vinselekt Michlovský a.s.
with 17 wines, then Vinné sklepy Valtice a.s. with 7 and Krist Tomáš with
6 wines. At total 42 wineries will supply wines for the “Wine Salon of the
Czech Republic” exposition.

Organisation und Statistik des Wettbewerbs
Dipl. Ing. Marek Babisz
Hauptsommelier des Nationalen Weinbauzentrums
Salon der Weine der Tschechischen Republik
Salon der Weine der Tschechischen Republik befindet sich in den
historischen Gebäuden des Schlosses Valtice, in den Räumlichkeiten des
Nationalen Weinbauzentrums, die mit der Hilfe der Europäischen Union
und des Landwirtschaftsministeriums der Tschechischen Republik saniert
wurden. Die Kollektion des Salons der Weine bildet eine repräsentative
Auswahl der mährischen und böhmischen Weine.
Nominierungsausstellungen
Zur Teilnahme im Wettbewerb „SALON DER WEINE der Tschechischen Republik 2008“ dürfen nur die Weine angemeldet werden, die sich
in den Nominierungsausstellungen platziert haben und von ihren Ausstellungsausschüssen nominiert wurden. Als Nominierungsausstellungen für
den Jahrgang 2008 wurden folgende Wettbewerbe gewählt: Grand Prix
VINEX 2007, Weinmärkte Valtice 2007, Nominierungsgebietsausstellung
der böhmischen Weine 2007, Nominierungswettbewerb des Untergebie-
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tes Slovacko 2007, Nominierungswettbewerb des Untergebietes Mikulovsko 2007, Nominierungswettbewerb des Untergebietes Velkopavlovicko
2007, Wein und Branntweine 2007, Kleine Enzyklopädie der böhmischen
und mährischen Weine und Vinoforum Pardubice 2007
Weine wurden durch den Vertreter des Salons der Weine der Tschechischen Republik direkt im Keller des Winzers durch eine Stichprobenentnahme aus der Weinpartie in den Flaschen abgenommen.
Bewertung
In den Tagen 15. - 17. 1. 2008 fand im Verkostungssaal des Nationalen
Weinbauzentrums die Bewertung vom bereits 8. Jahrgang des Salons der
Weine der Tschechischen Republik 2008 statt. An den runden Tischen
wurden die Weine von drei Degustationskommissionen aus den Reihen
der erfolgreichen Absolventen der Schulung der Degustatoren gemäß den
Europäischen Normen oder SZPI. Der Garant und Ehrenvorsitzende der
Bewertung war Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. Die Bewertung der Weine war
anonym, unter der Verwendung des Hundertpunktebewertungssystems.
Statistik
Insgesamt wurden 335 Weine in sieben Kategorien der Weiß-, Rosé-,
Rot- und Schaumweine angemeldet. Mit dem Titel „SALON der Weine
der Tschechischen Republik 2008“ wurden 100 am höchsten bewertete
Weine gewürdigt. In die Kollektion wurden 64 Weißweine, 33 Rotweine,
1 Rosewein und 2 Schaumweine. Die Sortenzusammensetzung beträgt 27
Weinrebsorten und 2 Cuveéweine. Die erfolgreichsten Sorten des heurigen Jahrganges sind Rheinriesling mit 10 Vertretungen, weiter Chardonnay
mit 8 Vertretungen, Fränkischer mit 6 Vertretungen und Welschriesling
und Weißburgunder mit 8 Vertretungen. Aus der qualitativen Sicht sind
39 Weine Spätlese, 37 Weine Auslese aus Trauben, 10 Qualitätsweine, 6
Weine – Auslese aus Beeren, 3 Eisweine, 2 Kabinett- und Strohweine und
1 Auslese aus Zibeben.
Meist vertreten war der Jahrgang 2006 mit 55 Weinen und weiter der
Jahrgang 2005 mit 39 Weinen. Das erfolgreichste Weinbauteilgebiet war
das Teilgebiet Mikulovsko mit 42 Weinen, weiter Teilgebiet Velkopavlovicko mit 28, Teilgebiet Slovácko mit 18 und Znojemsko mit 8 Weinen. Zwei
Weine waren auch aus dem Weingebiet Böhmen – Teilgebiet Litoměřicko
und Mělnicko.
Im heurigen Jahr waren am erfolgreichsten diese Firmen: Vinselekt
Michlovský a.s. mit 17 Weinen, weiter Vinné sklepy Valtice a.s. mit 7 und
Krist Tomáš mit 6 Weinen. Die Ausstellung des Salons der Weine der Tschechischen Republik beliefern insgesamt 42 Weinbaufirmen.
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Seznam degustátorů
pro hodnocení soutěže Salon vín 2008
List of assessors for the 8th annual
Wine Salon of the Czech Republic
Liste der Schöffen des VIII. Jahrganges
des Weinsalons
Ing. Josef
Ing. Jan
Ing. Ludvík
Ing. Pavel
Ing. Jiří
Ing. Miroslav
Prof. Ing. Vilém
Ing. Pavel
Miloš
Ing. Stanislav
Ing. Karel
Doc. ing. Miloš
Mgr. Radana
Ing. Bronislav
Ing. Zdeněk
Ing. Josef
Mgr. Ing. Martin
Ing. Martin
Lukáš
Ing. Václav
Ing. Andrej
Ing. Zdeněk
Ing. Lubomír
Mgr. ing. Marek
Josef
Martin

Balík, PhD.
Bezchleb
Budín
Holub
Kopeček
Kovacs
Kraus, CSc.
Krška
Lanžhotský
Málek
Matula
Michlovský, CSc.
Orságová
Pavelka
Peřina
Peřina
Prokeš
Půček
Rudolfský
Rusnok
Sabolčák
Sklenský
Skrýval
Šťastný
Valihrach
Valihrach
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Lednice na Moravě
Bzenec
Valtice
Rakvice
Valtice
Novosedly
Lednice na Moravě
Pavlov
Kobylí n. Moravě
Popice
Šatov
Rakvice
Brno
Kuřim
Mikulov
Drnholec
Velké Pavlovice
Velké Bílovice
Jaroměř
Břeclav
Uherské Hradiště
Rakvice
Drnholec
Valtice
Krumvíř
Krumvíř

19

Jak degustovat víno
How to taste wine
Wie verkostet man Wein?

1.
Množství vína ve sklenici
The amount of wine in the glass
Die Weinmenge im Glas

Na degustaci používáme sklenice dle mezinárodních standardů
O.I.V. (mezinárodní úřad pro vinařství a vinohradnictví). Víno si
nalijte do cca 1/5 objemu (tj. 3 – 4 cl), aby byl ve sklenici dostatečný
prostor pro uvolňování aromatických látek.
For our tastings we use international standard glasses approved by O.I.V. (Office
International de la Vigne et du Vin), an internationally accepted body. Glasses are
filled to about 1/5 of their volume (approx 3-4 cl), in order to allow the user to swirl
the contents, thus releasing the aromatic substances contained therein.
Bei der Verkostung verwenden wir die Gläser laut internationalem Standard O.I.V.
(internationale Behörde für Weinbau). Wir schenken ca. 1/5 des Inhaltes (d. h. 3 - 4 cl)
ein, damit im Glas genug Platz für die Entfaltung der Aromastoffe bleibt.

2.
Jeden vzorek posuzujte nejméně 4 minuty
Each sample should be evaluated for at least 4 minutes
Ein Muster beurteilen Sie mindestens 4 Minuten

Abyste mohli víno dobře poznat a ohodnotit, je k tomu potřeba
nejmén 4 minuty na každý vzorek. Při chutnání vín nespěchejte,
prostudujte důkladně údaje o každém víně a diskutujte o víně s Vašimi přáteli. Pro neutralizaci chuťového vjemu mezi jednotlivými
vzorky používejte pečivo.
To facilitate the recognition and evaluation of each particular wine, one should devote
at least four minutes to it. Do not hurry over the tasting; study the relevant properties of
each wine and discuss them with your friends. To neutralise your taste buds between
individual samples eat only bread.
Damit Sie einen Wein gut kennenlernen und bewerten können, brauchen Sie dazu
mindestens 4 Minuten pro Muster. Beim Weinverkosten eilen Sie nicht, studieren Sie
ordentlich alle Angaben über denselben und diskutieren Sie über den Wein mit Ihren
Freunden. Zum Neutralisieren des Geschmacks zwichen den Kostproben essen Sie
Gebäck.
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3.
Chutnejte nejvíce 20–25 vzorků
Taste a maximum of 20–25 samples
Verkosten sie maximal 20–25 Muster

V žádném případě se nesnažte jeden den ochutnat všechny vzorky
uložené v Salonu vín ČR! Smyslové receptory člověka se poměrně
rychle unavují a nelze odpovědně hodnotit víno více jak 90 minut.
Ani profesionální degustátoři zpravidla nehodnotí více, než 25
vzorků za den. Zkuste se zaměřit na některou odrůdu a ochutnat
vína jedné odrůdy z různých oblastí, nebo naopak ochutnejte několik odrůd v jedné vinohradnické oblasti. Účelem Vaší návštěvy
v Národním salonu vín není pití vína, ale jeho poznání!
Do not attempt to taste all the samples available at the Wine Challenge of Czech
Republic in one single day! The sensory abilities become quickly jaded, thus it is not
advisable for any wine appraisal to last for more than 90 minutes. Even professional
tasters seldom evaluate more than 25 samples in a day. Concentrate on trying to
understand the characteristics of the individual grape varieties and taste the wines of
a single variety from different regions or, conversely, several varieties emanating from
one single region. The object of your visit to the National Wine Challenge is not to
drink wine, rather it is to appreciate it!
Auf keinem Fall streben Sie an, alle im Weinsalon aufbewahrten Weinmuster an einem
Tag zu verkosten! Sensorische Rezeptoren des Menschen ermüden schnell und man
kann Wein nicht länger als 90 Minuten verantwortungsvoll bewerten. Nicht einmal
professionelle Verkoster bewerten in der Regel mehr als 25 Muster pro Tag. Versuchen
Sie sich auf irgendeine Werinsorte zu konzentrieren und von diese Sorte unterschiedliche Weinbauregionen kennenzulernen, oder umgekehrt, verkosten sie einige Sorten
von einer Weinbauregion. Der Sinn Ihres Besuches im Nationalen Weinsalon ist nicht
nur Wein trinken, sondern Wein kennenlernen!

4.
Vzhled
Appearance
Das Aussehen

Podívejte se pozorně na víno ve sklenici proti zdroji světla. Intenzita a odstín barvy se liší podle stáří vína, odrůdy, stupně vyvinutosti
vína a vyzrálosti hroznů.
Look carefully at the wine in the glass held against a light source. The intensity and
shade of the wine’s colour change according to the age of the wine, the grape variety,
its degree of development and the ripeness of the grapes used.
Beobachten Sie aufmerksam den Wein im Glas gegen die Lichtquelle. Die Intensität
und der Farbton unterscheiden sich nach dem Alter des Weines, der Sorte, der Stufe
der Entwicklung und der Traubenreife.

5.
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5.
Vůně
Nose
Der Geruch

Zakružte sklenicí tak, aby se víno rozlilo po vnitřní ploše sklenice.
Přičichněte k okraji sklenice a posuďte vůni vína – nejdůležitější
je první dojem. Podle vůně můžeme usuzovat odrůdu, vyzrálost
vína i použitou technologii. Vůni vín přirovnáváme k vůním ovoce,
rostlin, květů, koření a jiným. Zkuste také přičichnou ke sklenici po
jejím vyprázdnění.
Swirl the glass in such a way that the wine is diffused across the inner surface of the
glass. Take a sniff. Remember - the first impression is most important. From the smell,
or nose, we are able to assess the grape variety, the maturity and even the technology
used in making the wine. The nose of a wine may well be reminiscent of a particular
fruit, herb, flower or even spice. Try also taking a sniff once the glass is emptied.
Schwenken Sie das Weinglas so, damit sich der Wein auf der inneren Oberfläche des
Glases ausbreiten kann. Riechen Sie am Rande des Glases und beurteilen Sie den
Geruch des Weines – sehr notwendig ist der erste Eindruck. Nach dem Geruch können
Sie die Sorte, die Reife des Weines und eventuell auch die ver wendete Technologie
beurteilen. Das Bukett vergleichen wir mit Obst-, Pflanze-, Blumen-, Gewürzbukett und
anderen. Probieren Sie auch am entleerten Glas zu riechen.

6.
Chuť
Palate
Der Geschmack

Vezměte do úst přiměřené množství vína a chvíli ho v ústech
převalujte, abyste mu vystavili všechny chuťové buňky. Zkuste
odhadnout obsah alkoholu, kyselin a zbytkového cukru. Chuťové
receptory jsou na jazyku – špička jazyka je citlivá na sladkost, po
stranách jsou receptory kyselé chuti a na kořeni rozeznáte hořkou
chuť. Můžete rozeznat i třísloviny, které působí svíravým dojmem
na dásních. Po polknutí se soustřeďte na dochuť – jak dlouho ještě
víno v ústech cítíte.
Take an appropriate sip of the wine to assess the taste, or palate, rolling it around the
inside of your mouth so as to expose it to the tastebuds, all of which are to be found
on the tongue. Try to assess the alcohol content, the acidity and the amount of residual sugar. Remember - sweetness is detected on the tip of the tongue, acidity on the
sides, while the back of the mouth senses bitterness. Tannins will produce a shrinking
sensation on the inside of your cheeks and gums. After the wine has been spat or
swallowed one assesses the finish - the length of time the taste lingers in the mouth.
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Trinken Sie einen entsprechenden Schluck Wein und lassen Sie ihn im Mund kreisen,
sodaß sämtliche Geschmackspapillen benetzt werden. Versuchen Sie den Alkoholinhalt,
die Säure und den Restzucker abzuschätzen. Die Geschmacksrezeptoren sind auf der
Zunge – die Zungenspitze ist empfindlich für die Süße, seitwärts sind die Rezeptoren des
Säuregeschmacks und an der Zungenwurzel unterscheiden Sie Bittergeschmack.und
die Gerbstoffe, wodurch Sie am Gaumen eine Einengung fühlen. Nach dem Schlucken
konzentrieren Sie sich auf den Abgang – d.h. wie lange Sie noch den Wein im Mund
schmecken und was für ein Gefühl Sie haben.

Slovníček
Vocabulary
Wörterbuch
Evidenční číslo vína

Catalogue number
Evidenznummer
des Weines

Odrůda

Grape Variety
Sorte

Jakost, označení

Quality status
Qualität

Ročník
Vinařská oblast
Vinařská podoblast
Vinařská obec

Vintage
Jahrgang
Wine district
Weinbaugebiet
Wine sub-region
Weinbauuntergebieten
Wine commune
Weinbauort

Viniční trať

Vineyard
Riede

Číslo šarže

Production batch
Erzeugungspartie

Typ půdy
Datum sklizně
Výnos na hektar
Cukernatost moštu

Type of soil
Bodentyp
Date of harvest
Datum der Weinlese
Yield per hectare
Ertrag pro Hektar
Must-weight
Zuckergehalt im Most
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Obsah zbytkového cukru
Obsah kyselin
Obsah alkoholu
Senzorická charakteristika vína

Další informace
Doporučená lahvová zralost

Výrobce
Charakteristika výrobce
Telefon

Residual sugar
Restzucker
Total acidity
Säuregehalt
Alcohol by volume
Alkoholgehalt
Sensory characteristics of wine
Sensorische charakteristik
des Weines
Other information
Weitere Informationen
Recommended maturation
period in bottle
Empfohlene Flaschenreife
Producer
Produzent
Procucer characteristics
Charakteristik des Produzenten
Telephone
Telefon

Počet pracovníků

Number of employees
Arbeiterzahl

Rozloha vinic

Total vineyard planting
Weingartenfläche

Roční produkce

Annual production
Jährliche Produktion

Vaše poznámky

Your notes
Ihre Bemerkungen
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Přijďte prožít nevšední zážitek
s našimi nejlepšími víny.
Stálá degustační expozice
Salonu vín České republiky
na zámku ve Valticích.

NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Degustační expozice Salonu vín České republiky
Zámek 1 • 691 42 Valtice • tel.: 519 352 744 • tel./fax: 519 352 072
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz, narodni@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz

Evidenční číslo vína: 1
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink vlašský
2005
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Březí
Liščí vrch
černozemě i spraše s vápenným skeletem
31. 10. 2005
30,0
24,0
16
3 500
4,0
6,2
14,5
21,1
Vynikající jižní expozice svahů a půdy
s vysokým obsahem vápníku umožňují
produkovat víno s jedinečnými aromatickými látkami ovocných až medových tónů,
s intenzivní barvou, jemnou kořenitostí, plnou chutí a s okouzlující lahodností. Díky
dostatečnému obsahu kyselin si víno dlouho uchová mladistvý dojem a svěží chuť.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 2
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Ryzlink vlašský
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Zimní vrch
černozemně na slínech
a jílovitých substrátech
15. 12. 2006
40,0
27,0
1028
2 000
8,4
5,7
13,2
20,0
Ve vůni Vás nejdříve osloví tóny zralé
limetky, která přechází do vlašských ořechů a medu. V plné a dlouhé chuti Vás vzápětí zaujme příjemná limetková kyselinka
s medově minerálními tóny, která je kombinovaná s chutí zralých vlašských ořechů.
Dochuť vína je příjemně medová.
Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
2008 - 2010
Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 3
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink vlašský
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Březí
Ořechová hora
spraš s dostatečným
vápenným skeletem
21. 10. 2006
35,0
22,0
24
8 500
8,0
5,3
12,5
18,3
Vůně smetany s podtónem čerstvého
kokosového mléka, která přechází do
minerálnosti s vůní banánových chipsů;
vyrovnaná, plná a zároveň osvěžující
chuť, jenž z příjemné minerálnosti
přechází do chutě přezrálých meruněk
s typičností pro Pálavské vrchy.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 4
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink vlašský
2006
výběr z hroznů

Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Zadní hora
vápenité jíly, slín
27. 10. 2006
70,8
24,0
6007
2 600
15,7
5,4
13,0
17,6
Víno jiskrné zlatožluté barvy. Ve vůni
i chuti se objevují tóny připomínající
kvetoucí louku doplněné širším komplexem látek tropického ovoce podepřené
lehkou medovostí. Díky vyváženému
poměru kyselin a zbytkového cukru je
víno kulaté a dobře se pije.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Vyrobeno metodou řízeného kvašení
jako samotok.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: Skoupil Petr
Vaše poznámky:

2006
JAKOSTNÍ VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ - POLOSLADKÉ
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Evidenční číslo vína: 5
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Ryzlink vlašský
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Březí
Ořechová hora
písčito-jílovitá s vyšším obsahem Ca
v půdě
21. 10. 2006
25,0
25,8
7/06
1 500
16,7
6,9
13,7
24,9
Minerálnost v chuti doplňuje rozinkovo-medový tón, který je typický pro tento
druh vína.
Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
4* Malá encyklopedie českých a moravských vín 2007
2008 - 2010
Šebesta Martin

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 6
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Veltlínské zelené
2005
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Perná
Purmice
hnědozem na slínech, jílech
a na usazeninách karpatského flyše
30. 10. 2005
40,0
25,5
1010
2 000
11,1
7,0
14,0
24,1
Ovocitá vůně se postupně rozvíjí do buketu přezrálých hrušek, renklódu a avokáda. V chuti je víno plné, extraktivní
s příjemně kořenitou medovostí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 7
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Veltlínské zelené
2006
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Zadní hora
vápenité jíly, slín
26. 10. 2006
107,9
23,0
6001
2 300
12,9
5,7
12,5
17,8
Víno vyšší slámově zlatavé barvy. Ve
vůni i chuti se objevují tóny elegantní
medovosti podepřené lehkou, pikantní
pepřnatostí. Víno je milé, kulatého těla
a svěží. Dobře poslouží jako aperitiv,
zároveň bude důstojným společníkem
k širokému spektru pokrmů se smetanovou omáčkou.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Skoupil Petr
Vaše poznámky:

2006
JAKOSTNÍ VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR - POLOSLADKÉ
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Evidenční číslo vína: 8
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Veltlínské zelené
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Dolní Věstonice
U kapličky
kamenito-jílovitá
s vápencovým podložím
18. 10. 2006
50,0
22,0
1185
2 800
11,1
7,6
12,5
19,6
Buket květů jabloní, doplňuje dozrávající plody jádrového ovoce v chuti. Plnost
a extraktivnost vína s lehkými mandlovými tóny svědčí o blahodárném působení
vápencového podloží Pálavských vrchů.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 9
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Veltlínské zelené
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Valtice
Pod Reistnou
hlinito-písčitá
25. 10. 2006
60,0
24,0
07/06
3 000
26,4
5,1
12,7
19,1
Kvalitní a vyzrálé hrozny vdechli tomuto
vínu ušlechtilost, jemnost a příjemnou
ovocitou vůni s jemně medovo-kořenitou chutí.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Stříbrná medaile Hustopečská pečeť 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: SOŠ Vinařská a SOUZ Valtice
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 10
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Sylvánské zelené
2006
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Kraví hora
štěrkovitá
3. 10. 2006
55,0
21,0
70/06
13 000
5,1
5,5
12,9
20,4
Je víno s bohatým buketem, doprovázený plnou a lahodnou chutí.
Další informace: Zlatá m. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice a.s.
Vaše poznámky:

A. D. 1640

Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská obec Dolní Dunajovice
Viniční trať Kraví hora

alk. 13,0 % obj.
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0,75 L

Evidenční číslo vína: 11
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Sylvánské zelené
2006
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Čejkovice
Helezný díl
černozem
20. 9. 2006
55,0
21,7
203
2 000
7,4
7,1
12,0
21,5
Žluto-zelená barva
s vůní po zeleném
VÝBĚR Z HROZNŮ
jablku, přecházející do příjemných ovocných tónů. Chuť je příjemná s pikantní
kyselinkou a krásnou dochutí po přezrálých jablkách.
Další informace: Bronzová medaile VALTICKÉ VINNÉ
TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Krist Tomáš
2006

P

Vaše poznámky:

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
2006

VÍNO S PŘ ÍVLASTKE M

POZDNÍ SBĚR

VÝB

SUC HÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

ALK. 12 % OBJ.

OB LAST MORAVA

PODOBLAST VELKOPAVLOVICKÁ
OB E C Č E JKOVIC E
VINIČNÍ TRAŤ HELEZNÝ DÍL

0,75 L

Ev.č.j. 72B1-07/2, č.š. 203 • obsahuje oxid siřičitý

36

Evidenční číslo vína: 12
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Neuburské
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Novosedly
Stará hora
hlinito-písčitá, středně štěrkovitá
20. 10. 2006

24,2
17/06
4 000
5,4
7,1
14,5
19,9
Díky vysoké vyzrálosti hroznu zlatá až
slámově žlutá barva. Výrazné ovocné,
květnaté a minerální aroma sušených
žlutých jablek, nektarinek, broskví, rozinek a čerstvě kosené luční trávy. Chuť
vína je krásně vyvážená, zakulacená
a ovocná s příjemně dlouhou dochutí.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Stříbrná medaile TOP 77 Brno 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Vinařství Kovacs s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 13
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Neuburské
2006
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Valtice
Knížecí vyhlídka
hlinitá
3. 10. 2006
55,0
21,0
66/06
6 500
5,5
6,2
12,2
18,5
Svěžest, ovocnost a příjemná vůně tohoto vína jsou jeho hlavními přednostmi.
To vše je doprovázeno plnou chutí s potenciálem dalšího nazrávání.
Další informace: Zlatá medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY
2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 14
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Müller Thurgau
2006
pozdní sběr

Morava
Znojemská
Borotice
Nad Kolařovým sklepem
hlinito-písčitá
26. 9. 2006
90,0
21,3
06/013
5 500
1,7
5,4
12,7
19,2
Nádherná květinová vůně, světle žlutá
barva s jemným nádechem zelené, nižší
obsah kyselin, příjemná harmonie.
Další informace: Zlatá medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY
2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 15
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Müller Thurgau
2006
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Mikulov
Valtická
hlinitá
26. 9. 2006
60,0
23,0
321
4 200
1,9
6,6
12,8
21,0
Barva světle zelenkavá, vůně lučních
květin s tóny broskve a chuť svěží s tóny
připomínajícími zralé špendlíky a broskve, s příjemnou kyselinkou v závěru
Další informace: Zlatá medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY
2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 16
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Müller Thurgau
2006
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Hustopeče
Růženy
hlinito-písčitá

21,5
39141-6
1 000
2,8
5,6
12,9
19,1
Svěží lahodné víno s typickým buketem,
jemné muškátové aroma se objevuje
také v chuti a nádherně doznívá.
Další informace: Stříbrná medaile VALTICKÉ VINNÉ
TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: RAVIS vinné sklepy Rakvice s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 17
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Müller Thurgau
2006
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Starovičky
Starvicary
spraš
25. 9. 2006
75,0
22,6
08/06
1 000
13,0
5,9
12,5
20,5
Víno zelenožluté barvy se žlutavými
odlesky, svěží aroma s muškátově broskvovými tóny přecházející i do chutě. Celkový dojem podtrhuje vyšší zbytek cukru
kombinovaný s příjemně svěží kyselinou.
Další informace: Zlatá medaile Velkopavlovická podoblastní výstava 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Omasta Stanislav
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 18
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay
2006
výběr z hroznů

Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Zadní hora
černozem
13. 10. 2006
60,0
24,5
313
2 500
9,0
6,1
14,0
20,5
Vůně citrusová, minerální v chuti, svěží
víno s lehkým zbytkem cukru.
Další informace: Řízené kvašení, zpracováno jako samotok.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: Tetur Vladimír
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 19
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay
2006
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Tvrdonice
Nové vinohrady
jílovito-hlinitá
23. 10. 2006
66,0
26,0
73/06
2 000
14,2
6,2
14,5
26,1
Víno má zelenožlutou barvu. Vůně přechází z akátového medu do tropického
ovoce. V chuti je víno plné s příjemnou
kyselinkou.
Další informace: Stříbrná medaile MUVINA Prešov 2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: ČEBAV s.r.o.
Vaše poznámky:

Chardonnay
jakostní víno s přívlastkem
výběr z hroznů

2006
polosladké

Čebav, s.r.o.
Vinařská obec Tvrdonice
alk. 14,5

% obj.

objem 0,75 l

44

Evidenční číslo vína: 20
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay
2006
výběr z hroznů
Morava
Velkopavlovická
Přítluky
Přítlucká hora
hlinitá
26. 10. 2006
50,0
25,0
0606
3 462
18,7
7,3
14,0
23,1
Víno s intenzivní zlatou barvou a typickým bomparovým aroma. V chuti dominuje citrusové ovoce.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Šabata Vladimír Ing.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 21
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Nový Přerov
Na štrekách
slepenec jílovité půdy se štěrkem
28. 10. 2006

25,4
24/06
5 000
45,9
6,8
12,2
23,5
Hustá, výrazná, prozlacená až slámově žlutá barva evokující pohled na sluncem zalitý
hrozen. Vůně je plná, komplexní a koncentrovaná s výrazným aroma exotického ovoce ananasu, cukrového melounu, manga
a banánů doplněná o tóny sušeného ovoce
rozinek a zakončená typickou vůní vlašských ořechů. Chuť je opět plná, výrazná
a harmonická s medovými a nektarovými
tóny doplněná o šťavnatou kyselinku, která
v chuti umocňuje vjem exotického ovoce,
to vše zakončené dlouhotrvající dochutí.
Další informace: Zlatá med. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2020
Výrobce/distributor: Vinařství Kovacs s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 22
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay
2006
výběr z hroznů

Morava
Velkopavlovická
Zaječí
U kapličky
písčito-hlinitá
14. 10. 2006
51,0
25,1
110/06
1 040
56,0
6,5
11,0
25,0
Víno žlutozelené barvy, typická vůně
po citrusových plodech, toastovaném
chlebu a vlašském ořechu. V chuti se
snoubí kořenitá kyselina v harmonii se
zbytkovým cukrem.
Další informace: Zlatá medaile VINNÉ TRHY Pezinok 2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
4* Malá encyklopedie českých a moravských vín
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 23
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Rulandské bílé
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod valtickou
černozem, místy spraš,
s dostatkem vápna
11. 10. 2006
62,0
21,8
319
5 200
2,9
7,9
13,7
22,9
Barva zářivě žlutá, která naznačuje
vyzrálost hroznů. Vůně připomíná zahradní ovoce se stopami zrání v dubovém sudu. Chuť svěží, příjemně ovocná
s dlouhotrvajícím závěrem.
Stříbrná medaile FESTWINE 2007
4* Malá encyklopedie českých a moravských vín 2007
2008 - 2009
MORAVÍNO s.r.o.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 24
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské bílé
2005
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Pod Slunnou horou
hlinitá
18. 10. 2005
50,0
24,0
807/06
6 000
7,0
6,2
13,1
23,2
Víno charakterizuje bohaté aroma a plná vyzrálá chuť.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice a.s.
Vaše poznámky:

A. D. 1640

Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská obec Dolní Dunajovice
Viniční trať Pod Slunným vrchem

alk. 13,0 % obj.
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0,75 L

Evidenční číslo vína: 25
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské bílé
2006
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Bzenec
Kněží hora
hlinito-písčitá
8. 10. 2006
39,0
24,0
07/06
834
11,8
5,8
12,9
21,5
Křišťálová, teplá zlatožlutá barva vína
lahodí již oku. V nose pak cítíme intenzivní ovocnou vůni kandovaného ovoce,
sušených fíků i ananasu. Exotické ovoce
z vůně přechází i do plné, velice intenzivní medové chuti, která předurčuje
toto víno k zrání v láhvi.
Další informace: Zlatá medaile Slovácka podoblastní
výstava 2007
Panenská sklizeň
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 26
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské bílé
2006
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Kyjov
Kameníky
hlinitá
18. 10. 2006
60,0
23,5
206
3 000
13,5
7,4
12,5
22,7
Mohutné polosuché víno světle žluté
barvy se zelenkavými odstíny. Ve vůni
dominuje směs tropického ovoce, zvláště pak zralých citrusových plodů.
Další informace: Zlatá m. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Bronzová m. VINNÉ TRHY Pezinok 2007
Stříbrná m. Vinařské Litoměřice 2007
Vítěz kategorie Malá encyklopedie
českých a moravských vín 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Krist Tomáš
Vaše poznámky:

RULANDSKÉ BÍLÉ
2006

2006

VÍNO S PŘ ÍVL ASTKE M

VÝBĚR Z HROZNŮ

POZDNÍ SBĚR
POLOSUC HÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

ALK. 12,5 % OBJ.

OB LAST MORAVA
POD OB LAST SLOVÁC KÁ
OB E C KYJOV
VINIČ NÍ TRAŤ KAME NÍKY

0,75 L

Ev.č.j. 72B1-07/11, č.š. 206 • obsahuje oxid siřičitý
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Evidenční číslo vína: 27
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské bílé
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Svatým kopečkem
hlinitá s vápenitým podložím
16. 10. 2006
55,0
24,0
6531
4 000
22,0
7,6
12,5
23,6
Světle zlatavá barva a výrazná květinově medová vůně. Intenzivní kořenitost
a ovocnost je lahodně podbarvena medovou chutí s příjemným zbytkem cukru.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: VÍNO Mikulov spol. s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 28
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské bílé
2006
výběr z hroznů
Morava
Znojemská
Krhovice
Skalka
hlinitá, jílovito-hlinitá
18. 10. 2006
25,8
6045
10 000
28,2
6,7
13,5
27,9
Víno s vůní tropického ovoce a vanilky.
Na jazyku potěší harmonie svěží kyseliny
a medového zbytkového cukru. V chuti
můžete najít tóny po vyzrálých broskvích
a banánech. Víno má velmi dobré předpoklady k dlouhému ležení na lahvi.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2016
Výrobce/distributor: Znovín Znojmo a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 29
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské šedé
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Perná
Věstonsko
černozem na slinito-jílovitém substrátu
14. 10. 2006
42,0
23,0
1148
6 600
1,4
6,8
13,0
23,6
Nádech přezrálých hroznů s tóny červených pomerančů působivě souzní s příjemně asimilovanými kyselinami.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 30
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Rulandské šedé
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod valtickou
černozem, místy spraš, s dostatkem
vápna
11. 10. 2006
70,0
22,0
320
3 400
3,6
6,7
13,5
20,7
Barva zlatavá se zelenkavými odlesky,
vůně květinová, ovocná s jemnými tóny
pomeranče chuť svěží s kyselinkou
připomínající vyzrálé citrusové plody
s nádechem manga.
Zlatá m. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
2008 - 2009
MORAVÍNO s.r.o.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 31
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
2006
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická
charakteristika:
VÝBĚR Z
HROZNŮ

Rulandské šedé
2006
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Polešovice
Novosady
písčitá
14. 10. 2006
65,0
25,2
205
3 000
13,0
5,8
13,0
2006
18,7
Bohatý buket POZDNÍ
vyzrálých
hroznů Vás
SBĚR
uchvátí hned při prvním přivonění. Chuť
je nasládlá, doznívá dlouho po polknutí.
Další informace: Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2007
Stříbrná medaile VINNÉ TRHY Pezinok
2007
Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Krist Tomáš

VÝ

Vaše poznámky:

RULANDSKÉ ŠEDÉ
2006

2006

VÍNO S PŘ ÍVL ASTKE M

POZDNÍ SBĚR

VÝBĚR Z HROZNŮ

P

POLOSUC HÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

ALK. 13 % OBJ.

OB LAST MORAVA
POD OB LAST SLOVÁC KÁ
OB E C POLE ŠOVIC E
VINIČ NÍ TRAŤ NOVOSADY

0,75 L

Ev.č.j. 72B1-07/14, č.š. 205 • obsahuje oxid siřičitý
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Evidenční číslo vína: 32
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Aurelius
2005
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Perná
Věstonsko
černozem na slinito-jílovitém substrátu
26. 10. 2005
36,0
25,5
905
2 000
9,1
6,7
13,5
21,6
Medově až lehce botrytický buket s tóny
lipového média, doplňuje projev sušených bylinek s originální odrůdovou
kořenitostí.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 33
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Aurelius
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Kraví hora
štěrkovitá
2. 10. 2006
50,0
25,0
79/06
6 500
11,7
6,5
12,7
23,5
Je víno se svěžím, ovocným buketem.
Plnost chuti je dokreslena jemnou kořenitostí v dochuti.
Další informace: Zlatá medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY
2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 34
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2006
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Polešovice
Újezdy
písčito-hlinitá
7. 11. 2006
55,0
22,0
25/06
1 830
8,0
6,2
13,4
19,6
Barva vína je čistá, svěží, zelenkavá s veselými odlesky. Velmi intenzivní vůně
sušených meruněk se snoubí s mandarínkovými tóny a doznívá minerálním
arómatem. Buket sušených meruněk
a lipových květů kraluje bohaté, plné
a dlouhotrvající chuti vína.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 35
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Dobré Pole
Staré
černozem a spraš s vápenitým skeletem
15. 11. 2006
40,0
24,0
1024
2 000
11,1
6,1
13,6
24,1
Vůně meruněk a medu okamžitě napoví,
že se jedná o víno, které vzniklo z vysoce vyzrálých hroznů. Při ochutnání Vás
osloví chuť lesního medu a vyrovnaná
kombinace zbytkového cukru se svěží
kyselinkou, která vytváří plné harmonické víno. Na závěr můžete v ústech rozeznat dlouze odeznívající chuť meruňky,
jež byla přítomna i v aroma.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Bronzová medaile VINOFORUM 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 36
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2005
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Polešovice
Újezdy
písčito-hlinitá
1. 11. 2005
42,0
22,6
28/05CH
1 000
18,2
6,8
12,5
21,1
Sytá, jiskrná zlatožlutá barva se zelenkavými odlesky vína je umocňována
intenzivní a komplexní vůní kvetoucích
akátů a přezrálých meruněk. Chuť vína
je svěží, aromatická , vévodí jí květnaté
tóny s medovou dochutí.
Další informace: Diplom GRAND PRIX VINEX 2007
Panenská sklizeň
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 37
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2005
výběr z hroznů
Morava
Velkopavlovická
Šakvice
Písečný
písčito-hlinitá se štěrkem
28. 10. 2005

24,8
0105-4
500
29,3
7,9
12,0
20,2
Velmi atraktivní ryzlink s čerstvou vůní
citrusových plodů, broskví, manga
a ananasu. Víno se rozplývá na jazyku
do romantických a vyvážených ryzlinkových tónů. Neobvyklé kvalitní víno ze 40
let starého vinohradu.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Vítěz kategorie Hustopečská pečeť
2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Bohemia Canopus spol. s.r.o
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 38
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2005
výběr z hroznů

Čechy
Litoměřická
Vetlá
Sovice
těžší jílovito-hlinitá s opukovým podložím
17. 10. 2005
35,5
25,6
N 32
4 500
7,7
6,8
14,1
30,3
Barva světle zlatožlutá, ve vůni vyzrálá
lipovinka, v chuti extraktivní, harmonické, tělnaté s minerálními tóny z opukového podloží, příjemná jemná kyselinka
s dlouhou dochutí.
Další informace: Hrozny byly napadeny ušlechtilou plísní
Botritis cinerea, nízkým tlakem lisovány
celé hrozny.
Malá encyklopedie českých a moravských vín 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Lobkowiczké zámecké vinařství
Roudnice n/ L s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 39
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Ryzlink rýnský
2005
pozdní sběr
Morava
Slovácká
Bzenec
Zadní hora
váté písky a spraše,
hlinitopísčité sedimenty
31. 10. 2005
38,0
24,5
554
6 500
11,5
8,2
12,1
23,2
Víno harmonicky vyzrálé. Sytě žlutá barva a výrazná vůně sušeného ovoce a medu je podtržena příjemnou kyselinou.
Stříbrná medaile PRAGUE TROPHY 2007
2008 - 2009
Chateau Bzenec spol. s.r.o.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 40
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Grand cuvée bílé
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Svatým kopečkem
hlinitá s podložím vápence
30. 10. 2006
45,0
24,4
345
6 500
4,0
7,1
12,4
24,2
Barva zlatožlutá s nazrálými odlesky.
Vůně je jemně aromatická, ovocná, s nádechem ananasu a kandovaného ovoce.
V chuti zazní citrusové plody tropického
ovoce s dlouhou nasládlou dochutí.
Další informace: Zlatá med. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 41
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Malverina
2005
jakostní odrůdové víno
Morava
Slovácká
Břeclav
Prostřední čtvrtky
písčito-hlinité půdy na slinitých
a jílovitých substrátech
10. 10. 2005
55,0
19,5
933
2 000
7,9
6,1
12,0
22,3
Buket po vyzrálém žlutém ovoci doprovází jemné kokosovo-vanilkové tóny.
V chuti je víno plné extraktivní s výraznou kořenitostí a tropičností s asimilovanými kyselinami v dochuti.
Stříbrná medaile MUVINA 2007
Produkt ekologického zemědělství - BIO
víno
2008 - 2009
Vinselekt Michlovský a.s.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 42
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Sauvignon
2006
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Tvrdonice
Nové vinohrady
jílovito-hlinitá
13. 10. 2006
52,0
24,8
72/06
2 500
13,6
6,0
14,5
21,7
Víno má žlutavou barvu se zelenkavou jiskrou. Ve vůni je nádech zralých
broskví přecházející do kvetoucích kopřiv. Chuť je zpestřena harmonií černého
rybízu a citrusových plodů.
Další informace: Champion VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: ČEBAV s.r.o.
Vaše poznámky:

Sauvignon
jakostní víno s přívlastkem
výběr z hroznů

2006
polosladké

Čebav, s.r.o.
Vinařská obec Tvrdonice
alk. 14,5

% obj.

objem 0,75 l

Sauvign

jakostní víno s přívlastke
polosladké 2

M

Vinařská oblast
Vinařská podoblast
Vinařská obec Tvrdonice • Vini
Víno vyniká vysokým obsahem
a příjemným zbytkovým cukrem
vůni červeného rybízu a kvetoucí
chuť jižních plodů. Vyniká plno
Podávejte při teplotě
Cukernatost hroznů při s

Ev. č. jak. 42A1-07/23 •
Ošetřeno oxidem s

14,5 % obj.
Výrobce:
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Evidenční číslo vína: 43
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Sauvignon
2005
výběr z hroznů
Morava
Znojemská
Tasovice
Kamenný vrch
středně až silně štěrkovitá, písčito-hlinitá
26. 10. 2005

24,2
472
1 300
24,8
6,9
12,0
29,5
Tento výběr z hroznů se vyznačuje intenzivní a atraktivní vůní, připomínající
vyzrálé broskve. V chuti je víno příjemně
svěží, hladké, charakterově se blížící
vyzrálému šťavnatému ovoci. Mazlivý
cukr a vysoký extrakt dávají tomuto vínu
dobré předpoklady k archivaci.
Další informace: SALON VÍN České republiky 2006/2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: Znovín Znojmo a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 44
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Sauvignon
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Mikulov
Za Cihelnou
hlinitá s vyšším obsahem Ca
3. 10. 2006
15,0
25,0
12
1 800
31,1
7,5
13,2
21,0
Ovocné tóny s převládající vůní angreštové marmelády, chuť příjemná s vyšším
zbytkem cukru a zajímavou kyselinou.
Další informace: Bronzová medaile VINOFORUM 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinařství Galant, Dobrá adresa s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 45
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Sauvignon
2005
výběr z hroznů
Morava
Znojemská
Dobšice
U hájku
písčito-hlinitá, černozem, vápenité spraše
26. 10. 2005

24,2
471
1 500
26,8
6,4
12,0
26,8
Ve vůni se řadí mezi těžké černorybízové
typy, v chuti pak najdete tóny po vyzrálé
hrušce přecházející do aromatické vanilky. Příjemný zbytek cukru uspokojí každého milovníka polosladkých vín.
Další informace: Salon vín České republiky 2006/2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: Znovín Znojmo a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 46
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Muškát Moravský
2005
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Kobylí
Holý kopec
sprašová hnědozem
6. 10. 2005
35,0
22,2
16/05
5 000
1,5
4,8
12,5
21,2
Víno se světle zlatožlutou barvou, výrazně muškátovou vůní a plně muškátovou
chutí s jemnou kyselinkou a dlouhou
příjemnou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY
2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 47
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Muškát Moravský
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Valtice
Pod Reistnou
hlinito-písčitá
5. 10. 2006
55,0
24,2
05/06
800
30,7
4,8
12,7
17,4
Vyzrálé harmonické víno s medovo-citrusovými tóny.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: SOŠ Vinařská a SOUZ Valtice
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 48
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Pálava
2006
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Přítluky
U majáku
černozem, hnědozem,
středně těžká na spraši
24. 10. 2006
54,0
23,5
1124
1 500
7,0
6,9
13,0
20,9
Nazrálý a vyvážený buket rozkvetlých
růží, lipového média a muškátového oříšku, přechází do plné kořenité chuti s inspirativním vanilkovo-medovým dozníváním.
Champion VÍNO & DESTILÁTY 2007
2008 - 2009
Vinselekt Michlovský a.s.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 49
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Tramín červený
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Sedlec
Nad Nesytem
písčito-vápenitá
26. 10. 2006
70,0
24,4
13
850
29,8
5,3
13,0
21,4
Barva žlutozlatá až lehce narůžovělá.
Ve vůni jsou tóny čajových růží s minerálním zakončením. Středně těžké víno,
sladší v harmonii s minerální příchutí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Mega Production a.s.;
divize Vinařství MARCUS
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 50
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:

Tramín červený
2005
výběr z hroznů

Morava
Znojemská
Slup
Kacperky
slabě štěrkovitá, hlinito-písčitá,
vápenité spraše
Datum sklizně: 1. 11. 2005
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM): 25,2
Číslo šarže: 411
Počet lahví partie : 900
Obsah zbytk. cukru (g/l): 37,2
Obsah kyselin (g/l): 7,3
Obsah alkoholu (% obj.): 12,0
Bezcukerný extrakt (g/l): 32,6
Senzorická charakteristika: Atraktivní aromatické víno s líbivým zbytkovým cukrem. Ve vůni i chuti najdete
příjemné vanilkové tóny, ale i vyzrálost,
medovost a dlouhou ušlechtilou dochuť.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Zlatá medaile FESTWINE 2007
Salon vín České republiky 2006/2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
Diplom GRAND PRIX VINEX 2007
Stříbrná medaile VINOFEST 2006
Stříbrná m. VINNÉ TRHY PEZINOK 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Znovín Znojmo a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 51
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Frankovka rosé
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Valtice
Pod Slunnou horou
hlinitá s obsahem vápna
30. 10. 2006
51,0
24,8
338
3 500
12,0
7,5
11,6
23,3
Barva lososovomeruňková s hlubokými
růžovými odlesky, vůně ovocná, připomíná podzimní jablka, v chuti výrazné
tóny sušeného ovoce s bohatou kořenitostí a pěknou strukturou extraktu se
sladkými tóny.
Další informace: Zlatá med. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 52
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

PATRIA cuvée
2006
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Kobylí

72/06
8 000
2,8
4,6
13,0
26,6
Víno tmavě červené barvy se silnou
ovocnou vůní. Chuť vína je plná, sametově hebká s velmi jemnou tříslovinou
a dlouhou příjemnou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Promenáda červených vín
2007
Víno vyrobeno kupáží tří odrůd:
Modrý Portugal, Frankovka
a Rulandské modré.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 53
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Modrý Portugal
2006
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Čejkovice

14. 10. 2006

22,0
632
2 170
1,7
4,6
12,3
23,1
Víno temně rubínově červené barvy. Ve
vůni oslovuje výrazná ovocnost s nádechem kompotovaných višní se skořicí.
Chuť je příjemně svěží, pitelná s tónem
strouhaného perníku.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
3* Malá encyklopedie českých a moravských vín 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Templářské sklepy Čejkovice
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 54
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Modrý Portugal
2006
jakostní odrůdové víno

Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Vinohrádky
černozem
20. 10. 2006
90,0
20,0
05/06
1 500
3,0
5,3
12,0
24,1
Víno intenzivní rubínové barvy, široká
vůně švestkových povidel. Chuť sametově
plná, s příjemnou chutí černého ovoce.
Další informace: Zlatá medaile VINUM JUVENALE
Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: Tetur Tomáš
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 55
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Dornfelder
2006
jakostní odrůdové víno

Morava
Velkopavlovická
Moravský Žižkov
Sahary
hlinito-písčitá
25. 9. 2006
38,4
19,3
9
5 300
1,2
5,4
12,2
25,9
Víno jiskří fialově červenými odstíny,
jeho intenzivní aroma upamatovává na
vůní bezinek, jež je harmonizuje s jeho
mohutným tělem a jemnou kořenitou
vanilkou při jeho zakončení.
Další informace: Hrozny byly zpracovány moderní technologií - postupy řízeného kvašení a co
nejšetrnějšího zacházení s produktem.
Víno prošlo druhotnou fermentací a následně školeno v barikových sudech.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: S.O.Č Velké Bílovice s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 56
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Dornfelder
2005
jakostní odrůdové víno
Morava
Slovácká
Moravská Nová Ves
Vinohrady
středně těžká, hluboká
s dostatečným množstvím vody
5. 10. 2005
83,0
19,0
11406
886
1,8
4,7
11,6
23,0
Barva temně rubínová s fialovým nádechem. Ve výrazné vůni najdeme maliny,
ostružiny. Chuť je plná, po divokých trnkách, harmonická, sametová s jemnou
tříslovinou a lehkou kyselinkou.
Stříbrná medaile MUVINA Prešov 2005
Stříbrná m. GRAND PRIX VINEX 2006
Zlatá medaile FESTWINE 2007
2008 - 2009
Vinné sklepy Roztoky s.r.o.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 57
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Svatovavřinecké
2005
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Bořetice
Čtvrtě
písčito-hlinitá hnědozem
s větším obsahem Mg
12. 10. 2005
55,0
23,0
8/05
800
2,5
5,5
13,5
29,3
Víno je velmi plné, harmonické, s dochutí sušených švestek, vanilky a čokolády.
Víno leželo 1 rok ve francouzských
dubových barikových sudech.
Nefiltrováno. Stáří vinice 35 let.
2008 - 2012
Rodinné vinařství Jedlička & Novák

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 58
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Svatovavřinecké
2006
kabinetní víno
Morava
Mikulovská
Hlohovec
Šulaperk
hlinitá se štěrkovým podložím
15. 10. 2006
60,0
20,0
1172
4 000
2,3
5,2
13,0
24,0
Vůně letních květů, přezrálých višní
a černých třešní s harmonicky vyváženou
bohatou strukturou tříslovin, s dochutí
sušených švestek a pikantních kyselin.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 59
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Laurot
2006
pozdní sběr
Morava
Slovácká
Břeclav
Prostřední čtvrtky
písčito-hlinité půdy na slinitých
a jílovitých substrátech
12. 10. 2006
52,0
23,0
1094
5 000
2,3
5,4
13,0
25,6
Esprit lesních plodů doplňují tóny vanilky, drobného ovoce s dochutí transformovaného uzených a sušených švestek.
Produkt ekologického zemědělství - BIO
víno
2008 - 2011
Vinselekt Michlovský a.s.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 60
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Laurot
2005
jakostní odrůdové víno
Morava
Slovácká
Břeclav
Prostřední čtvrtky
písčito-hlinité půdy na slinitých
a jílovitých substrátech
4. 10. 2005
60,0
19,0
931
4 000
2,6
5,3
12,5
19,6
Osobitý projev dozrávajících višní, třešní
a švestkových povidel, je v chuti rozvíjen
tóny transformovanými drobného ovoce
s dobře strukturovanými tříslovinami.
Bronzová m. GRAND PRIX VINEX 2007
Produkt ekologického zemědělství - BIO
víno
2008 - 2011
Vinselekt Michlovský a.s.

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 61
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

André
2004
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Brumovice
Světlý
hlinito-písčitá na vápencovém podloží
25. 11. 2004
65,0
21,0
30/04
3 000
2,7
5,2
11,5
26,7
Víno tmavě červené barvy s ovocnou
švestkovou vůní. Chuť vína je plná,
připomíná sušené švestky s výrazným,
ale příjemným taninem a velmi jemnou
kyselinou.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 62
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

André
2005
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Hustopeče
Růženy
hlinito-písčitá

22,4
56142-5
3 000
4,5
5,0
12,7
25,2
Víno s typickou tříslovinou. Ve vůni se
projevuje buket po sušených švestkách
a přezrálých višních jenž provází i chuť
vína.
Další informace: Zlatá medaile WEINPARADE Poysdorf
2006
Diplom GRAND PRIX VINEX 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: RAVIS vinné sklepy Rakvice s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 63
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

André
2005
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Bořetice
Kraví hora
písčito-hlinitá hnědozem
s větším obsahem Mg
28. 10. 2005
57,0
22,8
11/05
3 000
1,9
6,5
13,0
28,1
Víno je plné, s intenzivní červenou
barvou. Dominantní je ovocná chuť po
třešňo-višních, jemně podpořena francouzským barikovým sudem.
Víno leželo 1 rok ve francouzských
dubových barikových sudech.
Nefiltrováno.
2008 - 2015
Rodinné vinařství Jedlička & Novák

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 64
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Frankovka
2006
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Kobylí
U skalky
sprašová hnědozem a černozem
1. 11. 2006
45,0
22,8
59/06
8 000
2,3
5,7
12,5
27,3
Víno tmavě rubínové jiskrné barvy s výraznou ovocnou vůní. Ve svěží chuti převládají tóny drobného ovoce. Chuť vína dotváří
velmi jemná kyselina s příjemnou tříslovinou a dlouhou extraktivní dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Promenáda červených vín
2007
3* Malá encyklopedie českých a moravských vín 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 65
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Frankovka
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Svatým kopečkem
černozem, s lehčí ornicí
a hutnou spodinou
31. 10. 2006
55,0
25,0
1081
5 000
2,6
5,3
13,0
25,3
Buket transformovaného lesního ovoce,
přezrálých třešní a švestkových povidel,
doprovází příjemné pralinkové tóny.
V chuti je víno nazrálé, čokoládově perníkové, s komplexní strukturou a příjemnými tříslovinami.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 66
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Frankovka
2006
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Mutěnice
Úlehle
hlinito-písčitá
6. 11. 2006
40,0
24,5
06/6
4 000
3,7
5,0
13,8
27,6
Barva vína je tmavě rubínová s fialovými
odlesky. Ve vůni naleznete sušené švestky doplněné ostružinovými tóny. Chuť
je plná, mohutná, doplněná příjemnou
tříslovinou.
Další informace: Stříbrná medaile MUVINA Prešov 2007
Zlatá medaile Slovácká nominační výstava 2007
Ocenění TOP 77
3* Malá encyklopedie českých a moravských vín 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: LIVI spol. s r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 67
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Frankovka
2005
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Zaječí
U kapličky
písčito-hlinitá
47,0
23,2
66/05
4 000
3,5
5,7
12,9
28,3
Víno tmavě červené barvy, voní po čokoládě a višních v likéru. Chuť je vyzrálá
s tóny opáleného dřeva a pražené kávy.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 68
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Frankovka
2003
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Valtice
Pod Reistnou
hlinitá
9. 10. 2003
45,0
21,0
507/04
4 000
9,1
4,9
12,1
22,8
Plnost, nazrálost, aromatičnost tohoto
vína ovlivnilo jeho více než rok ležení
a vyzrávání na dřevěných dubových
sudech.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Salon vín ČR 2006/2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 69
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Zweigeltrebe
2005
jakostní odrůdové víno
Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
hlinito-písčitá spraš
16. 10. 2005
85,0
20,8
16051
1 000
1,9
4,8
13,0
23,4
Víno vyniká komplexní harmonií. V chuti
i vůni dominují třešně a višně v čokoládě
spolu s kořenitostí, která v dlouhé dochuti přechází v sladké dřevo a jemnou
vanilku.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2016
Výrobce/distributor: Coteaux Peluic s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 70
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Zweigeltrebe
2005
výběr z hroznů
Morava
Velkopavlovická
Zaječí
U kapličky
písčito-hlinitá
48,5
24,2
59/05
2 680
2,5
5,5
13,3
27,2
Víno tmavě červené barvy. Vůně je plná,
s tóny černého koření a hořké čokolády.
Chuť kouřových tónů, vyzrálá po džemu
lesních plodů.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 71
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Zweigeltrebe
2006
pozdní sběr

Morava
Znojemská
Chvalovice
Dívčí hora
písčito-hlinitá, na sprašovém podloží
30. 10. 2006
65,0
23,0
0617
3 000
1,7
5,4
12,5
23,3
Barva rubínově jiskrná, vůně i chuť je
ovocně višňová, doplněná o tóny rybízu
a lesních plodů, které tvoří svěží, příjemně sametové víno.
Další informace: Sklizeň hroznů pro výrobu tohoto vína
proběhla mechanizovaně, moderním
sklízecím strojem.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 72
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské modré
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Perná
Purmice
hnědozem na slínech, jílech
a na usazeninách karpatského flyše
23. 10. 2006
55,0
23,5
1133
3 500
2,1
5,0
13,0
25,5
Aromatické látky dobře vyzrálých hroznů a červeného rybízu s višňovo-povidlovými tóny a směsí sušeného ovoce je
s osobitou lehkostí doplněn harmonií
jemných elagotaninů.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 73
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské modré
2006
výběr z hroznů

Čechy
Mělnická
Kutná Hora
Sukov
spraše na skalnatém podkladu
12. 11. 2006
15,0
26,5
6/06
400
2,4
5,0
14,5
30,0
Plné víno temně cihlové barvy s nazlátlým okrajem, ve vůni černé třešně, káva.
V dochuti mandlová čokoláda.
Další informace: Víno nečiřeno, nefiltrováno, z ekologické produkce. Rmut kvasil bez přidání
ušlechtilých kvasinek pět týdnu, následně víno zrálo v dubových sudech
z oblasti Never.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2009
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 74
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské modré
2005
výběr z hroznů
Morava
Velkopavlovická
Rakvice
Trkmansko
těžší černozem
29. 10. 2005
50,0
25,5
966
5 000
2,5
5,1
12,5
24,9
Originální kompozice jahod a přezrálých fíků s harmonicky sladěnými tóny
transformovaného povidlového lesního
ovoce, doplňuje elegantní samet perníku
a pravé čokolády.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 75
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské modré
2003
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Brod nad Dyjí
Dunajovický kopec
hlinito-kamenitá, hlinito-štěrkovitá
15. 10. 2003
50,0
22,0
516/04
3 000
4,5
5,0
12,5
25,8
Je víno s intenzivní barvou, které zrálo
rok na dubových sudech. Vyniká bohatou vůní, harmonickou chutí s pěknou
strukturou tříslovitých látek.
Další informace: Diplom GRAND PRIX VINEX 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2016
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 76
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Neronet
2005
jakostní odrůdové víno

Morava
Slovácká
Prušánky
Nechory
hlinito-písčitá
25. 10. 2005
85,0
20,0
7/05
1 244
2,4
4,5
13,0
29,1
Víno tmavě červené barvy s vůní černých
lesních plodů, v chuti intenzivní struktury vyzrálých tříslovin.
Další informace: Zlatá medaile Slovácká podoblastní
výstava 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Matušek Pavel
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 77
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Merlot
2005
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Perná
Věstonsko
černozem na slinito-jílovitém substrátu
4. 11. 2005
49,0
26,5
938
3 500
2,0
5,1
13,0
27,2
Elegantní buket fortifikovaných višní,
borůvek a ostružin s čokoládo-kávovými
zrny doplňuje komplexní struktura a hřejivá plnost v dochuti.
Další informace: Stříbrná medaile Vinař roku 2007
Zlatá medaile GRAND PRIX Austerlitz
2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 78
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Merlot
2005
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Rakvice
Trkmansko
těžší černozem
22. 10. 2005
55,0
23,0
937
4 000
2,2
5,6
13,0
25,2
Ovocitý buket černého rybízu, přezrálých višní a černých třešní doplňují
švestková povidla s příjemnými kyselinami harmonicky navazujícími na bohaté
třísloviny.
Další informace: Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 79
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Cabernet Sauvignon
2005
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Bořetice
Čtvrtě
písčito-hlinitá hnědozem
s větším obsahem Mg
20. 10. 2005
45,0
23,6
9/05
1 000
1,6
4,4
13,5
30,7
Exkluzivní víno, plné, velmi mohutné,
v aroma i chuti dominuje černý rybíz
doplněný vanilkou a čokoládou.
Víno leželo 1 rok ve francouzských
dubových barikových sudech.
Nefiltrováno.
2008 - 2015
Rodinné vinařství Jedlička & Novák

Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 80
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Cabernet Sauvignon
2005
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Nový Přerov
Na štrekách
slepenec jílovité půdy se štěrkem
27. 10. 2005
59,0
23,0
910
3 500
1,8
4,9
13,0
27,4
Vyzývavá vůně černého rybízu, borůvek
a ostružin elegantně harmonizuje se sametovými kabernetovými tóny. V chuti
se víno vyznačuje příjemnou hebkostí
a perníkem se švestkou v čokoládě.
Další informace: Stříbrná medaile MUVINA 2007
Víno zrálo v sudech barrique a nebylo
filtrováno.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:

105

Evidenční číslo vína: 81
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Cabernet Sauvignon
2005
jakostní odrůdové víno

Morava
Znojemská
Nový Šaldorf-Sedlešovice
Kraví hora
jílovito-hlinitá hnědozem
25. 10. 2005
50,0
21,2
4105
1 400
1,8
5,0
14,0
25,0
Rubínově červená barva s vůní mleté
papriky a chutí ostružin.
Další informace: Bronzová medaile VINOFORUM 2007
Víno zrálo 18 měsíců v dřevěném starém sudu.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 82
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Cabernet Moravia
2006
kabinetní víno
Morava
Velkopavlovická
Hustopeče
Růženy
hlinito-písčitá
16. 10. 2006
60,0
20,0
1063
4 000
2,0
5,3
13,0
20,2
Buket černého rybízu, drobného bobulového ovoce a fermentovaných višní
a s osobitým nádechem skořice, je doplněna harmonickými elagotaninovými
tříslovinami.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 83
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Cabernet Moravia
2006
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Hustopeče
Růženy
hlinito-písčitá

22,6
60141-6
1 500
2,3
4,6
12,3
23,8
Krásné víno rubínové barvy, citlivě vyvážené taniny dodávají vínu příjemnou
svěžest a harmonii. V chuti příjemná
černá čokoláda přecházející do tónu
mladé makovice.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Stříbrná medaile Fórum Moravium 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: RAVIS vinné sklepy Rakvice s.r.o.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 84
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Bohemia Sekt Prestige brut
2005
jakostní šumivé víno

6063
25 024
9,5
7,6
13,7
22,5
Bohemia Sekt Prestige brut ročník 2005
má jiskrný vzhled a příjemnou zelenkavě
zlatavou barvou. Ve vůni dominuje jemný
buket použitých, speciálně vybraných vín
odrůd Rulandské bílé, Ryzlink rýnský,
Ryzlink vlašský. Sekt vyniká jemným dlouhotrvajícím perlením, které je výsledkem
dlouhodobého ležení sektu v lahvi.
Další informace: Stříbrná medaile MUNDUS VINI 2007
Stříbrná medaile VINO Ljubljana 2007
Bronzová medaile IWC London 2007
Zlatá medaile GRAND PRIX VINEX 2007
Stříbrná m. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
Vyrobeno klasickou metodou Champanoisse.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2013
Výrobce/distributor: BOHEMIA SEKT a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 85
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Bohemia Sekt Prestige brut
2004
jakostní šumivé víno

5018
13 616
9,7
5,7
12,7
18,4
Bohemia Sekt Prestige brut ročník 2004
má jedinečný charakter osobité harmonie. Sekt má jiskrný vzhled a příjemnou
zelenkavě zlatavou barvou. Ve vůni dominuje jemný buket použitých, speciálně vybraných vín odrůd Rulandské bílé,
Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský. Vyniká
dokonalou harmonií a jemným dlouhotrvajícím perlením, které je výsledkem
dlouhodobého ležení sektu v lahvi.
Další informace: Stříbrná medaile MUNDUS VINI 2007
Stříbrná medaile VINO Ljubljana 2007
Diplom VINITALY Verona 2007
Stříbrná m. GRAND PRIX VINEX 2007
Stříbrná m. VÍNO a DESTILÁTY 2007
Bronzová medaile VALTICKÉ VINNÉ
TRHY 2007
Vyrobeno klasickou metodou Champanoisse.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: BOHEMIA SEKT a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 86
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2005
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Dobré Pole
Staré
spraše s obsahem vápníku do 10%
18. 10. 2005
30,0
26,0
7
1 100
37,0
7,9
13,0
23,4
Vůně kvetoucích lip a muškátu s nádechem meruňkově ovocných tónů. Intenzivní kořenitá chuť s medově sladkou
dlouhou dochutí.
Další informace: Bronzová medaile Víno Revue PRAGUE
TROPHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 87
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink vlašský
2001
ledové víno

Morava
Mikulovská
Dobré Pole
Daniel
spraše s obsahem vápníku do 10%
21. 12. 2001
20,0
27,5
38
500
160,5
12,4
11,5
42,2
Noblesní bohatá vůně a chuť vyúsťující
v jedinečnou dlouhou harmonickou dochuť připomínající zralý cognac.
Další informace: Nejvýše hodnocené víno s původem
v ČR Víno Revue PRAGUE TROPHY 2007
Bronzová medaile DECANTER World
Wine Award 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2011
Výrobce/distributor: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 88
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2005
ledové víno
Morava
Znojemská
Stošíkovice na Louce
U tří dubů
hlinito-písčitá, písčitá
2. 12. 2005

40,2
460
800
235,8
8,2
9,5
34,3
Víno s fantastickou vůní rozkvetlé zahrádky a nasajte atmosféru velkých mezinárodních soutěží. Toto víno dosáhlo
za krátkou dobu svého života již několik
významných úspěchů. Hrozny byly sklízeny při teplotě -8,2 °C a mošt dosáhl
cukernatosti 40,2 °NM.
Další informace: Zlatá medaile LES CITADELLES DU VIN
Bourg 2007
Velká zlatá medaile SÉLECTIONS MONDIALES DES VIN CANADA 2007
Zlatá medaile a Champion kategorie
TERRA VINO Tel Aviv 2006
Zlatá medaile
AWC Vienna 2006
Stříbrná medaile
VINOFORUM
2007
Stříbrná m.
VALTICKÉ VINNÉ
TRHY 2007
Diplom GRAND
PRIX VINEX 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2020
Výrobce/distributor: Znovín Znojmo
a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 89
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2004
slámové víno
Morava
Mikulovská
Strachotín
Šusfeldy
písčitá

42,0
0704
1 000
181,0
10,5
11,0
51,3
Víno jiskrného zlatožlutého roucha, ve
vůni dominuje květ lípy a jasmínu. Na
patře zprvu čitelné tóny žlutého vyzrálého ovoce (kdoule, meruňky), postupně
přecházejí v pikantně minerální ananas
a marcipán. Živá kyselinka a výrazný extrakt je zárukou dobrého zrání na lahvi.
Další informace: Zlatá medaile VINOFEST 2007
Stříbrná medaile VINOFORUM 2007
Stříbrná medaile AWC Vienna 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Drápal Oldřich st.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 90
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Ryzlink rýnský
2005
výběr z bobulí

Morava
Mikulovská
Sedlec
Kotel
spraš na jílu s Ca podložím
25. 10. 2005
45,0
27,6
03/06
500
32,0
9,4
13,0
29,3
Víno má krásnou zelenožlutou barvu.
Buket je výrazný, lahodný, s prvky
přezrálé meruňky, broskve a ovocného
medu. Plynule přechází do chuti, která
je lahodně ovocná s dominancí kompotovaného zeleného jablka. I přes výraznější medovost působí díky příjemné
kyselince velmi svěže.
Další informace: Zlatá medaile VINUM JUVENALE 2005
Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2006
Bronzová medaile MUVINA Prešov 2006
Stříbrná m. VINOFORUM Modrá 2006
Salon vín ČR
2006/2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2010
Výrobce/distributor: ZD Sedlec
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 91
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Aurelius
2006
výběr z bobulí

Morava
Mikulovská
Sedlec
Stolová hora
hlinito-písčitá
5. 10. 2006
42,0
28,5
210
1 200
43,7
5,4
14,0
23,3
Čistá vůně přezrálých hroznů, elegantně
opojný nádech exotického ovoce. V chuti
dobře strukturované, svěží se smetanově medovou kořenitostí. A na závěr příjemný zbytkový cukr.
Další informace: Vítěz kategorie VINUM JUVENALE 2006
Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2007
Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Krist Tomáš
Vaše poznámky:

AURELIUS
2006
VÍNO S PŘÍVLASTKE M

VÝBĚR Z BOBULÍ
SLADKÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

OB LAST MORAVA
ALK.

14 % OBJ.

PODOBLAST MIKULOVSKÁ
OBEC SEDLEC
VINIČNÍ TRAŤ STOLOVÁ HORA

0,75 L

EV.Č.J. 72B1-07/26, Č.Š. 210 • OBSAHUJE OXID SIŘIČITÝ
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Evidenční číslo vína: 92
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay
2005
slámové víno

Morava
Slovácká
Polešovice
Nové hory
hlinitá
22. 10. 2005
60,0
41,0
32/05
272
263,0
7,0
9,3
45,6
Víno syté, zlatavé barvy s oranžovým
odstínem. Mohutná intenzivní vůně
připomínající čerstvé jahody. Plná, silná
sladká chuť je vyvážena příjemnou kyselinou s jahodovou dochutí.
Další informace: Champion Malá encyklopedie českých
a moravských vín 2007
Stříbrná medaile CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s
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Vaše poznámky:

B

VINUM
MORAVICUM

CHARDONNAY
2005

Moravicum Collection
VÍNO S PŘÍVLASTKEM
SLÁMOVÉ VÍNO
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Evidenční číslo vína: 93
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay
2005
ledové víno
Morava
Mikulovská
Brod nad Dyjí
Dunajovický kopec
hlinito-kamenitá, hlinito-štěrkovitá
2. 12. 2005

44,6
915/06
6 000
195,3
8,9
10,1
28,0
Vychutnejte si výrazný buket a nádhernou, plnou chuť tohoto vína, ve kterém
se mísí horké letní slunce spolu s mrazivou zimní nocí.
Další informace: Zlatá medaile CONCOURS MONDIAL
DE BRUXELLES 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice a.s.
Vaše poznámky:

118

Evidenční číslo vína: 94
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Chardonnay barrique
2006
výběr z bobulí
Morava
Slovácká
Moravská Nová Ves
Stará hora
hlinito-písčitá
17. 11. 2006

27,2
65
700
77,4
5,7
11,5
27,1
Harmonické víno světle žluté barvy s bohatou vůní tropických plodů, medovou
kořenitostí a tóny lískových oříšků.
Další informace: Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2018
Výrobce/distributor: Glosová Helena COLLEGIUM VINITORUM
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 95
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Sauvignon
2005
výběr z bobulí

Morava
Mikulovská
Popice
Sonberk
hlinitá spraš na třetihorních slínovcích
3. 11. 2005
4,5
29,0
1805
2 000
66,0
7,3
13,0
25,0
Víno má roucho barvy ryzího zlata, jeho
koncentrovaná vůně je typicky botritická
s tóny kandovaného ovoce a sušených
meruněk. Chuť je plná, dokonale vyvážená, ve které se mísí medová sladkost
se svěží kyselinkou.
Další informace: Zlatá medaile CONCOURS MONDIAL
DE BRUXELLES 2007
Víno je z hroznů z 37 let staré vinice. Vybírány pouze hrozny napadené ušlechtilou plísní Botritis cinerea.
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2020
Výrobce/distributor: SONBERK a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 96
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Tramín červený
2005
výběr z bobulí

Morava
Slovácká
Ratíškovice
Náklo
černozem
2. 11. 2005
62,0
28,4
67
1 500
45,6
7,4
12,0
27,1
Vysoká zlato-medová barva. Robustní
víno s medovým arómatem přecházející do lehce kořeněných tramínových
tónů s dlouhou dochutí a tramínovým
podtextem.
Další informace: Bronzová medaile MUVINA Prešov 2006
Stříbrná m. VINOFORUM Modra 2006
Diplom GRAND PRIX VINEX 2006
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2014
Výrobce/distributor: Krist Tomáš
Vaše poznámky:

TRAMÍN ČERVENÝ
2005 2005 2005
2 0 0250 0 5

VÝBĚR
BOBULÍ
VÍN
S P ŘZ
ÍVL
A S TZ
K E BOBULÍ
M
VÝBĚR
ZOVÝBĚR
BOBULÍ
VÝBĚR
Z BOBULÍ
VÝBĚR
Z BOBULÍ
POLOSLAD KÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

ALK. 12 % OBJ.

OB LAST MORAVA
POD OB LAST SLOVÁC KÁ
OB E C RATÍŠKOVIC E
VINIČ NÍ TRAŤ NÁKLO

0,5 L

Ev.č.j. 69E1-06/23, č.š. 67 • obsahuje oxid siřičitý
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Evidenční číslo vína: 97
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Pálava
2005
výběr z bobulí

Morava
Mikulovská
Horní Věstonice
Pod Martinkou
váté spraše s obsahem vápna
26. 10. 2005
45,0
32,2
65
1 200
66,0
6,8
12,5
23,2
Žluto-zlatá barva. Ve vůni objevíme krásný tramínový nádech, přecházející do
medových tónů. Víno vás uchvátí svou
dlouhou dochutí a krásným přírodním
zbytkovým cukrem.
Další informace: Vítěz kategorie VINUM JUVENALE 2005
Zlatá m. VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2006
Diplom GRAND PRIX VINEX 2007
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2007
Bronzová m. VINNÉ TRHY Pezinok 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2018
Výrobce/distributor: Krist Tomáš
Vaše poznámky:

2005

2005
2005
PÁLAVA
2005
2 0 0250 0 5
2005

V ÍZ
N OBOBULÍ
S P ŘZ
Í VBOBULÍ
LASTKE M
VÝBĚR
VÝBĚR
VÝBĚR
Z BOBULÍ
VÝBĚR
Z BOBULÍ

VÝBĚR
Z BOBULÍ
VÝBĚR
Z BOBULÍ
VÝBĚR Z BOBULÍ
SLAD KÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

OB LAST MORAVA
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Evidenční číslo vína: 98
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Pálava
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Popice
Sonberk
hlinitá spraš na třetihorních slínovcích
23. 9. 2006
32,0
26,2
1006
3 325
54,0
6,2
12,0
Víno zlatavé barvy, jemné vůně květin,
dlouhé, plné chuti, kde se snoubí medové tóny zbytkového cukru s ovocnými tóny šťavnatých kyselin. Je to víno
určené jako digestiv vhodné jako závěr
dlouhých večerů strávených v příjemné
společnosti.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2012
Výrobce/distributor: SONBERK a.s.
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 99
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Muškát Moravský
2005
výběr z cibéb
Morava
Slovácká
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinito-písčitá
24. 10. 2005

34,6
57
900
120,5
7,4
12,3
38,9
Toto speciální víno je vyrobeno z bobulí
napadených ušlechtilou plísní Botritis
cinerea, ze kterých se vytvořily hrozinky.
Jejich cukernatost dosáhla 34,6 °NM.
Další informace: Stříbrná m. GRAND PRIX VINEX 2007
Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2007
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2018
Výrobce/distributor: Glosová Helena COLLEGIUM VINITORUM
Vaše poznámky:
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Evidenční číslo vína: 100
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská oblast:
Vinařská podoblast:
Vinařská obec:
Viniční trať:
Typ půdy:
Datum sklizně:
Výnos (q/ha):
Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:
Počet lahví partie :
Obsah zbytk. cukru (g/l):
Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Frankovka
2005
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Perná
Purmice
hnědozem na slínech, jílech
a na usazeninách karpatského flyše
25. 10. 2005
48,0
25,0
922
1 500
2,7
5,2
13,0
22,8
Robustní taniny nového francouzského
dubu společně s optimálně vyzrálými
hrozny vytváří neopakovatelný projev
koncentrovaných povidel, pravé čokolády se skořicovo-vanilkovými pralinkami.
Víno je bohatě strukturované, s mohutným potenciálem.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008 - 2015
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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Seznam výrobců zastoupených
v Salonu vín České republiky 2008
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Bohemia Canopus, spol. s r.o.
Starovice 93
Starovice, 693 01
„Kvalita vzniká pouze ve vinohradě“ - tato prostá základní věta je základem mé práce vinaře. Vyzrálá a zdravá
sklizeň je pro chuť
a plod nepostradatelná.
Vrátil René J. ing.
+420 519 413 680
+420 519 413 633
+420 606 771 602
bohemia@canopusmorava.cz
www.canopusmorava.cz
3
31 ha
20 000 litrů

BOHEMIA SEKT a.s.
Smetanova 220
Starý Plzenec, 332 02
Společnost BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším výrobcem sektů s více než sedmdesáti procentním podílem
na trhu České republiky. Kvalitou svých produktů, dynamikou růstu i trvale rostoucím mezinárodním uznáním se
řadí mezi nejvýznamnější producenty střední a východní
Evropy. Sekty stejnojmenné značky jsou oceňovány pro
svou nezaměnitelnou harmonii, jemný, ale přesto osobitý
charakter a elegantní, mimořádně čistou chuť. Společnost má pro výrobu svých jedinečných sektů optimální
zázemí v renomovaných společnostech na Moravě, které
jsou, vedle vlastní produkce klidných vín značek Víno
Mikulov, Vinařství Pavlov, Chateau Mikulov, Habánské
sklepy a Chateau Bzenec, i pěstitelskou základnou pro
kupáže sektů. Produkty BOHEMIA SEKT spolu s popularitou a prestižní image na domácí scéně získávají renomé
i na náročných evropských
a světových trzích.
Švéda Josef
+420 377 197 111
+420 377 965 576
+420 733 148 111
info@bohemiasekt.cz
www.bohemiasekt.cz
265
242 ha
28 000 000 lahví
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COTEAUX PELUIC
Čejkovská 744
Velké Bílovice, 691 02
Všichni v našem vinařství COTEAUX PELUIC vkládáme
veškerou svoji energii do tvorby VELKÝCH VÍN Z BÍLOVIC.
Jedná se o osobitá, plná vína, ve kterých se odráží jedinečný polostepní až stepní terroir viničních svahů Velkých
Bílovic doplněný o tradiční přírodní postupy. Výjimečnost
půdní skladby spočívá v obsahu prehistorických naplavenin v podloží i na povrchu. Částí názvu PELUIC [pelui:]
(vychází z více jak 600 let starého názvu obce) se hlásíme
k tomu nejlepšímu odkazu z vinařského umění našich předků. Hrozny sklizené z těchto poloh jsou přímo předurčeny
k citlivému školení v nových dubových sudech typu barrique. Francouzský styl výroby vín vyjadřuje první část názvu vinařství COTEAUX [coto:].
Setkání s těmito víny Vám poskytne neopakovatelný zážitek
z pestré palety vůní i chutí.
Sklepmistr: Hrabal Miroslav
Telefon:
Fax:
Mobil: +420 736 489 081
E-mail: info@coteauxpeluic.com
www stránky: www.coteauxpeluic.com
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 3 ha
Roční produkce: 9 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

ČEBAV s.r.o.
Slovácká 711
Tvrdonice, 691 53
Společnost ČEBAV vznikla v roce 1996 spojením dvou
rodinných vinařství. V současné době hospodaříme na 32
ha vlastních vinic. Odrůdová skladba je velice široká, pěstujeme deset červených a stejný počet bílých odrůd. Naší
snahou při pěstování hroznů je dosažení optimálních
výnosů vysoké kvality cestou, která nezatěžuje životní
prostředí. Vybudovali jsme nové sklepní hospodářství
s moderní technologií. To nám umožňuje zpracovat hrozny s citlivým přístupem podle daných odrůd a viničních
tratí. Vyrábíme tak vína svěží, čistého charakteru a zároveň lahodná svojí plností.
Čech Jan
+420 519 339 124
+420 519 339 124
+420 603 267 948
cebav@cebav.cz
www.cebav.cz
6
31,6 ha
150 000 litrů
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Drápal Oldřich
Klobouček 43
Brno-Žebětín, 641 00
Specializované vinařství
na slámová vína.
Sklepmistr: Drápal Oldřich st.
Telefon:
Fax:
Mobil: +420 728 204 244
E-mail: old.drapal@seznam.cz
www stránky: www.drapalovoslamovevino.cz
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 5 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Glosová Helena
Na Výsluní 841
Moravská Nová Ves, 691 55
Rodinní vinařství se zaměřením na výrobu kvalitních lahvových vín, člen sdružení Collegium Vinitorum.
Sklepmistr: Glos Lubomír
Telefon: +420 519 342 577
Fax:
Mobil: +420 607 180 237
E-mail: evaglosova@seznam.cz
www stránky: www.collegiumvinitorum.com
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 2 ha
Roční produkce: 9 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
Podhájí 421
Bzenec, 696 81
Chateau Bzenec je vinohradnická společnost zaměřená
na výrobu vína z hroznů vlastní produkce. Tato vinařská
usedlost se nachází uprostřed vinic nedaleko Bzence.
A právě na zdejších vinicích Slovácké vinařské podoblasti
mají hrozny vynikající podmínky pro optimální vyzrávání.
Jen z těch nejkvalitnějších hroznů pak naši vinaři vyrábějí
vína Chateau Bzenec – svěží, lahodná a dobře pitelná.
Matulík Jiří
+420 518 384 906
+420 518 384 906
+420 602 664 463
Alexandr.Flodr
@chateaubzenec.cz
www.chateaubzenec.cz
25
160 ha
750 000 kg
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Krist Tomáš
č. p. 224
Milotice, 696 05
Rodinné vinařství, působící na trhu od roku 1996, zaměřující se na výrobu přívlastkových vín té nejvyšší kvality
určených pro specializované maloobchody a privátní
klientelu.
Sklepmistr: Krist Tomáš
Telefon: +420 774 234 318
Fax:
Mobil: +420 774 234 318
E-mail: vinarstvikrist@seznam.cz
www stránky: www.vinarstvikrist.cz
Počet pracovníků: 4
Rozloha vlastních vinic: 10 ha
Roční produkce: 70 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

LIVI, spol. s r.o.
Nádražní 835
Dubňany, 696 03
Moderní rodinná vinařská firma hospodařící na téměř
80 ha vlastních vinic ve slovácké podoblasti. Součástí
firmy je stylová restaurace a penzion přímo ve vinici. Ve
stejném areálu se nachází rovněž archivní sklep a mikrovýroba vína, vybavená špičkovou technologií.
Gloz Miroslav
+420 518 366 111
+420 518 366 111
+420 602 977 461
gloz@livi-dubnany.cz
www.livi-dubnany.cz
30
72 ha
1 200 000 lahví

Výrobce: Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, s.r.o.
Ulice: Zámek 1
Město, PSČ: Roudnice nad Labem,
413 01
Charakteristika výrobce: Rodinná firma roudnické větve Lobkowiczů
Sklepmistr: Podrábská Svatava
Telefon: +420 416 837 234
Fax: +420 416 837 234
Mobil: +420 602 612 326
E-mail: vinarstvi.rce@worldonline.cz
www stránky: www.lobkowiczke-vinarstvi-roudnice.cz
Počet pracovníků: 23
Rozloha vlastních vinic: 73,5 ha
Roční produkce: 300 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Matušek Pavel
Zahradní 675
Prušánky, 696 21
Rodinné vinařství vzniklo v roce 2000 a navázalo tak na
tradici výroby a prodeje vín svých předků. Vinařství čerpá
z moderních poznatků a technologií výroby vín. Vína jsou
vyráběna cestou řízeného kvašení a jinými pokrokovými
technologickými postupy. Z našich nových vinic produkujeme kvalitní hrozny, které jsou základem pro výrobu prvotřídní jakosti vín. Chceme být hrdí na svá vína z Nechor
a přinášet i Vám originální chuťové prožitky.
Matušek Pavel
+420 518 374 107
+420 518 374 107
+420 603 260 148
P.Matusek@seznam.cz

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 3 ha
Roční produkce: 7 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

MEGA Production a.s., divize Vinařství Marcus
Nejedlého 5
Brno, 638 00
Produkce přívlastkových vín. Vinařství se zaměřuje na
kvalitu, nikoliv kvantitu. Naše vína získala již řadu ocenění a zlatých medailích na předních soutěžích.
Mlýnek Filip
+420 775 580 007
+420 548 220 296
+420 608 668 880
marcus@mega2000.cz
www.marcuswines.com
2
5 ha
28 000 litrů

MORAVÍNO, s.r.o.
Mikulovská 176
Valtice, 691 42
Vinařská firma ve Valticích vyrábějící sortiment jakostních a přívlastkových vín i vín v dárkovém balení atd.
Černý Lubomír
+420 519 352 061
+420 519 353 714
+420 602 505 207
moravino@tiscali.cz
www.moravino.cz
11
15 ha
300 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o.
Zámecká 1508
Bzenec, 696 81
Moravské vinařské závody Bzenec patří k předním
producentům jakostních moravských vín. Dlouhodobě
se hlásí k tradicím moravského vinařství a nabízí svým
zákazníkům kvalitní vína, která pochází z hroznů s garantovaným původem vinařské oblasti Morava, z vybraných
vinařských obcí všech čtyř podoblastí. Obhospodařují
okolo 360 ha vinic vysázených převážně ve špičkových
polohách, které jsou zárukou vypěstování kvalitních
hroznů z jednotlivých vinařských obcí a viničních tratí.
Pro výrobu originálních moravských vín dnes Moravské
vinařské závody Bzenec využívají nejmodernější vinařské
technologie a díky umu zkušených sklepmistrů produkují
ta nejkvalitnější vína dostupná na našem trhu.
Ptáček Petr ing.
+420 518 384 124
+420 518 384 125
+420 737 214 508
trade.marketing@mvz.cz
www.mvz.cz

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic: 360 ha
Roční produkce: 10 000 000 lahví

Omasta Stanislav
č.p. 417
Boleradice, 691 12
Malé vinařství je zaměřené na výrobu bílých a růžových
vín. Vína zrají v dubových sudech v historickém zámeckém sklepě
v Horních Bojanovicích,
jehož počátky spadají
do poloviny 15. století.
Sklepmistr: Prokeš Zbyněk
Telefon:
Fax:
Mobil: +420 776 065 766
E-mail: vinarstvi.omasta@seznam.cz
www stránky: www.vinohornibojanovice.cz
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 15 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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PATRIA Kobylí, a.s.
Augusty Šebestové 716
Kobylí, 691 10
Firma hospodaří v moravské vinařské oblasti, podoblasti
velkopavlovické. Vlastní celkem 150 ha vinic se širokou
odrůdovou skladbou. Vína dodává převážně do gastronomie a specializovaných obchodů
s vínem.
Sklepmistr: Lanžhotský Marcel
Telefon: +420 519 431 210
Fax: +420 519 440 790
Mobil:
E-mail: vino@patriakobyli.cz
www stránky: www.patriakobyli.cz
Počet pracovníků: 70
Rozloha vlastních vinic: 150 ha
Roční produkce: 1 800 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Ravis vinné sklepy Rakvice, s.r.o.
Družstevní 854
Rakvice, 691 03
RAVIS vinné sklepy Rakvice je mladou dynamickou
společností. Vznikla v roce 2002 jako jedna z dalších
obchodních aktivit mateřské firmy Réva Rakvice. Sídlem
společnosti je tradiční vinařská obec Rakvice, která se
nachází v samém srdci vyhlášené vinařské podoblasti
velkopavlovická na Jižní Moravě. Základní surovinu pro
výrobu vína získává RAVIS od své mateřské firmy, která
v regionu zpracovává hrozny z více než 200 ha vlastních
nebo smluvně vázaných vinic. Dalšími významnými
dodavateli vybraných vín jsou vinařské podniky z Itálie
a Francie.
Sklepmistr: Obhlídal František
Telefon:
Fax: +420 519 349 711
Mobil: +420 731 460 943
E-mail: ravis@ravis.cz
www stránky: www.ravis.cz
Počet pracovníků: 12
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 2 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Rodinné vinařství Jedlička & Novák
Kraví hora 511
Bořetice, 691 08
Malý až střední rodinný podnik, obhospodařující 35 ha
vlastních vinic, tedy 170 000 hlav s produkcí cca 0,5 l vína
z 1 hlavy. Zpracováváme pouze vlastní hrozny. Zaměřujeme se na přívlastková vína bílá - nová technologie, nerez,
červená - francouzské dubové sudy.
Novák Stanislav ing.
+420 519 430 107
+420 519 430 107
+420 602 854 662
vinoboretice
@vinoboretice.cz
www.vinoboretice.cz
10
35 ha
80 000 lahví

S.O.Č. - Velké Bílovice, s.r.o.
Žižkovská 1253
Velké Bílovice, 691 02
Naše firma byla založena v roce 1994 a zabývá se
sadařstvím a vinohradnictvím. Obhospodařujeme 25
ha sadů a 16 ha vinic. V roce 2004 prošla významnou
rekonstrukcí. Navázala na 30-letou zkušenost hlavního
sklepmistra, spolumajitele St. Krejčího a vytvořila nový
provoz s nejmodernější
technologií na zpracování
hroznů a výrobu vína.
Nabízíme široký sortiment
vína plná slunce
jakostních a přívlastkových
vín z vlastní produkce.
Krejčí Stanislav
+420 534 009 316
+420 519 346 180
+420 775 769 011
soc.vb@email.cz
www.velkobilovickavina.cz
12
16 ha
www.velkobilovickavina.cz
120 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Skoupil Petr
Čejkovská 450
Velké Bílovice, 691 02
Vinařství Petra Skoupila se nachází ve velkopavlovické
podoblasti, v největší vinařské obci České republiky
Velkých Bílovicích. Vinařská tradice rodiny Skoupilových
má své počátky již v roce 1852 a vinař využívá svých zkušeností z výroby vína v Rakousku a Francii. Při pěstování
vinné révy Petr Skoupil maximálně respektuje nejnovější
způsoby obhospodařování viničních ploch, zejména
s ohledem na ekologii a nutnost redukované sklizně. Menší hektarové výnosy umožňují vyrábět vína vysoké jakosti
s výrazným a čistým odrůdovým charakterem. Produkce
vinařství je zaměřena především na zákazníky z řad specializovaných obchodů s vínem,
vinoték, gastronomie, privátní
a firemní klientely.
Skoupil Petr
+420 603 240 068
+420 519 347 971
+420 607 907 709
info@skoupil.com
www.skoupil.com
8
17 ha
300 000 lahví

SONBERK
Sonberk 1
Popice, 691 27
Moderní vinařství zaměřující se na výrobu bílých přívlastkových vín z přísně redukovaných sklizní z vlastního
vinohradu, unikátní vinice Sonberk v Popicích. Specialita
- výroba slámových evropské špičky.
Sklepmistr: Drápal Oldřich jr.
Telefon:
Fax:
Mobil: +420 777 630 434
E-mail: sonberk@tiscali.cz
www stránky: www.sonberk.cz
Počet pracovníků: 8
Rozloha vlastních vinic: 40 ha
Roční produkce: 150 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

SOŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice
Sobotní 116
Valtice, 691 42
Vinařská škola produkuje výhradně víno z vlastních vinic.
Zaměřuje se na kvalitní lahvová vína jakostní a přívlastková, na „Víno, které má původ“. Filozofií je vyrábět co
možná nejpřírodnější vína, která se uplatní v gastronomii.
Veškerá výroba je směřována na výrobu bílých a růžových
vín.
Buriánek Pavel
+420 519 352 039
+420 519 352 221
+420 777 101 844
venerka@seznam.cz
www.svisv.cz
6
27 ha
60 000 lahví

Šabata Vladimír Ing.
Nádražní 645
Rakvice, 691 03
Je malý rodinný podnik s vinnými sklepy v obci Zaječí ve
velkopavlovické vinařské oblasti. Základním zdrojem pro
výrobu vín jsou viniční tratě okolo Přítlucké hory.
Sklepmistr: Šabata Vladimír a Václav
Telefon:
Fax:
Mobil: +420 724 105 148
E-mail: vladimir.sabata@seznam.cz
www stránky: www.misenska.cz/sabata.html
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 50 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Šebesta Martin
Mládežnická 378
Březí, 691 81
Mladá vinařská firma s výhradní výrobou přívlastkových
lahvových vín z hroznů, jejíchž pěstování se začíná orientovat k bioprodukci.
Sklepmistr: Šebesta Martin
Telefon:
Fax:
Mobil: +420 603 468 385
E-mail: vino.sebesta@seznam.cz
www stránky: www.vino-sebesta.cz
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 10 ha
Roční produkce: 50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE, vinařské družstvo
č. p. 945
Čejkovice, 696 15
Společnost působící v historických sklepích, kde má uložena vína v dubových a barikových sudech a rozsáhlý archiv
lahvově zralých vín. V současné době jsou v nabídce vína
v těchto řadách: archivní, ledová a slámová, přívlastková,
bariková, ročníková a jakostní odrůdová vína. Zdůraznění
výjimečnosti a tradice umocňují ručně vytrhávané etikety
na speciálním papíře a ručně dotiskované originální pečetě řádu templářských rytířů.
Koutný Pavel
+420 518 362 628
+420 518 362 705
+420 606 627 971
info@templarske-sklepy.cz
www.templarske-sklepy.cz
50
10 ha
4 500 000 lahví

Tetur Tomáš
Fabián 1206
Velké Bílovice, 691 02
Toto rodinné vinařství bylo založeno roku 1995 a navázalo na tradici pěstování vína naší rodinou ve Velkých Bílovicích. Z původního hospodaření v klasickém moravském
vinném sklepě se postupně rozrostlo ve firmu střední
velikosti.
Sklepmistr: Tetur Aleš
Telefon: +420 519 346 560
Fax:
Mobil: +420 775 595 560
E-mail: vinotetur@centrum.cz
www stránky: www.vinotetur.cz
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 6 ha
Roční produkce: 50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Tetur Vladimír
Žižkovská 1366
Velké Bílovice, 691 02
Vinařství Vladimír Tetur produkuje lahvová jakostní a přívlastková vína včetně vín barrique. Firma vznikla v roce
1992. Hospodaří v novém moderním provozu, kde jsou
samozřejmostí pneumatický lis, vinofikátory na zpracování hroznů modrých odrůd, reduktivní technologie
výroby bílých vín, chlazení výrobních skladových prostor,
automatická plnicí linka apod. Firma vlastní 11 ha vinic.
Větší část hroznů pro výrobu vína nakupuje od stálých
dodavatelů výhradně z velkých Bílovic. Zpracovává se zde
12 bílých a 11 červených odrůd révy vinné.
Tetur Vladimír
+420 519 347 904
+420 519 347 904
+420 603 253 529
vtetur@c-box.cz
tetur.moraviavitis.cz
3
11 ha
300 000 lahví

Vinařství Galant, Dobrá adresa s.r.o.
Mlýnská 2
Mikulov, 692 01
Firma zahájila svou činnost v roce 2004 - cílem je výroba
vysoce kvalitních přírodních vín ze známých poloh s důrazem na špičkovou práci ve vinici, šetrný přístup k přírodě
a zpracování hroznů moderní technologií využívající gravitačního principu.
Kadrnka Jindřich
+420 519 323 101
+420 519 323 101
+420 602 439 432
vinarstvi@galant.cz
www.galant.cz
13
31 ha
60 000 litrů
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Vinařství Kovacs s.r.o.
č. p. 5
Novosedly, 69182
Jsme střední vinařskou firmou. Náš slogan „Umění ve
víně“ vystihuje pohled na výrobu a práci s vínem. Sklepmistr vyrábí víno se zkušeností, citem, svým uměním
vínu propůjčuje nezaměnitelný charakter. Pracujeme na
vlastních vinicích o 120 tisíci keřích. Šetrnost při práci
s hroznem a vínem umožní zachovat co nejvíce původních, krásných vůní a chutí. Svým přístupem garantujeme
zákazníkovi trvalou kvalitu našich vín.
Kovács Miroslav ing.
+420 519 521 200
+420 519 521 371
+420 775 127 737
info@vinarstvi-kovacs.cz
www.vinarstvi-kovacs.cz
20
25 ha
250 000 litrů
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a.s.
Nádražní 29
Mikulov, 692 01
Filozofie vinařství je zaměřena na šetrný přístup k přírodě
s maximálním omezením chemických vstupů ve vinohradě
i ve sklepě. „Vyrábíme vína ve vinici.“ a „Víno dělají lidé.“
Ptáček Petr ing.
+420 515 238 342
+420 515 238 342
+420 737 214 662
sklep@mikrosvin.cz
www.mikrosvin.cz
70
240 ha
180 000 litrů

Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
č. p. 143
Nový Šaldorf - Sedlešovice, 671 81
Rodinné vinařství kladoucí důraz na produkci kvalitních hrozny, a z nich typických vín. Soustřeďujeme se na výrobu specialit jako je rodinné cuvée Gryllus, víno zrající na kvasnicích,
v barikových sudech, ledové víno alkoholizované víno Šaler.
Sklepmistr: Špalek František
Telefon: +420 515 243 802
Fax:
Mobil: +420 723 388 882
E-mail: spalek@saler.cz
www stránky: www.saler.cz
Počet pracovníků: 4
Rozloha vlastních vinic: 6,5 ha
Roční produkce: 50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Vinařství U Kapličky s.r.o.
č.p. 463
Zaječí, 691 05
Rodinné vinařství je zaměřeno na výrobu kvalitních
přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných ve vlastních
vinicích. Šetrné zpracování hroznů z redukované sklizně,technologií řízeného kvašení dává našim vínům osobitý
charakter.
Sklepmistr: Babáček Dalibor
Telefon: +420 724 952 520
Fax:
Mobil: +420 602 956 677
E-mail: r.zdarsky
@vinarstviukaplicky.cz
www stránky: www.vinarstviukaplicky.cz
Počet pracovníků: 14
Rozloha vlastních vinic: 37,5 ha
Roční produkce: 350 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
Vrbovec 190
Vrbovec, 671 24
Vinařství Waldberg Vrbovec s.r.o. je středně velkou
vinařskou firmou znojemské podoblasti, která navázala
na tradice Agrodružstva Vrbovec, významného pěstitele
révy vinné na Znojemsku a výhradního dodavatele suroviny k výrobě typických vrboveckých vín. Zpracování
hroznů a výroba kvalitních jakostních i přívlastkových
vín probíhá za použití moderní technologie s poznatky
hodnoty místního terroir. Vína zrají v rozsáhlém, historickém, pískovcovém sklepě z roku 1770. Roční produkce
je do 150 000 lahví zastoupených 13 odrůdami bílých vín
i 5 odrůdami vín červených z nejkvalitnějších viničních
tratí, největší vinohradnické obce
Znojemska.
Filipovszki Pavel ing.
+420 515 230 101
+420 515 230 101
+420 736 631 547
info@vino-waldberg.cz
www.vino-waldberg.cz
4

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce: 120 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 288
Kutná Hora, 284 01
Ekologické vinařství s prvky biodynamiky.
Rudolfský Lukáš

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Lechovice 60
Lechovice, 671 63
Vinné sklepy Lechovice patří k tradičním výrobcům kvalitních přírodních vín ve znojemské vinařské podoblasti,
kde pěstování révy vinné má hluboké kořeny. Dochované
záznamy o největším rozvoji vinařství jsou spojovány
s Louckým klášterem ve Znojmě. Roku 1773 bylo v Lechovicích povoleno v zámeckém parku hloubení sklepa,
který je v současné době využíván na výrobu těch nejkvalitnějších vín. Sklep byl dokončen o 114 let později, roku
1837. Technické řešení sklepních prostor, které si můžete
prohlédnout, zajišťuje stabilní teplotu 12 st. Celsia a prostředí ideální pro výrobu a zrání vína v sudech. Nynější
společnost vzniká v roce 1993 a navazuje na dlouholetou tradici lechovického vinařství. Celková plocha vinic
společnosti, jejichž poloha je zachována již po staletí, je
230 ha vinic. Vinice spadají do katastru vinařských obcí
Borotice, Božice, Oleksovice a Lechovice.
Michalovič Pavel
+420 515 271 209
+420 515 271 209
+420 602 206 069
staskova@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz
55
230 ha
1 000 000 lahví

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

+420 491 812 408
+420 736 536 488
vinokutnahora@seznam.cz
www.vinokutnahora.cz
5
5 ha
20 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Vinné sklepy Roztoky, s.r.o., sklepy Bořetice
Bořetice 484
Bořetice, 691 08
Rodinná firma navazující na starou tradici. V dnešní době
se jedná o dynamickou firmu zabývající se vinohradnictvím, výkupem hroznů a výrobou vína.
Bařina Roman
+420 519 440 611
+420 519 440 611
+420 724 070 722
morava@vinnesklepy.cz
www.vinnesklepy.cz
23
8,5 ha
40 000 litrů

Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská 407
Valtice, 691 42
Vinné sklepy Valtice jsou tradičním výrobcem vín zaměřující se především na produkci kvalitních odrůdových
vín. Společnost je z 550 hektary vlastních vinic největším
pěstitelem révy vinné v ČR. Všechny naše vinice jsou
zařazeny do systému integrované produkce. Výjimečné
spojení pěstitelské, s možností produkce vysoce kvalitních hroznů, a tradiční i moderní technologie výroby
vína, umožňuje pod značkou Chateau Valtice produkovat
špičková vína s originálním původem. Kromě dobrých
vín nabízíme i pestrý turistický program spojený nejen
s ochutnávkou vín, ale i možností navštívit zajímavá
místa spojená s historií výroby vína ve Valticích, zejména
dva unikátní sklepy Křížový a Zámecký, kde jsou vyráběna
vína více než 500 let.
Matocha Jaroslav ing.
+420 519 361 316
+420 519 352 330
+420 732 266 752
odbyt@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz
75
550 ha
4 000 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Průmyslová oblast 1220
Mikulov, 692 01
Moderní vinařství, společně s citlivým zpracováním
hroznů, dává vínům značky VÍNO MIKULOV jedinečné,
charakteristické chuťové vlastnosti. Při výrobě tu vinaři
spojují zkušenosti převzaté od svých dávných předchůdců spolu s nejmodernějšími technologiemi. Svůj konkurenční náskok v moderní technologii využívá společnost
k výraznému zvyšování kvality svých vín.
Košulič Rudolf ing.
+420 377 197 111
+420 377 965 048
+420 602 561 073
obchod@bohemiasekt.cz
www.vinomikulov.cz
90
0 ha
12 000 000 lahví

Vinselekt Michlovský a.s.
Luční 858
Rakvice, 691 03
Filozofie společnosti Vinselekt Michlovský a.s. je založena
na harmonické součinnosti přátelského vztahu k přírodě,
hlubokého vyznání tradičních hodnot a neodmyslitelného
pokroku ve vývoji progresivních technologií. Díky takovému myšlení jsme schopni chápat rozměry kvality nejen
z pohledu organoleptického hodnocení, ale i z pohledu
nutriční hodnoty, zdravotní nezávadnosti a prospěšnosti,
jak pro člověka samotného, tak i pro okolní přírodu.
Holub Pavel ing.
+420 519 360 875
+420 519 360 889
+420 777 569 610
michlovsky
@michlovsky.com
www.michlovsky.com
50
130 ha
1 200 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Vinum Moravicum, a.s.
Úkolky 1055
Bzenec, 696 81
Vinum Moravicum a.s. - jsme mladá, malá vinařská společnost sídlící v malebném jihomoravském městečku Bzenci.
Motto společnosti je: „Zdravý a vyzrálý hrozen - kvalitní
víno - spokojený zákazník“. V duchu této myšlenky tvoříme
víno a věříme, že náš přístup se odráží i v kvalitě vína.
Bezchleb Jan ing.
+420 518 389 513
+420 518 389 546
+420 737 557 040
info@vinummoravicum.cz
www.vinummoravicum.cz
1
1 ha
50 000 lahví

ZD Sedlec u Mikulova
Sedlec 308
Sedlec, 691 21
Středně velký výrobce vína. Veškeré vyráběné víno je
z vlastních vinic vyhlášených sedleckých tratí, kterých
obhospodařují 124 ha. Roční produkce 200 000 lahví je
hlavně zaměřena na špičková přívlastková vína.
Králík Ctirad
+420 519 513 328
+420 519 513 328
+420 777 719 110
zdsedlec@tiscali.cz
www.sedleckavina.cz
50
124 ha
200 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Šatov 404
Šatov, 671 22
Středně velká, 100 % česká, vinařská firma zaměřená na
tuzemského zákazníka a produkci kvalitních odrůdových,
známkových, ledových, slámových a šumivých vín z nejlepších vinařských tratí znojemské podoblasti dle motta
„Znovín Znojmo-vína hrdá na svůj původ“. Provozujeme
bohatý turistický program, v rámci kterého můžete
navštívit mnoho atraktivních míst a ochutnat spoustu
vzorků kvalitních vín.
Petr Drozd; Ladislav Mikulenčák; Libor Tvarůžek
+420 515 266 620
+420 515 221 650
+420 606 712 231
znovin@znovin.cz
www.znovin.cz
110
20 ha
4 000 000 lahví
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HOBRA
vedeni úspěchem
HOBRAFILT
filtrační desky
ORBIFILT
filtrační moduly
CANDEFILT
filtrační svíčky
HOBRACOL
deskový filtr
ORBICOL
zařízení pro filtrační moduly
CANDECOL
zařízení pro filtrační svíčky

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

HOBRA

ŠKOLNÍK

HLAVNÍ PARTNER
SALONU VÍN ČESKÉ
REPUBLIKY

HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o.
SMETANOVA UL., 550 01 BROUMOV,
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL: +420 491 580 111, FAX: +420 491 580 140
E-MAIL: HOBRA@HOBRA.CZ
WWW.HOBRA.CZ

V soutěžích
vždy
zaperlíme.

W W W. B O H E M I A S E K T. CZ

AutorizovanÈ prodejnÌ a servisnÌ centrum TOSHIBA

Kopírovací stroje

Notebooky

Data projektory
Ribbon s.r.o.
Kaštanová 34 | 620 00 Brno
tel.: 545 563 280 | fax: 545 563 283
e-mail: info@ribbon.cz | http://www.ribbon.cz

JSME VELCÍ KVALITOU

CHÂTEAU VALTICE
VÍNO STALETÉ TRADICE
A.D. 1640

Už po staletí
pracujeme na
tom, jak vypěstovat tu nejlepší kvalitu
a udělat světové víno.
Individuální přístup k pěstování révy vinné na vlastních vinicích, moderní
způsob zpracování hroznů, odborné školení vína využívající zkušenosti předních
technologů, ale i našich otců a dědů – na těchto základech, vystavěných na
trpělivosti a lásce k vínu, se mohou rodit světová vína. Naše snaha o kvalitu
bývá tradičně zhodnocena prestižními oceněními doma i v zahraničí.

www.vsvaltice.cz, e-mail: odbyt@vsvaltice.cz, tel.: +420 519 361 331

Ideá ln í k l imat ické pod m ín ky, moder n í technolog ické
postupy evropské úrovně i prvotřídní viniční tratě zaručují
stálou kvalitu a podtrhují výrazně osobitý odrůdový šarm vín
znovínských vín. Za značkou Znovín Znojmo, a.s. se skrývají
lahodná vína, ověnčená řadou prestižních tuzemských
a mezinárodních cen.
Patří k nim Ryzlink rýnský 2005, ledové víno (viniční trať
U Tří dubů, vinařská obec Stošíkovice na Louce), který získal
zlatou medaili a vítězství ve své kategorii na mezinárodní
soutěži vín TERRAVINO 2006 v Tel Avivu v Izraeli, zlatou
medaili a účast ve ﬁ nále na mezinárodní soutěži vín AWC
2006 ve Vídni, zlatou medaili na mezinárodní soutěži vín
TROPHÉE CITADELLES v Bourgu ve Francii, Velkou zlatou
medaili a šampiona na mezinárodní soutěži Sélections
Mondiales des Vin Canada 2007 v Quebecu, stříbrnou medaili
na mezinárodní soutěži vín Vinoforum 2007 v Pardubicích
a zlatou medaili na mezinárodní soutěži vín odrůdy Ryzlink
rýnský Riesling du Monde 2008 ve Štrasburku ve Francii.

www.znovin.cz
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Časopis ušlechtilých
neřestí

www.cigare-vin.cz
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Bavte se
po celý rok

s Českým rozhlasem Brno
www.rozhlas.cz/brno
info@bo.rozhlas.cz
FM 106,5 FM 93,1 FM 97,3 FM 93,6 FM 97,5 FM 89,5
JIŽNÍ MORAVA

BRNO-MĚSTO

ZNOJEMSKO

HODONÍNSKO

Z L Í N S K O

VSETÍNSKO

Vinaﬁsk˘ obzor
Vydává Svaz vinaﬁÛ âeské republiky

Odborn˘ ãasopis pro vinohradnictví, sklepní hospodáﬁství a obchod vínem

100 let Vinaﬁského obzoru 1907 – 2007
Co nabízíme:
✦ odborné ãlánky, aktuální zpravodajství
i nenároãné ãtení z vinaﬁského svûta
✦ pﬁedplatné Vinaﬁského obzoru v âeské republice i na Slovensku
✦ inzerci ve Vinaﬁském obzoru
✦ dodání jednotliv˘ch star‰ích ãísel Vinaﬁského obzoru
✦ kompletní roãníky Vinaﬁského obzoru od roãníku 1999
✦ vinaﬁské publikace:
• Vinaﬁsk˘ marketing, Jak úspû‰nû prodávat víno
• Cesta ke ‰piãkovému vínu, Zrání vína v sudech barrique aj.
• Mapa vinaﬁsk˘ch oblastí âeské republiky
• Vinohradnické stavby, Sklepy – opravy a rekonstrukce
• Ampelografia Slovenska, Encyklopedie révy vinné
• 25 druhÛ odrÛdov˘ch pohlednic – jednotlivû ãi v sadách
• Pûstujeme révu vinnou, Mechanizace vinohradnictví aj.
• a jiné (aktuální nabídka a ceník je na www stránkách a nebo
ve Vinaﬁském obzoru)
Kontakt: SVâR – Vinaﬁsk˘ obzor
ÎiÏkovská 1275, P.O.Box 34, 691 02 Velké Bílovice
tel./fax: +420-519 348 980
e-mail: info@vinarskyobzor.cz • www.vinarskyobzor.cz

Top styl magazínu o Brně a okolí

s pravidelnou
rubrikou o víně
„Vivat Vinum“

Nové možnosti pro čtenáře, partnery i inzerenty
Objednejte si výtisk zdarma na webových stránkách časopisu
www.ibrno.cz
CCB, s.r.o.
Okružní 17, 638 00 Brno
Tel.: 545 222 779
Fax: 545 222 499
e-mail: predplatne@ibrno.cz
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Vydavatelství: Horčičkova 546,149 00, Praha 4
tel./fax: +420 272 919 586, mobil: 608 032 397
608 079 270, e-mail: travel-profi@volny.cz
XIII. ročník, 1/2008

Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Turistické informace z regionů České republiky

Mûstsk˘ úﬁad LodÏ
Odd. propagace, turistiky a zahr. spolupráce
ul. Piotrkowska 87, 90 – 423 ¸ódê
tel.: + 48 426 384 476, biuro.promocji@uml.lodz.pl

Turistické informaãní centrum
ul. Piotrkowska 87, 90 – 423 ¸ódê
tel./fax: +48 426 385 955, cit@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl, www.lodz.pl

XII. ročník, 12/2007

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions
Urzàd Marsza∏kowski
Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
tel.: (089) 521 94 50, turystyka@warmia.mazury.pl

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz
Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

XII. ročník, 11/2007

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz
Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

Ski centrum 239, 517 62 ¤íãky v Orlick˘ch horách
tel.: +420 603 225 044, tel./fax: +420 465 524 669
e-mail: info@skiricky.cz, www.skiricky.cz

¸ódê

plná turistick˘ch atrakcí

¤ÍâKY

v Orlick˘ch horách

Warmia - Mazury

str. 21

str. 24 - 25

Foto: Ski centrum Říčky v O.h.

Jsme jako na‰e vína, ãím star‰í, tím lep‰í.
XII. ročník, 10/2007

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz
Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

XII. ročník, 8-9/2007

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chalubinskiego 8, XIX pietro, 00 - 613 Warszawa
tel.: (+48) 225 367 070, 225 367 071
e-mail: pot@pot.gov.pl, www.poland-tourism.pl

Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

PIVOVAR âERNÁ HORA, a.s., 679 21 Černá Hora 3/5
tel.: +420 516 482 411
objednavky@pivovarch.cz, pivovarch@pivovarch.cz
www.pivovarcernahora.cz

XII. ročník, 6-7/2007

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz
Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

Informační centrum Říčany a Svazek obcí Ladův kraj
tel.: +420 323 618 142, 323 618 169
jitka.bahenska@ricany.cz, dana.grossova@ricany.cz
www.ricany.cz, www.laduv-kraj.cz
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NOVÝ PENZION
PIVOVARU ČERNÁ HORA
Až příště přijedete do Pivovaru Černá Hora, nemusíte spěchat. Kromě prohlídky provozu, večeře v Centru Sladovna
nebo posezení v šenku U prokuristy, můžete v těsném sousedství pivovaru v pohodlí a klidu přenocovat.

Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií a Středočeským krajem

XII. ročník - 5/2007

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz
Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

Biuro ds. Organizacji Regat 2007, paní Mira Urbaniak
Urzad Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1
170-456 Szczecin, tel.:/fax: (048) 914 245 992
e-mail: regaty@um.szczecin.pl, www.szczecin2007.pl

XII. ročník - 4/2007

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz
Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

Svazek obcí LadÛv kraj
tel.: +420 323 618 142, 323 618 169
e-mail: dana.grossova@ricany.cz
www.laduv-kraj.cz

XII. ročník - 3/2007

Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4
E-mail: travel-profi@volny.cz

Turistické informace z regionů České republiky
The turistic information of the Czech regions

Internetové, datové a hlasové služby
www.contactel.cz, e-mail: info@contactel.cz
Contactel, s. r. o., Vinohradská 174
130 19 Praha 3, tel.: 255 755 111

Svazek obcí LadÛv kraj
tel.: +420 323 618 142, 323 618 169
e-mail: dana.grossova@ricany.cz
www.laduv-kraj.cz

ŠTĚTÍN
- město pod bílými plachtami
str. 28-29

Krajinou barona Ringhoffera
Tak, jako na jiných místech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, i v půvabném kraji, jen pár kilometrů jihovýchodně od Prahy,
najdeme hluboké stopy osobností, které si jej zamilovaly, žily v něm, přetvářely jej nebo oslavovaly ve svých dílech. Určitě
už tušíte, že vás všechny zveme do kraje malíře a spisovatele Josefa Lady a podnikatele, barona Františka Ringhoffera. Podle
prvního dostal turisticky atraktivní region svoje pojmenování a stopy druhého můžeme dodnes obdivovat na mnoha místech.
Přijeďte si užít Ladova kraje a putovat „Krajinou barona Ringhoffera“. Sejdeme se v Mirošovicích na železniční stanici
21. dubna 2007, odkud se vydáme po dvacet a půl kilometrů dlouhé naučné stezce s deseti zajímavými a poučnými
zastaveními.
čtěte na str. 16-17

Praha-Ruzyně
let číslo odlet

 Varšava  Štětín-Goleniow
přílet

let číslo

odlet

přílet

LO 524 09.55 11.30 LO 3933 13.40
15.10
tel.: 220 113 840, prague.ato@lot.pl, www.lot.com

Štětín-Goleniow  Varšava  Praha-Ruzyně
let číslo

odlet

LO 3940 05.55
LO 3934 15.35

přílet

let číslo odlet

07.00 LO 523 07.40
16.55 LO 525 17.45

přílet

09.20
19.25

První jarní putování Ladovým krajem – „Krajinou barona Ringhoffera“ – už máme za sebou. Pokud se vám
tento výlet líbil nebo jste jej nestihli, přijďte do Ladova kraje v sobotu 26. května. Tentokrát vás zveme na
CESTU KOCOURA MIKEŠE a do POHÁDKOVÝCH HRUSIC. Svazek obcí Ladův kraj pro vás připravil další
krásnou akci, při které si užije celá rodina… A potom až do pozdního podzimu je vám Ladův kraj otevřen
jako knížky z pera pana spisovatele a malíře, které doprovází už kolikátou generaci... Čtěte na str. 16-17

Požitek z výjimečnosti
Kolekce výjimečných vín Vinařství
Pavlov, se sídlem uprostřed
pálavských kopců, obsahuje výhradně
bílá přívlastková vína, které jsou
chloubou prestižních restaurací.
Díky mistrovství vinařů
a unikátním přírodním
podmínkám se mohou
kvalitou poměřovat
s nejlepšími víny
z vinařských oblastí
celého světa.

obchod@vinarstvipavlov.cz

www.vinarstvipavlov.cz

CHATEAU BZENEC je viničním statkem posazeným
v překrásné krajině jižní Moravy, v lůně nejlepších
vinařských tratí Slovácké vinařské podoblasti.
Toto „chateau“, viniční usedlost se 155 ha vlastních
vinic, se rozkládá na úpatí kopce Stará hora, 2 km
severozápadně od města Bzenec. Její bohatá minulost
je neodmyslitelně spjata s odrůdou Ryzlink rýnský, která
tuto vinařskou oblast proslavila.

CHATEAU BZENEC, spol. s r. o., Podhájí 421, 696 81 Bzenec,
tel.: 377 197 111, e-mail: obchod@chateaubzenec.cz

www.chateaubzenec.cz

využívejte nás - pomůžeme Vám
zajistíme Vám:
návrh, tisk, ražbu a zlacení etiket
tisk katalogů
tisk plakátů
ražbu ochranného hologramu
tisk a výsek obálek
tisk a výsek obalů pro Vaše vína

www.vetercie.cz
Adresa naší tiskárny:
v.e. TERCIE s.r.o
tel.:
Stará pošta 67
547 230 106
664 61 RAJHRAD
547 230 344

e-mail:
vetercie@vetercie.cz
fax:
547 230 452

Vinný humidor vytváří ideální
podmínky vinného sklepa pro
uchovávání exkluzivních vín
z nejprestižnějších
vinařských oblastí.
U nás si vyberou
i skuteční znalci.

www.makro.cz
www.vinnyhumidor.cz

Ivo Dvořák, head sommelier MAKRO C&C, viceprezident Asociace sommelierů ČR, jedenáctinásobný vítěz sommelierských soutěží v ČR a vítěz mistrovství světa Habanosommelier 2004

TISK JAKO VÍNO

Etikety
•
•
•
•
•
•

nesamolepící i samolepící (v arších)
samolepící (v rolích)
široký výběr papírů
bianco etikety s možností dotisku
dotisk termotransferový i strojní
etikety s logy vašich odběratelů
(reklamní etikety)
• klasické etikety na označování krabic s vínem
• čárové kódy
• dotisk vlastních etiket, medaile ...

Další služby
• grafické zpracování
(úprava vlastních návrhů, celkový
design)
• kompletní design (etikety, korky,
záklopky, krabice)
• etiketovací stroje

ETIFLEX, s.r.o. / TISK PÁLK A, s.r.o.
Národních hrdinů 17, CZ - 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 372 015, fax: +420 519 374 305
e-mail: obchod @ etiflex.cz, w w w.etiflex.cz

Knihy pro pouËenÌ i potÏöenÌ
z nakladatelstvÌ
DalöÌ informace na www.radix-knihy.cz
Publikace navazuje
na koncepci p¯edchozÌho Vina¯skÈho
slovnÌku, kter˝ se
setkal s velmi p¯Ìzniv˝m p¯ijetÌm a vyöel
v nÏkolika vyd·nÌch.
TakÈ tento nov˝ slovnÌk plnÌ funkci slovnÌku v ˝kladovÈho
(v†ËeötinÏ) i†jazykovÈho (nÏmËina, angliËtina, francouzötina).
P¯Ìsluön· hesla jsou vöak inovov·na a podstatnÏ se zv˝öil
jejich poËet. V˝bÏr hesel i v˝klad reagujÌ na nejnovÏjöÌ
poznatky ve vinohradnictvÌ, ochranÏ a pÏstov·nÌ rÈvy vinnÈ i rozöi¯ov·nÌ nov˝ch technologiÌ p¯i v˝robÏ vÌn a naöe
i evropskÈ pr·vnÌ normy, kter˝mi je p˘sobenÌ v oboru vymezeno. SlovnÌk poskytuje relativnÏ ucelen˝ p¯ehled
o†v˝voji a stavu oboru u n·s a†z·kladnÌ informace o vina¯stvÌ ve svÏtÏ. V reakci na vzr˘stajÌcÌ z·jem a znalosti
obchodnÌk˘ a milovnÌk˘ vÌna byla oproti minulÈmu slovnÌku posÌlena i†hesla t˝kajÌcÌ se zat¯iÔov·nÌ vÌn, posuzov·nÌ jejich kvality a konzumace.
396 stran + 36 stran barevn· p¯Ìloha, v·z., cena 590 KË
RADIX, spol. s r. o., T·boritsk· 23, 130 00 Praha 3
tel./fax: 267 092 256, e-mail: radix@email.cz

To nejlepší střežíme pro vás!
Vynikající kvalita podpořená pestrostí pěstovaných odrůd dává moravským a českým vínům originální chuť a jejich výjimečný charakter, tak
typický právě pro vína s původem v našich vinicích. Abyste mohli
ocenit jejich jedinečné chuťové vlastnosti a nezaměnitelné
aroma, věnují jim moravští a čeští vinaři tu nejlepší péči
a ochranu, jakou si tato vína zaslouží.

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz

Partneři ročníku 2008
Hlavní partneři:

Ê organizace soutěže vín „Salon vín České republiky“,
zastřešující systém nominačních výstav v ČR

Partneři:

Ê prezentace vín, která obdržela titul „Salon vín České
republiky“ ve veřejné degustační expozici umístěné
ve sklepních prostorách Národního vinařského centra na zámku ve Valticích

BOHEMIA SEKT, a.s.
Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o.
M-Bricol, s.r.o.
Ribbon, s.r.o.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Znovín Znojmo, a.s.
BS vinařské potřeby, s.r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
Technoma, spol. s r.o.
Mediální partneři:
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Ê odborné vzdělávání vinařů a degustátorů i veřejnosti
Ê zpřístupňování vinařské kultury milovníkům vína
Ê možnost využití prostor Národního vinařského centra pro účely firemních školení a prezentací
Ê podpora, propagace a prezentace vinohradnictví
a vinařství a související gastronomie
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