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Úvodní slovo ministra zemědělství ČR

Vážené dámy, vážení pánové, milovníci vína,

je pro mne velkou ctí, že jsem mohl udělit
záštitu jubilejnímu desátému ročníku soutěže
Salon vín České republiky. Víno je tradičním
nápojem s bohatou historií, ale zároveň velmi živou současností. Víno provází člověka při všech
významných životních událostech. Je příjemné
sledovat, jak se v naší zemi rozmáhá obliba vína, jak vzniká mnoho
malých rodinných vinařství. Nejen tradice, ale i progresivní metody při
výrobě vína jsou nezbytné pro konkurenceschopnost našeho vinařství,
což nám ilustruje stoupající počet ocenění, která si čeští vinaři přivážejí
z velkých mezinárodních soutěží.
Již podesáté nám ve Valticích vznikne unikátní kolekce stovky nejlepších českých vín. Tato kolekce je výkladní skříní moravského a českého
vinařství a věřím, že si v ní každý najde nejednoho svého favorita. Jako
ministr zemědělství našim vinařům přeji mnoho kvalitních sklizní, aby
takovéto soutěže měly vysokou úroveň a zároveň aby se naše moravská
a česká vína prosazovala i na zahraničních trzích.

Ing. Jakub Šebesta
ministr zemědělství ČR
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Úvodní slovo hejtmana
Jihomoravského kraje

Vážení přátelé dobrého vína,

jsem velmi rád, že Vás mohu pozdravit
u příležitosti slavnostního otevření jubilejního
desátého ročníku Salonu vín České republiky
ve Valticích. Tato nejvyšší soutěž vín u nás, ve
které nezávislá degustační komise vybere sto
nejlepších, se za tu dobu stala opravdu reprezentativní přehlídkou toho nejlepšího z našich vinic. Potěšila mě proto
letošní rekordní účast, kdy degustátoři vybírali z 520 vín pocházejících
z 96 vinařství.
Jako hejtman kraje, ve kterém se nachází více než 90 procent vinic na
území České republiky, jsem si velmi dobře vědom důležitosti vinohradnictví pro rozvoj jižní Moravy. Podpora vinařství a jeho spojení s cestovním ruchem, turistikou a lázeňstvím proto patří a bude patřit i nadále
k prioritám vedení Jihomoravského kraje.
Jsem přesvědčen, že valtický Salon vín České republiky přispěje také
letos k tomu, aby vína ze všech vinařských oblastí Moravy a Čech vyhledávali nejen jejich milovníci domácí, ale doslova z celého světa.

Mgr. Michal Hašek
Hejtman Jihomoravského kraje
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Úvodní slovo předsedy správní rady NVC
dovoluji si Vás v zastoupení Správní rady
Národního vinařského centra i jménem moravských a českých producentů vín přivítat v těchto
krásných prostorách Národního salonu vín ve
Valtickém zámku. Jsme rádi, že jste přijali pozvání na prezentaci celé stovky výjimečných českých a moravských vín vybraných v náročných
soutěžních degustacích.
A že se zase povedla! Víno se naštěstí – na
rozdíl od jeho konzumentů – nenechá ovlivnit politickou situací ani
stavem ekonomiky. I když má momentálně svět starostí víc než dost,
o požitek a radost z vydařeného vína bychom se neměli ochuzovat ani
nyní. Vždyť ruku na srdce – tak zle zase není! Jen se zpomalilo to rychlé
tempo hospodářského vývoje posledních desetiletí, na nějž jsme byli
zvyklí. Rádi si nicméně postěžujeme a říkáme, že bylo lépe. A to přesto,
že nám v podstatě nic moc neschází. Pár pozitivních zpráv o konci krizového období už tu je, takže situace rozhodně není a nebude tragická.
Koneckonců každá krize s sebou zároveň přináší ozdravné procesy, které mohou přispět k myšlenkovému posunu - například směrem ke konzumaci kvalitnějších produktů. Mám na mysli „raději méně co do množství,
ale zato kvalitnější produkty“! Tento trend se již v Evropě jednoznačně
prosazuje, a Vy se dnes v Národním salonu vín můžete přesvědčit, že
mezi prvními na něj v České republice zareagovali právě vinaři.
Neustálé zlepšování kvality vína i kultury jeho konzumace musí přece
každý vinař cítit jako svou bytostnou povinnost - už kvůli té neuvěřitelně
hluboké tradici a historii tohoto milovaného a opěvovaného nápoje.
Vždyť víno provází lidstvo po tisíce let. Víno obdivovali a vychutnávali
již obyvatelé Mezopotámie, starého Egypta ale také Sumerové, Asyřané,
Chetité, Babyloňané, staří Keltové i Slované. Antické národy věřili, že
víno je darem od bohů. My v něm vidíme dar zdravé přírody, který skrývá i vyjevuje tajemství její krásy, síly a dobroty. Dobré víno je zdrojem
hřejivé pohody, elixírem našeho mnohdy komplikovaného života. Utíkáme se k němu, když jsme veselí, i když máme chmury. Nacházíme v něm
uspokojení těla i duše. Svět dobrého vína - to je svět poezie, přátelství
i gurmánských zážitků.
Dovolte, abych na závěr symbolicky připil Vám všem, kteří jste
i v dnešní době naplněni optimismem a nebojíte se dopřát si sklenku
vína či sektu. Věřím, že zde dnes prožijete se svými přáteli příjemné
a obohacující chvíle. Vždyť jak řekl známý vědec – mikrobiolog Louis
Pasteur: „V láhvi vína je více filosofie než ve všech knihách“.

Ing. Josef Vozdecký
Předseda Správní rady NVC Valtice
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Úvodní slovo čestného předsedy
hodnocení
Za dlouhou dobu svého působení ve vinařství
jsem nezažil tak rychle, radostně a soustředěně se
rozvíjející nadšení pro kvalitativní rozvoj oboru tak,
jak to prožíváme všichni dnes, nejen ve vinicích, ale
i v technologii vína. Ve vinicích jsme po dlouhé době
hledání a tápání mezi nejrůznějšími tvary keřů došli
k závěru, že to nejjednodušší je nejúčelnější, protože
slouží k přehlednosti, která je základem pro zdraví
hrozen. Jen takový může dát výbornou jakost vína se
všemi, dokonale rozvinutými znaky vína odrůdového, jaké jsme povýšili na
vrchol vinařského umění.
Na vrchol takového umění, které zazáří tam, kde zářit má - v poháru milovníka našich vín, na soutěžích, kde se předvádí nebo v doprovodu pečlivě
vybraných pokrmů. Ale jsou dvě součásti naší umělecké tvorby, které zůstávají často skryty. V našich vínech je nedostatečně vyzdvižena hodnověrnost
původu hroznů odrůdy a jejich příslušnosti ke krajinnému rázu - spolutvůrci
mnohých prvků jakosti každého vína. Ale příroda hovoří tichou řečí, kterou
můžeme poznat jedině srovnáním vín z mnoha různých stanovišť. Ta druhá
součást je dána pokrokem jaký byl vytvořen na poli úpravy některých vlastností vín. Většinou vede ke snadnějším výsledkům, které mohou za čas zmizet
a nebo po ztrátě osobnosti vznikne málo zajímavý průměr. Hledejme ve vinařském umění přirozenou přiměřenost a nedopusťme vznikat kýčům.
Prof. Ing. Vilém Kraus, Csc.,
čestný předseda hodnocení 10. ročníku Salonu vín ČR
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
senzorického hodnocení vín s cílem vybrat
nejlepší vína pro degustační expozici Salon
vín České republiky ve Valticích se aktivně zúčastňuji již několik let. V tomto jubilejním 10.
ročníku soutěže jsem měl tu čest pracovat jako
předseda hodnotitelských komisí a podílet se na
výběru nejlepších vín s předními tuzemskými
degustátory s využitím speciálně vyvinutého
počítačového programu. Národní vinařské
centrum ve Valticích není jen špičkovým degustačním centrem pro hodnocení vín, ale svými parametry a nabízenými
podmínkami zaujímá přední postavení mezi tuzemskými pracovišti zaměřenými na senzorické hodnocení potravinářských komodit. Milovníci
vín se mohou prostřednictvím certifikovaných hodnotitelských expertů
a precizní organizace plně spolehnout na výsledky soutěže. Nový statut
soutěže Salonu vín ČR ještě zdokonalil způsob selekce vín pro degustační expozici a jistě právem je většinou vinařské obce pokládán za
nejvýznamnější soutěž vín u nás. Málokterý konkurz vín se může pyšnit
trojstupňovým výběrem vín.
V prvním kole bylo z nominovaných vín vybráno 200 nejlepších
a jsem přesvědčen, že by se v degustační expozici neztratila, přesto ve
finálovém kole bylo nemilosrdně 100 z nich vyřazeno. Hodnotitelské
komise pod vedením svých předsedů přísně dbaly na to, aby vybraly
tu správnou reprezentativní stovku vín. Po každém uzavřeném bodování své názory hodnotitelé vzájemně konfrontovali a vína vzhledem
k prvnímu kolu hodnocení získávala v průměru až o 3,5 bodu méně. Byl
to skutečný senzorický zážitek vybírat mezi výbornými víny ta nejlepší
a určitě si i vy pochutnáte při jejich degustaci ve sklepních prostorách
valtického zámku. Zároveň věřím, že i všichni ti, kteří upřednostňují
suchá vína, si najdou své favority, neboť až 50% oceněných vzorků
vín má obsah zbytkového cukru nižší než 9 g/l. V posledních letech je
jistě neprávem kritizováno vysoké zastoupení vín s vyšším zbytkovým
cukrem. To, že v severně položené vinohradnické oblasti pěstování révy
vinné pravidelně dosahujeme vysoké vyzrálosti sklízených hroznů, které
v našich špičkových bílých vínech ponechávají vyšší zbytek cukru, slouží
jen ke chvále našich vinohradníků.
Nejvyšší počet vzorků vín na soutěži Salon vín ČR 2010 jako tradičně
reprezentoval ročník o dva roky starší (2008). Na počátku zrání hroznů
se objevily problémy zejména u ranějších odrůd v souvislosti s krátkodobým ochlazením a srážkami. Podzim pak přinesl dostatek sluníčka a vyšší cukernatost hroznů u později sklízených odrůd. Ročník 2008 kvalitou
hroznů nebyl nijak výjimečný, ale technologická vyspělost našich vinařů
dokázala vytvořit krásná vína, která jsme pro vás spolu s vyzrálými víny
ročníků 2006 a 2007 vybrali. Potěšte své smysly jejich ochutnáním v ideálních podmínkách degustační expozice Salonu vín České republiky.
Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
předseda hodnocení 10. ročníku Salonu vín ČR
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Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v rukou katalog již desátého ročníku
Salonu vín České republiky. Naší vizí je, aby soutěž
vín a navazující degustační expozice Salonu vín
ČR byla opravdovou „výkladní skříní“ a špičkovým
reprezentantem našich vín a vinařství. Jsem
přesvědčen, že se to Salonu daří.
V minulých letech 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. Dále může každý vinař, který obdržel alespoň jednu nominaci na
některé z nominačních soutěží, přihlásit ještě jedno své víno na principu
„divoké karty“. Tím se jednoznačně zvýšila zajímavost a pestrost kolekce,
co se týče zastoupení odrůd i vinařů. Hodnocení letošního ročníku bylo
nově provedeno dvoukolovým systémem (v prvním kole výběr nejlepších
dvou set vín, ze kterých se ve druhém kole vybrala nejlepší stovka). Nově
jsme také použili náš nový počítačový systém pro hodnocení vín.
Díky těmto změnám, díky velkému zastoupení velmi povedených
posledních ročníků, také díky stále se zvyšující úrovni našich vín a našeho
vinařství a také díky rekordnímu počtu vín i vinařských firem přihlášených
k hodnocení letošního Salonu vín je kolekce 10. ročníku Salonu vín ČR
jedna z nejlepších v dosavadní historii soutěže.
V loňském roce jsme pro Vás připravili kromě stálé prezentace sta
vín oceněných titulem Salon vín České republiky také jarní prezentaci
růžových vín a letní prezentaci mladých vín oceněných na našich
i zahraničních soutěžích vín. V podobných krátkodobých prezentačních
akcích chceme pokračovat i letos a dále zvyšovat atraktivitu degustační
expozice.
Recepce degustační expozice slouží současně jako informační centrum
o našem víně – naleznete zde informační materiály o vinařství a vinařské
turistice včetně informačních materiálů o turistických možnostech
v regionu.
Přeji vám příjemný zážitek s našimi nejlepšími víny!

Ing. Pavel Krška,
ředitel Národního vinařského centra
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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 2010“ mohou být
přihlášena vína, která se umístila na nominačních soutěžích. Mimo těchto
nominovaných vín mohl v letošním roce nominovaný vinař přihlásit jedno
víno na tzv. „divokou kartu“. Jako nominační výstavy byly pro ročník 2010
vybrány tyto soutěže: Grand Prix VINEX 2009, Valtické vinné trhy 2009,
Nominační oblastní soutěž českých vín 2009, Nominační soutěž slovácké
podoblasti 2009, Nominační soutěž mikulovské podoblasti 2009, Nominační soutěž velkopavlovické podoblasti 2009, Nominační soutěž znojemské podoblasti 2009, Víno a destiláty 2009 a Král vín 2009.
Vína byla odebrána zástupcem Salonu vín přímo ve sklepě vinaře systémem namátkového výběru z nalahvované partie vína.
Hodnocení
Ve dnech 11. - 13.1 2010 a 18. - 19.1 2010 proběhlo v sálech Národního vinařského centra dvoukolové hodnocení již 10. ročníku Salonu vín
České republiky 2010. Vína hodnotily čtyři degustační komise v prvním
kole a tři degustační komise v druhém kole, z řad úspěšných absolventů
degustátorského školení dle Evropských norem nebo SZPI. Čestným garantem hodnocení byl Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. a předsedou hodnocení
Doc. Ing. Josef Balík, PhD. Hodnocení vín bylo anonymní za použití stobodového hodnotícího systému.
Statistika
Celkem bylo přihlášeno 520 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových,
červených a šumivých vín. Titulem „Salon vín České republiky 2010“ bylo
oceněno 100 nejvýše hodnocených vín. V poměrovém zastoupení bylo do
kolekce vybráno 70 vín bílých, 23 vín červených, 5 růžových a 2 vína šumivá. Odrůdová skladba čítá 30 odrůd révy vinné a 5 vín cuvée. Nejúspěšnějšími odrůdami letošního ročníku se staly Ryzlink vlašský a Rulandské šedé
s 9 zastoupeními, dále Ryzlink rýnský se 8 zastoupeními a Rulandské šedé
a Chardonnay s 7 zastoupeními. Dle jakostního zařazení je 51 vín v pozdním sběru, 23 vín ve výběru z hroznů, 6 vín jakostních, 5 vín ledových,
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3 moravská zemská vína, výběry z cibéb a kabinetní vína a 2 vína slámová,
šumivá a výběry z bobulí.
Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2008 s 71 víny a ročník 2007
s 24 víny. Nejúspěšnější vinařskou podoblastí byla podoblast mikulovská
s 45 víny, dále podoblast slovácká s 24, podoblast velkopavlovická s 21,
znojemská s 9 víny a Mělnická s 1 vínem.
V letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Vinselekt Michlovský a.s.
s 15 víny, Vinné sklepy Valtice a.s. s 8 víny, PATRIA Kobylí a.s. a Moravíno
s.r.o. s 6 víny. Celkem dodá vína do expozice Salonu vín 48 vinařských
firem.
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LITOMĚŘICKÁ

MĚLNICKÁ

SLOVÁCKÁ

VELKOPAVLOVICKÁ

MIKULOVSKÁ

ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ PODOBLAST
WINE-GROWING SUB-REGION
WEINBAUTEILGEBIET:

/ THE WINE-GROWING REGION MORAVIA / WEINBAUGEBIET MÄHREN

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA

/ THE WINE-GROWING REGION BOHEMIA / WEINBAUGEBIET BÖHMEN

VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY

Vinařská mapa České republiky

Vína z Moravy a vína z Čech –
vína s historií, současností i budoucností
Vinařství v České republice má okolo dvou tisíc let starou tradici. Už ve
středověku mívala naše vína dobré jméno, zásobovaly se jím šlechtické
a měšťanské domy, zájem o ně byl v Polsku a ve Slezsku i u vídeňského
císařského dvora. I dnes jsou moravská a česká vína vyhlášená a patří
k nejlepším v Evropě i ve světě.
Prvními pěstiteli révy vinné na našem území byli pravděpodobně Keltové. Nejstarším důkazem historie vinařství na Moravě je však archeologický
nález vinařského nože, s nímž římští legionáři obdělávali vinice pod Pálavou. Další zprávy o pěstování révy pocházejí až z dob slovanského osídlení
v dobách Velké Moravy, odkud se réva dostala i do Čech. Velkou zásluhu
na rozvoji vinařství měl český král a římský císař Karel IV.
Prvními dochovanými písemnostmi o víně jsou klášterní kroniky a listiny
českých panovníků. Za zlatý věk moravského vinařství bývá označována
doba od 14. do 16. století, kdy vinice obklopovaly řadu měst a klášterů.
K dalšímu rozvoji vinařství došlo koncem 20. století. Restituce vinic a privatizace vedly k obnově rodinných vinařství i vzniku nových firem. Velké
změny přinesl vinařský zákon z roku 1995 a jeho zesouladění s legislativou
Evropské unie.
Současné vinařství využívá moderní šetrné technologie a orientuje se
na výrobu vín, která se řadí mezi světovou špičku, což dokazují mnohá
ocenění na nejprestižnějších světových soutěžích vín.
Moravská a česká vína jsou charakteristická svým zajímavým spektrem
vůní, bohatými extraktivními látkami a harmonickým spojením plné chuti se
svěžími kyselinami bílých vín. V poslední době se prosazují také vína červená, která jsou díky modernímu technologickému zpracování plná a výrazná,
přitom ale hebká a sametová, vynikající příjemnou ovocitou vůní. Trendem
budoucnosti se zvolna stávají i růžová vína – krásná nejen díky své barvě, ale
také kvůli svému výjimečnému mladistvému charakteru.
Česká republika se dělí na dvě vinařské oblasti - Morava a Čechy
a v rámci nich na 6 podoblastí – znojemská, velkopavlovická, mikulovská
a slovácká na Moravě a mělnická s litoměřickou v Čechách. V 377 vinařských obcích se tu pěstuje réva vinná na vinicích o rozloze cca 18 tisíc
hektarů, přičemž 96% se nachází na Moravě. Z celkové plochy vinic je
66% osázeno bílými odrůdami.
V České republice se vyrábí jakostní vína z 26 bílých a 20 modrých odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize. K nim se přidružují další odrůdy
určené pro výrobu zemských vín. Nejvíce se pěstuje Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Svatovavřinecké, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský a Frankovka
– každá odrůda na ploše více než 1.000 ha, což dohromady představuje
více než polovinu našich vinohradů. Mezi pěstované odrůdy se řadí i několik domácích novošlechtěnců, např. Muškát moravský, Pálava, z modrých
odrůd André, Cabernet Moravia a Neronet. V ČR působí více než 700
registrovaných vinařství, a to od velkých firem až po malé rodinné podniky
a tisíce drobných soukromých vinařů.
Rozdělení vín v České republice
Systém dělení vín v České republice vychází z vyzrálosti hroznů,
stanovené měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Zkrat-
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ka °NM znamená stupeň normalizovaného moštoměru, kdy jeden stupeň
představuje jeden kilogram cukru ve 100 litrech hroznového moštu.
Stolní víno
Nejnižší kategorie vín z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU.
Zemské víno
Víno vyrobené pouze z tuzemských hroznů o cukernatosti minimálně
14 °NM, může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze
které bylo vyrobeno.
Jakostní víno
Víno vyrobené z tuzemských hroznů s cukernatostí minimálně 15 °NM.
Výroba musí proběhnout v té vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny.
Lze jej opatřit dovětkem:
Jakostní víno odrůdové
Víno vyrobené z vinných hroznů, nebo z hroznového moštu nejvýše
tří odrůd.
Jakostní víno známkové
Víno vyrobené smísením vinných hroznů, hroznového moštu nebo vín
podle stálé receptury.
Jakostní víno s přívlastkem…
Hrozny musí splňovat všechny požadavky na výrobu jakostního vína a navíc musí pocházet z jedné vinařské podoblasti. Mošt se nesmí doslazovat.
…kabinetní víno
Lehčí, suché, příjemně pitelné víno z hroznů, které dosáhly cukernatosti
minimálně 19 °NM.
…pozdní sběr
Kvalitní suché či polosuché víno vyrobené z hroznů sklizených při minimální cukernatosti 21 °NM.
…výběr z hroznů
Plné extraktivní víno s vyšším obsahem alkoholu a někdy též s vyšším
obsahem zbytkového cukru z hroznů, které vyzrály na nejméně 24 °NM.
…výběr z bobulí
Plné a extraktivní polosladké či sladké víno z hroznů, které dosáhly
cukernatosti více než 27 °NM.
…ledové víno
Vzácné, velmi sladké víno vyrobené lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě maximálně -7 °C. Získaný mošt musí dosahovat nejméně
27 °NM. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout.
…slámové víno
Aromatické sladké víno z dobře vyzrálých hroznů, které se nejméně tři
měsíce po sklizni dosoušejí na podložkách ze slámy či rákosu nebo jsou
zavěšeny v dobře větraném prostoru. Mošt musí mít nejméně 27 °NM.
…výběr z cibéb
Velmi extraktivní, sladké a vzácné víno vyrobené z hroznů, které vyzrály
nejméně na 32 °NM. Bobule v těchto hroznech se díky extrémně dlouhé
době zrání většinou mění na hrozinky – cibéby.
Víno originální certifikace (V. O. C., VOC)
Kategorie vín vycházející z apelačního principu zavedená vinařským zákonem 321/2004 Sb. Vyrábí se z odrůd typických pro určitý region. Víno
musí mít charakter daného regionu a odpovídat pravidlům VOC. O přidělení známky VOC rozhoduje sdružení vinařů. Prvním apelačním systémem
u nás je od roku 2009 VOC Znojmo.
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Wines from Moravia and wines
from Bohemia – wines with history,
present and future
Wine-growing in the Czech Republic has about two thousand year long
tradition. Already in the Middle Ages our wines had a good reputation,
they were supplied to the manor and burgher houses, they were sought
after in Poland and Silesia as well as at the Viennese Emperor’s court. Also
today the Moravian and Bohemian wines are well reputed and are among
the best in Europe and in the world.
The first grape growers in our country were probably the Celts.
However, the oldest proof of wine-growing history in Moravia is the
archaeological finding of a vineyard knife, which the Roman legionaries
used for work in the vineyards below the Pálava. Next mentions about
wine-growing date back to the time of the Slavonic settlement in the era of
the Great Moravia Empire, from where vine spread to Bohemia. The merit
for the wine-growing development belongs to Bohemian King and Roman
Emperor Charles IV.
The first preserved written documents about wine are the monastery
chronicles and deeds of Bohemian rulers. The Golden Ages of Moravian
wine-growing are the period between the 14th and 16th century, when
vineyards surrounded many towns and monasteries. The next development of wine-growing came at the end of the 20th century. Restitutions
of vineyards and privatisation led to the renewal of the family wineries and
launch of new companies as well. The Wine Act from 1995 and its compliance with the EU legislation brought many changes.
Present wine-growing uses the modern environment-friendly technology and aims at the production of the world top wines, which is proved by
many awards from the most prestigious world wine competitions.
The Moravian and Bohemian wines are characterised by their interesting bouquet, rich extractive agents and a harmonic merge of a full taste
with the fresh acids of white wines. Lately also red wines get more popular
and thanks to the modern processing technology they are full and distinct
thus smooth and velvety, with an outstanding pleasant fruity aroma. The
future trend aims to the pink wines (rosé) – beautiful not only thanks to the
colour but also thanks to their special youthful character.
The Czech Republic divides into two wine-growing regions – Moravia
and Bohemia; and these divide into 6 sub-regions – Znojemská, Velkopavlovická, Mikulovská and Slovácká in Moravia and Mělnická with
Litoměřická in Bohemia. Grapes are grown in 377 wine-growing municipalities in the vineyards covering an area circa 18,000 hectares, whilst
96% is found in Moravia. 66% from the total area are planted with white
varieties.
In the Czech Republic quality wine is made from 25 white and 18
blue varieties listed in the State variety book. There are more varieties
used for the production of the regional wines. The most frequent varieties are Müller Thurgau, Valtelina Green (Veltlínské zelené), St. Laurent
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(Svatovavřinecké), Italian Riesling (Ryzlink vlašský), Rhine Riesling (Ryzlink
rýnský) and Blue Portugal (Modrý Portugal) – each variety on the area
exceeding 1,000 ha, which altogether represents more than a half of
our vineyards. The varieties include also several newly-bred ones, e.g.
Moravian Muscatel (Muškát moravský), Pálava, from blue varieties André,
Cabernet Moravia and Neronet. The Czech Republic has more than 700
registered wineries from the big companies up to the small family wineries
and thousands of small private wine-growers.
Wine Classification in the Czech Republic
Wine classification system in the Czech Republic is based on ripeness
of grapes determined by measuring the sugar content in grape juice at the
time of harvest. The “°NM” abbreviation stands for degrees of the standardized mustmeter; 1 degree corresponding to 1 kilogram of natural sugar
in 100 litres of must.
Table wine (Stolní víno)
The lowest wine category made from grapes grown in any EU country.
Regional wine (Zemské víno)
Wines made from local grapes only, with a minimum of 14 °NM of sugar
content that can bear a label stating the area of origin, vintage and grape
variety.
Quality wine (Jakostní víno)
Wine made from local grapes, grape mush or must with a minimum of
15 °NM. Wine must be produced in the wine-growing area of the origin of
grapes. It can be marked by the statement:
Quality varietal wine (Jakostní víno odrůdové)
Wine made from the grapes or grape must combining at most 3 vine
varieties.
Quality branded wine (Jakostní víno známkové)
Wine produced by combining grapes, grape must or wines according to
a constant formula.
Predicate wine (Jakostní víno s přívlastkem) …
Grapes must meet all requirements for the production of quality wines and
come from one wine-growing sub-region. No beet or any other sugar can
be added to the must.
… Kabinet wine (kabinetní víno)
Light, dry wines pleasant to drink made from grapes of 19 °NM of sugar
content.
…Late Harvest (pozdní sběr)
Quality dry or semidry wines made from grapes harvested with 21 °NM
of sugar content.
… special selection of grape (výběr z hroznů)
Full extractive wines with a higher alcohol content and sometimes also
a higher residual sugar content made from very ripe grapes with min.
24 °NM of sugar content.
… Berry selection (Beerenauslese - výběr z bobulí)
Full and extractive, semisweet or sweet wines made from selected long-ripened grapes that reached more than 27 °NM of sugar content.
… Ice wine (ledové víno)
Rare, very sweet wine made by pressing frozen grapes harvested at the
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temperature of minimum –7 °C, the must of which has to have at least
27 °NM of sugar content. Grapes must not defrost during pressing.
… Straw wine (slámové víno)
Aromatic sweet wines made from well-ripened grapes that are dried on
straw or reed mats or hanged-up in a well-ventilated space for at least
3 months after harvest. The must has to reach at least 27 °NM of sugar
content.
… Selection from botrytised raisins (výběr z cibéb)
Very extractive, sweet and rare wine made from grapes with minimum of
32 °NM of sugar content. Thanks to an extremely long period of ripening,
berries in these grapes usually turned into raisins.
Wine with original certification (V. O. C., VOC)
A wine category that harks back to the apellation principle introduced by
the Wine Act No. 321/2004 Coll. The wine is made from the varieties
typical for the region. The wine has to have a character of the given region
and comply with the VOC rules. The VOC label is awarded by the winegrowers´association. The first apellation system in the Czech Republic is
VOC Znojmo (since 2009).
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Weine aus Mähren und Weine aus
Böhmen – Weine mit der Geschichte,
Gegenwart und Zukunft
Der Weinbau hat in der Tschechischen Republik eine fast zweitausendjährige Geschichte. Bereits im Mittelalter hatten unsere Weine einen sehr
guten Namen, sie wurden in den Bürger- und Adelshäusern getrunken,
das Interesse bestand in Polen, Schlesien aber auch beim Wiener
Kaiserhof. Auch heute gehören die mährischen und böhmischen Weine
zu den renommiertesten und besten in Europa und in der Welt.
Die ersten Weingärtner auf unserem Gebiet waren wahrscheinlich die
Kelten. Der älteste Nachweis der Weinbaugeschichte in Mähren ist aber
der archäologische Fund des Winzermessers, mit dem die alten Römer
die Weingärten unter Pálava bewirtschafteten. Weitere Kenntnisse über
den Weinbau stammen aus der Zeit der slawischen Besiedelung zur
Zeit des Großmährens, von wo die Weinrebe auch nach Böhmen kam.
Große Verdienste um die Entwicklung des Weinbaues erwarb sich der
böhmische und römische Kaiser Karl IV.
Die ersten erhaltenen Schriftstücke über den Wein sind die
Klosterchroniken und die Urkunden der böhmischen Herrscher. Als die
goldene Zeit des mährischen Weinbaues wird die Zeit vom 14. bis 16.
Jahrhundert bezeichnet, wenn die Weingärten eine ganze Reihe von
Städten und Klöster umgaben. Zur weiterer Entwicklung des Weinbaues
kam es am Ende des 20. Jahrhunderts. Die Rückerstattung der Weingärten
und die Privatisierung führten zur Wiederherstellung der Familienbetriebe
und auch zur Entstehung der neuen Firmen. Große Änderungen brachte
auch das Weinbaugesetz aus dem Jahr 1995 und seine Anpassung an die
Gesetzgebung der Europäischen Union.
Derzeitiger Weinbau verwendet moderne schonende Technologien
und orientiert sich auf die Produktion der Weine, die sich zur Weltspitze
reihen. Das bestätigen viele Würdigungen auf den prestigeträchtigsten
Weltweinausstellungen.
Die mährischen und böhmischen Weine sind durch ihr interessantes
Spektrum der Düfte, reiche Extraktionsstoffe und durch die harmonische
Verbindung des vollen Geschmacks mit frischen Säuren der Weißweine
einzigartig. In der letzten Zeit setzen sich auch die Rotweine durch, die
dank der modernen technologischen Bearbeitung voll, ausdrucksvoll, aber
dabei auch mild und samtig, mit einer angenehmen fruchtigen Blume sind.
Der Trend der Zukunft werden langsam auch die Roséweine – die nicht
nur dank ihrer Farbe, aber auch durch den einzigartigen jugendlichen
Charakter wunderschön sind.
Die Tschechische Republik teil sich in zwei Weinbaugebiete – Mähren
und Böhmen und im deren Rahmen dann in 6 Teilgebiete – znojemská,
velkopavlovická, mikulovská und slovácká in Mähren und mělnická und
litoměřická in Böhmen. In 377 Weinbaugemeinden wird die Weinrebe
auf einer Fläche von ca. 18 Tausend Hektar angebaut, wobei sich 96% in
Mähren befinden.
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In der Tschechischen Republik werden die Qualitätsweine aus
25 weißen und 18 blauen Rebsorten, die im Staatlichen Sortenbuch
eingetragen sind, erzeugt. Zu diesen kommen dann weitere für die
Produktion der Landweine bestimmte Rebsorten. Am öftesten werden
Müller Thurgau, Grüner Veltliner, St. Laurent, Welschriesling, Rheinriesling
und Blauer Portugieser angebaut – jede Rebsorte auf der Fläche von mehr
als 1.000 ha, was zusammen mehr als die Hälfte aller unserer Weingärten
bedeutet. Zu den angebauten Rebsorten reihen sich auch einige
heimischen neu veredelten Rebsorten, wie z.B. Mährischer Muskateller,
Pálava, von den blauen Rebsorten dann André, Cabernet Moravia und
Neronet. In Tschechien sind mehr als 700 registrierte Kellerwirtschaften
tätig, und zwar von den Großfirmen bis zu kleinen Familienbetrieben und
dazu noch Tausende von kleinen privaten Winzern.
Aufteilung der Weine in der Tschechischen Republik
Das System der Aufteilung der Weine in der Tschechischen Republik
geht aus der Traubenreife, die durch die Messung des Zuckergehaltes im
Traubensaft zur Zeit der Weinlese festgestellt wird, aus. Die Abkürzung
°NM bedeutet einen Grad der normalisierten Mostwaage, wo ein Grad
ein Kilogramm des Zuckers in 100 Liter des Traubenmostes bedeutet.
Tafelwein
Die niedrigste Kategorie der Weine aus Trauben, die in jedem Land der EU
produziert wurden.
Landwein
Lediglich aus den inländischen Trauben mit einem Zuckergehalt von
mindestens 14 °NM produzierter Wein kann mit der Bezeichnung des
Weinbaugebietes, dem Jahrgang und der Rebsorte, aus der er erzeugt
wurde, bezeichnet sein.
Qualitätswein
Der aus den inländischen Weintrauben mit einem Zuckergehalt von
mindestens 15 °NM erzeugter Wein. Die Produktion muss in dem
Weinbaugebiet stattfinden, in dem die Trauben gelesen wurden. Man
kann ihn mit einem Nachtrag versehen:
Qualitätssortenwein
Aus den Weintrauben oder aus dem Traubenmost aus maximal drei
Rebsorten erzeugter Wein.
Qualitätsmarkenwein
Durch das Vermischen der Weintrauben, des Traubenmostes oder der
Weine nach einer stabilen Rezeptur erzeugter Wein.
Qualitätswein mit Prädikat …
Die Weintrauben müssen alle Anforderungen für die Produktion des
Qualitätsweines erfüllen und zusätzlich müssen sie aus einem Weinbauteilgebiet stammen. Dem Most darf kein Zucker zugefügt werden.
… Kabinett
Leichter, trockener, angenehm trinkbarer Wein aus den Weintrauben, die
einen Zuckergehalt von mindestens 19 °NM erreicht haben.
… Spätlese
Hochwertiger, trockener oder halbtrockener, aus den Weintrauben,
die bei einem Zuckergehalt von mindestens 21 °NM gelesen wurden,
erzeugter Wein.
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… Auslese
Voller extraktreicher Wein mit höherem Alkoholgehalt und manchmal
auch mit höherem Inhalt des Restzuckers aus den Trauben, die auf
mindestens 24 °NM gereift haben.
… Beerenauslese
Voller und extraktreicher halbsüßer oder süßer Wein aus den Trauben, die
den Zuckergehalt von mehr als 27 °NM erreicht haben.
… Eiswein
Wertvoller, sehr süßer Wein, der durch das Pressen der gefrorenen Trauben,
die bei Temperatur von maximal -7 °C gelesen wurden, erzeugter Wein.
Der gewonnener Most muss mindestens 27 °NM erreichen. Die Trauben
dürfen beim Pressen nicht auftauen.
… Strohwein
Aromatischer süßer Wein aus den gut ausgereiften Trauben, die mindestens
drei Monate nach der Weinlese auf den Stroh- oder Schilfmatten oder im
freien gut gelüfteten Raum getrocknet werden. Der Most muss mindestens
27 °NM haben.
… Trockenbeerenauslese
Sehr extraktreicher, süßer und wertvoller, aus den Trauben die mindestens
auf 32 °NM gereift haben erzeugter Wein. Die Beeren in diesen Trauben
ändern sich dank der langen Zeit des Reifens meistens auf Rosinen
– Zibeben.
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Průvodce návštěvníka – Salon vín ČR 2010
Salon vín České republiky je nejvyšší soutěž vín v České republice, která
navazuje na systém nominačních soutěží. Do Salonu vín ČR mohou být
přihlášena pouze vína, vyrobená z hroznů vypěstovaných ve vinařských
oblastech České republiky (vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy), která zároveň získala nominaci na některé z nominačních soutěží.
Každé přihlášené víno musí splňovat podmínky dané statutem Salonu vín
ČR. Takto přihlášená vína jsou ohodnocena nezávislou odbornou degustační komisí, která dle kriterií daných statutem udělá stovce nejlepších vín
titul „Salon vín České republiky“ pro daný ročník soutěže.
Vína, oceněná titulem „Salon vín České republiky“, jsou celoročně
prezentována ve veřejné degustační expozici ve sklepních prostorách
Národního vinařského centra na státním zámku ve Valticích. Zde jsou
k dispozici návštěvníkům, kteří mají možnost ochutnat a poznat nejlepší
moravská a česká vína v reprezentativních prostorách a zároveň se dozvědět všechny podstatné informace o každém vínu i vinařích, jejichž vína
jsou v Salonu vín zastoupena. Takto uložená vína je možno i zakoupit. Součástí expozice je i prodejna dárkového balení na láhve, vinařské literatury,
degustačních sklenic, sommelierských potřeb atd.
Recepce degustační expozice Salonu vín ČR slouží zároveň jako informační centrum moravských a českých vín.
Salon vín České republiky je umístěn v historických budovách zámku ve
Valticích, v prostorách Národního vinařského centra, které byly rekonstruovány za přispění Evropské unie a ministerstva zemědělství ČR. Samotné
město Valtice je centrem vinařství a turistiky v regionu. Leží v nádherné
oblasti přezívané „perla jižní Moravy“ – Lednicko-valtickém areálu, zapsaného v registru světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Degustační programy Salonu vín ČR
Volná degustace - cena 355,- Kč
Možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín (mimo
vín šumivých a speciálních výběrů). Od každého vína je otevřena jedna láhev. O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace jak na
prezentačním boxu každého vína, tak v katalogu. Během degustace je
návštěvníkům k dispozici sommelier, který podává na požádání informace
o víně a jednotlivých vinařstvích. Návštěvy větších skupin u tohoto programu doporučujeme rezervovat dopředu, jinak není rezervace nutná. Doba
trvání programu je 90 minut.
Řízené degustace
Programy degustace vybraných vzorků řízené sommelierem. Počet
účastníků tohoto programu je min. 8, max. cca 45 osob. Termín řízené
degustace je doporučujeme domluvit dopředu. Bez potvrzení rezervace
termínu není možno provedení řízené degustace garantovat.
Program A - cena 125,– Kč
Vybraná kolekce tří bílých a dvou červených odrůd dle výběru sommeliera (mimo vín šumivých a přírodně sladkých). Doba trvání programu je
cca 20 minut.
Program B - cena 255,– Kč

21

Vybraná kolekce pět bílých a čtyř červených odrůd a jednoho přírodně sladkého vína dle výběru sommeliera. Doba trvání programu je cca
40 minut.
Program C - cena 399,– Kč
Vybraná kolekce jednoho šumivého vína, pěti bílých a čtyř červených
odrůd a dvou přírodně sladkých vín dle výběru sommeliera. Doba trvání
programu je cca 60 minut.
Program D - cena 255,– Kč
Při této degustaci se chutnají tzv. speciální výběry (ledová vína, botrytické výběry, výběry z bobulí, slámová vína). Chutná se průřez 4 vzorků
ve speciálním sklepě. Výběr vzorků určuje sommelier (popř. po dohodě
s návštěvníky). Doba trvání programu je cca 20 minut. Minimální počet
účastníků tohoto programu je 6, maximální 12 osob.
Možnost platby: hotově v CZK a EUR, platební karty VISA, EC/MC
a AmericanExpress

Otevírací doba degustační expozice,
degustační programy
Aktuální otevírací doba veřejné degustační expozice Salonu vín ČR:
Úterý - čtvrtek
9.30 - 17.00
Pátek - sobota
10.30 - 18.00
Neděle (červen-září) 10.30 - 17.00
(otevřeno celoročně kromě února, kdy probíhá příprava expozice nového
ročníku.)
Otevírací doba, programy a ceny platí pro rok 2010. O aktuální otevírací
době, programech a cenách se informujte na www.salonvin.cz.

Další aktivity Národního vinařského centra
• Pořádání školení a seminářů pro odborníky i veřejnost
• Vydávání odborné vinařské literatury
• Správa národní webové stránky vín z České republiky
www.wineofczechrepublic.cz
• Obecná podpora a propagace moravských a českých vín ve spolupráci
s Vinařským fondem České republiky
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Visitor’s Guide – Wine Salon CR 2010
The Wine Salon of the Czech Republic is the highest wine competition in
the Czech Republic, which follows the system of nomination competitions.
Only wines made from grapes grown in the Czech Republic (wine-growing
regions Moravia and Bohemia) and nominated at some of the nomination
competitions can apply to the Wine Salon. All applying wines have to fulfil
conditions given by the statute of the Wine Salon of the Czech Republic.
Then the wines go through the assessment in the independent committee,
which assess according to the criteria given in the statute and awards the
best 100 wines the title “Salon vín České republiky” (“Wine Salon of the
Czech Republic”) for the particular year.
Wines awarded with the title “Wine Salon of the Czech Republic” are
all year round presented at the public wine-tasting exhibition the in cellars
of the National Wine Centre in the Valtice Chateau. Visitors have a chance
to try and taste the best Moravian and Czech wine in the respectable premises and get all interesting information about each wine and wine-makers
who present their products in the Wine Salon. It is also possible to buy
these wines. The exhibition involves a shop with gift wrapping for bottles,
wine literature, wine-tasting glasses, sommelier accessories etc.
The reception desk of the Wine Salon of the Czech Republic also serves
as the Information Centre of Moravian and Czech wines.
The Wine Salon of the Czech Republic is situated in the historical
buildings of the Valtice chateau, in the premises of the National Wine
Centre, reconstructed with the support of the European Union and the
Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The town of Valtice is a
centre of wine-growing and wine tourism in the region. It is situated in the
beautiful area called the “Pearl of South Moravia” – the Lednice-Valtice
Cultural Landscape Area, inscribed on the UNESCO World Cultural and
Natural Heritage list.

Wine-tasting programmes
of the Wine Salon of CR
Open wine-tasting - price CZK 355,–
You can individually taste any from the wines stored (excluding sparkling wines and special predicate selections). There is always one bottle
opened from each kind of wine. Detailed information regarding each
wine is available on the presentation box of each wine, as well as in the
catalogue. During wine-tasting a sommelier is present to advise the visitors
and provide them with information about wine and individual wineries.
We recommend booking in advance for large groups, otherwise booking
is not necessary. The programme takes 90 minutes.
Supervised wine-tasting
Tasting of selected wine samples supervised by a sommelier. A number
of participants in this programme is min. 8, max. circa 45 persons. It is
essential to book the date of the supervised wine-tasting in advance – without confirmation of the booked date it is not possible to guarantee the
supervised wine-tasting.
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Programme A - price CZK 125,–
Selected collection of three white and two red wines according to the
choice of a sommelier (excluding sparkling and naturally sweet wines). The
programme takes 20 minutes.
Programme B - price CZK 255,–
Selected collection of five white, four red wines and one naturally
sweet wine according to the choice of a sommelier. The programme takes
40 minutes.
Programme C - price CZK 399,–
Selected collection of one sparkling wine, five white and four red wines
and two naturally sweet wines according to the choice of a sommelier. The
programme takes 60 minutes.
Programme D - price CZK 255,–
During this wine-tasting the so called special predicate selections are
being tasted (ice wines, botrytic selections, selection from berries, straw
wines). Four samples are offered for tasting in a special cellar. The samples
are selected by a sommelier (possibly after agreement with visitors). The
programme takes 20 minutes. Minimum number of participants is 6, maximum 12 persons.
Payment method: cash in CZK and EUR, also VISA, EC/MC and AmericanExpress cards

Opening hours of the wine-tasting exhibition, wine-tasting programmes
The up-to-date opening hours of the public wine-tasting exhibition in
the Wine Salon of the Czech Republic:
Tuesday – Thursday
9.30 – 17.00
Friday – Saturday
10.30 – 18.00
Sunday (June - September) 10.30 – 17.00
(open all year round except for February – closed – preparation of a new
year exhibition)
Opening hours, programmes and prices are valid in 2010. The up-to-date
information about opening hours, programmes and prices can be found
www.salonvin.cz

Other activities
of the National Wine Centre
• Organising of training courses and seminars for experts and public
• Expert wine literature publishing
• maintenance of the national web site of wines from the Czech Republic
www.wineofczechrepublic.cz
• General support and promotion of Moravian and Czech wines in cooperation with the Wine-growers Fund of the Czech Republic
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Besucherführer – Salon der Weine
der Tschechischen Republik 2010
Der Salon der Weine der Tschechischen Republik ist der höchste
Wettbewerb in der Tschechischen Republik, der auf das System der
Nominierungsausstellungen anknüpft. In den Salon der Weine der
Tschechischen Republik können nur die Weine angemeldet werden, die aus
den in den Weinbaugebieten der Tschechischen Republik (Weinbaugebiet
Mähren und Weinbaugebiet Böhmen) gezogenen Trauben erzeugt
wurden, und die gleichzeitig die Nominierung in einer der Nominierun
gsausstellungen erhalten haben. Jeder angemeldeter Wein muss die im
Statut des Salons der Weine der Tschechischen Republik angeführten
Bedingungen erfüllen. Die auf diese Weise angemeldete Weine werden
von der unabhängigen fachlichen Degustationskommission bewertet, die
nach den im Statut angeführten Kriterien den Hundert besten Weinen den
Titel „Salon der Weine der Tschechischen Republik“ für jeweiliges Jahr des
Wettbewerbes erteilt.
Die mit dem Titel „Salon der Weine der Tschechischen Republik“
gewürdigten Weine werden ganzjährig in der öffentlichen Verkostungsausstellung in den Kellerräumlichkeiten des Nationalen Weinbauzentrums im Staatsschloss in Valtice präsentiert. Hier stehen sie allen
Besuchern, die hier die Möglichkeit haben die besten mährischen und
böhmischen Weine in den Repräsentativen Räumlichkeiten zu verkosten und kennen zu lernen und gleichzeitig sämtliche wesentliche
Informationen über jeden Wein und über die Winzer, deren Weine im
Salon der Weine vertreten sind zu erfahren, zur Verfügung. Die hier
gelagerten Weine können auch gekauft werden. Der Bestandteil der
Ausstellung ist auch ein Laden mit Geschenksverpackungen für Flaschen,
Weinbauliteratur, Verkostungsgläsern, Sommelierbedarf u.a..
Die Rezeption der Ausstellung Salon der Weine der Tschechischen
Republik dient gleichzeitig als das Informationszentrum der mährischen
und böhmischen Weine.
Der Salon der Weine der Tschechischen Republik befindet sich in den
historischen Gebäuden des Schlosses in Valtice, in den Räumlichkeiten
des Nationalen Weinbauzentrums, die mit der Förderung der EU und des
Landwirtschaftlichen Ministeriums der Tschechischen Republik saniert
wurden. Die Stadt Valtice selbst ist das Zentrum des Weinbaues und des
Fremdenverkehrs in der Region. Sie liegt im wunderschönen Gebiet, das
„Perle Südmährens“ genannt wird – im Areal Lednice – Valtice, das im
Register Natur- und Kulturwelterbes UNESCO eingetragen ist.

Verkostungsprogramme des Salons der
Weine der Tschechischen Republik
Freie Verkostung – Preis CZK 355,–
Möglichkeit individuell jeden der gelagerten Weine (außer der
Schaumweine und speziellen Auslesen) zu verkosten. Von jedem
der Weine ist eine Flasche offen. Über jeden Wein stehen genaue
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Informationen sowohl auf der Präsentationsbox , als auch im Katalog zur
Verfügung. Während der Verkostung steht den Besuchern ein Sommelier
zur Verfügung, der auf Verlangen Informationen über den Wein und
über einzelne Kellerwirtschaften gewährt. Wir empfehlen die Besuche
von größeren Gruppen im Vorhinein zu reservieren, sonst ist keine
Reservierung notwendig. Dauer des Programms beträgt 90 Minuten.
Kommentierte Verkostungen
Programme der Verkostung der ausgewählten Weinproben,
kommentiert vom Sommelier. Anzahl der Teilnehmer sind min. 8 und max.
45 Personen. Der Termin der kommentierten Verkostung empfehlen wir
im Vorhinein zu reservieren. Ohne Bestätigung eines Termines kann die
Durchführung der kommentierten Verkostung nicht garantiert werden.
Programm A – Preis CZK 125,–
Ausgewählte Kollektion von drei Weiß- und zwei Rotweinsorten nach
der Auswahl des Sommeliers (ausgenommen der Schaumweine und der
natursüßen Weine). Dauer des Programms beträgt ca. 20 Minuten.
Programm B – Preis CZK 255,-–
Ausgewählte Kollektion von fünf Weiß- und vier Rotweinsorten und
einem natursüßen Wein nach der Auswahl des Sommeliers. Dauer des
Programms beträgt ca. 40 Minuten.
Programm C – Preis CZK 399,–
Ausgewählte Kollektion von einem Schaumwein, fünf Weiß- und
vier Rotweinsorten und zwei natursüßen Weinen nach der Auswahl des
Sommeliers. Dauer des Programms beträgt ca. 60 Minuten.
Programm D – Preis CZK 255,–
Bei dieser Verkostung werden so genante Auslesen verkostet (Eisweine,
botrytische Auslesen, Auslesen aus Beeren und Strohweine). Es werden
vier Proben im speziellen Keller verkostet. Die Auswahl der Proben
bestimmt der Sommelier (eventuell nach der Vereinbarung mit den
Besuchern). Dauer des Programms beträgt ca. 20 Minuten. Mindestanzahl
der Teilnehmer dieses Programms sind 6, maximal 12 Personen
Zahlungsmöglichkeiten: bar in CZK und EUR, Zahlungskarten VISA,
EC/MC und American Express

Öffnungszeiten der
Verkostungsausstellung,
Verkostungsprogramme
Aktuelle Öffnungszeiten der öffentlichen Verkostungsausstellung des
Salons der Weine der Tschechischen Republik:
Dienstag – Donnerstag
9.30 - 17.00
Freitag – Samstag
10.30 - 18.00
Sonntag (Juni-September) 10.30 - 17.00
(offen ganzjährig außer Februar, wenn die Vorbereitung der Ausstellung des
neuen Jahrgangs stattfindet.)
Öffnungszeiten, Programme und Preise gelten für das Jahr 2010. Über die
aktuellen Öffnungszeiten, Programme und Preise informieren Sie sich auf
www.salonvin.cz.
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Weitere Aktivitäten des Nationalen
Weinbauzentrums
• Veranstaltung von Schulungen und Seminaren für Fachleute und
Öffentlichkeit
• Herausgabe der fachlichen Weinbauliteratur
• Verwaltung der nationalen Webseite der Weine der Tschechischen
Republik www.wineofczechrepublic.cz
• Allgemeine Unterstützung und Förderung der mährischen und
böhmischen Weine in der Zusammenarbeit mit dem Weinbaufond der
Tschechischen Republik.
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Hodnocení Salonu vín ČR 2010
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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 Salonu
vín České republiky není pití vína, ale jeho poznání!
Do not attempt to taste all the samples available at the Wine Salon 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 Wine Salon of Czech republic 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 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.
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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.
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
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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
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Mušlovem
černozem
17.11.2008
35,0
22,0
802
11 200
2,8
6,9
12,0
22,6
Víno s jemnou ovocnou vůni po
broskvích a citrusových plodech, chuť
je plná, harmonická, kde dominuje grep
a limetka, tolik typické pro vína z této
tratě.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Vinařství Galant
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
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Plotny
hlinitá spraš na podloží Jurského vápence
21.11.2008
38,5
23,0
55/08
920
6,1
5,5
12,5
20,7
Barva citrusově žlutá až zlatavá. Vůně
velmi svěží, s dominující kyselinkou,
mírně kořenitá. V chuti je vysoce extraktivní, svěží, s vyšším obsahem kyselin.
Středně plné, v koncovce chuti kořenité.
Zlatá medaile Mikulovské vinné trhy
2009, 3* Král vín ČR
2010-2015
Baláž Jan

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
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Březí
Ořechová hora
hlinito-písčitá
16.11.2008
65,0
22,0
4
14 000
6,6
5,3
12,0
22,2
Toto víno je klasický zástupce „vlašáku“
z Pálavských vrchů, typických svým
vápenatým podložím. Na počátku
bezpochyby naleznete ve vůni i chuti
mandarinku či pomeranč přecházející
do jemné minerální slanosti a úžasné
vůně sušené slámy. Minerální plnost,
délka, šťavnatost a svěží ovocná dochuť
jsou právě ty vlastnosti pro něž si naše
víno zamilujete.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
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
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Mikulov
Valtická
těžká s vyšším obsahem vápna
10.11.2008
70,0
22,0
26/08
1 320
16,6
6,0
12,0
20,9
Barva vína je jasná zelenkavá s limetkovým meniskem. Vůně je velmi intenzivní,
bohatá a široká. V nose nás potěší vlašský ořech, grep a za nimi krásné medové
tóny. Chuť je výrazná, plná, ovocně
nasládlá a dlouhá. Chuť i buket vína jsou
krásně zharmonizované a prolínají se v
nich tóny suchých plodů vlašských ořechů a citrusové kůry. Velmi interesantní
víno můžete podávat při slavnostních
obědech v kombinaci s pečenými masy.
Další informace: Diplom Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2009-2015
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s.
Vaše poznámky:
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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:

Ryzlink vlašský
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Perná
U Boží muky
jílovité spraše s vápenatým podložím
6.11.2008
45,0
21,2
23
5 300
19,8
6,3
13,0
21,1
Klasický „vlašák“ z podpálaví, ve vůni
kvetoucí louka s podtóny tropického
ovoce. Chuť je plná, extraktivní s medovou dochutí, podpořenou mineralitou.
Další informace: Stříbrná medaile Festwine 2009
Doporučená lahvová zralost: 2009-2014
Výrobce/distributor: Vinařství Volařík
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:

Ryzlink vlašský
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Březí
Ořechová hora
jílovitá
25.11.2008
65,0
23,8
19/08
2 250
23,6
6,1
13,1
21,0
Minerálnost ve víně díky vysokému
obsahu aktivního Ca+ v půdách pod
Pálavou doprovází typická medová dochuť pro tuto nenahraditelnou odrůdu
Mikulovska - jedné z nejlepších oblastí
světa na pěstování této odrůdy.

Další informace: Vyrobeno z ekologicky pěstované vinice.
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Šebesta Martin
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:

Ryzlink vlašský
2008
moravské zemské víno
Morava
Velkopavlovická
Velké Němčice
Růžová hora
písčitá
9.11.2008
70,0
25,0
608
1 000
24,4
11,3
27,4
Ve vůni jsou cítit medové tóny s přezrálým exotickým ovocem, plná medovo-karamelová chuť se svěží kyselinkou a
dlouhou ovocnou dochutí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Rosenberg Winery, s.r.o.
Vaše poznámky:
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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 červené rané
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Novosedly
Kamenný vrch
hlinito-písčitá
15.10.2008
21,0
12/08
6 650
7,1
5,5
11,5
22,3
Barva vína je výrazná, jemně nazlátlá,
stvrzující vyzrálý hrozen prosluněný
hřejivým sluncem. Ve vůni se kombinují
zralá žlutá jablíčka, přezrálý banán,
sladký cukrový meloun, jemný bezový
květ přelitý šťávou zavařeného ovoce a
kapkou lesního medu. Zajímavý pohled
na víno přináší minerální dovětek s mírnou slaností. Chuť vína je harmonická,
líbezná, jemně zakulacená zbytkovým
cukrem. Ovocný vjem, chuť zavařeného
ovoce či jeho kandovanost doplňuje mineralita a jemná slanost.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2013
Výrobce/distributor: Vinařství Kovacs s.r.o.
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
2008
kabinetní víno
Morava
Slovácká
Terezín u Čejče
Přidánky
hnědozem-spraš, středně těžká
31.10.2008
84,0
19,6
1595
4 250
3,2
7,2
13,0
23,4
Expresivní aromatičnost a svěžest šťavnatého žlutého ovoce doplňují pikantní
kyseliny s originální odrůdovostí moravských veltlínů.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2011
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
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:

Veltlínské zelené
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Dobré Pole
Rosentické
spraš
5.11.2008
72,0
22,5
22/08
1 300
30,7
5,1
12,0
31,1
Barva vína je zářivá, nazlátlá, jemně slámová. Vůně vína kombinuje sladkou šťávu kompotovaného, kandovaného ovoce, nektar květů, akátový med. Nabízí
zralé žluté jablíčko, pomeranč, limetku,
k tomu pak jemná vůně čerstvě sušené
luční trávy, nektaru jejich kvítků, trochu
zeleného pepře a hlavně mnoho, harmonie. Chuť vína je sladká, ale přitom lehká
a neunavená, obohacená o jemnou kyselinku, která víno krásně osvěžuje. Nabízí
příjemné tóny zeleného pepře, sennou
vůni, a lehkou mineralitu.
Další informace: Zlatá medaile AWC Vienna 2009, Zlatá
medaile Royal Wine Challenge Bělehrad
2009, Stříbrná mediale Muvina 2009
Výborné víno TOP 77 Brno 2009
Doporučená lahvová zralost: 2009-2011
Výrobce/distributor: Vinařství Kovacs s.r.o.
Vaše poznámky:
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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:

Müller Thurgau
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Svatým kopečkem I.
hlinitá s podložím vápence
14.10.2008
60,0
21,4
390
4 500
6,6
5,3
12,6
17,9
Barva zelenkavá se zlatými odlesky, vůně
je květinová s jemnými muškátovými
tóny, chuť lahodná, vyvážená s harmonickým obsahem kyselin.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.
Vaše poznámky:
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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
2008
jakostní víno odrůdové
Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice

20.9.2008
50,0
21,0
824
6 650
6,3
5,7
12,0
18,5
Svěží ovocité víno s decentní květinkovou vůní.
Další informace: Stříbrná medaile Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2008-2012
Výrobce/distributor: Tetur Vladimír
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
2008
pozdní sběr
Morava
Znojemská
Dobšice
U Hájku
písčitá až štěrkovito hlinitá
16.10.2008
83,0
21,6
508
10 650
26,8
7,0
11,0
20,9
Elegantní polosladké víno zelenkavé
barvy s jemným zlatavým odleskem má
typickou, medově kořenitou vůni po
zralých hroznech a čerstvě oloupaných
růžových grepech. Chuť je plná a hebká,
provází ji lehké minerální a citrusové
tóny, svěží šťavnaté kyselinky se postarají o příjemnou persistenci a harmonickou dlouhou dochuť.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Vinařství LAHOFER, 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:

Sylvánské zelené
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Valtice
Za humny
hlinitá, hluboká
30.9.2008
70,0
22,0
462/08
12 000
8,5
6,2
12,6
19,4
Je víno s ovocnou vůní, harmonickou,
lehce kořenitou chutí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
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:

Chardonnay
2008
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinito-písčitá
11.10.2008
95,0
22,8
06/08
7 300
3,8
6,2
13,7
19,8
Svěží víno, příjemně žluto zlatavého
odstínu s vůní tropického ovoce nebo
vanilky s tóny jarního medu, přecházející do chuti vína s jemnými podtóny
čerstvých limetek s plností a veselostí
spolu v chuti.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2009,
Stříbrná medaile Nominační výstava
Slovácké podoblasti 2009, Diplom
Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Rodinné vinařství Košut, 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:

Chardonnay
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Svatým kopečkem I.
hlinitá s podložím vápence
14.10.2008
69,0
22,2
389
8 500
4,5
7,1
13,0
21,8
Barva vína je jemně zlatavá, vůně svěží,
ovocná s medovorozinkovými tóny, chuť
je po tropickém ovoci - papája, ananas
nebo sušené meruňky.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: MORAVÍNO 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:

Chardonnay
2008
pozdní sběr
Morava
Slovácká
Skoronice
Slíny
spraš
30.10.2008
23,4
8050
6 650
5,8
6,8
13,6
25,2
Již první doušek vůně tohoto vína napoví, že jste narazili na krásné ovocné
Chardonnay, s intenzivní vůní sušených
pomerančů a příjemnou stopou čerstvých bylinek. Vaše očekávání z vůně budou naplněny i v chuti. Osvěžující kyselinka v rovnováze se zbytkovým cukrem,
plná ovocná chuť vás osvěží jemným
tóny pomerančové kůry a příjemnou
dochutí budete určitě osloveni.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o.
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
2008
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Týnec
Stará Hora
hlinitojílovitá
17.10.2008
53,0
23,4
28/08
2 000
9,7
6,1
13,4
23,1
Víno s vůní přezrálého ovoce, medovými
tóny, v chuti příjemná kyselina doplněná
zbytkovým cukrem s projevy medovosti.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2009,
4* korunky Král vín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2014
Výrobce/distributor: Kosík Pavel MUDr.
Vaše poznámky:

Chardonnay

TADEAS

jakostní víno s přívlastkem
pozdní sběr

2008
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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
2008
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Lanžhot
Strážové hony
hlinitopísčitá, podloží jílové
18.10.2008
50,0
23,0
05/08
1 300
15,1
6,7
12,5
25,3
Pěkné harmonické víno. Barva zelenožlutá až nazlátlá. Vůně i chuť plná,
nevtíravá, ovocná (broskev, citrus, banán až medové tóny), harmonická plná
a dlouhá chuť s příjemnou kyselinkou.
Víno se hodí k paštikám, plodům moře,
omáčkám, drůbeži a sýru.
Další informace: Šampion výstava vín Tvrdonicích, Šampion výstava vín Kostice, Stříbrná medaile
výstava vín Rakvice, Stříbrná medaile
Nominační výstava vín Kyjov
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Uher Josef
Vaše poznámky:
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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
2008
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Nová hora
černozem
23.9.2008
55,0
23,5
811
9 050
20,9
7,0
12,5
24,1
Svěží ovocité víno s vůní a chutí tropických plodů.
Další informace: Zlatá medaile Weinparade Poysdorf
2009, Stříbrná medaile Vino Ljubljana
2009, Zlatá medaile AWC Vienna 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Tetur Vladimír
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:

Rulandské bílé
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Svatým kopečkem II.
hlinitá s podložím vápence
23.10.2008
62,0
22,8
394
5 600
9,9
5,8
13,1
18,2
Barva vína je zlatavá, vůně výrazná,
ovocná po zralých meruňkách, ananasu
a sladké hrušce. Chuť je svěží, plná s pikantní kyselinkou a tóny žlutého ovoce.
Další informace: 5* Král vín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: MORAVÍNO 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:

Rulandské bílé
2007
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Perná
hlinitá půda, silné vápencovo-jílovité
podloží
29.10.2007
48,0
23,8
1325
6 650
10,9
7,6
12,8
23,5
Vábivá vůně rozinek, lučního medu a
přezrálých hroznů je v chuti doplněna
tóny kandovaného tropického ovoce,
zázvoru a vanilky s jemnou a dlouhou
dochutí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2014
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
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:

Rulandské bílé
2007
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Žarošice
Nové Hory
spraš, pískovec
29.10.2007
35,0
24,2
713
5 700
1,9
7,0
14,0
22,9
Zlatožlutá barva, výrazná ovocná vůně
citrusových plodů a přezrálé hrušky,
doplněná o jemné aroma vanilky a
toastovaného bílého pečiva představují
výjimečné víno. Plná viskózní chuť s vybalancovaným cukrem a kyselinami zaujme nejenom znalce pinotů. Částečná
fermentace a batonáž ve francouzských
barikových sudech dotvořila toto pozoruhodné víno, které nachází své uplatnění nejenom v gastronomii, ale zároveň
je vhodné k dlouhodobému pozorování
vývoje na lahvi.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2009,
Stříbrná medaile VINO Ljubljana 2009,
Stříbrná medaile Muvina Prešov 2009,
5* Král vín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2009-2012
Výrobce/distributor: SPIELBERG CZ, 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
2006
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Perná
Věstoňsko
hlinitá půda, silné vápencové podloží
20.10.2006
42,0
25,0
1152
4 000
34,9
7,5
12,5
32,5
Víno s noblesním podtónem žlutého
zlata, poutavými medovými tóny přezrálých hroznů a vyzrálých destilátů si pohrává s dokonalostí terciálního buketu a
výrazným potenciálem pro další zrání.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2008-2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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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
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Kyjov
Choboty
hlinitopísčitá
21.10.2008
86,0
24,4
4008
4 000
15,7
7,6
12,5
22,2
Barva vína je světle žlutá, ve vůni velmi
plná s tóny jižního ovoce - citrusů,v chuti
extraktivní, mohutné což umocňuje
vyšší zbytek cukru v harmonii s jemnými
kyselinkami s dlouhou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Vinum Juvenale 2009,
Bronzová medaile Valtické vinné trhy
2009, 5* Král vín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Vinařství Dufek Josef
Vaše poznámky:

podoblast Slovácká
vinařská obec Kyjov
viniční trať Choboty

2008

Rulandské bílé

Víno s přívlastkem - Výběr z hroznů
polosladké
Ev. číslo jakosti: 105G1-09/12

Alk. 12,0 % obj.
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č. šarže: 4008

0,75 l

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 šedé
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Perná
Věstoňsko
hlinitá půda, silné vápencovo-jílovité
podloží
10.10.2008
70,0
22,8
1545
8 650
4,7
7,2
13,0
22,4
Decentní vůně citrusových plodů a světlého bobulového ovoce působivě souzní
s příjemně asimilovanými kyselinami a
elegantní kořenitostí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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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 šedé
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Nový Přerov
Na štrekách
štěrkovitá půda, jílovo-hlinité podloží
21.10.2008
69,0
23,4
1546
22 500
5,4
7,6
13,0
22,7
Působivá vůně zralých hroznů, tóny
červených pomerančů, grepů a tropických dužnatých plodů dokonale souzní
s příjemně asimilovanými kyselinami,
ovocitostí a jemnou kořenitostí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
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 šedé
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Březí
Liščí vrch
jílovito hlinitá
20.10.2008
80,0
23,5
5/08
1 800
8,3
6,6
14,0
19,2
Poměrně silné tělo s vyšším obsahem
alkoholu, který však není zcela patrný v
chuti. Víno s lehkým nádechem medově-pomerančových tónů.
Další informace: Vyrobeno z ekologicky pěstované vinice.
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Šebesta Martin
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
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Prušánky
Úlehle
hlinitá
10.10.2008
84,0
24,6
05/08
6 650
2,5
6,2
13,9
22,7
Jiskrné víno zlaté barvy s žlutozelenými
odlesky, ve vůni se objevují velmi jemné
tóny lučních květů s nádechem sladkého
olšového dřeva. Velmi plné víno v chuti
připomínající lískový oříšek podbarvený
lehkostí a sladkostí rozkvetlého broskvoňového sadu s mírnou minerálností a
typickou chlebovinkou.
Další informace: Seal Of Approval AWC Vienna 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2014
Výrobce/distributor: Rodinné vinařství Košut s.r.o.
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:

Rulandské šedé
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Milotice
Šidleny
hlinito písčitá
3.10.2008
55,0
24,2
614
6 650
2,9
5,8
11,5
19,8
Barva je světle zlato-žlutá. Vůně je bohatá,mazlivě vyzrálá, přináší kompozici
medu, bylinek, jarní louky a prvního
sena. Ve výrazné a bohaté chuti se objeví
několikrát výrazněji vše z vůně.
Další informace: Diplom Challenger London 2009,
Stříbrná medaile Vinařské Bojnice 2009,
Diplom Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Krist Tomáš
Vaše poznámky:

RULANDSKÉ ŠEDÉ
2008
VÍNO S PŘÍVLASTKE M

VÝBĚR Z HROZNŮ
SUCHÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

OB LAST MORAVA

ALK. 11,5 % OBJ.

PODOBLAST SLOVÁCKÁ
OBEC MILOTICE
VINIČNÍ TRAŤ ŠIDLENY

0,75 L

EV.Č.J. 95D1-09/23, Č.Š. 614 • OBSAHUJE OXID SIŘIČITÝ
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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.):
Bezcukerný extrakt (g/l):
Senzorická charakteristika:

Rulandské šedé
2006
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Nový Přerov
Na štrekách
štěrkovitá půda, jílovo-hlinité podloží
24.10.2006
41,0
25,2
1149
4 650
35,3
6,4
11,5
20,8
Buket zavařených renklód s karamelem v
chuti doplňuje vanilkové „šodó“.
Další informace: Stříbrná medaile Vinař roku 2008
Doporučená lahvová zralost: 2008-2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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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:

Rulandské šedé
2008
výběr z hroznů
Morava
Znojemská
Dobšice
U Hájku
písčitá až štěrkovito hlinitá
24.10.2008
57,0
25,0
1508
11 300
36,2
7,5
12,0
24,0
Ve vůni harmonického vína jiskrné
intenzivní barvy se zlatavými odlesky
odhalíte příjemně nasládlé ovocné tóny
pomerančové kůry, medu a chlebovinky.
Chuť, v níž je cukr příjemně sladěný s
kyselinkou, je pro tuto odrůdu typická:
plná, kořenitá a extraktivní, s tóny medu,
sladkého ovoce i čerstvě upečeného
chleba.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2016
Výrobce/distributor: Vinařství LAHOFER, 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:

Ryzlink rýnský
2008
jakostní víno odrůdové
Morava
Velkopavlovická
Rakvice
lehce jílovitá černozem
31.10.2008
76,0
22,2
1558
6 650
3,5
7,0
12,5
21,8
Vůně rozkvetlé louky je stylově doprovázena lipovo-bylinnými tóny s rozvíjející
se kořenitostí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský 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:

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Ryzlink rýnský
2008
pozdní sběr
Morava
Slovácká
Mutěnice
Úlehle
soudržná žlutá jílovitá těžká s jílovitým
hlubokým profilem
15.11.2008
60,0
22,0
0408
2 000
3,6
7,7
12,5
22,7
Kvalitní ryzlink zlatožluté barvy s kompletní vůní připomínající jižní plody. V
chuti suché extraktivní sametové, lahodné a teplé víno. Díky výrazné kyselině má
svěží charakter. Víno které Vás osvěží.
Zlatá medaile Víno Tirnavia 2009, Stříbrná medaile Galerie Rýnských ryzlinků
ČR Salon vín 2010
2010-2017
Metroflora s.r.o.

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
2007
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Dobré Pole
Staré
písčito-hlinitá
5.11.2007
63,0
22,5
7044
13 300
13,9
7,9
12,5
22,0
Silná květnatá vůně s nádherně medovým aroma, které výrazně doplňuje
vůně přezrálých meruněk. V ústech
cítíte příjemný minerální tón, který přechází do chuti nasládlého meruňkového
kompotu. Výraznější kyselinka je nádherně doplněna komplexní ovocností.
V dochuti můžeme cítit jemné aroma
tvrdé broskve.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2008,
Zlatá medaile Vinalies Internationales
2009, Bronzová medaile IWC London
2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
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
2007
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Lužice
Na Stráni
písčitá
6.10.2007
69,0
21,0
7030
8 650
7,6
6,8
11,5
22,6
Intenzivní meruňkové a nektarové
aroma, jenž přechází až v nazrálé, petrolejové tóny, Vás osloví již při prvním
přivonění ke skleničce. Chuť je velmi
plná, elegantní, s příjemnou kyselinkou
a meruňkovo-petrolejovou dochutí. Víno
Vás bezpochyby osloví a budete mít chuť
na další doušek.
Další informace: Zlatá medaile Slovácká podoblast 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o.
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
2008
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Zaječí
U Kapličky
hlinitopísčitá

52,0
21,3
29/08
7 300
20,0
7,7
11,0
21,0
Barva vína je zlatá se zelenými odlesky,
vůně bohatá, intenzivní, pojí zralé citrusy, lipový květ a přezrálé meruňky. Chuť
je šťavnatá, příjemná a povzbuzující.
Další informace: Stříbrná medaile Forum moravium
2009, Stříbrná medaile Festwine 2009,
Stříbrná medaile Muvina Prešov 2009,
Stříbrná medaile IWC San Francisco
2009, Stříbrná medaile AWC Vienna
2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2017
Výrobce/distributor: Vinařství U Kapličky 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
2008
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Sedlec
Stolová hora
hlinitá
31.10.2008
65,0
24,5
402
4 200
42,1
6,5
10,2
20,5
Barva je zelenožlutá, vůně květinově medová, chuť lehce nasládlá s medovými
tóny a s dochutí broskve.
Další informace: Zlatá medaile Weinparade Poysdorf
2009, Diplom Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: MORAVÍNO 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:

Ryzlink rýnský
2008
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Nový Přerov
Na štrekách
štěrkovitá půda, jílovo-hlinité podloží
29.10.2008
4,2
25,1
1559
6 400
43,4
6,5
10,5
22,9
Květinově-medová vůně rozkvetlé louky
a dobře vyzrálých hroznů je protkána
okouzlující ovocností a kořenitostí. Originalitu tohoto vína umocňuje jemnost a
harmonie zbytkového cukru se svěžími
kyselinami.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2014
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
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:

Aurelius
2008
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Mutěnice
Úlehle
hlinitá
28.9.2008
50,0
22,5
621
2 650
7,7
5,8
12,0
18,9
Zelenožlutá barva se zelenkavými okraji. Vůně je příjemná,nasládlá po zralých
meruňkách s tóny medu a citrónové
kůry. Chuť plně kopíruje vůni doplněnou
o tóny tropického ovoce s vyváženou
kyselinkou.
Další informace: Bronzová medaile Valtické vinné trhy
2009, Zlatá medaile Vinařské Bojnice
2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Krist Tomáš
Vaše poznámky:

AURELIUS
2008
VÍNO S PŘÍVLASTKE M

POZDNÍ SBĚR
SUCHÉ

TOMÁŠ KRIST
696 05 MILOTICE 224

OB LAST MORAVA

ALK. 12 % OBJ.

PODOBLAST SLOVÁCKÁ
OBEC MUTĚNICE
VINIČNÍ TRAŤ ÚLEHLE

0,75 L
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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:

Aurelius
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Lanžhot
Strážové hony
hlinitopísčitá, podloží jílové
18.10.2008
50,0
24,4
08/08
670
12,5
5,4
13,7
27,6
Kvalitní plné víno s intenzivními aromatickými látkami. Barva zelenožlutá, vůně
- ovocně medové tóny až lipový květ. V
chuti krásné nazrálé jemné polosladké
víno s harmonickou kyselinkou. Víno
vhodné k studeným předkrmům, drůbeži, rybám i dezertům.
Další informace: Zlatá medaile Oblastní vístava vín Podluží 2009, Stříbrná medaile Výstava vín
Lednicko-valtického areálu
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Uher Josef
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:

Hibernal
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Klentnice
Nad svatým Leonardem
černozem na slinito-jílovitém podloží
17.10.2008
67,0
22,6
1481
1 600
3,7
7,2
13,0
23,1
Buket přezrálého žlutého ovoce, zázvoru a vanilky doplňuje jemné zrání v dubových sudech s originální odrůdovou
kořenitostí.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2009,
Stříbrná medaile Terravino Izrael 2009,
Pohár Víno a Destilaty 2008
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:
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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:

Kerner
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Zimní vrch
hlinito-písčitá
10.11.2008
60,0
22,2
6
2 900
11,3
4,9
12,0
20,5
Ve vůni je u této neobvyklé odrůdy lesní
med smíchaný s citrónovou šťávou. V
závěru vůně vyzrálé a sušené ovoce
- hrozinky a liči. V prvním doušku je
cítit příjemná ovocná citrusová chuť s
medem. Dlouhá a široká dochuť je krásně uhlazená a absolutně nic v ní neruší
chuťový zážitek. Víno je nádherně svěží
s sympatickou kyselinkou a po vypití pobízející na další skleničku.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Vinařství Mikrosvín Mikulov 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:

Grand cuvée bílé
2008
výběr z hroznů
Morava
Mikulovská
Mikulov

hlinitá
21.10.2008
59,0
24,2
415
6 500
10,4
5,5
12,8
19,3
Jiskrná barva bílého zlata, vůně svěží,
ovocná s projevem květinových tónů.
Chuť je vyvážená, šťavnatá s jemnou
mineralitou.
Další informace: Bronzová medaile Valtické vinné trhy 2009
Vyrobeno z odrůd Rulandské šedé a
Sauvignon.
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: MORAVÍNO 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
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Perná
Věstoňsko
hlinitá půda, silné vápencovo-jílovité
podloží
20.10.2008
71,0
23,8
1571
8 800
2,3
7,1
14,0
23,2
Jemnou bylinnou vůni s tóny dozrávajícího angreštu a čerstvých broskví doplňuje v chuti osobitá kořenitost s hroznovou
svěžestí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:

79

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:

Sauvignon
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Mikulov
Turold
hlinitojílovitá s vápenatými fragmenty
20.10.2008
35,0
23,2
4
10 420
1,7
7,0
13,8
18,2
Víno světle zelenožluté barvy. Má intenzivní odrůdově typickou vůni s tóny
černého rybízu a angreštu.Tyto atributy
dominují i v chuti. Chuť je plná, zakulacená s výraznou svěží kyselinkou a
minerálností. Víno má příjemný a dlouhý
závěr.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Tanzberg Mikulov, 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:

Sauvignon
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Dolní Věstonice
U kapličky
černozem na slínovitém podloží
23.10.2008
69,0
22,4
1567
7 600
3,9
7,5
13,0
21,8
Expresivní odrůdové aroma černého rybízu, bezového květu, šalvěje a tymiánu
pozvolna přecházející do tónů žlutých
a oranžových grapefruitů, papaye a
angreštu.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2011
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
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:

Sauvignon
2008
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Přítluky
U Majáku
sprašovitá černozem, hnědozem, středně těžká
16.10.2008
70,0
23,0
1568
24 000
4,4
7,2
12,5
23,0
Vůni bezového květu a tymiánu doplňuje v chuti elegantní kompozice angreštu,
zralých citrusů se svěžími a pikantními
kyselinami.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: 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:

Sauvignon
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Mutěnice
Úlehle
středně těžké sprašovité až hlinité půdy
24.10.2008
90,0
24,5
08-15-šc
670
39,0
7,2
11,6
28,3
Víno má sytě zlatou barvu. Ve vůni
najdeme přezrálou broskev, tropické
ovoce. V chuti se výrazně projevují zavařené broskve. Víno doporučujeme k
dezertům.
Další informace: 4* Král vín 2009, 4* TOP 77 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: LIVI spol.s r.o.
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:

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:

Tramín červený
2007
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Pavlov
Stará hora
půda lehčí, složená ze směsi usazenin a
menšího podílu jílů, s podílem vápencových úlomků
9.10.2007
45,0
23,4
8324
11 600
11,0
5,2
12,9
19,0
Barva tohoto Tramínu je vyšší zlatavá.
Vůně je odrůdově čistá, kořenitá, a přitom velmi elegantní, jemně květinová s
ovocným podtextem připomínající sladké limetky. Chuť je poměrně intenzivní,
jemně kořenitá a šťavnatá.
Bronzová medaile Valtické vinné trhy
2008
2010-2012
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.

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:

Tramín červený
2008
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Velké Pavlovice
Nadzahrady
černozem
15.10.2008
55,0
22,0
33/08
2 400
11,5
5,0
12,3
19,5
Sytá jemně nazlátlá barva. Vůně i chuť
plná s nádechem okvětních lístků růží a
drceného koření. Zakulacené, příjemně
pitelné víno je dokresleno velmi jemnou
kyselinkou.
Další informace: Stříbrná medaile Nominační výstavy Velkopavlovické podoblasti 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2017
Výrobce/distributor: Víno Rakvice s.r.o.
Vaše poznámky:

.

2008

TRAMÍN ÈERVENÝ
POZDNÍ SBÌR
polosuché
Velkopavlovická vinaøská podoblast
.
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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:

Pálava
2008
výběr z hroznů

Morava
Velkopavlovická
Zaječí
U Kapličky
hlinitopísčitá
10.10.2008
54,0
24,1
12/08
4 950
14,0
7,6
13,0
25,0
Barva vína je sytě žlutá, vůně vysoce
aromatická s tóny květů bezinek,muškátového oříšku a přezrálých hrozinek.
Chuť je koncentrovaná, sladká.
Další informace: Zlatá madaile Forum moravium 2009,
Stříbrná medaile Muvina Prešov 2009,
Stříbrná medaile AWC Vienna 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2017
Výrobce/distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o.
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:

Pálava
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Hrušky
Hastrmany
hlinitojílovitá
12.11.2008
59,0
24,6
1208
3 400
27,4
6,1
13,5
23,3
Víno zaujme již sytě zlatou barvou,
naznačující vyzrálost tohoto vína. Vůně
je intenzivní, kořenitá, s tóny vyzrálých
hroznů a citrusového ovoce. Plná chuť s
harmonickým zbytkovým cukrem a kyselinkou je ukončena dlouhou medovo
vanilkovou dochutí.
Další informace: 4* Král vín 2009,
3 místo Vinař roku 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Tichý Richard ing.
Vaše poznámky:

PÁLAVA
2008
VÝBĚR Z HROZNŮ
POLOSLADKÉ
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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:

Pálava
2008
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Perná
Purmice
sprašová půda, silné vápencové podloží
20.10.2008
40,0
24,4
1527
5 600
41,7
6,0
11,5
24,8
Jemně kořenitá vůně květů žluté růže, citrusů a teplomilného peckového ovoce,
harmonizuje s přirozenou chutí dužinatých tropických plodů.
Další informace: Zlatá medaile MundusVini 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
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:

Irsai Oliver
2008
kabinetní víno

Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Zadní hora
černozem
7.9.2008
50,0
20,0
806
8 100
1,6
4,7
11,5
17,1
Velmi aromatické víno s muškátovohroznovou vůní i chutí.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2009,
Stříbrná medaile TERRAVINO IZRAEL
2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Tetur Vladimír
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:

Muškát moravský
2008
kabinetní víno
Morava
Mikulovská

23.9.2008
61,0
20,5
50/08
5 350
12,0
5,5
12,0
15,5
Barva vína je světle žlutá s jemným
zlatavým tónem. Vůně vína je výrazná,
silná. Nabízí muškátový oříšek, zralý
pomeranč, grep a jejich kandovanou
kůru. Velmi líbivá je mineralita. Harmonii dotváří vůně květového medu.
Chuť vína je ovocná, citrusová, medová,
doladěná atraktivní mineralitou. Jemná
nasládlost je oživena a harmonizována
svěží kyselinkou.
Další informace: Stříbrná medaile Counsours Mondial de
Bruxelles 2009, Stříbrná medaile AWC
Vienna 2009, Stříbrná medaile Vinoforum 2009
Doporučená lahvová zralost: 2009-2011
Výrobce/distributor: Vinařství Kovacs 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:

Rulandské modré klaret
2008
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Ořechov
Čtvrtky
černozem
14.10.2008
65,0
22,0
11/08
2 450
17,1
5,4
12,4
19,6
Barva je jiskrná s jantarově žlutým
nádechem. V příjemné, bohaté a velmi
intenzivní vůni můžeme najít tóny malin,
jahod i ostružin. Chuť je plná, sladká
a harmonická. V extraktivní dlouhé
dochuti přetrvávají ovocné jahodovo-malinové tóny . Vyzkoušejte k ovocným
salátům a grilovaným masům.
Další informace: Stříbrná medaile Slovácká podoblastní
výstava 2009
Doporučená lahvová zralost: 2009-2012
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s.
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:

Ave rose
2008
moravské zemské víno
Morava
Mikulovská
Valtice
Pod Raisnou
hlinito-písčitá

70,0
20,0
05/08
1 330
11,5
6,3
11,2
17,5
Cílená kupáž odrůd Modrého Portugalu
a Zweigeltrebe. Výrazná růžovo-pomerančová barva. Svěží, elegantní víno s
překrásnou aromatikou domácích jahod
a malin. Velmi bohatý chuťový vjem korespondující s vůní.
Další informace: Diplom Valtické vinné trhy 2009,
Zlatá medaile Prague Wine Trophy
2009, Bronzová medaile Grand Prix
Austerlitz 2009, 3* Král vín ČR 2009,
Zlatá medaile Vinné trhy Mikulov 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2011
Výrobce/distributor: Střední odborná škola vinařská a Střední
odborné učiliště zahradnické
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:

Zweigeltrebe rosé
2008
jakostní víno odrůdové

Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Plotny
spraš
23.9.2008
70,0
21,0
13/08
625
11,2
6,0
13,0
17,9
Víno syté růžové barvy, s výrazným
aroma drobného ovoce, zejména malin,
plné a vyvážené chuti.
Další informace: Diplom Valtické vinné trhy 2009,
Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf
2009, Bronzová medaile 12. Pardubický
festival vína
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Vinařství Zámečník
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:

Zweigeltrebe rosé
2008
jakostní víno odrůdové
Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Nová Hora
černozem

0,0
16-08
2 000
13,0
6,1
12,0
20,0
Harmonické víno s vůní a chutí přezrálých domácích jahod.
Další informace: Stříbrná mediale Festwine 2009,
3* Král vín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2011
Výrobce/distributor: Tetur Tomáš
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:

Cuvée Barborka
2007
pozdní sběr

Čechy
Mělnická
Kutná Hora
Sukov
kamenitá štěrkopísčitá
26.10.2007
25,0
23,5
15/07
400
1,0
5,3
13,5
31,0
Víno dvou odrůd, Svatovavřinecké a Rulandské modré, jsme nechali macerovat
ve slupkách ze slámového vína odrůdy
Svatovavřinecké. Vzniklo mohutné víno,
které je zajímavé svou chutí po lístcích
lesních jahod a ostružin.
Další informace: Nefiltrováno
Víno bylo vyrobeno z odrůd Svatovavřinecké, Rulandské modré.
Doporučená lahvová zralost: 2010-2020
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
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:

PATRIA cuvée červené
2007
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Kobylí

69 - 07
12 650
2,6
4,5
13,0
26,6
Barva vína je tmavě červená,vůně je
silná, ovocná, v chuti je to víno plné,
ovocné, sametově hebké s velmi jemnou tříslovinou a dlouhou příjemnou
dochutí. Pro zjemnění leželo víno půl
roku v sudu.
Další informace: Stříbrná medaile Cuvée Ostrava 2009,
Víno bylo vyrobeno z odrůd Svatovavřinecké, André a Rulandské modré.
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
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:

Dornfelder
2008
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Velké Bílovice
Nová hora
hlinitopísčitá
8.10.2008
90,0
21,5
10-08
1 240
2,5
4,5
12,5
25,1
Víno velmi tmavé barvy, ve vůni s tóny
černého ovoce. Chuť je plná a vyvážená, jemně kořenitá s dochutí vyzrálých
ostružin.
Další informace: Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf
2009, Stříbrná medaile Festwine 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Zapletal
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:

Modrý Portugal
2007
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Kobylí
U skalky
sprašová hnědozem a černozem
11.10.2007
57,0
22,6
64 - 07
12 000
2,7
4,7
12,0
24,4
Barva vína je tmavě červená. Technologie řízeného kvašení a následné zrání ve
speciálních dubových sudech „barrique“
vytváří ovocný a zároveň i jemně dřevitý
buket s příjemně vyváženými tóny vanilky, jemnými tříslovinami a dlouhou
svůdnou dochutí.
Další informace: Vítěz kategorie červených vín Král vín
České republiky 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
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:

Modrý Portugal
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Valtice
Hintertály
hlinitá, hluboká
10.10.2008
70,0
22,0
543/08
20 000
2,8
5,3
13,2
26,6
Je plné víno s výraznou barvou, ovocnou
vůní a plnou, vyzrávající chutí.
Další informace: Stříbrná medaile Valtické vinné trhy
2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, 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:

André
2008
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Bořetice
Kraví Hora
hlinitopísčitá s větší zásobou hořčíku
25.11.2008
56,0
22,6
27/08
3 300
1,6
6,4
13,0
26,3
Barva vína tmavě granátová. Ve vůni lze
nalézt ovocné vůně peckovitého ovoce a
ostružin. Chuť plná, harmonická, ovocná(třešňovišně) s příjemnými tříslovinami. Doporučujeme k tvrdým sýrům nebo
ke grilovaným a uzeným masům.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2009,
3* TOP 77 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Rodinné vinařství Jedlička & Novák,
Bořetice a.s.
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
2008
pozdní sběr

Morava
Mikulovská
Mikulov
Pod Svatým kopečkem I.
hlinitá s podložím vápence
22.10.2008
58,0
22,0
393
8 100
2,8
5,8
13,1
26,6
Barva vína je rubínová, vůně výrazná,
po sušeném ovoci a koření. Chuť je
nazrálá s ovocnými tóny lesního ovoce
(ostružin), v dochuti najdeme čokoládu
a nasládlé sametové třísloviny.
Další informace: Diplom Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2020
Výrobce/distributor: MORAVÍNO 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
2008
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Zaječí
U Kapličky
hlinitopísčitá

48,0
23,4
33/08
6 800
3,0
5,4
13,2
31,0
Barva vína je červená s fialkovými odlesky, vůně velmi výrazná, kořenitá s
tóny višní v čokoládě a chuť je vyzrálá,
kopírující buket a zakončená sladkým
taninem.
Další informace: Zlatá medaile Vinum Juvenale 2008
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o.
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:

Svatovavřinecké
2008
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
písčito-hlinitá
2.10.2008
70,0
22,0
503/08
8 400
2,4
5,5
13,4
25,2
Je plné extraktivní víno s nádherně
výraznou barvou, jemnou vůní a příjemnou ovocnou chutí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
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:

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Svatovavřinecké
2008
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Brumovice
Světlý
jižní svah s hlinitopísčitou půdou
na pískovcovém podloží
11.10.2007
75,0
22,6
115 - 08
21 300
2,6
4,8
12,5
24,8
Víno s intenzivně červenou barvou, s
mohutnou ovocnou vůní, v které převládají tóny černých třešní. Chuť vína
je velmi bohatá s kvalitními hladkými
taniny, extraktivní, připomínající švestková povidla, s příjemnou sametovou
dochutí.
Stříbrná medaile Promenáda červených
vín 2009
2010-2012
PATRIA Kobylí a.s.

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
2007
jakostní víno odrůdové
Morava
Velkopavlovická
Kobylí

23 - 07
13 300
1,9
5,3
11,5
23,9
Barva vína je tmavě granátová, jiskrná,
vůně je příjemná s tóny zralých třešní,
dokreslená nádechem jemné vanilky.
Chuť vína je plná, elegantní, vyvážená a
příjemně doplněná o jemné tóny kouře
a vanilky, které víno získalo ležením v
dubovém sudu.
Další informace: Stříbrná medaile Promenáda červených
vín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
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:

Zweigeltrebe
2007
pozdní sběr

Morava
Velkopavlovická
Čejkovice
Šatrapky
černozem na spraši
22.10.2007
65,0
23,0
776
16 100
3,0
4,7
13,8
26,4
Víno tmavě rubínové barvy. Jemně
kořenitá vůně připomínající třešně či
višně doplňuje měkká, sametová chuť s
poměrně dlouhým závěrem.
Další informace: Stříbrná medaile Prague Wine Trophy
2009, Stříbrná medaile Vinoforum Trenčín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2008-2010
Výrobce/distributor: Habánské sklepy spol. s r. o.
Vaše poznámky:

Zweigeltrebe
Pozdní sběr
2007
Víno s přívlastkem, suché červené
Vinařská oblast Morava
Vinařská podoblast velkopavlovická
Vinařská obec Čejkovice, viniční trať Šatrapky

Product of Czech Republic
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0,75l

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
2007
výběr z hroznů

Morava
Velkopavlovická
Kobylí
Dvořanky
hlinito-písčitá
27.10.2007
61,0
25,0
63 - 07
16 000
2,6
4,1
14,0
27,9
Barva vína je tmavě granátová, vůně je
široká, ovocná. Chuť je elegantní, měkce
sametová s velmi jemnou tříslovinou a
s čokoládovou dlouhotrvající dochutí.
Charakter vína je dotvořen několikaměsíčním zráním v barikovém sudu.
Další informace: Šampion Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
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
2007
výběr z hroznů

Morava
Znojemská
Dolní Kounice
Šibeniční hora
hlinitopísčitá
20.10.2007
45,0
24,8
14
1 800
3,7
4,1
14,2
31,7
Výrazná vůně vanilky a dřevěného boxu
od doutníku ukazuje na zrání v nových
barikových sudech. Převládají tóny čokolády a kávových bobů. Dlouhá chuť
je podpořena pevným tříslem. Víno má
velký potenciál dalšího zrání.
Další informace: Zlatá medaile Víno Bojnice 2009,
Zlatá medaile Trunkfest Bratislava 2009,
Diplom Grand Prix Vinex 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2017
Výrobce/distributor: Musil Ladislav
Vaše poznámky:

108

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:

Merlot
2006
pozdní sběr
Morava
Mikulovská
Perná
Věstoňsko
hlinitá půda, silné vápencové podloží
27.10.2006
61,0
23,2
1100
13 300
2,0
5,6
12,6
26,1
Originální projev přezrálých a sušených
švestek doprovází transformované peckové ovoce s dotekem hořké čokolády. V
chuti je víno komplexní, bohatě strukturované s jemnou vanilkou, černým rybízem a lesními plody v dochuti.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2009-2013
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský 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:

Merlot
2006
výběr z hroznů

Morava
Znojemská
Dolní Kounice
Šibeniční hora
písčito-hlinitá
16.10.2006
35,0
25,6
631
900
1,7
5,0
13,5
25,4
Víno jasně rubínové barvy s elegantní
jiskrou, ve vůni tóny drobného zahradního ovoce s převahou černých třešní. Ve
výrazu odrůdově typické. Znalce potěší
aroma černé čokolády a čerstvě mleté
kávy. Intenzivní víno jižního charakteru.
Další informace: Prague Wine Trophy 2009,
Zlatá medaile Víno a Destiláty 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Oulehla Luboš ing.
Vaše poznámky:

VINAŘSTVÍ TRPĚLKA & OULEHLA

MERLOT
BARRIQUE

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HOZNŮ
2006
SUCHÉ

Případný sediment není na závadu.

110

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:

Neronet
2007
jakostní víno odrůdové
Morava
Slovácká
Šardice
Dubový-Červenice
hlinito-písčitá
7.10.2007
13,9
19,2
24/07
6 700
2,1
5,8
12,5
27,6
Plné víno s výraznější strukturou tříslovin a jemnou vůní višňového kompotu
nebo černého rybízu.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Neoklas 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:

Laurot
2007
pozdní sběr

Morava
Slovácká
Břeclav
Prostřední čtvrtky
karbonátové a lužní písčito-hlinité půdy
24.9.2007
65,0
23,8
1267
4 000
2,5
5,6
12,5
25,1
Buketnost peckového ovoce a švestkových povidel je v chuti dotvářena harmonií ostružin a červeného rybízu. Chuť
vína je obohacena o příjemně dubové
čokoládové tóny s jemnými a strukturovanými tříslovinami v závěru.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2009
Doporučená lahvová zralost: 2009-2013
Výrobce/distributor: Vinselekt Michlovský a.s.
Vaše poznámky:

112

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:

Cabernet Moravia
2007
pozdní sběr
Morava
Velkopavlovická
Nosislav
Přední hory
jílovitohlinitá
26.10.2007
54,8
22,2
714
135
1,8
4,7
12,5
22,2
Víno má tmavě rubínovou barvu, je příjemně svěží, s jemnou vůní po černém
rybízu a ostružinách, pokračující i v
dochuti. Vše doplňují typické kabernetové tóny utvářející celkovou plnost a
harmonii.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Vinařství Válka Karel
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 Moravia
2008
pozdní sběr
Morava
Slovácká
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinitopísčitá
28.10.2008
21,2
22
4 200
2,0
4,8
12,1
25,1
Plné, extraktivní víno s mohutnou ovocnou vůní borůvek a černého rybízu, v
chuti doplněno jemnými tóny marmelády z lesních plodů. Toto víno je vhodné k
archivaci, zráním na láhvi zjemní a získá
vyšší kvalitu.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2017
Výrobce/distributor: Glos Lubomír
Vaše poznámky:
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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 Moravia
2008
moravské zemské víno

Morava
Slovácká
Mutěnice
Pod dubňansků horů
středně těžká hlinitá půda
10.11.2008
90,0
22,0
08-4
1 200
2,2
4,9
12,0
25,5
Víno má tmavě granátovou barvou s fialovými odlesky. Ve vůni najdeme černý
rybíz, borůvky. Ve výrazné kabernetové
chuti najdeme černý rybíz a ostružiny.
Další informace: Víno zrálo 10 měsíců v barrique sudech.
4* Král vín 2009, 3* TOP 77 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2018
Výrobce/distributor: Jestřáb Vojtěch
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 Sauvignon
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Šardice
Dubový-Červenice
spraš
21.11.2008
45,0
24,2
2508
3 400
1,9
4,9
13,1
26,8
Výrazný a velmi plný buket snoubí tóny
ostružin a černého rybízu s velmi výraznou stopou ušlechtilého sudu barrique,
ve kterém víno zrálo 12 měsíců. Bohatá
a zrale plná chuť je přes mladost vína v
první části výrazně bariková – přináší
sladká třísla v kombinaci s intenzivními
tóny aromatického koření. V druhé části
nastupuje koncentrované lesní ovoce,
které bude postupně nazrávat do marmelád. Dlouhé dochuti dominuje extraktivnost cabernetu.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2009,
Zlatá medaile Weinparade Poysdorf
2009, Nejvýše hodnocené víno Valtické
vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
sklizeň
2008
Výrobce/distributor: Štěpán Maňák
exclusive

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon
víno s přívlastkem výběr z hroznů, suché

barrique

Vinařská oblast Morava
vinařská podoblast slovácká
vinařská obec Šardice
trať Dubový-Červenice

alk.

13,0 % obj.

0,75 l
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výběr z hroznů
suché, barrique

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 Sauvignon
2008
výběr z hroznů
Morava
Velkopavlovická
Brumovice
Světlý
jižní svah s hlinitopísčitou půdou
na pískovcovém podloží
29.10.2007
68,0
24,2
118 - 08
10 650
2,7
4,9
13,5
28,3
Barva vína je tmavě červená. Víno má
silnou, výraznou vůni ostružin a černého rybízu, toto aroma přechází i do
chuti vína, tříslovina v tomto víně působí
velmi příjemně, v dlouhé dochuti cítíme
marmeládu z lesních plodů.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.
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 rosé brut
2008
jakostní šumivé víno
Morava
Mikulovská

L9015
68 000
10,6
5,2
12,3
16,0
Cuvée tohoto jedinečného sektu se
skládá z vín odrůd Rulandské modré,
Zweigeltrebe a Frankovka. Sekt vyniká
příjemně lososovou barvou s nádechem
růžového zlata a jemným dlouhotrvajícím perlením. Ve vůni dominují příjemně
ovocné tóny připomínající lesní jahody a
maliny, chuť sektu je svěží, lehká a dokonale harmonická.
Další informace: Jakostní šumivé víno vyrobeno tradiční
metodou kvašením v lahvi.
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
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:

Znovín de Lux Demi sec
2007
jakostní šumivé víno
Morava
Znojemská

7101
13 300
32,2
7,4
13,2
23,6
Exkluzivní sekt vyrobený z odrůd Rulandské bílé a Ryzlink vlašský uspokojí
i náročného milovníka šumivých vín.
Hrozny pochází ze znojemské vinařské
podoblasti. Toto šumivé víno pro Vás
vyrábíme tradiční metodou kvašením
v lahvi.
Další informace: Bronzová medaile Valtické vinné trhy
2009, Stříbrná medaile AWC Vienna
2009, Stříbrná medaile Grand Prix
Austerlitz 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2011
Výrobce/distributor: ZNOVÍN Znojmo, 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:

Aurelius
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinitopísčitá
17.10.2008
54,4
26,2
11/08
1 600
15,9
5,0
13,1
21,1
Barva krásně jiskrně zlatavá se žlutými
tóny. Vůně planá a oblá, ovocně medová.
Chuť je výrazná, plná, ovocně sladká s
krásně vyváženou kyselinou.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2009,
Stříbrná medaile Festwine 2009,
Diplom Valtické vinné trhy 2009, Zlatá
medaile Weinparade Poysdorf 2009,
Stříbrná medaile Nominační výstava
Slovácké podoblasti 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Rodinné vinařství Košut s.r.o.
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:

Hibernal
2008
výběr z hroznů

Morava
Slovácká
Mutěnice
Úlehle
středně těžké sprašovité až hlinité půdy
28.10.2008
80,0
25,2
08-16-šb
670
44,6
7,4
11,4
22,7
Víno má sytě zlatou barvu. Ve vůni
najdeme zavařený ananas, cukrový
meloun ale i pomerančovou kůru.
V chuti se snoubí tóny máslové hrušky s
tropickým ovocem. Víno doporučujeme
k dezertům.
Další informace: 4* TOP 77 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2014
Výrobce/distributor: LIVI spol.s r.o.
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:

Chardonnay
2008
výběr z hroznů

Morava
Mikulovská
Valtice
Pod Raisnou
hlinito-písčitá
12.11.2008
55,0
24,0
11/08
3 300
52,9
6,5
10,5
23,5
Víno světle zlatožluté barvy, velmi intenzivní, svěže ovocné vůně citrusů a medu.
V chuti harmonické, zanechává silný
chuťový zážitek.
Další informace: Bronzová medaile Vinné trhy Mikulov
2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2013
Výrobce/distributor: Střední odborná škola vinařská a Střední
odborné učiliště zahradnické
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:

Veltlínské zelené
2007
výběr z cibéb
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
hlinitá, hluboká
14.1.2008

33,0
358/07
1 000
116,7
6,5
10,8
32,2
Je plné víno s jemnými tóny sušených rozinek a v chuti s výrazným a příjemným
projevem zbytkového cukru.
Další informace: Stříbrná medaile Vinalies Internationales 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
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:

Veltlínské zelené
2007
ledové víno
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
písčito-hlinitá
25.12.2007

38,0
356/07
4 500
194,2
6,7
10,2
38,8
Je plné víno s výrazným buketem a
nádhernou chutí, ve které určitě naleznete sladké opojení horkého letního dne
mísící se s jiskřivou svěžestí mrazivé
zimní noci.
Další informace: Hrozny byly sbírány ve sváteční noci z
24. na 25. prosince 2007, kdy byl měsíc
v úplňku.
Zlatá medaile Concours Mondial Bruxelles 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice,a.s.
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:

Ryzlink vlašský
2007
výběr z bobulí

Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
písčito-hlinitá
7.12.2007
50,0
28,0
357/07
1 000
117,4
6,4
10,7
31,4
Příjemná vůně citrusových plodů, lučních květů a medu je doplněna nasládlou
chutí rozinek.
Další informace: Velká zlatá medaile TerraVino Izrael
2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2014
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vaše poznámky:
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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:

Ryzlink vlašský
2007
ledové víno
Morava
Mikulovská
Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
písčito-hlinitá
25.12.2007

38,0
355/07
3 000
175,0
6,2
9,2
34,4
Je víno s nádhernou vůní medu a rozinek. Plné a bohaté v chuti s vysokým
obsahem přírodního zbytkového cukru.
Hrozny byly sbírány ve sváteční noci z
24. na 25. prosince 2007, kdy byl měsíc
v úplňku.
Další informace: Zlatá medaile AWC Viena 2009, Bronzová medaile Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vaše poznámky:
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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:

Ryzlink rýnský
2008
ledové víno
Morava
Znojemská
Stošíkovice na Louce
U tří dubů
hlinito písčitá, písčitá

39,0
8106
3 100
248,0
9,1
9,7
35,0
V tomto víně se snoubí kvalita vyzrálých
hroznů, krása viniční tratě a ušlechtilost
vinařského řemesla. Medový zbytkový
cukr, svěží kyselina, atraktivní vůně i
chuť vyzrálých hroznů, to vše a ještě
mnohem více Vám nabídne tento degustátorský klenot.
Další informace: Zlatá medaile Vinoforum 2009,
Champion Nominačním výstavy Znojemské podoblasti 2009, Velká zlatá
medaile Terravino Izrael 2009, Bronzová
medaile Canberra IRCH 2009,
Zlatá medaile INGA Záhřeb 2009,
Zlatá medaile VINUS Mendoza 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: ZNOVÍN Znojmo, a.s.
Vaše poznámky:
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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:

Rulandské šedé
2007
výběr z cibéb

Morava
Mikulovská
Popice
Sonberk
spraš na třetihorních slínovcích
25.10.2007
37,0
40,0
0307
2 200
223,0
7,8
10,3
42,2
Tento skvost nám krásně popsal Ing.
Pavel Vajčner: Prostě božské! Medovost
v chuti, rozkvetlá jarní louka ve vůni.
Odrůdovost přes vysoký obsah cukru
vyniká, lze nalézt i zvláštní až jemně minerální tóny jedinečného Terroir, které
se při každém doušku vybaví. Při poválení Rulandy šedé na jazyku máte pocit
dokonalosti, romantiky, sblížení...
Další informace: Zlatá medaile Prague Wine Trophy
2009, Stříbrná medaile Decanter 2008,
Stříbrná medaile Decanter 2009,
Stříbrná medaile IWC San Francisco
2009
Doporučená lahvová zralost: 2008-2019
Výrobce/distributor: SONBERK a.s.
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:

Rulandské šedé
2007
ledové víno
Morava
Znojemská
Stošíkovice na Louce
U tří dubů
hlinito písčitá, písčitá

40,8
7080
10 500
249,5
8,1
9,6
33,9
Smlsněte si na atraktivním ledovém víně
vyrobeném z odrůdy Rulandské šedé. Až
téměř sirupová konzistence již při nalívání navnadí na vysoký obsah zbytkového
hroznového cukru a velkou koncentraci
krásy kvalitních hroznů ze Stošíkovic.
Ve víně můžete objevit vůni vyzrálých
hrušek a na jazyku oceníte medovost a
čistou projevu.
Další informace: Zlatá medaile Galerie rulandských vín
ČR 2008, Stříbrná medaile Premios
Zarcillo Valladolid 2009, Diplom Valtické vinné trhy 2009, Zlatá medaile
Vinařské Litoměřice 2009, Zlatá medaile Festwine 2009, Bronzová medaile
Grand Prix Austerlitz 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2014
Výrobce/distributor: ZNOVÍN Znojmo, 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:

Rulandské bílé
2007
výběr z bobulí

Morava
Mikulovská
Brod nad Dyjí
Lusy
hlinitá, hluboká
25.9.2007
50,0
28,0
213/07
6 000
31,3
6,2
12,7
24,3
U tohoto vína vyniká jeho medová vůně
s jemnými tóny citrusů a hrušek. Chuť je
sladce sametová.
Další informace: Zlatá medaile AWC Vienna 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2012
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vaše poznámky:
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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:

Rulandské bílé
2008
slámové víno
Morava
Znojemská
Vrbovec
U sv. Urbana
hlinitopísčitá
11.10.2008

35,2
24/08
500
194,8
7,6
9,7
26,8
Slámově žlutá barva. Vůně je medově
sladká s velmi příjemnými tóny rozinek a
vanilky. Bohatá medová chuť, plná kompotovaného ovoce. Přírodní zbytkový
cukr je harmonický doplněn příjemnou
kyselinou.
Další informace: Hrozny ležely tři měsíce na slámě.
Zlatý diplom Nominační výstava Znojemské podoblasti 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Nápravová Ivana
Vaše poznámky:
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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:

Muškát moravský
2006
výběr z cibéb
Morava
Slovácká
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinitopísčitá
4.11.2006

32,2
66
650
106,4
6,3
11,8
36,8
Víno je vyrobeno z hroznů, které dosáhly cukernatosti 32,2°NM. V chuti jsou
hrozinkové a medové tóny, jednotlivé
složky vína: cukr, kyseliny a alkohol jsou
harmonicky sladěné. Víno zanechá velký
a příjemný dojem.
Další informace: Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2009,
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2009,
Diplom Valtické vinné trhy 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Glosová Helena
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:

Tramín červený
2008
slámové víno

Morava
Mikulovská
Popice
Sonberk
spraš na třetihorních slínovcích
20.9.2008
35,0
42,0
0708
1 700
201,3
6,9
12,3
33,8
Víno krásné zlaté barvy, hutné s mohutnou chutí, která nezapře charakter
odrůdy Tramín. Ve vůni a chuti dominují
tóny sušeného ovoce a kandovaných
okvětních plátků růží. Chuť doplňuje
krásná kyselina, vytvářející dokonalou
harmonii se zbytkovým cukrem.
Další informace: Hrozny lisovány 10.března 2009, po
více než pěti měsících pozvolného
vysychání pod střechou ve Vinařství
SONBERK.
Champion MUVINA Prešov 2009, Velká
Zlatá medaile IWC San Francisco 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2025
Výrobce/distributor: SONBERK a.s.
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:

Cabernet Sauvignon
2007
ledové víno

Morava
Znojemská
Oleksovice
U Lipky
štěrkopísky
19.12.2007
62,0
40,4
07059
6 750
236,0
8,5
9,5
41,7
Hutné ovocné víno s bohatou vůní po
sušených švestkách a jahodovém džemu
s jemně pikantní kyselinkou.
Další informace: Zlatá medaile Štika forum 2009, Zlatá
medaile Jarovín rosé 2009, Bronzová
medaile Decanter Londýn 2009, Champion v kat. růžových vín Vinoforum
Trenčín 2009
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vaše poznámky:
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Seznam výrobců zastoupených
v Salonu vín České republiky 2010
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:

Baláž Jan
Pod Vápenkou 617
691 85 Dolní Dunajovice
Rodinné vinařství tří bratrů a otce navazuje na rodinnou
tradici ve třetí generaci. Obhospodařuje 10 ha vinic
dle zásad integrované produkce ve vinařské obci Dolní
Dunajovice. Produkce vinařství je zaměřena hlavně na
přívlastková lahvová vína, která jsou vyráběna moderní
šetrnou technologií s nižší výlisností, z odkalených moštů
a řízeného kvašení.
Baláž Jan
603 20 33 02
519 51 75 00
602 70 28 61
j.babaz@seznam.cz
www.vinarstvibalazovi.cz
4
10 ha
30 000 litrů
BOHEMIA SEKT, a.s.
Smetanova 220
332 02 Starý Plzenec
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
377 19 71 11
377 96 55 76
733 14 81 84
obchod@bohemiasekt.cz
www.bohemiasekt.cz
265
242 ha
28 000 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Glos Lubomír
Na Výsluní 934
691 55 Moravská Nová Ves
Rodinné vinařství se zaměřením na výrobu přívlastkových
vín. Člen sdružení vinařů COLLEGIUM VINITORUM.
Sklepmistr: Glos Lubomír
Telefon: 519 34 25 77
Fax:
Mobil: 607 18 02 37
E-mail: glosovi@email.cz
www stránky: www.collegiumvinitorum.com
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 2 ha
Roční produkce: 10 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Glosová Helena
Na Výsluní 841
691 55 Moravská Nová Ves
Rodinné vinařství se zaměřením na výrobu přívlastkových
vín. Člen sdružení vinařů COLLEGIUM VINITORUM.
Sklepmistr: Glos Lubomír
Telefon: 519 34 25 77
Fax:
Mobil: 607 18 02 37
E-mail: glosovi@email.cz
www stránky: www.collegiumvinitorum.com
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 2 ha
Roční produkce: 10 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Habánské sklepy spol. s r. o.
Čejkovská 1324
691 02 Velké Bílovice
Tradiční moravský výrobce kvalitních přívlastkových
a jakostních vín, kapacita 35 000 hl, vína jsou vyráběna
pomocí moderních technologií, zhruba 50 % produkce
tvoří červená vína.
Vašíček Přemysl ing.
519 34 62 33
519 34 61 37
733 14 82 76
obchod@bohemiasekt.cz
www.habanskesklepy.cz
22
78 ha
3 500 000 litrů
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Jestřáb Vojtěch
Nádražní 8
696 03 Dubňany
Naše malé rodinné vinařství vzniklo v Dubňanech v roce
1999. Navázali jsme tak na dlouholetou tradici pěstování
révy vinné naších otců a dědů. Vinařství je skutečně
rodinné, jelikož celou úrodu zpracováváme sami, důraz
je kladen na co nejlepší surovinu a použití nejnovějších
enologických poznatků při výrob vína. Vinařství se soustřeďuje na výrobu přívlastkových moravsko zemských
vín. Nejoblíbenější odrůdou je Hibernal, který na velmi
dobré poloze každoročně dozrává do výběru z hroznů.
Z červených odrůd je to Cabernet Moravia zrající několik
měsíců v barikovýh sudech.
Sklepmistr: Jestřáb Vojtěch
Telefon: 518 36 64 19
Fax:
Mobil: 723 04 55 62
E-mail: info@vinarstvi-jestrab.cz
www stránky: www.vinarstvi-jestrab.cz
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 0,8 ha
Roční produkce: 7 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Kosík Pavel MUDr.
Sadová 58
691 52 Kostice
Rodinné vinařství s 16 ha vinic v katastru obcí Tvrdonice
a Týnec a nově vybudovaným sklepem s kompletní technologií na zpracování hroznů a výrobu vín. V portfoliu jsou
vína jakostní i přívlastková určená převážně pro gastronomii a zčásti do vinoték. K vinařství patří i pension s kapacitou 16 lůžek s vinným sklepem a dalším vybavením, který
byl nově certifikován v rámci vinařských zařízení.
Sklepmistr: Kosík Pavel
Telefon: 608 76 09 54
Fax:
Mobil: 608 76 09 54
E-mail: pavel.kosik@seznam.cz
www stránky: www.kosikvinarstvi.cz
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 17 ha
Roční produkce: 60 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Krist Tomáš
Vrchní Konec 224
696 05 Milotice
Střední vinařská firma, zabývající se výrobou špičkových
přívlastkových vín. Poslední zahraniční úspěchy: Concours Mondial Bruxelles,Terravino Izrael, Vinalies Paris,
Challenger London, International Wine San Francisco.
Sklepmistr: Krist František ing.
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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:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

774 23 43 16
774 23 43 18
vinarstvikrist@seznam.cz
www.vinarstvikrist.cz
8
10 ha
100 000 litrů
LIVI spol.s r.o.
Nádražní 835
696 03 Dubňany
Společnost LIVI, jejímž majitele je Miroslav Chytil, sídlí
v malebném městečku moravského Slovácka v Dubňanech.
Zabývá se výrobou kvalitních jakostních odrůdových a přívlastkových vín. Hospodaří na 80 ha vinic ležících na jižních svazích v katastrálním území vinařské obce Mutěnice
a na jihovýchodních svazích katastrálního území vinařské
obce Milotice. Na těchto vinicích se hospodaří v rámci pravidel integrované produkce, což je ekologický způsob pěstování hroznů s maximální šetrností k životnímu prostředí.
Zdejší půdy jsou lehké až středně těžké, to se odráží
v charakteru našich vín, která jsou svěží, lehká, zajímavě
aromatická a příjemně kořenitá. Pro výrobu těchto kvalitních vín jsou užity nejmodernější poznatky a vyspělá
technologická zařízení, jak na zpracování hroznů, tak na
samotnou výrobu vína.
Jestřáb Libor
518 36 61 11
518 36 61 11
602 71 49 41
info@livi-dubnany.cz
www.livi-dubnany.cz
8
70 ha
400 000 litrů

Maňák Štěpán
Žádovice 54
696 49 Žádovice
Vinařství Štěpán Maňák je firma rodinného typu založená
v roce 1992 a nachází ve slovácké podoblasti asi 6 km
od Kyjova. Tato oblast je od severních větrů chráněna
pohořím Chřiby. Právě na těchto jižních svazích, které dávají této krajině malebný ráz, jsou nejlepší vinice. Největší
rozlohu vinic, obděláváme v katastru obce Kostelec, kde
v trati Stará hora máme přes 6 ha vinic, další naše vinice
se nachází v Žádovicích v trati Fěruňk. Půda je zde hlinitopísčitá a sprašovitá. Starší vinice jsou zatravněny, mladé
výsadby jsou udržovány černým úhorem. Ošetřování vinic
provádíme v souladu s integrovanou produkcí, na všech
vinicích máme nasazeny dravé roztoče, kteří udržují har-
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monický ekosystém. Důsledkem toho jsme zcela vyloučili
použití herbicidů a jedů.
Sklepmistr: Novotný Karel
Telefon: 603 27 51 22
Fax:
Mobil: 603 27 51 22
E-mail: vinomanak@vinomanak.cz
www stránky: www.vinarstvi-manak.cz
Počet pracovníků: 5
Rozloha vlastních vinic: 10 ha
Roční produkce: 100 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Metroflora s.r.o.
Záluží 448
696 05 Milotice
Vinařství Metroflora bylo založeno na základech mnohaletých zkušeností a tradic předků ve výrobě vína. Sídlo se
nachází ve vinařské oblasti Morava a v největší podoblasti
Slovácko na jihovýchodě Moravy, která má příhodné podmínky pro pěstování vinné révy, kde díky nízké nadmořské
výšce, různorodosti půd a maximální intenzitě letních
teplot vína dosahují výrazné odrůdové charaktery. Vznikají zde vína vysoce aromatická, plná a svěží. Zakladatel
vinařství je pan Lubomír Gregorovič.
Sklepmistr: Gregorovič Lubomír
Telefon: 606 76 50 35
Fax:
Mobil: 602 76 65 60
E-mail: metroflora@seznam.cz
www stránky: www.metroflora.cz
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 5,5 ha
Roční produkce: 60 000 lahví

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

MORAVÍNO s.r.o.
Mikulovská 176
691 42 Valtice
Vinařská firma ve Valticích vyrábějící sortiment jakostních a přívlastkových vín a vín v dárkovém balení.
Černý Lubomír
519 35 20 61
519 35 37 14
602 50 52 07
moravino@moravino.cz
www.moravino.cz
8
15 ha
300 000 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:

Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o.
Zámecká 1508
696 81 Bzenec
Moravské vinařské závody sídlí v areálu Bzeneckého
zámku. Rekonstrukcí vinařského provozu a zahájením
výroby vína pokračují Moravské vinařské závody ve více
než stoleté tradici vinařství v Bzenci a jejich provoz patří
k nejmodernějším na Moravě a v Čechách. Moravské
vinařské závody Bzenec patří k předním producentům
jakostních a predikátních moravských vín a nabízí svým
zákazníkům kvalitní vína s jedinečnou a nezaměnitelnou
odrůdovou chutí a vůní, která jsou vyrobena z hroznů
pěstovaných na 360 ha vlastních vinic nacházejících se ve
znojemské, mikulovské a slovácké podoblasti.
Ptáček Petr ing.
518 38 41 24
518 38 41 25
737 21 45 08
trade.marketing@mvz.cz
www.mvz.cz
60
360 ha

Musil Ladislav ing.
Bezručova 813/55A
664 46 Dolní Kounice
Jde o střední vinařskou firmu s rozlohou 28,5 ha vinic
nacházející se v severní části znojemské vinařské podoblasti, v obci proslavenými červenými víny v Dolních
Kounicích. Vinice se pěstují v systému integrované produkce s řízenou produkcí hroznů. Firma produkuje vína
z vlastních hroznů a to jakostní, přívlastková, archivní
a bariková ze 16 pěstovaných odrůd.
Musil Ladislav ing.
603 26 56 36
546 42 15 05
603 26 56 36
vinarstvi.musilovi@seznam.cz

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků: 5
Rozloha vlastních vinic: 28,5 ha
Roční produkce: 100 000 lahví
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Nápravová Ivana
Nový Šaldorf 20/E
671 81 Znojmo
Malé rodinné vinařství,založeno v roce 2003. Zaměřeno
na výrobu kvalitních přívlastkových vín. Tradiční technologií zpracováváme širší spektrum místních odrůd, kde
klademe důraz na osobitý rukopis. Po celý rok můžete
naše vinařství navštívit. Velmi atraktivní venkovní po-
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sezení pod pergolou, nebo ve vnitřních prostorách láká
k ochutnání skvělých vín z místních vinic.
Sklepmistr: Náprava Antonín
Telefon: 607 66 94 22
Fax:
Mobil: 607 66 94 22
E-mail: info@cvns.cz
www stránky: www.vinonaprava.cz
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 8 000 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:

Neoklas a.s.
Č.p. 700
696 13 Šardice
Společnost NEOKLAS, a.s., založená v roce 1995, se
nachází v malebné Jihomoravské obci Šardice, 11 km
jihozápadně od města Kyjova. Firma obhospodařuje
a zaměřuje se na výrobu vysoce kvalitních odrůdových
vín a klasických sektů tou nejmodernější technologií,
jakou je šetrné lisování v pneumatických lisech, u bílých
vín reduktivní technologie řízeného kvašení, u červených
výroba ve vinifikátorech a skladování v ideálních podmínkách. Vinařství produkuje širokou škálu odrůdových vín
jakostních a vín s přívlastkem z tradičních odrůd, pro
které jsou zdejší viniční polohy optimální.
Kalábek Svatopluk ing.
518 62 45 28
518 62 45 28
606 79 59 59
neoklas@neoklas.cz;
www.neoklas.cz
60
175 ha
1 100 000 litrů
PATRIA Kobylí a.s.
Augusty Šebestové 716
691 10 Kobylí
Firma hospodaří v moravské vinařské oblasti, podoblasti
velkopavlovické. Vlastní celkem 150 ha vinic se širokou
odrůdovou skladbou. Vína dodává převážně do gastronomie a specializovaných prodejen.
Lanžhotský Marcel
519 43 12 10
519 44 07 90
721 52 92 94
vino@patriakobyli.cz
www.vinozkobyli.cz
70
150 ha
1 500 000 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:

Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice a.s.
Barvičova 23/25
602 00 Brno
Výrobním základem Rodinného vinařství Jedlička & Novák je historický areál známého družstva VINOPA, který
byl vybudován v roce 1932 v Bořeticích, v roce 2005 byl
kompletně zrekonstruován při zachování původní podoby. Nově byly přistaveny výrobní a skladovací prostory.
Celý komplex patří k nejmodernějšímu u nás a ve své
kategorii snese srovnání v mezinárodním měřítku. Výroba vína probíhá výlučně v nerezových tancích, červená
vína dozrávají po dobu šesti měsíců ve francouzských
dubových sudech. Bílá
vína jsou zpracovávána
kompletně
metodou
řízeného kvašení.
Novák Stanislav ing.
519 43 01 05
519 43 01 07
602 85 46 62
vinoboretice@vinoboretice.cz
www.vinoboretice.cz
8
44,7 ha
150 000 litrů

Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Novinky 178
696 21 Prušánky
Prušánky a Moravská Nová Ves a s archivními sklepy
v malebné vesnici vinných sklep „Nechory“. Tradice
hospodaření a výroby vína sahá až do poloviny 19. století.
V současné dob pěstujeme révu vinnou na 15 hektarech
vlastních vinic, kde necelou jednu třetinu výsadeb zaujímají
odrůdy rodu Pinot. Celková odrůdová skladba vinic je
rozložena mírně ve prospěch bílých odrůd. Veškerá produkce hroznů se zpracovává moderními technologiemi
ve vlastní provozovně, s cílem vyrábět vína té nejvyšší
kvality.
Košutovi Jaroslav a Luděk ing.
728 67 63 26
518 37 41 82
604 38 68 67
vinarstvi@kosut.net
www.vinarstvikosut.net
6
15 ha
85 000 litrů
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Rosenberg Winery s.r.o.
Brodačská 332
691 63 Velké Němčice
Rosenberg Winery je mladé perspektivní vinařství, které
navázalo na dlouholetou vinařskou tradici. Obhospodařujeme 18 000 keřů révy vinné. Naše vinice se nacházejí
v nejlepších lokalitách Velkých Němčic ve viniční trati
Rosenberg. Naše sklepy z roku 1800 se nacházejí v nedalekých Starovicích a mají délku 60 metrů. V současnosti
prochází zásadní rekonstrukcí pro moderní výrobu vína.
Dominantou vinařství bude budova s lisovnou, restaurací a penzionem v historickém stylu. Naše vína tvoříme
srdcem.
Sklepmistr: Vrátil J. René dipl. ing.
Telefon: 777 74 90 02
Fax:
Mobil: 777 74 90 02
E-mail: rene@rosenberg-winery.com
www stránky: www.rosenberg-winery.com
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 6 ha
Roční produkce: 20 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

SONBERK a.s.
Sonberk 1
691 27 Popice
Vinařství, které vytváří „víno všemi smysly“ a novodobou historii z unikátního terroir a z rukopisu lidí,
tvořících srdcem uprostřed jedinečné vinice Sonberk na
dohled Pálavy a Novomlýnských jezer.
Kategorie vín: Stříbrný Sonberk – vína pro každý den,
Velký Sonberk – „velká vína“, vhodná k dlouhodobějšímu
ležení na láhvi.
Sklepmistr: Drápal Oldřich ml.
Telefon: 777 63 04 34
Fax:
Mobil: 777 63 04 34
E-mail: sonberk@sonberk.cz
www stránky: www.sonberk.cz
Počet pracovníků: 10
Rozloha vlastních vinic: 40 ha
Roční produkce: 150 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

SPIELBERG CZ, s.r.o.
Č.p. 406
696 33 Archlebov
Mladé moderní vinařství vstoupilo do tradiční vinařské
oblasti na jižních svazích Ždánického lesa na Kyjovsku s ambiciózním plánem obnovit slávu žarošických
a archlebovských vinohradů a přinést vína z těchto
historických tratí k dnešnímu náročnému zákazníkovi.
Zpracováváme hrozny z vlastních vinic o rozloze 52 ha.
Přírodním odbouráváním kyselin s použitím mikrooxida-
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Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

ce v nerezových tancích u vín bílých, či v soustavě sudů
barrique u vín červených, podporují vznik harmonických,
osobitých vín, vhodných k všestrannému užití v gastronomii i k samotné degustaci.
Vydařilý Petr
518 63 35 21
518 63 32 01
774 28 81 00
vino@spielberg.cz
www.spielberg.cz
17
52 ha
150 000 litrů

Výrobce: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště
zahradnické
Ulice: Sobotní 116
Město, PSČ: 691 42 Valtice
Charakteristika výrobce: Vinařská škola Valtice, jediná svého druhu v ČR, produkuje víno pouze z hroznů sklízených ve vlastních vinicích
se zaměřením na kvalitní lahvová, přívlastková vína se
specializací na výrobu bílých a růžových vín.
Sklepmistr: Buriánek Pavel
Telefon: 519 35 20 39
Fax: 519 35 22 21
Mobil: 736 67 67 16
E-mail: info.venerie@svisv.cz
www stránky: www.svisv.cz
Počet pracovníků: 5
Rozloha vlastních vinic: 32 ha
Roční produkce: 60 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Šebesta Martin
Mládežnická 378
691 81 Březí
Vinařství z Březí u Mikulova, založeno 2002 vyrábí vína
z těch nejlepších viničních tratí Ořechová hora a Liščí
vrch. Od prvopočátku jednoznačná idea:„Kvalita nad
kvantitou.“ Produkce pouze lahvových přívlastkových
vín.
Šebesta Martin
603 46 83 85
519 51 71 12
603 46 83 85
vino.sebesta@seznam.cz
www.vino-sebesta.cz
4
10 ha
50 000 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:

Tanzberg Mikulov, a.s.
Bavory 132
692 01 Mikulov
Vinařská společnost Tanzberg Mikulov je poměrně mladé
vinařství s více než desetiletou tradicí. Naší snahou je
navázat na staré a bohaté vinařské tradice této oblasti
a v podobě vína Vám předávat co možná nejpříjemnější
poznatky z tohoto kousku Jižní Moravy. Chceme Vám
přinášet vína svěží, čistá a energická, a to nejen vína, ale
takové by měly být i naše myšlenky k Vám. Společnost
Tanzberg Mikulov od 1.1.2010 provozuje i Hotel Tanzberg
v Mikulově, kde kromě velmi chutné kuchyně můžete vychutnávat vína Tanzberg za ceny stejné jako ve vinařství.
Holec Petr
519 50 00 40
519 50 00 45
724 30 05 27
tanzberg@tanzberg.cz
www.tanzberg.cz
40
53 ha
200 000 lahví

Tetur Tomáš
Fabián 1206
691 02 Velké Bílovice
Toto rodinné vinařství bylo založeno roku 1995 a navázalo
na výrobu vína naší rodinou ve Velkých Bílovicích. Zaměřujeme se na výrobu vín s obsahem alkoholu do 12%, s ovocným charakterem a s příjemným zbytkovým cukrem.
Sklepmistr: Tetur Aleš
Telefon: 775 66 11 11
Fax:
Mobil: 775 59 55 60
E-mail: vinotetur@centrum.cz
www stránky: www.vinotetur.cz
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 8 ha
Roční produkce: 100 000 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:

Tetur Vladimír
Záhumní 1277
691 02 Velké Bílovice
Výrobce jakostních a přívlastkových vín z Velkých Bílovic.
Tetur Vladimír
603 25 35 29
605 50 59 12
info@vinarstvivladimirtetur.cz
www.vinarstvivladimirtetur.cz
4
11 ha
350 000 litrů
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Tichý Richard ing.
Hlavní 34
691 56 Hrušky
Tradice vinařství v rodině ing. Richarda Tichého z Hrušek
sahá do osmnáctého století. Richard Tichý se vinařství věnuje oficiálně od roku 2001, kdy také začal lahvovat. Od
roku 2004 se vinařství věnuje jako hlavní činnosti. Spolu
s otcem vlastní 4,5 ha vinohradů ve viniční trati Hastrmany a Podsedky. Vinařství, které je členem sdružení Bonus
Eventus, je zaměřeno na jakostní a přívlastková lahvová
vína. Bílá vína se lahvují nejdříve po roce, červená většinou až po dvou letech a převážně bez filtrace. Vína jsou
i díky šetrnému zpracování, redukci sklizně a dokonale
vyzrálým hroznům připravována
na delší ležení na lahvi.
Sklepmistr: Tichý Richard ing.
Telefon: 603 93 24 43
Fax:
Mobil: 603 93 24 43
E-mail: rtichy@seznam.cz
www stránky: www.bonuseventus.cz/tichy
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 4,5 ha
Roční produkce: 20 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Uher Josef
Hrnčířská 1260/7
691 51 Lanžhot
Naše rodinné vinařství je nevelká, dynamicky se rozvíjející firma, založena v roce 2002 sídlící v Lanžhotě.
V současné době obhospodařujeme necelé 3 hektary
vlastních vinic. Můžete u nás ochutnat révová vína jakostní i přívlastková ve stylové vinárně, vinném sklepě nebo
při letním posezení na terase a selském dvoře. Hlavní
činností našeho vinařství je výroba kvalitních, převážně
přívlastkových vín z vlastních vinic s důrazem na poctivou
a precizní práci jak ve vinici, tak při výrobě osobitých vín
s rozmanitým charakterem.
Sklepmistr: Uher Josef
Telefon: 519 33 65 63
Fax:
Mobil: 607 60 33 25
E-mail: vinarstvi.uher@seznam.cz
www stránky: www.vinarstvi-uher.wz.cz
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 2,6 ha
Roční produkce: 12 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Dufek Josef
U Trati 421/7
696 04 Svatobořice-Mistřín
Mladý dynamicky se rozvíjející podnik moderního typu,
využívající zkušenosti více jak 100-leté tradice vinařství
v rodině. Samozřejmostí je používání nejmodernějších
technologií. Většina hroznů pochází z vlastních vinic. Určitě zaujme široký sortiment třiceti pěstovaných odrůd.
Dosažené výsledky ukazují na správný směr a koncepci.
Firma za krátkou dobu, kdy je na trhu, získává medaile
v podstatě ze všech významných soutěží. Přirozeným vyústěním bylo v roce 2008 získání certifikátu HACCAP na
výrobu vína od německé
firmy TUV. Motto naší
podnikatelské činnosti
je stále stejné: „Vše se
podřizuje kvalitě!“
Sklepmistr: Bukovská Dana
Telefon: 603 27 56 55
Fax:
Mobil: 603 27 56 55
E-mail: josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz
www stránky: www.vinarstvi-dufek.cz
Počet pracovníků: 9
Rozloha vlastních vinic: 9 ha
Roční produkce: 100 000 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:

Vinařství Galant
Mlýnská 2
692 01 Mikulov
Vinařství Galant vzniklo v roce 2004 na celkové rozloze
29 ha. Snahou vinařství je vyrobit špičkovou kvalitu
hroznů a této kvalitě podřídit i jejich zpracování, které
musí být co nejšetrnější. V našem vinařství používáme
gravitační způsob výroby vína. Proto jsou všechny hrozny
sbírány ručně do beden. Vinice se rozkládají v okolí Mikulova, jde o viniční tratě Železná, Ořechová hora, Pod
Mušlovem a Za Cihelnou. Pěstujeme převážně bílé moštové odrůdy: Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Chardonnay,
Pálava, Tramín červený, Rulandské šedé, Sauvignon,
Muškát moravský a také dvě modré odrůdy révy vinné:
Cabernet Sauvignon a Frankovku. Cílem našeho vinařství
je výroba kvalitních vín s důrazem na osobitý charakter
a rozmanitost moravských vín.
Dalajka Milan ing.
519 32 31 01
519 32 20 64
602 36 57 77
vinarstvi@galant.cz
www.galant.cz
9
29 ha
100 000 lahví
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Vinařství Karel Válka
Kroužek 428
691 64 Nosislav
Rodinné vinařství vzniklo v roce 1991 a navázalo na dlouholeté tradice našich předků. Nyní obhospodařuje 6 ha
vinic v Přírodním parku Výhon na půdě bohaté na vápník
v jedinečné trati Přední hory. Sepětí s přírodou, historií
a krajinou udává styl celému vinařství. Osobitá vína z
kvalitní vlastní suroviny zrají v historických sklepích, červená v sudech, bílá v nerezu a mají delší potenciál zrání.
Certifikovaný vinný sklep nabízí příjemné posezení. Ve
vinařském dvoře můžete v době burčáku vidět zpracování
hroznů a být při dalších společenských akcích.
Sklepmistr: Válka Karel ing. Válková Milada bc.
Telefon: 547 23 16 28
Fax:
Mobil: 776 07 06 44
E-mail: sklepmistr@karelvalka.cz
www stránky: www.karelvalka.cz
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 6 ha
Roční produkce: 10 000 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:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinařství Kovacs s.r.o.
Novosedly č.ev. 5
691 82 Novosedly
Střední rodinná vinařská firma, která se řídí mottem
„Umění ve víně“, vyjadřujícím postoj k práci ve vinici a ve
sklepě. „Vinař víno maluje, skládá jím své verše, naplňuje
pocity milovníků a znalců vín“. Nabízená vína jsou originálního původu s rukopisem sklepmistra, se svojí typickou výjimečností a svým úhlem pohledu na svět. Ve víně
najdeme svěžest, ovocnost, sametovost, extraktivnost,
komplexnost, jednotu a dlouhodobý pocit v ústech.
Kovács Miroslav ing.
519 52 12 00
519 52 13 71
775 12 77 30
info@vinarstvi-kovacs.cz
www.vinarstvi-kovacs.cz
25
30 ha
250 000 lahví

Vinařství LAHOFER, a.s.
Brněnská 523
671 82 Dobšice
Vinařství LAHOFER, a. s. je vinařská firma se sídlem
v Dobšicích u Znojma. Zpracovávat hrozny na výrobu
vlastních vín jsme započali v roce 2003. Obhospodařujeme vlastní, známé viniční trati v těsné blízkosti Znojma: Babičák, U Hájku a pronajatou vinici Vinohrady ke
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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:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Křídlůvkám. Nabízíme zajímavá vína vyrobená z hroznů
pěstovaných na vlastních vinicích ve Znojemské vinařské
podoblasti. Jsou vhodná pro gastronomii, vinotéky a pro
všechny příznivce kvalitních a dobrých vín.
Lancman Jiří ing.
515 24 27 56
515 24 27 56
602 76 61 57
info@lahofer.cz
www.lahofer.cz
16
59 ha
160 000 lahví

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
Nádražní 29
692 01 Mikulov
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. vyrábí kvalitní
víno z révy pěstované v chráněné krajinné oblasti Pálava.
Na slunných svazích v půdách bohatých na vápník se ve
vinicích rodí hrozny vysoké kvality. Filozofie vinařství je
zaměřená na šetrný přístup k přírodě s maximálním omezením chemických vstupů ve vinohradě i ve sklepě. Díky
tomu vyrábíme vína špičkové kvality s dlouhým potenciálem zrání. Firemní heslo zní: „Vyrábíme vína ve vinici.“
Základem výroby je produkce predikátních vín, jejichž
kolekce patří mezi nejzdařilejší v republice.
Ptáček Petr ing.
518 38 41 24
518 38 41 25
737 21 46 58
trade.marketing@mvz.cz
www.mikrosvin.cz
60
220 ha

Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Česká 149
692 01 Pavlov
Vinařství Pavlov sídlící na úpatí Pavlovských vrchů se
zaměřuje výhradně na produkci bílých přívlastkových vín,
která jsou součástí nabídky mnoha prestižních restaurací.
Díky spojení unikátních
přírodních
podmínek
s umem vinařů se zdejší
vína svou kvalitou mohou poměřovat s nejlepšími víny ze světových
vinařských
oblastí.
Díky svému jedinečné-
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mu charakteru se vína z Vinařství Pavlov tradičně umisťují na předních místech na vinařských soutěžích.
Sklepmistr: Čech Ctibor
Telefon: 377 19 71 11
Fax: 377 19 71 00
Mobil:
E-mail: obchod@vinarstvipavlov.cz
www stránky: www.vinarstvipavlov.cz
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

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinařství Trpělka & Oulehla
Nové Bránice 39
664 64 Dolní Kounice
Rodinné vinařství, v jejichž vínech se zrcadlí osobitost
i dlouholetá historie Dolnokounicka, je spojeno s etiketou Regina coeli – Královna nebes. Zdejší půdy dávají
zvláště červeným vínům nenapodobitelnou kořenitost.
Kounickou Frankovku miloval i místní rodák, knihař
– prof. Jindřich Svoboda, či básník Jan Skácel. Z bílých vín
doporučujeme Veltlínské zelené, Sauvignon a Rulandské
šedé. Zvláštností je Chardonnay, vyráběné metodou zráním na vinných kvasinkách. O stálé kvalitě vín se můžete
přesvědčit při řízených degustacích.
Oulehla Luboš ing.
546 42 15 32
546 42 15 32
603 83 41 66
info@reginacoeli.cz
www.reginacoeli.cz
4
28 ha
100 000 litrů

Vinařství U Kapličky s.r.o.
Vinařská 484
691 05 Zaječí
Naše malé 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. Také jsme zaměřeni na vinařskou turistiku,
pořádáme
prohlídky
našich sklepů s řízenou
ochutnávkou vín přímo
ve sklepě, prohlídky
technologického
zázemí s odborným
výkladem. V naší vinárně, která je nezbytnou
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součástí vinařství, pořádáme degustace, firemní večírky,
rauty apod. Jsme připraveni naše zákazníky ubytovat
v našem vinařském penzionu, který se rovněž nachází
v objektu vinařství.
Sklepmistr: Babáček Dalibor
Telefon: 724 05 49 55
Fax:
Mobil: 724 05 49 55
E-mail: obchod@vinarstviukaplicky.cz
www stránky: www.vinarstviukaplicky.cz
Počet pracovníků: 18
Rozloha vlastních vinic: 37,5 ha
Roční produkce 300 000 lahví
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Vinařství Volařík
Bezručova 30
691 02 Mikulov
Révu pěstujeme v osvědčených tratích s vápenitými
půdami převážně v Perné, Březí a Dolních Dunajovicích.
Moderní technologie zpracování hroznů spolu s vlivem
prostředí dávají vzniknout atraktivním vínům s minerálním charakterem.
Mlýnek Filip
519 513 553
519 32 40 80
736 47 23 64
balga@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz
20
68 ha
110 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinařství Zámečník
Rudé armády 64
691 85 Dolní Dunajovice
Jsme malé rodinné vinařství. Hospodaříme na 1,8 ha vlastních vinic v katastru obce Dolní Dunajovice ve viničních tratích Dunajovský kopec, Zimní vrch a Plotny. Naše odrůdová
skladba je Veltlínské červené rané, Tramín červený, Ryzlink
vlašský, Muškát moravský, Sylvánské zelené a Svatovavřinecké . Ostatní odrůdy nakupujeme převážně od drobných
pěstitelů z důrazem na kvalitu dodávané suroviny. Vyrábíme
vína sudová i lahvová ve všech jakostních
kategoriích tradičními metodami.
Sklepmistr: Zámečník Jiří
Telefon: 723 67 22 60
Fax:
Mobil: 723 67 22 60
E-mail: vinozamecnik@seznam.cz
www stránky: www.vinozamecnik.cz
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 1,8 ha
Roční produkce 15 000 litrů
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Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Náměstí ČSA 31
551 01 Jaroměř
Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. jsou rodinnou firmou,
která si dala do vínku obnovit tradici pěstování révy na
Kutnohorsku. První zmínka se nachází v Kosmově kronice
v roce 1101. Společnost hospodaří systémem ekologického zemědělství na 6 ha viničních ploch. Vína nesou označení BIO. Jako jediní v České republice se nacházejí v období konverze k Demeter, tj. biodynamické zemědělství.
Vína vyrábějí bez odkalení moštů, ušlechtilých kvasinek
a červená bez filtrace.
Sklepmistr: Rudolfský Lukáš
Telefon: 736 53 64 88
Fax:
Mobil: 736 53 64 88
E-mail: vinokutnahora@seznam.cz
www stránky: ww.vinokutnahora.cz
Počet pracovníků: 8
Rozloha vlastních vinic: 6 ha
Roční produkce 25 000 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
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Č.p. 60
671 63 Lechovice
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. 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
515 25 73 20
515 27 12 09
602 55 58 87
hrachovsky@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz
60
230 ha
1 200 000 lahví
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská 407
691 42 Valtice
Vinné sklepy Valtice jsou tradiční výrobce vín zaměřující
se především na produkci kvalitních odrůdových vín. Společnost je největším pěstitelem révy vinné v ČR. Naše vi-
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nice, které se nacházejí na Valticku a zejména pak v okolí
Pavlovských vrchů. Klademe tak velký důraz nejen na produkci hroznů vynikající kvality, ale i na ekologii a šetrnou
ochranu vinic. Výjimečné spojení pěstitelské, s možností
produkce vysoce kvalitních hroznů, a tradiční i moderní
technologie výroby vína, umožňuje pod značkou Château
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 pak dva unikátní sklepy - Křížový a Zámecký, kde
jsou vyráběna vína už více než 500 let.
Sklepmistr: Suchomel Miroslav, Horník Zdeněk, Antoš Zdeněk
Uřičář Jiří ing., Matocha Jaroslav ing.
Telefon: 519 36 13 11
Fax: 519 35 23 30
Mobil:
E-mail: odbyt@vsvaltice.cz
www stránky: www.vsvaltice.cz
Počet pracovníků: 75
Rozloha vlastních vinic: 550 ha
Roční produkce 4 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinné sklepy Zapletal
Slíny 1380
691 02 Velké Bílovice
Vinné sklepy Zapletal je malá rodinná firma, která vyrábí
vína a provozuje hostinskou činnost v klasickém moravském vinném sklepě v největší vinařské obci ve Velkých
Bílovicích. Hrozny pěstujeme na 3 hektarech vinic, ve kterých připravujeme zdravé a vyzrálé hrozny na výrobu
kvalitních vín. Výroba se zaměřuje na jakostní a přívlastková moravská vína jak s využitím moderní technologie,
tak i osvědčených tradičních postupů. U bílých vín je to
řízené kvašení v nerezových nádobách a u červených vín
probíhá nakvášení ve vinifikátorech. Červená vína necháváme zrát v dřevěných sudech. Vyrábíme i vína speciální
jako jsou slámová vína, barikovaná vína z francouzských
sudů a svatomartinská vína. Většina vín je prodána přímo
u nás ve sklepě a část v několika restauracích. Pro hosty
máme u nás degustační sklep a posezení s krbem.
Sklepmistr: Zapletal Tibor
Telefon: 606 71 54 17
Fax:
Mobil: 606 71 54 17
E-mail: tibor@vinarstvi.cz
www stránky:
Počet pracovníků: 5
Rozloha vlastních vinic: 3 ha
Roční produkce 40 000 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 Rakvice s.r.o.
Nádražní 703
691 03 Rakvice
Vinařství bylo založeno v červnu roku 2004, ale první
kroky začínají již mnohem dříve. Je jednou ze společností,
které se ubírají směrem kvalitního a moderního zpracovávání hroznů, z nichž se získávají přívlastková a jakostní
vína s jedinečným charakterem. Ve víně lze vytušit šetrný
přístup, který začíná výběrem vhodné suroviny, pokračuje
zvolením správného technologického postupu a vložením
myšlenky a duše vinaře. Již praděd nynějšího majitele
firmy začal pěstovat révu vinnou v trati Krefty, která je
výjimečná především odolností vůči jarním i zimním mrazům. Dodnes jsou tyto vinice trvalým zdrojem kvalitní
suroviny pro výrobu bílých i červených vín.
Trojan František ing.
519 35 08 35
519 35 08 35
775 92 27 35
info@vinorakvice.cz
www.vinorakvice.cz
5
6 ha
120 000 lahví

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Luční 858
691 03 Rakvice
Vinselekt Michlovský pěstuje vinnou révu na více jak 110
ha vinic ve velkopavlovické a mikulovské podoblasti, hlavně v okolí Pálavy. Díky přirozené modernizaci tradičních
technologií produkuje vinařství originální vína, která vynikají ať svěžestí, ovocnými a květinovými tóny, tak i vína
plná, extraktivní a kořenitá s výrazným potenciálem zrání
na láhvi. Sortimentní řady jsou rozděleny podle původu
hroznů a technologického zpracování včetně fermentace a zrání
v dubových sudech.
Holub Pavel ing.
519 36 08 70
519 36 08 89
777 56 96 05
michlovsky@michlovsky.com
www.michlovsky.com
50
130 ha
1 000 000 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

Vinum Moravicum a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
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.
518 38 95 13
518 38 95 46
737 557 040
info@vinummoravicum.cz
www.vinummoravicum.cz
2
1 ha
50 000 lahví

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Č.p. 404
671 22 Šatov
Středně velká, 100 % česká, vinařská firma zaměřená na
tuzemského zákazníka a produkci kvalitních, jakostních,
přívlastkových, odrůdových, známkových, ledových,
slámových a šumivých vín z nejlepších viničních tratí znojemské vinařské podoblasti dle motta „Znovín Znojmo-vína hrdá na svůj původ“. Provozujeme bohatý turistický
program, v rámci kterého můžete navštívit mnoho atraktivních míst a ochutnat řadu vzorků kvalitních vín.
Drozd Petr, Mikulenčák Ladislav, Tvarůžek Libor
Sklepmistr: 515 26 66 20
Telefon: 515 22 16 50
Fax:
Mobil: 606 70 21 65
E-mail: odbyt@znovin.cz
www stránky: www.znovin.cz
Počet pracovníků: 110
Rozloha vlastních vinic: 20 ha
Roční produkce 4 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Poznámky:
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Horizont vašich možností
se rozšiřuje

BlackBerry® Curve™ 8520

BlackBerry® Bold™ 9700

BlackBerry® od O2 pro váš úspěšný business
Už vám nic nebrání v rozletu. S BlackBerry od O2 získáte nonstop přístup k e-mailu,
internetu, kalendáři, úkolům, GPS či ﬁremním aplikacím kdekoli mimo kancelář a navíc neomezená
data v ČR. Zbývá už jediné. Vybrat si model přesně ve vašem stylu a rozhodnout se, jak naložíte
s časem, který vám BlackBerry od O2 každý den ušetří.

BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® a značky, zobrazení a loga jsou výhradním vlastnictvím a registrovanými ochrannými
známkami společnosti Research In Motion Limited a jsou použité s jejich svolením.

PŘEDNÍ VÝROBCE POTRUBÍ
PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

POTRUBÍ UPOROL DN 800 NA STAVBĚ “MINIOCELÁREŇ
STRÁŽSKÉ” NA VÝCHODNÍM SLOVENSKU V ROCE 2009

DIN EN ISO 9001:2008

Maincor s.r.o.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Tel.: 244 460 668, 244 062 319-21
Fax: 244 462 171
E mail: info@maincor.cz
www.maincor.cz

V soutûÏích
vÏdy
zaperlíme.

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

NOVÁ EXKLUZIVNÍ
ŘADA VÍN

Za značkou Znovín Znojmo, a.s. se neskrývají jen lahodná a voňavá
vína, ověnčená řadou prestižních tuzemských a mezinárodních
cen, ale rovněž atraktivní Vinařský turistický program. Právě
díky němu se již řadu let tisíce zájemců seznamují nejen s vínem
a všemi jeho půvaby, ale také s malebnými a magickými místy, kde
se znovínská vína rodí a zrají.
Od roku 2008 nabízíme také Znovín Walking – chůzi s pomocí
holí, která klasickou chůzi povyšuje na vysoce účinný tréning
celého těla. Na speciálně sestavených zmapovaných trasách se
můžete vypravit do romantického kraje vinic, Národního parku
Podyjí i podél bývalé „železné opony“.
Na cestu po vinařských zajímavostech a raritách se může vydat
každý, kdo zavítá na Znojemsko, ať už v rámci individuální či
hromadné turistiky, o víkendu či ve všední den. Nezbývá než popřát
šťastnou cestu a na shledanou na Znojemsku.

www.znovin.cz

15. mezinárodní vinaŐský veletrh

27. mezinárodní
potravináŐský
veletrh

5. mezinárodní veletrh
mlynáŐství, pekaŐství
a cukráŐství

24. mezinárodní veletrh
zaŐízení pro obchod, hotely
a veŐejné stravování

26. mezinárodní veletrh
obalŢ a obalových
technologií

BIOPOTRAVINY

TRENDY 2010 – pŐehlídka trendových
potravináŐských výrobkŢ se
zamĚŐením na zdravý životní styl
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2.-5. 3. 2010
Brno – VýstavištĚ
www.salima.cz
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 985
Fax: +420 541 153 067
salima@bvv.cz
www.salima.cz

www.twpglass.cz

TISK JAKO VÍNO

Etikety
• samolepicí i nesamolepicí v arších
i v rolích • široký výběr papírů
• horká ražba • libovolný výsek
• bianco etikety s možností dotisku
• dotisk vlastních etiket
• tisk malých i velkých sérií
SALON VÍN
ČESKÉ REPUBLIKY
2009

Kompletní propagační materiál
• plnobarevný tisk • vizitky
• prospekty, letáčky • katalogy
• vinné listy • knížečky na hrdlo láhve

Další služby
• grafické zpracování • záklopky,
kartónové krabice včetně potisku
• reklamní předměty • operativní
přístup, krátké dodací lhůty,
výhodné cenové i platební podmínky

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

LE CIGARE & VIN STYLE
Magazín s jedinečným CV
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VIN S

Hledáme
nejlepší
vína...

www.vinorevue.cz

Odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem
Vydává Svaz vinařů České republiky
www.vinarskyobzor.cz

100 let Vinařského obzoru 1907–2007
Co nabízíme:
• odborné články, aktuální zpravodajství i nenáročné čtení z vinařského světa
• předplatné Vinařského obzoru v České republice i na Slovensku
• inzerci ve Vinařském obzoru
• dodání jednotlivých starších čísel Vinařského obzoru
• kompletní ročníky Vinařského obzoru od ročníku 1999
• vinařské publikace:
• Vinařský marketing, Jak úspěšně prodávat víno
• Cesta ke špičkovému vínu, Zrání vína v sudech barrique aj.
• Mapa vinařských oblastí České republiky
• Vinohradnické stavby, Sklepy – opravy a rekonstrukce
• Ampelografia Slovenska, Encyklopedie révy vinné
• 25 druhů odrůdových pohlednic – jednotlivě či v sadách
• Pěstujeme révu vinnou, Mechanizace vinohradnictví aj.
• a jiné (aktuální nabídka a ceník je na www stránkách a nebo ve Vinařském
obzoru)
Kontakt: SVČR – Vinařský obzor
Žižkovská 1230, P.O.Box 34, 691 02 Velké Bílovice
tel./fax: +420-519 348 980
e-mail: info@vinarskyobzor.cz • www.vinarskyobzor.cz

Ochutnejte vína
z jediné vinařské školy
v České republice
Víno z vinařské školy
víno, které má původ
Kontakt:

Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště zahradnické
Sobotní 116, 691 42 Valtice

Školní sklep VENERIE

Tel.: 519 352 039, 777 101 844, 736 676 716
e-mail: info.venerie@svisv.cz, obchod.venerie@svisv.cz

www.svisv.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

Nový titul vydavatelství CCB

LISTY JIŽNÍ MORAVY
najdete každý měsíc ve své schránce
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www.ListyJM.cz

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

turistické informace kaÏd˘ mûsíc jiÏ 15. rok
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

www.travel-profi.cz
Jsme jako vína z âech a vína z Moravy,
ãím star‰í, tím lep‰í
XIII. ročník, 1/2008

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

XIII. ročník, 3/2008

Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci

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

XIV. ročník, 3/2009

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

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

Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska

Mûstské muzeum v Kadani, ·vermova 474, 432 01 KadaÀ, tel.: +420 474 341 295
muzeu@kultura-kadan.cz, www.muzeumkadan.cz, www.kultura-kadan.cz

¸ódê

plná turistick˘ch atrakcí

Co skr˘valy zdi franti‰kánského klá‰tera
v královské Kadani
str. 21

Foto nástěnných maleb: Martin Pavala

(čtěte na str. 12)

www.vinazmoravy.cz

XIV. ročník, 6-7/2009

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

Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska

XIV. ročník, 8-9/2009

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

Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska

KRAJEM VÍNA

XIV. ročník, 10/2009

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

Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Reprezentativní národopisná slavnost
více než padesáti měst a obcí z celého regionu Slovácka.
12. a 13. září 2009 v Uherském Hradišti

Podzimní vandr
Královéhradeckým krajem

V pﬁekrásné krajinû âeského stﬁedohoﬁí
leÏí mûsto Ústí nad Labem

www.slavnostivinauh.cz

Čtěte na str. 16

www.kralovehradeckyregion.cz

Čtěte na str. 8-9

www.usti-nad-labem.cz

Čtěte na str. 10-11

První měsíčník pro milovníky vína, gurmány
a všechny ty, kteří vnímají svět vína
a gastronomie jako téma, které je mimořádně
trendy a patří k jejich životnímu stylu.

Předplaťte si na www.w-d.cz
nebo volejte 244 460 104.

www.w-d.cz
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„Vybíráme pro Vás to nejlepší.“
Tomáš Brůha, sommelier, vítěz Mistrovství sommelierů ČR 2008

Vítejte v klubu znalců
Vám, kterým do života vstoupila vášeň
pro skvělé víno, přinášíme jedinečnou
mož nost napl n it tou hu po jeho
poznání se stylem hodným znalce.
Nechte na sebe zapůsobit víno, které je
harmonickým výsledkem souhry letitého
vinařského umění, neopakovatelného
terroir kraje pod Pálavou a citlivých
výrobních postupů. Najdete překvapivě
jednoduchou odrůdovou čistotu vedle
bohaté palety elegantních chutí a vůní.
Vína řady Sommelier Club se pro vás
stanou deﬁnicí kvality.

www.vinomikulov.cz

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

VŠE SE ZAMĚŘENÍM NA PROPAGACI
VINAŘSTVÍ A VINAŘSKÉ TURISTIKY
tvorba propagačních materiálů | kreativní fotografie
originální texty | sestavení databází | moderní grafické řešení
individuální přístup | zpracování projektů | překlady

Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 227 788, www.bravissimo.cz
AGENTURA BRAVISSIMO – na 13. ročníku přehlídky propagačních materiálů
Tour Propag Písek (2009) oceněna zvláštní cenou C.O.T. za ucelenou kolekci
Krajem vína, Čechy a Morava pro Národní vinařské centrum Valtice o.p.s.
a 2. místem v kategorii turistické propagační materiály soukromých firem za materiál
Znovín walking pro firmu Znovín Znojmo, a.s.

NabÌdka
nakladatelstvÌ

240 stran, v·z.
form·t 165 x 230 mm
cena 349 KË

DalöÌ publikace na
www.radix-knihy.cz
Autor si klade m·lo prozkoumanou a†obtÌûnou ot·zku, jakÈ
vlastnÏ bylo vÌno kdysi ve srovn·nÌ s tÌm, jakÈ zn·me my.
A†takÈ, proË tomu tak bylo a jak se v pr˘bÏhu staletÌ mÏnily historickÈ, ekonomickÈ i†technologickÈ podmÌnky jeho
produkce. Jak· byla kontinuita i diskontinuita tohoto v˝voje a†v†neposlednÌ ¯adÏ pak, kdo byli ti, kte¯Ì tento proces ovlivnili.
Zpracov·nÌ tÈmatu vyûadovalo nadhled, umoûÚujÌcÌ rozpoznat v˝znam jednotliv˝ch poznatk˘ a p¯edstavit ty, jejichû myölenky dodnes neztratily nic ze svÈ svÏûesti a inspirativnosti. I†nÏjak˝ ten ˙krok stranou, kter˝ k pozn·nÌ
takÈ pat¯Ì.
N·ö p¯ednÌ odbornÌk, prof. Ing. VilÈm Kraus, vÏren svÈ povÏsti, formuluje sv· zjiötÏnÌ s p¯esnostÌ vÏdce, a p¯itom
s†laskavostÌ ËlovÏka, kter˝ vÌ, jak je kaûd˝ pokrok obtÌûn˝,
i†to, ûe urËit· tÈmata se v†nov˝ch souvislostech vracejÌ
a†vyûadujÌ ˙plnÏ nov· ¯eöenÌ. I kdyû by se mohlo zd·t, ûe
jde o knÌûku ryze historickou, jejÌ ambicÌ je pohled spojujÌcÌ minulost s†budoucnostÌ.
NenÌ to kniha, kterou by ËlovÏk ÑprolÈtlì, aby si rychle mohl
vytvo¯it n·zor. Koneckonc˘ p¯edmÏt b·d·nÌ ani jeho historick˝ rozsah to neumoûÚujÌ. P˘jdeme-li vöak krok za krokem, stejnÏ jako autor, nebo si vybereme urËit· tÈmata,
s†p¯ekvapenÌm zjistÌme, kolik modernÌch myölenek a p¯Ìstup˘ lze v†historii nalÈzt.

RADIX, spol. s r. o., T·boritsk· 23, 130 00 Praha 3
tel./fax: 267 092 256, e-mail: radix@email.cz

VÝROBA Z NEREZOVÉ OCELI
• Nádrže • Vinofikátory
• Dopravníky - vynášecí pásy
• Chladicí boxy • Plniče lahví
Mlýnská 66/1
691 46 Břeclav - Ladná
tel.: 519 355 295
fax: 519 355 226
mobil: 602 738 567
prudik@iol.cz
www.kovoprudik.cz

Uzávěry
• přírodní
• aglomerované
• dvouploškové
• griffkorky
• kónické
• sektové
• syntetické
Záklopky
• cínové
• polykapové
• termo
• sektové
Služby
technologického
poradce

Specializovaná
laboratoř pro
vinaře

Zpracovatelské
vinařské
technologie
Vaslin-Bucher

Proneco, s. r. o. • provozovna 692 01 Klentnice č. p. 78 • tel./fax: 519 515 117, 519 515 290 • sekretariat@proneco.cz

Snadno a rychle si vyberete a nakoupíte uzávěry a preparáty Erbslöh pro Vaše víno.

Nakupujte pohodlně v naší internetové prodejně www.proneco.cz.

Přírodní
preparáty Erbslöh
pro výrobu vína
a ovocných šťáv.

TTo nejlepší z našich vinic
střežíme pro vás

A PĔ
Ĕ EDSTAV
V ENÍ
N ÉR
SALLONU VÍN

16. 3. – 17. 3.. 2010
PRAHA DIIVADLO
O HYB
BERNIIA
16. 3. Vyhlášení Vinaĕství roku 2009 /od 18. hod/
GalaveÈerem plným vína, hudby, tance a zpÖvu Vás provede VojtÖch Bernatský.
Hosty budou Pavel Šporcl a ZdenÖk SvÖrák. VeÈer Vám zpĔíjemní vystoupení
z muzikálu Baron Prášil a probÖhne také charitativní dražba originálních lahví
vína od pĔedních Èeských výtvarníkĪ.
Akce vyvrcholí slavnostním vyhlášením VinaĔství roku 2009 a následnou
prezentací Salonu vín ÇR 2010.

17. 3. Pĕedstavení Salonu vín ÉR 2010 /od 13. do 21.hod/
PĔijÊte ochutnat 100 nejlepších moravských a Èeských vín! PĔedstaví se Vám
také 5 nominovaných a vítÖz titulu VinaĔství roku 2009.

Více na www.vinarstviroku.cz a www.salonvin.cz
Vstupenky je možné zakoupit v pokladnách sítÖ Ticket Art, Ticketpro
a na www.salonvin.cz, www.vinarstviroku.cz.

PoĔádá Svaz vinaĔĪ ÇR ve spolupráci s Národním vinaĔským centrem za podpory VinaĔského fondu.

Vydání katalogu Salonu vín ČR
každoročně podporuje Vinařský fond

Vinařský fond (se sídlem v Brně) je instituce zřízená zákonem
o vinařství a vinohradnictví a funguje od roku 2002.
Hlavní náplní jeho činnosti je propagace a podpora
tuzemského vinařství. Fond podporuje např. účast vinařů na
soutěžích a výstavách vín v ČR i zahraničí, konání školení,
seminářů a konferencí s vinařskou tématikou, vinařských
akcí, jako jsou výstavy vín, vinobraní či otevřené sklepy,
vydávání vinařských publikací apod.
Stěžejní aktivitou je komunikační kampaň zastřešující
značku tuzemských kvalitních vín – „Vína z Moravy, vína
z Čech.“ Kampaň zahrnuje mediální propagaci značky,
vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagační
akce a další. Součástí jsou i značka tuzemských mladých vín
– Svatomartinské a značka Růžové CZ, propagující moravská
a česká růžová vína.
Vinařský fond spolupracuje s Národním vinařským
centrem, Svazem vinařů, Jihomoravským krajem a mnoha
dalšími institucemi a organizacemi a financuje např.
projekt podpory a rozvoje vinařské turistiky na Moravě či
oficiální portál tuzemského vinařství www.vinazmoravy.cz/
www.vinazcech.cz.

Kontakt:
Vinařský fond
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Tel/fax: 541 652 479
Mail: info@vinarskyfond.cz
www.vinarskyfond.cz

Generální partner:

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

Hlavní partneři:

Ê podpora, propagace a prezentace vinohradnictví
a vinařství a související gastronomie
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1
CZ – 691 42 VALTICE
tel./fax: +420 519 352 744
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz
www.wineofczechrepublic.cz
Katalog vín oceněných titulem „Salon vín České republiky 2010“ vydalo
© NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Koncepce a zpracování katalogu: Ing. Marek Babisz
Žádné texty z tohoto katalogu nesmí být reprodukovány
bez písemného souhlasu vydavatele.
Tisk: Tisk Pálka, Břeclav
Vydáno za podpory Vinařského fondu.

SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY

Chraňte to
nejdražší,
co máte

SALON VÍN
ČESKÉ REPUBLIKY

Ať už splácíte hypotéku nebo jen malý úvěr, ať myslíte na budoucnost svých
dětí nebo svou vlastní, ať se věnujete práci nebo svým koníčkům, ať jste jen
dva nebo máte velkou rodinu, potřeba ochránit sebe i své nejbližší vás
obklopuje neustále. Nenechte si nečekanými událostmi znepříjemnit život.
Přenechte starosti nám a vy si vychutnávejte život plnými doušky.
AXA linka 292 292 292, www.axa.cz

2010

... váš život

2010

