jaké poklady skrývá
tato země, už si je
vychutnáváte.

Úrodný kraj kolem Pálavských vrchů skrývá mnohem víc,
než uvidíte ze sedla kola při cestách rozlehlými vinohrady.
Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutů,
Keltů i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří
tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy. Jedním
z pokladů, které země vydala, je nejstarší nalezená plastika
ženy na světě, 27 tisíc let stará Věstonická Venuše. Další
cennosti můžete objevovat a doslova vychutnávat sami.
Stačí přijmout pozvání do jednoho ze stovek vinných sklepů
v unikátních sklepních uličkách.

Pálava
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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Vážení a milí návštěvníci,
jsem přesvědčený, že mnoho z Vás, stejně jako
já, navštívilo alespoň jednu, či spíše více vinařských zemí a v nich i nějaké vinařství. Ochutnali
jsme a přivezli jsme si k vychutnání zajímavá vína
a určitě mezi nimi byla vína pěkná, dobrá a lahodná. V tom je to vinařství krásné, v té pestrosti,
jedinečnosti, zvláštnosti. A dáte mi jistě zapravdu, že vysoké uznání si zaslouží i naše vína z Moravy a Čech. Vlastní zkušenosti potvrzují, že co s námi roste, to nám i nejvíc chutná a bezesporu
nejvíce prospívá i našemu zdraví. Přestože jsme ochutnali vína z různých
koutů světa, většina z nás zůstává myslím patrioty a nedá dopustit na naši
„rodnou“ vinorodou jižní Moravu.
Čeští a moravští vinaři umí v konzumentech probouzet pro víno lásku
i vášeň. Vždyť snad všichni považujeme víno za nejstarší a nejkulturnější
nápoj na světě, které takřka od nepaměti spolu s olejem a chlebem představovalo posvátnou triádu jako základ života a zdraví. Víno je symbolem
lásky, věrnosti a důvěry.
Je potěšující, že trh vína u nás dlouhodobě roste. Rostoucí spotřeba
souvisí jistě se změnou životního stylu, ale asi největší vliv má neustále
se zlepšující kvalita vín spolu s mediální propagací této kategorie včetně
aspektu zdravotní prospěšnosti vína. Víno je společensky akceptovanou
kategorií alkoholu, je zdravotně povoleným alkoholickým požitkem, a to
je moc dobře. Víno spojujeme s přátelstvím a vzpomínkou, láskou i erotikou a stává se symbolem společenského postavení. Je to tím, že vína
z našich vinic jsou odrůdově bohatá, specifická, zvláštní, neopakovatelná
prostě jedinečná.
Přál bych si, aby tento ročník Národního salonu vín všechny ty pozitivní
aspekty ještě posílil a přispěl k dalšímu a hlubšímu poznávaní vína a také
k lepšímu pochopení jeho role v kulturním dědictví země.
Víno je již pro mnoho lidí neoddělitelnou součástí života. Někteří ho
berou jako výzvu k poznání krás s ním spojených, pro jiné má význam především gastronomický. Ale ať je tomu tak nebo onak Česká a Moravská
vína mají před sebou velkou budoucnost, tím jsme si naprosto jisti.
A tak pozvedněme skleničku na jedinečnost a blahodárnost vína a na
zdraví
Ing. Josef Vozdecký
Předseda Správní rady NVC Valtice
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Úvodní slovo předsedy Svazu vinařů ČR
Vážení milovníci a příznivci našich vín,
jako už několik předchozích let, tak i v roce
2012 se vinaři České republiky účastnili Salonu vín
- Národní soutěže vín ČR, jejíž vrcholným cílem,
kromě vzájemného porovnání výsledků své práce,
je úspěch v podobě umístění vína v prestižním
katalogu a potažmo v celoročně nabízené kolekci
vín v Salónu vín České republiky. Dá se říct, že tato
soutěž se stala integrovanou součástí života našich
vinařů a je významným nástrojem propagace moravských a českých vín. Na
rozdíl od jiných soutěží, jsou vína úspěšná v Salonu vín - Národní soutěži vín
ČR, prostřednictvím Salónu vín dostupná zájemcům po celý další rok. Tato
skutečnost dává dobrou příležitost k pozorování, jak se vína vyvíjí v čase a
jak svým zráním dostávají nové chuťové podoby a proto doporučuji navštívit Salón opakovaně. Salón vín ČR však nenabízí pouze senzorické zážitky,
Je to taky místo, kde se v koncentrované podobě může návštěvník dozvědět mnoho o historii i současnosti vinaření v České republice, o struktuře
našich vinařských regionů, jejich typických vínech a inspirovat se tak pro
jejich návštěvu a seznámení se s konkrétními vinaři přímo ve vinařství.
Přeji všem spoustu pozitivních emocí vyvolaných víny z našich vinohradů.

JUDr. Tibor Nyitray
předseda Svazu vinařů ČR
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2013
Vážení přátelé, milovníci moravských
a českých vín,
vítejte v degustační expozici Národního vinařského centra ve Valticích a ochutnejte vína
oceněná titulem “Salon vín České republiky 2013“.
Podobně jako v předcházejících dvou letech se
i v tomto roce stal výběr stovky nejlepších vín
součástí Národní soutěže vín 2013, která je založena na propracovaném vícekolovém soutěžním
systému hodnocení vín Svazu vinařů České republiky a organizačně zabezpečená Národním vinařským centrem.
V první fázi desítky odborníků vybíraly ty nejkvalitnější reprezentanty
svých vinařských podoblastí. Z těchto nominovaných vín bylo ve druhém
soutěžním kole pečlivě vybráno 200 vzorků, aby ve finále nejlepší tuzemští
degustátoři vybrali stovku těch nejlepších vín a šampiona Národní soutěže
vín 2013. Ve všech hodnotících kolech byl použit mezinárodně uznávaný
stobodový systém podle standardu OIV. Zároveň byla u vín oceněných
titulem “Salon vín České republiky 2013“ posuzována jejich senzorická
struktura, mohutnost a aromatický profil. Tyto výsledky byly zpracovány do
přehledné grafické podoby systémem vyvinutým ve spolupráci Národního
vinařského centra ve Valticích a Zahradnické fakulty Lednice Mendelovy
univerzity v Brně. Věřím, že milovníkům vín tyto informace umožní lépe
pochopit charakteristické vlastnosti vystavovaných vín a pro každého producenta soutěžního vzorku budou představovat širší zpětnou vazbu mezi
ním a degustátory.
Statut soutěže dal záruku výběru až 80 % vystavovaných bílých a červených vín s obsahem do 12 g/l zbytkového cukru. Můžeme se tak těšit na
chuťovou lahodnost spojenou s vysokou pitelností suchých, případně polosuchých vín a srovnávat s bohatou chutí několika vybraných špičkových
vín polosladkých či sladkých. Důraz byl kladen také na poměrově spravedlivé zastoupení vín z jednotlivých vinařských podoblastí, které se odrážejí ve
specifickém charakteru autentických vín.
V předcházejících expozicích jsme byly zvyklý, že nejvyšší zastoupení
měla vždy vína dvou starších po sobě jdoucích ročníků, tedy z dnešního
pohledu ročníky 2010 a 2011. Sklizeň vinných hroznů v roce 2010 však byla
silně podprůměrná a zásoby celé řady vín toho ročníku jsou již vyčerpány a
některá vína nalezneme jen v archívech. Proto více než 80% vystavovaných
vín letošní expozice patří k ročníku 2011, který byl ve srovnání s rokem
2010 mnohem lepší z pohledu výnosu vinných hroznů zejména ve vinařské
oblasti Morava a zcela jiný z hlediska látek obsažených v bobulích hroznů
během sklizně. Teplý podzim přinesl fyziologicky vyzrálé hrozny s nižším
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obsahem kyselin pro tvorbu senzoricky plně strukturovaných bílých vín.
Vyšší suma slunečního svitu umožnila obdivuhodně vyzrát i hroznům pro
výrobu červených vín na tuzemské poměry s nezvykle vysokými obsahy
barviv i s vyšším poměrem sladších taninů. Mnohá červená vína ročníku
2011 mají tedy vynikající startovací podmínky dál pozitivně vyzrávat na
lahvi. Červená vína, především ročníku 2011, tvoří téměř 30% ze všech
vystavovaných vín. Ochutnejme tedy bílá i červená vína, pomocí našich
smyslů je srovnávejme, hledejme jejich odrůdová specifika i rozdíly dané
jejich odlišným původem.
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
předseda hodnocení Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2013
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Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v rukou katalog již 13. ročníku Salonu vín
- národní soutěže vín ČR s navazující unikátní degustační expozicí vín, oceněných titulem „Salon vín
České republiky“.
Jsem velmi rád, že od prvního ročníku šla úroveň
našich vín, soutěže i degustační expozice neustále
nahoru. Degustační expozice vín, oceněných titulem
„Salon vín České republiky“ je skutečným reprezentantem našich vín a vinařství. 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.
Ve vstupních prostorech před recepcí je umístěna naučná expozice o historii
našeho vinařství, odrůdách révy vinné a také „Síň slávy“ našeho vinařství
s prezentací vítězů soutěže „Vinařství roku“.
Salon vín – národní soutěž vín ČR je finální soutěže systému Národní soutěže vín. Na podoblastní kola navázalo dvoukolové hodnocení vlastní soutěže (v prvním kole výběr nejlepších dvou set vín, ze kterých se ve druhém
kole vybrala nejlepší stovka). Stejně jako v minulých letech jsme použili náš
nový počítačový systém pro hodnocení vín, který poskytuje kvalitativně vyšší úroveň a kvalitu hodnocení vín jak z pohledu degustátora, tak pořadatele
soutěže. Novinkou loňského roku jsou aromatické profily a profily mohutnosti a struktury vína, které doplňují slovní hodnocení vín a jsou umístěny na
popisných tabulích jednotlivých vín v degustační expozici. Tyto profily byly
v uplynulém ročníku u návštěvníků velmi oblíbeny a budou na informačních
tabulích uvedeny samozřejmě i v letošním roce.
Ocenění „Salon vín ČR“ je již několik let udělováno primárně dle podoblastí, v závislosti na rozloze vinic v jednotlivých podoblastech. Jednotlivé
podoblasti jsou graficky zvýrazněny i v katalogu a na prezentačních tabulích,
což je pro návštěvníka jistě přínosem. Výběr preferuje také vína s nižším
obsahem zbytkového cukru (80% vín kolekce je v kategorii suchých nebo
polosuchých vín).
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 budeme pokračovat
i letos a dále zvyšovat atraktivitu degustační expozice.
V letošním roce připravujeme novinku – možnost zobrazení informací
o víně na Vašem smartphonu či tabletu přímo v degustační expozici.
Těší nás zájem milovníků vín a jsme rádi, že počet návštěvníků degustační
expozice každým rokem roste.
Přeji vám příjemný zážitek s našimi nejlepšími víny!
Ing. Pavel Krška,
ředitel Národního vinařského centra
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Statistika kolekce Salonu vín ČR
Expozice Salon vín České republiky
Expozice vín, oceněných titulem „Salon vín České
republiky“ je umístěna 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.
Statistika kolekce Salonu vín ČR
Celkem bylo do prvního kola soutěže přihlášeno 692 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových, červených a šumivých vín. Titulem „Salon vín
České republiky 2013“ bylo oceněno 100 vín. V poměrovém zastoupení
bylo do kolekce vybráno 64 vín bílých, 33 vín červených, 1 růžové víno
a 2 vína šumivá. Odrůdová skladba čítá 25 odrůd révy vinné a 6 vín cuvée.
Nejúspěšnějšími odrůdami letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský
s 13 zastoupeními, dále Sauvignon se 10 zastoupeními, Chardonnay
s 8 zastoupeními, Veltlínské zelené a Rulandské modré s 6 zastoupeními
a Frankovka s 5 zastoupeními. Dle jakostního zařazení je 56 vín v pozdním
sběru, 24 vín ve výběru z hroznů, 7 vín jakostních, 4 vína ve výběru z bobulí
a 3 vína slámová a VOC; 1 víno kabinetní, ledové a zemské.
Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2011 s 77 víny a ročník 2009
s 12 víny. Nejstarší víno je z roku 2005. Nejúspěšnější vinařskou podoblastí byla podoblast mikulovská s 28, dále velkopavlovická s 26, slovácká
s 22, podoblast znojemská s 19, mělnická s 2 víny a litoměřická s 1 vínem.
V letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Zámecké vinařství Bzenec,
s.r.o. s 8 víny; Vinné sklepy Valtice a.s. se 7 víny, PATRIA Kobylí a.s. s 6 víny,
Vinselekt Michlovský a.s. s 5 víny a ZNOVÍN Znojmo a.s., Vinařství Volařík se
4 víny. Celkem dodá vína do expozice Salonu vín rekordních 54 vinařských
firem.

Ing. Marek Babisz
hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Seznam nominačních soutěží Salonu vín
– Národní soutěže vín ČR 2013
Národní soutěž vín 2012 - Velkopavlovická podoblast
25. a 30. května proběhlo ve Velkých Pavlovicích hodnocení Národní soutěže vín 2012 - velkopavlovické vinařské podoblasti
Šampion: Sauvignon, pozdní sběr 2011 - PROQIN s.r.o.
Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie: Sauvignon, pozdní sběr 2011, PROQIN s.r.o.
Kategorie E - červená vína
Vítěz kategorie: Frankovka, pozdní sběr 2011, Kubík, Vinařství
Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie: Sauvignon, výběr z hroznů 2011, Vinařství U Kapličky
Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie: Rulandské šedé, slámové víno 2007, Oldřich Drápal
Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie: Cabernet Moravia – ROSÉ, pozdní sběr 2011,
Vinařství Dufek
Kategorie G - sekty s.o.
Vítěz kategorie: Louis Girardot brut, SEKT 2008, BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Nejlepší kolekce:
PATRIA Kobylí a.s.
Zúčastnilo se: 486 vzorků
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Nominováno do 1. kola Salonu vín – národní soutěže vín: 331

Národní soutěž vín 2012 - Slovácká podoblast
15. srpna proběhlo v Národním vinařském centru ve Valticích hodnocení
Národní soutěže vín 2012 - slovácké vinařské podoblasti
Šampion:
Rulandské bílé, pozdní sběr 2011 - Víno Zlomek & Vávra s. r. o.,
Boršice u Blatnice
Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie:
Rulandské bílé, pozdní sběr 2011
- Víno Zlomek & Vávra s. r. o., Boršice u Blatnice
Kategorie E - červená vína
Vítěz kategorie:
Cabernet Sauvignon, výběr z hroznů 2009
- VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r. o., Rohatec
Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie:
Sauvignon, pozdní sběr 2011 - Metroflora s. r. o., Milotice
Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie:
Rulandské bílé, ledové víno 2010 - Milan Vašíček, Prušánky
Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie:
Frankovka, pozdní sběr 2011 - Zámecké vinařství Bzenec s. r. o.
Kategorie G – sekty s.o.
Vítěz kategorie: Louis Girardot brut - jakostní šumivé víno s.o. 2008
- BOHEMIA SEKT, s. r. o., Starý Plzenec
Nejlepší kolekce:
Milan Sůkal, Nový Poddvorov
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Zúčastnilo se: 388 vzorků
Nominováno do 1. kola Salonu vín – národní soutěže vín: 261

Národní soutěž vín 2012 - Mikulovská podoblast
22. a 23. srpna proběhlo v Národním vinařském centru ve Valticích hodnocení Národní soutěže vín 2012 - mikulovské vinařské podoblasti
Šampion:
Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2011 - Vinařství Volařík
Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie:
Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2011 - Vinařství Volařík
Kategorie E - červená vína
Vítěz kategorie:
Cabernet Sauvignon Barrique, výběr z hroznů 2011 - Štěpán Maňák
Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie:
Ryzlink vlašský, výběr z bobulí 2009 - Vinselekt Michlovský, a. s.
Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie:
Tramín červený, slámové víno 2008 - Sonberk, a. s.
Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie:
Rulandské modré rosé, pozdní sběr 2011 - Víno Lípa Mikulov, s. r. o.
Kategorie G – sekty s.o.
Vítěz kategorie:
Grandioso, jakostní šumivé víno s.o. 2009 - Vinné sklepy Valtice, a. s.
Nejlepší kolekce:
Vinařství Mikrosvín Mikulov, a. s.
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Zúčastnilo se: 438 vzorků
Nominováno do 1. kola Salonu vín – národní soutěže vín: 277

Národní soutěž vín 2012 – Znojemská podoblast
5. září proběhlo ve Znojmě hodnocení Národní soutěže vín 2012 - znojemské vinařské podoblasti
Šampion:
Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2011 - Vinné sklepy Valtice, a. s.
Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie:
Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2011 – Vinné sklepy Valtice, a. s.
Kategorie E - červená vína
Vítěz kategorie:
Svatovavřinecké pozdní sběr 2009 – Vinařství Hulata
Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie:
Chardonnay, výběr z hroznů 2011 – Vinařství Waldberg Vrbovec
Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie:
Rulandské šedé, ledové víno 2009 – ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie:
Zweigeltrebe ROSÉ, pozdní sběr 2011
– AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, a. s.
Kategorie G – sekty s.o.
Vítěz kategorie:
Znovín de Lux Demi sec, jakostní šumivé víno s.o. 2009
– ZNOVÍ N ZNOJMO, a. s.
Nejlepší kolekce:
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, a. s.
Zúčastnilo se: 253 vzorků
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Nominováno do 1. kola Salonu vín – národní soutěže vín: 165

Národní soutěž vín 2012 - vinařská oblast Čechy
12. září proběhlo v Kutná Hoře hodnocení Národní soutěže vín 2012 - vinařské oblasti Čechy
Šampion:
Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2007 - Školní statek Mělník
Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie:
Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2007 - Školní statek Mělník
Kategorie E - červená vína
Vítěz kategorie:
Neronet, české zemské víno 2011 - Lubomír Bilík, Praha
Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie:
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2010
- Vinařství u sv. Tomáše Malé Žernoseky
Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie:
Svatovavřinecké, slámové víno 2011 - Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o.
Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie:
Modrý Portugal rosé, jakostní víno 2011
- Lobkowiczké zámecké vinařství, Roudnice nad Labem
Nejlepší kolekce:
Školní statek Mělník
Zúčastnilo se: 57 vzorků
Nominováno do 1. kola Salonu vín – národní soutěže vín: 17
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Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2013
Poslání a cíl Soutěže
Posláním Soutěže je zvýšit odbornou úroveň a systémově řešit vinařské
soutěže moravských a českých vín na území České republiky.
Cílem je vybrat Šampiona, Vítěze kategorií a nejlepších 100 vín s titulem
„Salon vín České republiky“ prostřednictvím profesního vícekolového soutěžního systému Národní soutěže vín.
Pořadatel Soutěže
Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí
soutěžního systému Národní soutěže vín. Svaz vinařů České republiky je
odborným garantem systému Národní soutěže vín. Národní vinařské centrum, o.p.s., (dále jen „NVC“) je organizátorem Soutěže a vlastníkem ochranné známky „Salon vín“ a expozice Salonu vín České republiky.
Orgány Soutěže
Svaz vinařů České republiky
• Určuje obecný systém Národních soutěží v jednotlivých podoblastech
a Soutěže.
• Určuje obecná pravidla pro hodnotící systém.
Správní rada NVC:
• Schvaluje Statut Soutěže
• Jmenuje, příp. odvolává členy organizačního výboru. Organizační výbor
má 6 členů s mandátem na 3 roky podle následujícího klíče:
• Ředitel NVC
• Hlavní sommelier NVC
• Předseda Svazu vinařů
• Tajemník Svazu vinařů
• Zástupce z řad vinařů - člena Českomoravského svazu vinařských
podniků
• Zástupce z řad vinařů
• Rozhoduje případné sporné záležitosti, vzniklé z jednání organizačního
výboru
Organizační výbor
• Volí předsedu a místopředsedu organizačního výboru.
• Je usnášeníschopný, pokud jsou na jednání výboru přítomni minimálně
4 členové.
• Rozhoduje prostou většinou svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
• Připravuje Statut Soutěže pro projednání a schválení správní radou NVC.
• Připravuje organizační plán a podrobnosti hodnocení Soutěže.
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• Určuje konkrétní složení degustačních komisí a stanovuje kritéria pro
hodnotitele.
• Schvaluje komunikační strategii Soutěže, kterou jí předkládá ředitel NVC.
Ředitel NVC
Ředitel NVC rozhoduje s plnou zodpovědností o všech záležitostech
Soutěže, pokud nejsou tímto Statutem vyhrazeny do působnosti organizačního výboru, správní rady nebo Svazu vinařů ČR.
Podmínky účasti
Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné s původem
v České republice, která splňují podmínky tohoto Statutu. Víno musí být
vyrobeno v souladu zákonem č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen
„vinařský zákon“). Přihlášením vína do Soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s respektováním podmínek tohoto Statutu.
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit vzorky vín přihlašovatele/
výrobce. Podmínky účasti v oblastních/podoblastních soutěžích systému
Národní soutěže vín jsou dány podmínkami a statuty těchto soutěží v jednotlivých vinařských podoblastech (oblasti), kterými jsou:
• Národní soutěž vín – znojemská podoblast
• Národní soutěž vín – mikulovská podoblast
• Národní soutěž vín – velkopavlovická podoblast
• Národní soutěž vín – slovácká podoblast
• Národní soutěž vín – vinařská oblast Čechy.
(dále jen „nominační soutěže“)
Tyto nominační soutěže Národní soutěže vín jsou pořádány jednotlivými organizátory, určenými garantem Soutěže – Svazem vinařů České
republiky.
Na základě nominace z nominačních soutěží, za podmínek definovaných statutem jednotlivých nominačních soutěží, je výrobce nebo jiný
přihlašovatel oprávněný výrobcem oprávněn přihlásit nominované víno
do hodnocení dvoukolové Soutěže podle tohoto statutu.
Výběr, hodnocení, ocenění vín
Kritéria výběru vín z prvního kola
Z prvního kola postupuje do druhého kola 200 vín podle těchto kritérií:
a) 160 vín celkem z kategorií A a E s limitem 0–12 g/l zbytkového cukru,
která budou vybrána dle plochy vinic v jednotlivých vinařských podoblastech (oblasti), a to:
a. 6 nejlépe hodnocených vín z vinařské oblasti Čechy
b. 28 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c. 42 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d. 44 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e. 40 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké
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b) 16 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a E (12–45 g/l zbytkového cukru)
c) 18 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l cukru)
d) 2 nejvýše hodnocená vína v kategorii D (růžová vína a klarety)
e) 4 nejvýše hodnocená vína v kategorii G (sekty s. o.)
Podmínkou postupu do druhého kola je zisk min. 78 bodů. V případě
nesplnění minimálního bodového hodnocení při výběru podle bodů a) až
e) budou zbylá vína do celkového počtu 200 vybrána z kategorií A a E podle
absolutního zisku bodů bez ohledu na podoblasti/oblast.
Udělení cen Národní soutěže vín
Vínům, hodnoceným ve druhém kole, budou udělena následující ocenění:
• „Šampion Národní soutěže vín“ – bude udělen nejvýše hodnocenému
vínu z vín s limitem 0–12 g/l zbytkového cukru z kat. A a E.
• V každé kategorii dle čl. 6 bude udělen titul „Vítěz kategorie“
Před začátkem hodnocení 2. kola stanoví organizační výbor soutěže
postup výběru Šampiona a Vítězů kategorií.
Ocenění titulem „Salon vín České republiky“
Ve druhém kole bude rovněž vybráno 100 vín pro ocenění titulem „Salon
vín České republiky 2013“ (dále jen „oceněných vín“) podle těchto kriterií:
a) 80 vín celkem v kategoriích A a E (bílá a červená vína 0–12 g/l zbytkového cukru), která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednotlivých
vinařských podoblastech (oblasti), a to:
a. 3 nejvýše hodnocená vína z vinařské oblasti Čechy
b. 14 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c. 21 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d. 22 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e. 20 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké
b) 8 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a E (12–45 g/l zbytkového)
c) 9 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l cukru)
d) 1 nejvýše hodnocená vína v kategorii D (růžová vína a klarety)
e) 2 nejvýše hodnocená vína v kategorii G (sekty s. o.)
Podmínkou zisku titulu „Salon vín České republiky“ je ocenění min. 80
body. V případě nesplnění minimálního bodového hodnocení při výběru
podle bodů a) až e) budou vína do celkového počtu 100 vybrána z kategorií
A a E podle absolutního hodnocení bez ohledu na podoblasti/oblast.
Bude udělena „Cena za nejlepší kolekci“. Cenu za nejlepší kolekci obdrží
přihlašovatel/výrobce, který získá nejvíce vín s oceněním „Salon vín České
republiky“. V případě shody rozhoduje průměr bodového hodnocení z vín
s titulem „Salon vín České republiky“.
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Oceněná vína jednotlivých kategorií
a kolekce vín
Kategorie A - vína bílá suchá a polosuchá (0 - do 12 g/l)
Chardonnay, pozdní sběr 2011, č. šarže 1045,
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Šampión

Kategorie B - vína bílá polosladká (nad 12 - do 45 g/l)
Sauvignon, výběr z hroznů 2011, č. šarže 5/11,
Vinařství U Kapličky, s.r.o.
Vítěz kategorie
Kategorie C - vína bílá sladká (45 a více g/l)
Rulandské šedé, ledové víno 2009, č. šarže 9094,
ZNOVÍN ZNOJMO a.s.
Vítěz kategorie
Kategorie D - vína rosé a klarety suchá,
polosuchá a polosladká (0–45 vč. g/l)
Rosé Růžený, VOC 2011, č. šarže 711,
Ing. Jan Stávek, Ph.D.

Vítěz kategorie

Kategorie E - vína červená suchá a polosuchá
(0-12 vč. g/l zbytkového cukru)
Svatovavřinecké barrique, pozdní sběr 2011, č. šarže 523,
MORAVÍNO s.r.o.
Vítěz kategorie
Kategorie G - jakostní šumivé víno stanovené oblasti
(„sekt s. o.“)
Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno s.o. 2008, č. šarže 9035C,
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Vítěz kategorie
Cena za nejlepší kolekci vín
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.
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Seznam degustátorů 2. kola Salonu vín
– Národní soutěže vín ČR 2013
Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Předseda hodnocení soutěže

Ing. Pavel Vajčner
MUDr. Martin Křístek
Zbyněk Kopeček
Libor Nazarčuk
Ing. Stanislav Málek
Oldřich Drápal
Ing. František Drahonský

Předseda komise
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor

Ing. Bronislav Pavelka
Ing. Libor Ševčík
Richard Süss
František Koudela
Ing. Ladislav Musil
Lukáš Rudolfský
Jaroslav Chaloupecký

Předseda komise
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor

Ing. Bořek Svoboda
JUDr. Luboš Bárta, MBA
Ing. Richard Tichý
Ivo Dvořák
Ing. František Mádl
Ing. Josef Svoboda
Vladimír Tetur

Předseda komise
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
Michal Šetka
Ing. Vlastimil Vávra
Ing. Pavel Kornhäuser
Ing. Jan Bezchleb
Štěpán Maňák
Jakub Šamšula

Předseda komise
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor

Mgr. Ing. Marek Šťastný
Kristina Šemberová
Ing. Zuzana Menšíková
Tomáš Brůha
Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Ctirad Králík
Stanislav Krejčí

Předseda komise
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
Degustátor
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Průvodce návštěvníka expozicí
Salonu vín ČR 2013
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.
Expozice vín „Salon vín České republiky“ je umístěna 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
A -Volné degustace
Možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín (mimo vín
šumivých a speciálních výběrů).
A1 – Volná degustace – cena 355,- Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i
v katalogu. Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 90 minut.
A2 – Společná vstupenka – (Volná degustace + prohlídkový
okruh zámku Valtice) – cena 419,- Kč
Zvýhodnění 61 Kč oproti běžným cenám. Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.
A3– Volná degustace prodloužená – cena 499,- Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i
v katalogu. Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 150 minut.
B – Degustace s „By the Glass“
Možnost individuálně ochutnat vína s využitím moderního výdejníku vín
značky „By the Glass“.
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Program B1 – cena 100,- Kč
Vybraná kolekce několika odrůd do výše kreditu (např. bílé suché a polosladké, růžové a červené).
Program B2 – cena 250,- Kč
Vybraná kolekce speciálních výběrů do výše kreditu (např. ledová vína,
botrytické výběry, výběry z bobulí, slámová vína, likérová vína).
Program B3 – Společná vstupenka – cena 200,- Kč
(Program B1 + prohlídkový okruh zámku Valtice)
Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.
C - Řízené degustace
Programy degustace vybraných vzorků řízené sommelierem. Počet účastníků tohoto programu je min. 8, max. cca 45 osob. Termín řízené degustace
doporučujeme domluvit dopředu. Bez potvrzení rezervace termínu není
možno provedení řízené degustace garantovat.
Program C1 - cena 150,- Kč
Vybraná kolekce 4 bílých a 2 červených odrůd dle výběru sommeliera
(mimo vín šumivých a přírodně sladkých).
Program C2 - cena 260,- Kč
Vybraná kolekce 5 bílých a 4 červených odrůd a 1 přírodně sladkého vína
dle výběru sommeliera.
Možnost platby: hotově v CZK a EUR, platební karty VISA, EC/MC a AmericanExpress
Otevírací doba degustační expozice
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 2013. 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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Profil struktury a mohutnosti vína
a aromatický profil vín
jsou novými informacemi o vínech oceněných titulem “Salon vín České
republiky 2013“, se kterými se návštěvník expozice setká na informačních
tabulích. Tento nesoutěžní systém hodnocení a grafického vyjádření
charakteristických vlastností vín byl vyvinut ve spolupráci Národního
vinařského centra ve Valticích a Zahradnické fakulty Lednice Mendelovy
univerzity v Brně.
První ze síťových grafů znázorňuje strukturu a mohutnost vína pomocí
šesti hodnocených parametrů. Vůně i chuť byly bodově oceněny jak za
jejich intenzitu, tak pestrost, v parametru „tělo vína“ se hodnotitelé soustředili na plnost a extraktivnost vína. Méně bodů za komplexnost značí,
že víno bylo z pohledu své chuťové stavby neúplné, v harmonii degustátoři
hodnotili stupeň vyváženosti vjemů a v potenciálu zrání schopnost vína
dalšího ležení na lahvi. Celková mohutnost vína byla vyjádřená plochou,
kterou jednotlivé parametry vína na grafu vymezily, a její hodnota byla
vyjádřena v procentech z maximálně možné plochy.
Druhý síťový graf je zaměřen na popis charakteristických vlastností vůně
a aroma vína. Výběr jednotlivých hodnocených znaků se mění podle toho,
zda se jedná o bílé, růžové nebo červené víno. Některé z aromatických
složek byly výrazné a dosáhly na grafu vysokých hodnot, jiné mohou zcela
chybět. Jejich spojením vznikl aromatický profil charakteristický pro každé
hodnocené víno. Podle tvaru aromatického profilu lze také vysledovat, která vína si byla aromaticky blízká či naopak vzdálená.

Příklad profilu struktury a mohutnosti vína:
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Podrobnější popis jednotlivých parametrů:
intenzita a bohatost vůně (nízká, jednoduchá X vysoká, bohatá)
intenzita a bohatost chuti (nízká, jednoduchá X vysoká, bohatá)
tělo (prázdné X extraktivní víno)
komplexnost (neúplná X plně strukturovaná)
rovnováha (nevyváženost vjemů X vyváženost)
potenciál zrání (nízký X vysoký)

Příklad aromatického profilu vína (bílé víno):

Podrobnější popis jednotlivých parametrů pro jednotlivé typy vín:
BÍLÁ VÍNA
květnaté (květ lípy, pomerančovníku, jabloně, bezu, luční květy, růže)
tropické ovoce (banán, ananas, mango, liči, žlutý meloun)
citrusové ovoce (grapefruit, limeta, pomeranč, mandarinka)
jádrové ovoce (jablko, hruška)
peckové ovoce (broskev, meruňka, ryngle)
drobné ovoce (angrešt, bílý rybíz)
sušené a kandované ovoce (rozinky, datle)
karamelizované (med, bisciut, pražené oříšky, karamel)
bylinné (listy rybízu, kopřiva, tráva, zelené rajče, seno)
kořenité (bílý pepř, koření)
barikové (dřevité, pryskyřičné, cedr, vanilka, kokos, toast, káva, kouř)
laktátové (máslo, smetana)
minerální a ostatní (minerální, pazourek, petrolej..)
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RŮŽOVÁ VÍNA A KLARETY
květnaté (růže, pivoňka, luční květy, květ jabloně)
jádrové ovoce (hruška, jablko)
tropické ovoce (banán, ananas, mango, liči, žlutý meloun)
cirusové ovoce (grapefruit, limeta, pomeranč, mandarinka)
peckové ovoce (broskev, meruňka, třešeň, višeň, švestka)
drobné ovoce (jahoda, malina, červený a bílý rybíz)
drobné tmavé ovoce (černý rybíz, ostružina, borůvka, bezinka)
vařené a sušené ovoce (kompot, rozinky, povidla)
karamelizované (med, bisciut, pražené oříšky, karamel)
bylinné (listy rybízu, kopřiva, tráva, máta, seno)
kořenité (koření, mletá paprika, skořice)
laktátové (máslo, smetana)
minerální a ostatní (minerální, barikové..)
ČERVENÁ VÍNA
květnaté (růže, fialka, pivoňka, šeřík)
jádrové ovoce (hruška, jablko)
tropické ovoce (banán)
peckové ovoce (švestka, třešeň, višeň)
drobné světlé ovoce (jahoda, malina, červený rybíz)
drobné tmavé ovoce (černý rybíz, ostružina, borůvka, bezinka)
vařené a sušené ovoce (kompot, povidla, fíky)
karamelizované (karamel, čokoláda, med, pražený oříšek)
kořenité (mletá paprika, černý pepř, skořice)
bylinné čerstvé (paprika, list rybízu, makovice, máta)
bylinné sušené (seno, tabák, černé olivy)
barikové (dřevité, pryskyřičné, cedr, vanilka, kokos, toast, káva, kouř)
minerální a ostatní (kůže, zvěřina, lanýž)
Metodika © Národní vinařské centrum, o.p.s.
Autoři: J. Balík, P. Krška, M. Babisz
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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, vyznačující se 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 384 vinařských obcích se tu pěstuje réva vinná na vinicích o rozloze více než 17 tisíc
hektarů, přičemž 96 % se nachází na Moravě. Z celkové plochy vinic je 66 %
osázeno bílými odrůdami.
V České republice se vyrábí jakostní vína ze 30 bílých a 26 modrých odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize. Zemská vína se produkují i z dalších odrůd určených pro jejich výrobu a z odrůd povolených v členských
zemích EU. Nejvíce se pěstuje Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Frankovka – každá odrůda na ploše
více než 1.000 ha, což dohromady představuje více než polovinu našich
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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
Podle platných evropských a českých předpisů se rozdělují vína do různých kategorií. Základem dělení je jednak germánský systém dělení vín dle
vyzrálosti hroznů v době sklizně, dané obsahem cukru v moštu a měřené
ve stupních normalizovaného moštoměru (°NM), který udává obsah přirozeného cukru v kilogramech na 100 litrů moštu, ale také románský systém
založený na dělení vín dle místa původu.
VÍNO BEZ PŮVODU (VÍNO)
Nejnižší kategorie vín z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU.
V některých případech může nést označení odrůdy a ročníku.
VÍNO S PŮVODEM
Zemské víno
Víno vyrobené pouze z tuzemských hroznů o cukernatosti minimálně
14 °NM z odrůd stanovených vyhláškou (např. Damascenka, Modrý Janek)
nebo z odrůd povolených v některém ze států EU. Vyrábí se jako „moravské
zemské víno“ nebo „české zemské víno“. Může být označeno ročníkem
a odrůdou, ze které bylo vyrobeno.
Jakostní víno
Víno vyrobené z tuzemských hroznů s cukernatostí minimálně 15 °NM
pocházejících z jedné vinařské oblasti. Výnos nesmí překročit 14 t/ha.
Výroba musí proběhnout v té vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny.
Víno musí být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí
(SZPI). Etiketa obsahuje název vinařské oblasti, název odrůdy/odrůd, nebo
známku. Může nést i název podoblasti, obce, trati a ročník. Jakostní víno lze
opatřit dovětkem:
odrůdové – vyrobené z vinných hroznů, nebo z hroznového moštu nejvýše tří odrůd uvedených ve Státní odrůdové knize
známkové – vyrobené smísením vinných hroznů, hroznového moštu
nebo jakostních vín
Jakostní víno s přívlastkem…/Víno s přívlastkem…
Hrozny musí splňovat všechny požadavky na výrobu jakostního vína
a navíc musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a hrozny musí být ověřeny SZPI. Mošt se nesmí doslazovat. Etiketa obsahuje název vinařské oblasti
a podoblasti, může označovat odrůdu/-y, ročník, obec a trať. Lze jej označit
dovětkem známkové.
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…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.
Lisovat se může i po dvou měsících, pokud cukernatost moštu dosáhne
min. 32 °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. Dalšími VOC jsou Modré Hory, Mikulov
a Pálava.
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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 region
Weinbaugebiet
Wine sub-region
Weinbauuntergebiet
Wine commune
Weinbauort

Viniční trať

Vineyard
Riede

Číslo šarže

Production batch
Erzeugungspartie

Typ půdy
Datum sklizně
Výnos na hektar
Cukernatost moštu
Obsah zbytkového cukru
Obsah kyselin

Type of soil
Bodentyp
Date of harvest
Datum der Weinlese
Yield per hectare
Ertrag pro Hektar
Must-weight
Zuckergehalt im Most
Residual sugar
Restzucker
Total acidity
Säuregehalt
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Obsah alkoholu
Bezcukerný extrakt
Senzorická charakteristika vína

Další informace
Doporučená lahvová zralost

Výrobce
Charakteristika výrobce
Telefon
Počet pracovníků
Rozloha vinic

Alcohol by volume
Alkoholgehalt
Sugarless extract
Zuckerfreier Extrakt
Sensory characteristics of wine
Sensorische charakteristik
des Weines
Other information
Weitere Informationen
Recommended maturation
period in bottle
Empfohlene Flaschenreife
Producer
Produzent
Producer characteristics
Charakteristik des Produzenten
Telephone
Telefon
Number of employees
Arbeiterzahl
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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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

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:

1

Víno - odrůda, název: Ryzlink vlašský
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Perná
Viniční trať: Železná
Typ půdy: těžší půda s vysokým podílem
vápenného skeletu
Datum sklizně: 16.11.2010
Výnos (q/ha): 39,0
Cukernatost moštu (°NM): 23,0
Číslo šarže: 1144b
Počet lahví partie: 2 000
Obsah zbytk. cukru (g/l): 2,9
Obsah kyselin (g/l): 5,9
Obsah alkoholu (% obj.): 13,0
Bezcukerný extrakt (g/l): 22,6
Senzorická charakteristika: Velmi minerální projev jak ve vůni, tak
v chuti.
Další informace: Šampion Mikulovské vinařské podoblasti
v Národní soutěži vín ČR 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2020
Výrobce/distributor: Ing. Miroslav Volařík

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:

2

Víno - odrůda, název: Ryzlink vlašský
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Perná
Viniční trať: Kotelná
Typ půdy: těžší půda s vysokým podílem
vápenného skeletu
Datum sklizně: 24.11.2010
Výnos (q/ha): 38,0
Cukernatost moštu (°NM): 23,2
Číslo šarže: 1147
Počet lahví partie: 2 000
Obsah zbytk. cukru (g/l): 4,0
Obsah kyselin (g/l): 5,8
Obsah alkoholu (% obj.): 13,5
Bezcukerný extrakt (g/l): 20,5
Senzorická charakteristika: Typický minerální Ryzlink vlašský. Chuť je
plná, extraktivní, objevíte v ní zkorodované
železo.
Další informace: Král vín 2012, Stříbrná medaile Vinař roku 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Ing. Miroslav Volařík

Vaše poznámky:

KOTELNÁ
RYZLINK VLA·SK¯ 2011
VYROBENO 5.195 LAHVÍ
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

3

Ryzlink vlašský
2011
pozdní sběr

Mikulov
Pod Svatým kopečkem I
písčitá
22.10.2011
55,8
21,6
14/11
2 700
11,1
6,1
11,4
19,9
Víno je jiskrné zlatožluté barvy. Ve vůni se
objevují tóny tropického ovoce, kandované
pomerančové kůry a banánu. Medové tóny
a limetková kyselinka působí harmonicky
a doplňuje ovocnou hruškovo banánovou
chuť.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín 2012 mikulovská podoblast, Stříbrná medaile Tucet
netuctových vín EPICURE 2012, Diplom Valtické vinné trhy 2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2014
Výrobce/distributor: BMVinařství s. r. o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

4

Veltlínské zelené
2011
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Pod Slunným vrchem
hluboká s vysokým obsahem jílu
21.10.2011
75,0
22,0
1128
5 300
4,3
5,5
12,8
19,2
Víno lehce žluté barvy se zelenkavými odlesky. Vůně bylinek, namletého pepře a na
konci jemná grepová pecka, dává vínu svěžest a šťavnatost. Chuť je tělnatá s decentními pikantními tóny mandarinek. Dochuť je
plná a příjemně sladěná.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

5

Veltlínské zelené
2011
pozdní sběr
Dobré Pole
Rosentnické
hluboká s vysokým obsahem jílu
20.10.2011
100,0
22,0
18
8 660
4,4
5,8
12,9
20,4
Ve vůni, jenž je až mastná, je cítit slanost
a minerálnost, kombinovaná s pepřem
a citrusem. V závěru vůně doznívá čerstvě rozkrojené mango a skořice. Začátek
chuti je osvěžující s příjemnou kyselinkou
s citrusovo smetanovým podtónem, po níž
následuje chuť široká minerálně-kořenitá se
smetanovými tóny.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Vaše poznámky:

38

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:

6

Víno - odrůda, název: Veltlínské zelené
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Perná
Viniční trať: Věstoňsko
Typ půdy: hlinitá až jílovitá, s vápencovým
podložím
Datum sklizně: 9.11.2010
Výnos (q/ha): 62,0
Cukernatost moštu (°NM): 23,8
Číslo šarže: 1140
Počet lahví partie: 2 000
Obsah zbytk. cukru (g/l): 5,5
Obsah kyselin (g/l): 5,9
Obsah alkoholu (% obj.): 14,0
Bezcukerný extrakt (g/l): 19,8
Senzorická charakteristika: Minerální víno s dlouhou perzistencí a klasickým dojmem v dochuti po zeleném pepři
se slaným podtónem.
Další informace: Zlatá medaile Festwine 2012, Zlatá medaile
Muvina Prešov 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: Ing. Miroslav Volařík

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

7

Veltlínské zelené
2011
moravské zemské víno
Znojmo
Načeratický kopec
jilovitá až kamenitá
20.10.2011
40,0
22,0
L-201205
1 350
6,8
5,6
11,9
20,5
Víno zářivé žlutozlaté barvy, již ve vůni velmi
komplexní, elegantní, s jemnými tóny perfektně zralého žlutého melounu a ananasu.
V chuti výrazně peprný, kořenitý veltlín
s mocným, mnohovrstevným a přitom elegantním závěrem.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Arte Vini spol. s r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

8

Veltlínské zelené
2011
VOC

písčitá
23,0
22,0
4811
25 000
7,7
6,2
12,5
21,0
Svěží víno, které reprezentuje typické Veltlínské ze Znojemska, má jiskřivou a příjemnou zelenkavou barvu s jemnými zlatavými
odlesky. Plná ovocná vůně s pikantním pepřnatým aroma provází kořenitá dochuť po
pražených mandlích a zajímavé minerální
tóny, typické pro terroir znojemské vinařské
podoblasti.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Vinařství LAHOFER, a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

9

Veltlínské zelené
2011
pozdní sběr
Kobylí
Dvořanky
hnědozem
13.10.2011
65,0
21,2
1611-B
3 600
10,4
7,4
12,0
22,4
Víno zelenožluté barvy, s vůní lučního kvítí
až sušených fíků. V chuti převládají tóny
tropického ovoce, kde dominují citrusy,
konkrétně pomelo a bílý grep. Víno je kořenité, mohutné což je umocněno příjemným
zbytkem přírodního cukru, perzistentní
s jemnou mandlovou dochutí.

Další informace: Zlaté medaile Valtické vinné trhy, Zlaté medaile
Weinparade Poysdorf, Zlaté medaile Vinařské
Litoměřice,Zlaté medaile Výstava šampionů,
Zlaté medaile Vinum Juvenale, Zlaté medaile
Hustopečská pečeť, Zlaté medaile Nominační
soutěž velkopavlovické oblasti, Stříbrná medaile Vinalies Internationales Paris, Stříbrná
medaile AWC Vienna, Stříbrná medaile
Vitis Aurea Modra,
Stříbrná
medaile
Vínne trhy Pezinok,
Stříbrná
medaile
Víno Bojnica, Bronzová medaile Decanter World Wine
Awards London
2011
podoblast Velkopavlovická
vinařská obec Kobylí
viniční trať Dvořanky
Plněno v:

Provozovna: Pod Sokolovnou 1185, Svatobořice-Mistřín

Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Vinařství Josef
Dufek
Vaše poznámky:

42

Veltlínské zelené
Víno s přívlastkem - Pozdní sběr
polosuché
Ev. číslo jakosti: 75H1-12/6

Alk. 12,0 % obj.

č. šarže: 1611-B

0,75 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

10

Sylvánské zelené
2010
pozdní sběr
Perná
Věstoňsko
hlinitá půda, silné vápencové podloží
22.10.2010
61,0
22,6
1835
3 400
1,3
6,8
13,0
20,9
Plné, tělnaté víno nádherné zlatožluté
barvy s projevem kompotovaných rynglí,
sušených plodů, letních hrušek s medem
a jemnou skořicovo – krémovou kořenitostí
v dlouhé a minerální dochuti.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

11

Sylvánské zelené
2011
pozdní sběr

Ořechov
Cimburky
hlinitá
3.10.2011
61,0
21,6
2/11
2 150
2,0
5,5
12,2
21,5
Víno uchvátí již hutnou zeleno-žlutou barvou. Neméně poutavá je široká a bohatá
vůně protkaná vůní bylinek a sekaných
lískových oříšků ukončená tóny žlutého
melounu. Chuť vína je robustní, široká
s dlouhou dochutí a končí pevnou kyselinou.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2012
Slovácká podoblast
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

12

Neuburské
2011
pozdní sběr

Dolní Dunajovice
Kraví hora
kamenito-hlinitá
29.9.2011
60,0
23,0
130
13 350
11,4
5,8
12,6
20,5
Vůně je ovocná s tóny zralého letního ovoce. Chuť je příjemná, plná a harmonická.
Další informace: Stříbrná medaile Nominační výstava mikulovské vinařské podoblasti, Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vaše poznámky:

45

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

13

Rulandské bílé
2011
pozdní sběr
Skoronice
Slíny
hluboká spraš
18.10.2011
50,0
24,0
1063
6 550
9,2
5,6
14,2
23,4
Elegantní a zároveň intenzivní vůně bílých
květů, jenž se prolíná s velmi výraznou
a osvěžující vůní čerstvě oloupaného pomeranče. V závěru aromatického vjemu můžete
zachytit lehké stopy masité broskve.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Vinařství U Dvou lip s.r.o.

Vaše poznámky:

46

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

14

Rulandské bílé
2011
pozdní sběr
Novosedly
Stará hora
hlinito-štěrkovitá
26.9.2011
60,0
23,0
45
13 350
7,4
5,5
12,8
20,5
Vůně vína je květinová s jemnými tóny ovoce a chlebovinky. Chuť je vyvážená, extraktivní, s dlouhou dochutí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vaše poznámky:

47

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

15

Rulandské bílé
2011
výběr z hroznů
Vracov
Vinohrady u Panny Marie
černozem černická
3.11.2011
60,0
24,8
1052
6 700
9,9
6,1
13,9
23,7
Víno jasně žluté barvy. Vůně fíků a karamelu.
Dovůně vanilky pohladí Váš nos a navnadí
k prvnímu doušku. Svěží chuť plně podtrhuje ovocnou vůni. Nasládlá plná dochuť
hruškového pyré Vás osloví a připoutá. Příjemná kyselinka vkusně sladěná se zbytkovým cukrem Vám jistě zpříjemní významné
chvíle s tímto jedinečným vínem.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:

48

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:

16

Víno - odrůda, název: Rulandské bílé
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Dolní Dunajovice
Viniční trať: Zimní vrch
Typ půdy: hluboká, humózní s vysokým obsahem
jílu
Datum sklizně: 9.11.2011
Výnos (q/ha): 85,0
Cukernatost moštu (°NM): 25,0
Číslo šarže: 13
Počet lahví partie: 3 450
Obsah zbytk. cukru (g/l): 10,7
Obsah kyselin (g/l): 6,0
Obsah alkoholu (% obj.): 12,8
Bezcukerný extrakt (g/l): 22,4
Senzorická charakteristika: Víno, které si Vás získá na první pohled.
Krásná vůně čerstvě vymačkaných pomerančů Vás zcela pohltí. V ústech ucítíte
velmi příjemnou kyselinku, v rovnováze se
zbytkovým cukrem, jenž bude podpořena
chutí tropického ovoce. V dochuti budete
nadšeni mineralitou. Určitě se budete rádi
vracet k tomuto vínu.
Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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

17

Chardonnay
2011
pozdní sběr

Nové Bránice
Staré hory
hlinito-písčitá
10.10.2011
52,0
23,8
1116
2 700
1,7
6,0
14,0
21,8
Elegantní víno žlutozeleného roucha
s nádhernou jiskrou. Jeho buket je bohatě
rozvitý. Upoutají tóny kvetoucího akátu
a limetky, harmonicky komponované aroma bělomasé broskve a zeleného jablka.
Vkusně doplňuje přiměřená kyselinka
a typický minerální závěr.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín 2012 Znojemská podoblast
Doporučená lahvová zralost 2013-2014
Výrobce/distributor: Vinařství Trpělka a Oulehla Ing. Luboš Oulehla

Vaše poznámky:

VINAŘSTVÍ TRPĚLKA & OULEHLA

CHARDONNAY
VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR
2011
SUCHÉ

50

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:

18

Víno - odrůda, název: Chardonnay
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Čejkovice
Viniční trať: Díl u Včelína
Typ půdy: jílovitá spraš s vyšším obsahem aktivního
vápna
Datum sklizně: 30.9.2011
Výnos (q/ha): 75,0
Cukernatost moštu (°NM): 23,6
Číslo šarže: 13
Počet lahví partie: 2 000
Obsah zbytk. cukru (g/l): 4,1
Obsah kyselin (g/l): 6,1
Obsah alkoholu (% obj.): 13,5
Bezcukerný extrakt (g/l): 22,3
Senzorická charakteristika: Víno barvy světle žlutozelené s paprsky
ostrého ranního slunce. Ve vůni se snoubí
tropika ve formě manga a zralých citrusů
se zahradním ovocem – hruškou a jablečným jádřincem. Chuť je opulentní, široce
vystavěná s projevem kompotované jahody
a zralého ananasu či kiwi.
Další informace: Zlatá medaile Festwine 2012, Bronzová
medaile Král vín 2012, Diplom Valtické vinné
trhy 2012, Zlatá medaile Národní soutěž vín
2012, Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice
2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2014
Výrobce/distributor: Jakub Šamšula

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Chardonnay
2011
výběr z hroznů

Moravský Žižkov
Slovenské
jílovitá
5.10.2011
90,0
24,2
17/11
6 660
7,3
5,9
13,5
23,7
Jemné elegantní víno se světle zlatožlutou
barvou, vůní tropického ovoce a oříškového
másla. V chuti je víno elegantní, s výraznými
tóny tropického ovoce, zejména banánu
a žlutého melounu, podpořené příjemnou
kyselinkou a zbytkovým cukrem.
Další informace: 3 korunky Král vín 2012, Stříbrná medaile
AWC Vienna 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2019
Výrobce/distributor: Velkobílovická vína s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Chardonnay
2011
pozdní sběr

Sedlec
Nad Nesytem
hnědozem na vápecnovém podloží
8.10.2011
122,0
23,0
11031
23 700
8,3
5,8
13,0
21,1
Barva vína je žluto zelenkavá. Charakter
aroma je odrůdový s tóny po sladkém
exotickém a sušeném ovoci. V chuti je víno
lahodné díky správnému poměru cukru
a kyselin, mírně dominantní sladký vjem
dobře navazuje na ovocně zralou aromatiku.
Další informace: Stříbrná medaile Mundus vini 2012, Zlatá
medaile Sauvignon forum 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Chardonnay
2011
pozdní sběr
Dobré pole
Brodské
vysoký obsah jílů
9.11.2011
75,0
26,0
1017
4 000
9,7
6,0
14,0
24,2
Víno zlatavé barvy. Vůně exotického ovoce
s nasládlou dovůní vanilky. Chuť plná široká
a mohutná s tóny ananasu. Střed chuti dává
pocítit mineralitu pálavského terroir. Velké
víno s potenciálem do budoucnosti.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Chardonnay
2011
pozdní sběr

Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinitopísčitá
17.10.2011
91,0
23,0
18/11
9 350
10,0
5,6
13,1
22,7
Svěží plné víno, příjemně žluto zlatavého
odstínu s vůní tropického ovoce s nádechem vanilky a tóny jarního medu, přecházející do chuti vína s doplňujícími jemnými
podtóny čerstvých limetek, spolu s velmi
jemnou kyselinkou.
Další informace: Stříbrná medaile Valtické vinné trhy 2012,
3 korunky KRÁL VÍN 2012, Seal Of Approval
AWC Vienna 2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: Rodinné vinařství Košut s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Chardonnay
2011
pozdní sběr

Vracov
Klínky
spraš
8.11.2011
90,0
23,2
1045
6 500
8,9
6,5
13,5
22,9
Ve vůni je víno velmi intenzivní a jemné,
s projevem čerstvého žlutého ovoce přecházejícího do medových tónů. V chuti se
projevuje jako plné a strukturované, se svěží
kyselinou a s náznakem zralých citrusů.
Další informace: Šampión Salon vín 2013
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Chardonnay
2011
výběr z hroznů

Miroslav
Weinperky
černozem karbonátová hlinitá
8.10.2011
105,0
24,0
42/11
2 200
11,3
6,1
13,5
23,8
Elegantní polosuché víno s banánově
máslovou vůní. Plná, jemně kořenitá chuť
směrovaná oživující kyselinkou je v závěru
zpestřena minerálními až ocelovými tóny.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2012, Bronzová medaile Král vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2015-2016
Výrobce/distributor: Hanzel spol.sr.o/Vinařství Hanzel

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Rulandské šedé
2011
pozdní sběr

Mutěnice
Mutěnská hora
hlinitá s jílovitým podložím
2.10.2011
90,0
23,0
60
1 200
8,7
6,3
13,5
22,8
Víno je zajímavé svou pronikavou ovocnou vůní, v níž jasně postřehneme zralou
hrušku, kdouli a sušené zahradní ovoce.
Chuť je plná, hutná, doplněná šťavnatostí
citrusových plodů a jemným medovým
dozvukem.
Další informace: Zlatá medaile Vinum Juvenale , Stříbrná
medaile Vinařské Litoměřice, 4 korunky
Král vín
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Ing. Mokruša Petr

Vaše poznámky:

Rulandské šedé

M O K RU S A

2011
jakostní víno s přívlastkem
POZDNÍ SBĚR
polosuché
vinařská oblast Morava
podoblast Slovácká
vinařská obec Mutěnice
viniční trať Mutěnská hora
alk.13,5%obj. / 0,75l
č.šarže: 60/e.č.jak. 6D1-12/16
zb. cukr: 9g/l
kyseliny: 6,3g/l

M U T Eˇ N I C E

RU L A N D S K É Š E D É
58

plněno v:
Ing. Mokruša Petr
696 11 Mutěnice 807
www.mokrusa.cz
VÍNO Z ČESKÉ REPUBLIKY
Obsahuje oxid siřičitý.

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Rulandské šedé
2010
pozdní sběr

Dolní Kounice
Šibeniční hora
hlinito-písčitá
19.10.2010
64,0
22,0
033
3 100
11,3
7,6
13,0
26,2
Víno typicky světle žluté barvy s nazlátlým reflexem, buket ovocitě odrůdový,
s lehkým dotekem fermentovaných bylinek
a vyzrálých žlutých slív. Po nalití do karafy
se uvolňuje překvapivé aroma mandlového
marcipánu. Plné extraktivní a harmonické
víno, ideální pro sladkou gastronomii.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín 2012 podoblast Znojemská
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš
Oulehla

Vaše poznámky:

VINAŘSTVÍ TRPĚLKA & OULEHLA

RULANDSKÉ ŠEDÉ
VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR
2010
POLOSUCHÉ

Případný sediment není na závadu.

59

Vinařská oblast

Čechy

Vinařská podoblast

Mělnická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Ryzlink rýnský
2007
pozdní sběr

Mělník
Neuberská
středně těžká
27.9.2007
53,6
23,0
S21/07
2 650
1,7
6,4
13,5
21,9
Barva je intenzivní, zralostí přechází do zlatavých odstínů, vůně je výrazná s ovocnými
tóny meruňky, broskve a citrusových plodů.
Lahvovou zralostí přechází do decentní
vůně lipového květu. Chuť vína je harmonická, plná, extraktivní, příjemná díky
kyselince, podbarvená jemnou mineralitou
a petrolejovým podtónem.
Další informace: Šampion Národní soutěž vín oblast Čechy
2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: Školní statek, Mělník

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Lužice
Na stráni
spraš
6.10.2011
73,0
22,0
1301
5 300
1,9
5,8
13,0
22,3
Víno, které jednoznačně podtrhuje svůj
původ. Ryzlink rýnský ze slovácka je typický
svou květnatostí. Perfektní vyzrálost hroznů
je zárukou špičkové kvality. Svěží kyselinka
dává vínu trvanlivost a pikantnost. Víno je
perzistentní a široké. Příjemný společník
pro každého milovníka vína.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:

61

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr

Moravský Žižkov
Slovenské
jílovito-hlinitá
19.10.2011
72,0
21,8
1121
2 670
4,3
6,4
12,5
23,8
Víno s vůni lipového medu a meruňky
s jemnými akcenty vanilky. Chuť je plná harmonická, kyseliny jsou s cukrem vyrovnány
a působí osvěžujícím dojmem. Dochuť je
intenzivní a dlouhá.
Další informace: Stříbrná medaile Festwine 2012, Stříbrná
medaile Národní soutěž vín 2012, Stříbrná
medaile AWC Vienna, Stříbrná medaile Král
vín, Stříbrná medaile Vinař roku
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: Ludvík Maděřič

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2011

suché
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$ONREM

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

30

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Vracov
Klínky
spraš
20.10.2011
90,0
22,1
1048
8 000
3,8
6,1
13,4
21,2
Žlutozelená odrůdová barva. Vůně meruňkové slupky s příměsí citrónové trávy Vás
příjemně pohladí a osvěží. V chuti je víno
lehce bylinkové se svěží kyselinkou. Plná
a extraktivní struktura tohoto Ryzlinku dává
poznat, že hrozny pro výrobu tohoto vína
byly ideálně vyzrálé a kvalitní.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Vracov
Klínky
spraš
4.11.2011
90,0
24,0
1085
13 300
6,9
6,9
12,8
21,2
Intenzivní vůně lipového nektaru s jemným tónem svěží meruňky vás připraví na
zajímavý chuťový zážitek, jenž vám toto
příjemné víno poskytne.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Vinařství U Dvou lip s.r.o.

Vaše poznámky:

64

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:

32

Víno - odrůda, název: Ryzlink rýnský
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Dobré Pole
Viniční trať: Staré
Typ půdy: hluboká, záhřevná s vysokým obsahem
jílů
Datum sklizně: 21.11.2011
Výnos (q/ha): 80,0
Cukernatost moštu (°NM): 23,0
Číslo šarže: 19
Počet lahví partie: 8 660
Obsah zbytk. cukru (g/l): 7,0
Obsah kyselin (g/l): 7,1
Obsah alkoholu (% obj.): 13,1
Bezcukerný extrakt (g/l): 22,2
Senzorická charakteristika: Elegantní a zároveň svěží vůně čerstvých
meruněk pozvolna přechází do aroma
meruňkové marmelády, jenž je lehce podbarveno stopami sušených lipových květů.
Výrazná meruňková chuť je doprovázena
šťavnatou kyselinkou jejíž pikantní charakter zakulacuje příjemný zbyteček cukru.
Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Vaše poznámky:

65

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr

Hrádek
Pustina
štěrkovitá
4.10.2011
50,0
22,0
135
13 300
7,4
5,9
12,5
19,7
Vůně vína je ovocná s jemnými tóny broskví
a jablek. Chuť je harmonická a plná.
Další informace: Zlatá medaile Nominační výstava znojemské vinařské podoblasti
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

34

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Velké Bílovice
Vinohrádky
černozem
31.10.2011
70,0
21,2
24
1 850
5,4
7,0
12,2
20,4
Víno zelenkavě zlatavé barvy, ve vůni s tóny
lipového květu a lehce i citrusů, lahodná
chuť je ovlivněná vůní a vybízí k dalšímu
napití.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Vinařství Kubík

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
pozdní sběr

2011
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

35

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Perná
Purmice
vápenito-jílovitá půda se štěrkem
16.11.2010
54,0
23,8
1143
2 000
9,5
6,2
14,0
23,3
Vůně je plná, s mohutným projevem minerálů a náznakem po meruňkové ovocitosti.
Chuť je plná se slaným dojmem díky vysokému obsahu vápníku v půdě. Dochuť je
příjemně zakončená nepatrným zbytkem
cukru doplněným svěží kyselinkou.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2014
Výrobce/distributor: Ing. Miroslav Volařík

Vaše poznámky:

PURMICE
RYZLINK R¯NSK¯ 2011
VYROBENO 3.570 LAHVÍ
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

36

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr

Kobylí
Dvořanky
hnědozem
21.10.2011
58,0
22,0
1711
2 020
9,8
6,6
11,5
20,2
Víno žlutozelené barvy s výraznou vůní
lípového květu. V chuti velmi minerální, kořenité s tóny citronové kůry až limetky s pikantní kyselinkou. Plnost vína je podpořena
jemným zbytkem přírodního cukru. Celkově
se jedná o velmi komplexní vzorek s velmi
dlouhou duchutí.
Další informace: Zlatá medaile Weinparade Poysdorf, Zlatá
medaile Vinařské Litoměřice, Diplom Valtické Vinné trhy, Bronzová medaile Vinné
trhy Pezinok, Bronzová medaile Vitis Aurea
Modra
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Vinařství Josef Dufek

Vaše poznámky:
podoblast Velkopavlovická
vinařská obec Kobylí
viniční trať Dvořanky
Plněno v:
Provozovna: Pod Sokolovnou 1185, Svatobořice-Mistřín

2011

Ryzlink rýnský
Víno s přívlastkem - Pozdní sběr
polosuché
Ev. číslo jakosti: 47H1-12/13

Alk. 12,0 % obj.

69

č. šarže: 1711

0,75 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

37

Hibernal
2011
pozdní sběr

Hovorany
Staré hory
spraš
25.10.2011
14,6
23,0
1011
5 900
6,4
5,1
13,2
22,0
Víno je plné a harmonické. Výrazem připomíná Ryzlink, ale je aromatičtější. V chuti
i vůni můžeme najít černý rybíz.
Další informace: Zlatá medaile Juvenale 2012, Zlatá medaile
Výstava vín Slovácké podoblasti 2012, Bronzová medaile Král vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Horákova farma,a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

38

Sauvignon
2011
pozdní sběr

Valtice
Horní čtvrtě
hlinitá
11.10.2011
55,0
22,0
75
13 350
4,0
6,3
12,9
20,8
Vůně vína je ovocná s jemnými tóny angreštu a bezu. Chuť je příjemně sladěná, plná
s dlouhou dochutí.
Další informace: Champion výstavy TOKAJ 2012, Stříbrná
medaile Nominační výstava mikulovské
vinařské podoblasti
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vaše poznámky:

71

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Sauvignon
2011
pozdní sběr

Velké Bílovice
Široká hora
černozem, spraš
23.9.2011
60,0
23,0
1112
6 000
3,7
6,4
13,4
19,8
Jemný odrůdový výraz podpořený vůní listu černého rybízu a bezu. Harmonická chuť
s jemnou kyselinou v dochutí se projevuje
broskev a kompotovaný angrešt.
Další informace: Zlatá medaile Sauvignonforum 2012, Stříbrná medaile Národní soutěž vín velkopavlovické oblasti
Doporučená lahvová zralost: 2013-2014
Výrobce/distributor: Hana Mádlová

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

40

Sauvignon
2011
výběr z hroznů

Brod nad Dyjí
Brodské stráně
hlinitá
1.10.2011
75,0
24,0
78
26 650
5,7
6,2
12,6
20,7
Víno s jemnou vůní angreštu a citrusů. Chuť
je plná, extraktivní s pikantní kyselinkou.
Další informace: Zlatá medaile Sauvignonforum 2012, Zlatá
medaile Vinařské Litoměřice 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

41

Sauvignon
2011
výběr z hroznů

Valtice
Jižní svahy
hlinitá
27.9.2011
50,0
24,2
508
3 750
7,4
7,3
12,9
20,8
Zlatavá barva, intenzivní aroma limetky
a bílých broskví. Chuť po citrusových plodech, cedru a exotickém koření.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín mikulovská podoblast 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.

Vaše poznámky:

74

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:

42

Víno - odrůda, název: Sauvignon
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Šanov
Viniční trať: U vinohradu
Typ půdy: černozem černická s vysokým obsahem
štěrku
Datum sklizně: 27.9.2011
Výnos (q/ha): 70,0
Cukernatost moštu (°NM): 23,0
Číslo šarže: 1009
Počet lahví partie: 12 000
Obsah zbytk. cukru (g/l): 8,5
Obsah kyselin (g/l): 5,3
Obsah alkoholu (% obj.): 13,9
Bezcukerný extrakt (g/l): 21,7
Senzorická charakteristika: Víno svěží s divokostí černého rybízu. Vůně
jemně ovocná na počátku s lehkým závanem posečených kopřiv. Chuť vyrovnaná
a harmonická. Lehký zbytkový cukr koresponduje s příjemnou kyselinkou a dělá tak
víno příjemné a okouzlující.
Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

43

Sauvignon
2011
VOC
Dobšice
U Hájku
písčito-kamenitá
19.9.2011
23,0
21,4
3911
21 600
9,7
6,8
13,0
22,9
Svěží víno s příjemnou zelenkavě zlatavou
barvou a jemnou kořenitou vůní černého
rybízu, květu černého bezu a květu hluchavek. Víno má příjemnou kyselinku s vyváženým zbytkovým cukrem, v ovocité dochuti
se projevují vyzrálé červené grepy a sladký
angreštový kompot.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Vinařství LAHOFER, a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

44

Sauvignon
2011
pozdní sběr
Velké Bílovice

spraš
19.10.2011
50,0
23,9
1111
8 900
10,2
6,2
12,0
27,0
Víno jemné zlatožluté barvy. Ve vůni dominantní tóny černého rybízu doprovázené
elegantní kořenitostí zakončené pikantní
kyselinkou.
Další informace: Zlatá medaile Vinum Juvenale 2012, Diplom
Valtické vinné trhy 2012, Stříbrná medaile
Weinparade Poysdorf 2012, Zlatá medaile
Sauvignon Forum 2012, Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2012, Salon vín ČR 2013
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Petr Skoupil

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

45

Tramín červený
2011
pozdní sběr

Vrbice
Roviny
hlinito-písčitá
14.10.2011
60,0
23,0
21/112
6 000
1,0
6,0
13,5
25,5
Víno zlatožluté barvy s vůní čajové růže
a koření. Je plné, harmonické s dlouhotrvající dochutí.
Další informace: Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf
2012, Stříbrná medaile Víno Bojnice 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2014
Výrobce/distributor: VINIUM a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

46

Irsai Oliver
2011
kabinetní víno

Velké Bílovice
Zadní hora
černozem
5.9.2011
60,0
19,3
101
16 250
4,4
5,8
11,5
17,8
Svěží ovocité víno s vůní muškátového
oříšku a černého rybízu. V dochuti cítíme
čerstvé hrozny.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2012,
Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf
2012, Zlatá medaile Muvina Prešov 2012,
Stříbrná medaile AWC Vienna 2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Vladimír Tetur

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

47

Muškát moravský
2011
pozdní sběr
Vrbovec
Slunný vrch
písčito-hlinitá
5.10.2011
85,0
23,2
1055
5 350
6,4
5,2
13,1
22,5
Víno robustního a explozivního charakteru.
Výrazné muškátové aroma s dovůní fialek
a hroznů. Chuť jemná, bez výrazného
zbytkového cukru. Vše příjemně sladěné
a jednoduše čitelné.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2012-2014
Výrobce/distributor: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

48

Rosé Růžený
2011
VOC

Němčičky
Růžený
spraš, hlinito-písčitá
16.10.2011
70,0
22,6
711
2 575
6,7
6,0
12,5
24,0
Díky delší chladné maceraci slupek víno
získalo atraktivní korálovou barvu s lososovými odstíny na okraji. Komplexnost aroma
je tvořena ovocnými tóny po červeném
zahradním ovoci, především červeném
rybízu a malinách s doplňujícími třešňovými, laktátovými tóny a stopou kořenitosti
v podobě koriandru. Šťavnatost vína je
podpořena nejen strukturní kyselinkou,vybalancovanou se zbytkovým cukrem, ale
také znatelnou mineralitou, která toto VOC
víno činí originálním.
Další informace: Růžový tip Jarovín 2012, Stříbrná medaile
AWC Vienna 2012, Nejlepší rosé soutěže Král
vín 2012, Champion Výstava vín Němčičky
2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: Ing. Jan Stávek, Ph.D.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

49

Dornfelder
2011
jakostní víno odrůdové

Moravské Bránice
Nová hora
hlinito-písčitá
3.10.2011
75,0
20,0
11D
4 000
0,5
5,4
12,7
24,7
Víno s krásnou tmavě červenou až brusinkově temnou barvou zaujme příjemnou
ovocnou vůní se stopami červeného ovoce-převážně třešní a višní. Tato krásná vůně
Vás vybízí k chutnání tohoto vína. Chuť je
totožná s vůní vína.
Další informace: Stříbrná medaile Král vín, Stříbrná medaile
Festwine, Stříbrná medaile Národní soutěž
vín 2012 - znojemská podoblast, Medaile
Top 77
Doporučená lahvová zralost: 2011-2015
Výrobce/distributor: Vinařství Jan Plaček

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

50

Svatovavřinecké
2011
pozdní sběr

Kobylí
Holý kopec
sprašová hnědozem
14.10.2011
75,0
22,4
67-11
20 000
4,4
4,8
13,0
27,6
Barva vína je tmavě červená, vůně je široká,
ovocná, s tóny sušených švestek, chuť vína
je velmi plná s kvalitními hladkými taniny,
elegantní, jemně sametová s jemnou kyselinkou a jemně višňovou dochutí.
Další informace: Stříbrná medaile Valtické vinné trhy 2012,
Zlatá medaile Národní soutěž vín, Stříbrná
medaile Král vín
Doporučená lahvová zralost: 2012-2016
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.

Vaše poznámky:

83

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

51

Svatovavřinecké barrique
2011
pozdní sběr

Mikulov
Valtická
hlinitá s vápencovým podložím
9.11.2011
55,0
22,8
523
9 550
0,3
4,5
14,0
31,7
Barva je tmavě červená. aroma vanilkového lusku, lesního ovoce a čokolády. Chuť
švestkového kompotu a cedrového dřeva,
s bohatou strukturou tříslovin.
Další informace: Stříbrná medaile Weinparade 2012, Stříbrná
medaile Národní soutěž vín mikulovská
podoblast 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.

Vaše poznámky:

84

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

52

André
2011
pozdní sběr
Rakvice
Trkmansko
těžší černozem
3.11.2011
67,0
22,8
1888
5 800
0,2
5,3
12,5
23,3
Expresivní projev drobného zahradního
a lesního transformovaného ovoce je v aromatice doprovázen lehkou černorybízovou
kabernetovostí, která se rovněž projevuje
i v zadní části chuti, jež pozvolna přechází
do tónů sušených ostružin a černé čokolády.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

53

André
2011
pozdní sběr

Tasovice
Kamenný vrch
písčito-hlinitá
8.11.2011
60,0
22,0
1098
25 600
4,4
4,4
12,7
31,4
Po přivonění objevíte ušlechtilou vůni připomínající vyzrálé ostružiny. Při ochutnání
zažijete dokonalou harmonii jemné nasládlosti, střídmé kyseliny a noblesní třísloviny.
Ještě dlouho po polknutí doušku ucítíte
v ústech krásu tohoto vína.
Další informace: Bronzová medaile na FESTWINE 2012, Zlatá
medaile na Národní soutěži vín 2012 znojemská podoblast
Doporučená lahvová zralost: 2012-2020
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Vaše poznámky:

ZNOVÍN ZNOJMO

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC TASOVICE
VINIČNÍ TRAŤ KAMENNÝ VRCH

2011

červené víno s přívlastkem
m
pozdní sběr

A NDRÉ
SUCHÉ

13,0 % obj.
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0,75 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:

54

Víno - odrůda, název: André
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: pozdní sběr
Vinařská obec: Vrbovec
Viniční trať: Waldberg
Typ půdy: sprašové podloží s úrodnou písčito-hlinitou půdou
Datum sklizně: 14.11.2011
Výnos (q/ha): 60,0
Cukernatost moštu (°NM): 23,4
Číslo šarže: 1891
Počet lahví partie: 3 100
Obsah zbytk. cukru (g/l): 0,4
Obsah kyselin (g/l): 4,5
Obsah alkoholu (% obj.): 13,0
Bezcukerný extrakt (g/l): 27,2
Senzorická charakteristika: Přezrálé ostružinovo – morušové aroma
navazuje v buketu do perníkovo – čokoládového projevu s plnou a hutnou černorybízovou dochutí.
Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Vaše poznámky:

87

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

55

Zweigeltrebe
2009
pozdní sběr

Žarošice
Maliny
hlinito-písčitá
3.11.2009
70,0
21,6
941
11 600
1,8
4,9
13,0
24,0
Sytě červená barva, výrazné ovocné višňové
aroma, které v chuti doplňuje jemný tón
vanilky naznačuje, že víno zrálo nějaký čas
v sudu, který mu předal část z těchto vjemů.
Další informace: Stříbrná medaile MUNDUS Vini Neudstadt
2011, Bronzová medaile Slovácká nominační soutěž 2011
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: SPIELBERG CZ, s.r.o.

Vaše poznámky:

88

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

56

Zweigeltrebe
2011
pozdní sběr

Kobylí
Nivky
hlinito-písčitá, až kamenitá
7.11.2011
78,0
22,5
74-11
13 000
4,0
5,0
13,5
27,6
Víno s tmavě granátovou barvou s fialovým
zábleskem, s širokou ovocnou vůní, plné
vyvážené chuti s jemnými tříslovinami
a dlouhou pikantní dochutí.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

57

Zweigeltrebe
2011
pozdní sběr

Týnec
Vinohrady
hlinito-jílovitá
20.10.2011
95,0
22,0
6611
3 600
2,0
5,2
13,5
28,0
Víno temné, granátově červené barvy
s intenzivní vůní lesního ovoce. Chuť je
ovocně-kořenitá s tóny višňového kompotu
a nádechem fialek. Dlouhá dochuť s jemným tříslem.
Další informace: Ocenění TOP 77 vín
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Vinařství Čech s.r.o.

Vaše poznámky:

ZWEIGELTREBE
POZDNÍ SBĚR
SUCHÉ

2011

90

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

58

Zweigeltrebe
2011
jakostní víno odrůdové
Kobylí

sprašová hnědozem
5.11.2011
85,0
21,5
125-11
7 750
4,4
4,9
13,5
26,6
Víno je tmavě granátové barvy s příjemnou
ovocnou vůní s tóny zralých třešní, plné, elegantní, vyvážené chutě s jemnou tříslovinou
doplněnou o jemně dřevité tóny, které víno
získalo ležením v dubovém sudu.
Další informace: Bronzová medaile Král vín
Doporučená lahvová zralost: 2012-2014
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

59

Zweigeltrebe Neronet
2009
pozdní sběr

Polešovice
Slunečné
hlinitá
8.10.2009
72,0
22,2
32/09
1 800
3,0
4,6
13,1
24,1
Poutavá, temná karmínová barva s fialovým
nádechem. Vůně je fascinující, plná, jemně
bariková. První vjem obstarají sladké tóny
pečených švestkových povidel následované vanilkovým nádechem. Chuť je líbivá
a široká. I zde je patrný vjem kvalitního sudu
s charakteristickým sladkým taninem a borůvkovo-vanilkovou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Promenáda červených vín
2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s.

Vaše poznámky:

92

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

60

Frankovka
2009
pozdní sběr

Hrušky
Hastrmany
těžší hlinito-jílovitá
20.10.2009
47,0
22,0
1409
1 200
0,3
4,2
12,7
21,3
Rubínová barva, vůně sušeného a lesního
ovoce, v chuti jemné třísloviny, čokoláda
a kořenitost daná 12 měsíčním zráním
v použitých sudech barrique.
Další informace: Zlatá medaile nominační výstava Slovácké
podoblasti 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: Ing. Richard Tichý

Vaše poznámky:

FRANKOVKA
2009
POZDNÍ SBĚR
SUCHÉ

93

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

61

Frankovka
2009
pozdní sběr
Pasohlávky
U akátového lesa
hlinito-písčitá
15.10.2009
75,0
21,0
726
45 880
0,4
5,0
12,7
26,2
Víno krásné rubínové barvy, vůně je výrazná, ovocná s nádechem marmelády
z červeného ovoce. Chuť je harmonická
a extraktivní.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vaše poznámky:

94

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

62

Frankovka
2011
výběr z hroznů
Perná
Purmice
hlinitá půda, silné vápencové podloží
8.10.2011
62,0
24,8
1911
5 500
0,4
4,6
13,0
24,4
Bohatý zralostní buket černých třešní, transformované aronie a marmelády lesního
drobného ovoce je v chuti doprovázen robustními oenotaniny s citlivým vyzráváním
v dubových sudech.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2014-2020
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

63

Frankovka
2009
pozdní sběr

Žarošice
Maliny
hlinito-písčitá
26.10.2009
55,0
21,6
945
7 200
2,1
5,0
12,5
24,2
Jiskřivá rubínová barva zaujme svěží ovocitou vůní švestkového kompotu a zralých
tmavých lesních plodů. Plnou chuť obohacenou o tóny cedrového dřeva vhodně
podtrhuje výrazný minerální tón, který
dokresluje teroir tohoto vína. Vhodně doplní úpravu hovězího, ale i jemnou úpravu
zvěřiny.
Další informace: Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2011,
DIPLOM AWC Vienna 2011
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: SPIELBERG CZ, s.r.o.

Vaše poznámky:

96

Vinařská oblast

Čechy

Vinařská podoblast

Litoměřická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

64

Rulandské modré
2011
výběr z hroznů

Most
Sv. Vavřince
hlinitá, na čediči
27.10.2012
45,0
25,0
1111
2 700
0,2
5,9
12,5
27,2
Sytě červená barva, výrazná chuť po lesním
ovoci - brusinky, borůvky. Vůně typická
rulandová.
Další informace: Stříbrná medaile na nominační výstavě vinařská oblat Čechy 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: České vinařství Chrámce s.r.o.

Vaše poznámky:

97

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

65

Rulandské modré
2011
výběr z hroznů
Starý Poddvorov
Remíz
těžší hlinitá, částečně spraš
3.10.2011
102,0
24,2
611
1 850
0,3
4,8
12,8
24,7
Víno má výrazně rubínovou barvu, elegantní s umírněnými příjemnými taniny,
jemně ovocité, na patře chuť lesních plodů,
lehký výraz sušeného ovoce, zejména višní.
V dochuti se objevuje příjemná kořenitost
s nezaměnitelným odrůdovým charakterem, se stopami hořké čokolády.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Hnidák Jaromír

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:

66

Víno - odrůda, název: Rulandské modré
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: výběr z hroznů
Vinařská obec: Velké Němčice
Viniční trať: Punty
Typ půdy: sprašovité podloží s humózně-jílovitým
typem půd
Datum sklizně: 5.10.2011
Výnos (q/ha): 42,0
Cukernatost moštu (°NM): 25,2
Číslo šarže: L1013
Počet lahví partie: 4 800
Obsah zbytk. cukru (g/l): 1,3
Obsah kyselin (g/l): 4,9
Obsah alkoholu (% obj.): 14,5
Bezcukerný extrakt (g/l): 30,2
Senzorická charakteristika: Jemný ovocitý buket lesních jahod a černých třešní je harmonicky doplněn jemnou
medově – punčovou vůní. V chuti je víno
plně strukturované, nazrálé, ovocně povidlové s hebkými a příjemně vyváženými
tříslovinami a jemnou marmeládově – čokoládovou dochutí.
Další informace: Stříbrná medaile AWC Vienna 2012, Stříbrná
medaile Národní soutěž vín 2012 velkopavlovická podoblast
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: PROQIN s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Čechy

Vinařská podoblast

Mělnická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Rulandské modré
2011
výběr z hroznů
Kutná Hora
U všech svatých
kamenitá, štěrko-písčitá
16.10.2011
12,0
24,5
11/11
450
1,5
6,2
13,5
28,0
Temně cihlová barva s nazlátlým okrajem
nechá předvídat jakost vína. Vůně i chuť
připomíná černé třešně, višně, mandlovou
čokoládu a koření.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2025
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Rulandské modré
2009
výběr z hroznů

Kobylí
Dvořanky
hlinito-písčitá
21.10.2009
45,0
24,4
165-09
6 000
7,8
4,8
13,5
28,4
Víno tmavě granátové barvy, s ovocnou
vůní drobného červeného ovoce, příjemné
chuti s velmi jemnou kyselinou a příjemnou
tříslovinou, optimální zralost vína byla získána ležením v dubovém sudu.
Další informace: Salon vín 2011, Zlatá medaile a vítěz kategorie Národní soutěž vín 2011, Salon vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2010-2015
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Rulandské modré
2008
výběr z bobulí

Strážovice
Stará hora
těžší jílovito-pískovcová
31.10.2008
41,0
27,2
07/08
1 050
11,5
6,2
13,0
30,6
Velmi plné a extraktivní víno s teplou vůní
tmavého peckovitého ovoce, výraznější
tříslovinkou a dlouhou dochutí.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín slovácká podoblast 2012, Zlatá medaile Promenáda červených vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Rodinné vinařství Stanislav Čevela

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

70

Gryllus červený
2009
jakostní víno známkové

Kraví hora
hlinito-písčitá s velkým podílem jílu
20.10.2009
70,0
22,2
1309
3 900
0,4
4,9
13,5
24,2
Temně červená barva, ve vůni švestková povidla s jemnými tóny vanilky a kouře, v chutí
lesní plody, na patře sametová tříslovina.
Další informace: Víno bylo vyrobeno z odrůd Zweigeltrebe,
Svatovavřinecké a Cabernet Sauvignon.
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

71

Neronet
2009
jakostní víno odrůdové

Moravská Nová Ves
Vinohrady
černozem
26.9.2009
88,0
19,5
13/09
1 600
3,7
4,8
13,0
26,5
Barva je temná, černo-fialová v borůvkovém
tónu. Vůně je hutná a mnohovrstevná. Ostružiny přechází k tónům kávy a vanilky, které jsou zastřené kouřovým buketem. Chuť
je dlouhá, široká a dokonale snoubí odrůdu
s jemnými projevy sudu. Dochuť je robustní
s mohutným taninem.
Další informace: Zlatá medaile Promenáda červených vín
2012, Stříbrná medaile Národní soutěž vín
2012 - Slovácká podoblast
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Vinum Moravicum a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Cuvée 1614
2011
pozdní sběr

Velké Pavlovice
Trkmanska
černozem na vátých spraších
31.10.2011
95,0
23,0
11119
8 000
1,2
5,4
13,0
29,6
Víno má tmavší rubínovou barvu. Ve vůni
je kořenité s jemnou stopou kouřovitosti
a hořké čokolády. Tyto vjemy vytvořené zráním vína v dřevěných sudech jsou doplněny
ovocnými tóny tmavých peckovin. Chuť je
vyvážená s příjemným poměrem kyselin
a dalších extraktivních látek. Víno má poměrně dlouhou dochuť s dobře zapracovanými přírodními taniny.
Další informace: Víno bylo vyrobeno z odrůd Zweigeltrebe
a Rulandské modré.
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Merlot
2009
výběr z hroznů

Dolní Kounice
Šibeniční hora
písčito-hlinitá
22.10.2009
55,0
25,0
938
1 750
0,4
4,7
13,5
25,5
Víno granátové barvy, ve vůni tóny vyzrálých černých třešní. Po chvíli na patře
nastupuje aroma švestkových povidel, kávy
a spáleného dřeva. Typický odrůdový výraz
je podpořen nasládlými taniny. Intenzivní
víno jižního charakteru s pevnou strukturou, vhodné k archivování.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2012, Zlatá
medaile Král vín 2012, Zlatá medaile Národní soutěž vín 2012, Zlatá medaile Praque
Wine Trophy 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš
Oulehla

Vaše poznámky:

VINAŘSTVÍ TRPĚLKA & OULEHLA

MERLOT
VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ
2009
SUCHÉ
Zrálo v sudech barrique
Případný sediment není na závadu.
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:

74

Víno - odrůda, název: Merlot
Ročník: 2011
Kvalita/jakost: výběr z hroznů
Vinařská obec: Vlasatice
Viniční trať: Pohořelické vinohrady
Typ půdy: písčito-hlinitá, písčité sedimenty bohaté
na Ca v podloží
Datum sklizně: 26.10.2011
Výnos (q/ha): 63,0
Cukernatost moštu (°NM): 24,4
Číslo šarže: 1937
Počet lahví partie: 6 300
Obsah zbytk. cukru (g/l): 0,5
Obsah kyselin (g/l): 5,0
Obsah alkoholu (% obj.): 13,5
Bezcukerný extrakt (g/l): 28,2
Senzorická charakteristika: Buket černé čokolády se sušenými ostružinami, borůvkami a černými rozinkami doplňují v chuti strukturované taniny s lehkým
kabernetovým sametem.
Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2014-2020
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Merlot
2011
pozdní sběr
Bořetice
Trkmanska
hlinito-písčitá
22.10.2011
70,0
21,6
12/11
950
0,6
5,9
11,3
25,7
Má nízký obsah kyselin, plnost, hebkost,
vláčnost a dlouho doznívá. Má chuť černé
třešně, švestky a při delším ležení v lahvi
se objevují tóny tabáku lanýžů, kávy a čokolády.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2011-2016
Výrobce/distributor: Pazderka Stanislav

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Cabernet Sauvignon
2011
pozdní sběr

Tvrdonice
Nové vinohrady
hlinito-jílovitá
26.10.2011
80,0
22,0
7011
5 600
0,9
4,1
12,5
24,9
Víno tmavě granátové barvy s modravým
odleskem. Velmi intenzivní vůně černého
rybízu, třešní a zelené papriky. Chuť je mohutná, kořenitá s dlouhotrvajícím dojmem.
Další informace: Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2012,
Zlatá medaile Weinparade Poysdorf 2012,
Bronzová medaile Král vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Vinařství Čech s.r.o.

Vaše poznámky:

CABERNET SAUVIGNON
POZDNÍ SBĚR
SUCHÉ

2011
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

77

Cabernet Sauvignon
2011
výběr z hroznů
Čejkovice
Stará Hora
hlinito-písčitá
5.11.2011
60,0
24,8
194
6 480
2,3
5,5
13,7
30,0
Víno intenzivní rubínové barvy s fialovými
odstíny. Vůně je výrazně ovocná, s intenzivními tóny přezrálých ostružin, třešní,
černých jeřabin a jahod. Chuť je elegantní,
plná, s příjemným projevem jahodové marmelády, švestek, moruší, ostružin a harmonickou dochutí hořké čokolády s výraznou
tříslovinou.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2025
Výrobce/distributor: Petr Bíza

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Cabernet Sauvignon
2009
výběr z hroznů
Kyjov
Choboty
jílovitá
9.11.2009
9,0
24,2
0909
1 000
2,7
6,2
13,0
27,0
Podmanivá granátově červená barva připomínající černé višně. Vůně připomíná
přezrálé bobule černého rybízu, borůvek,
bezinek a vanilky v čokoládě. Chuť je suchá,
teplá, ovocná s příjemnými taniny a typickým ovocným charakterem s černočokoládovou dochutí. Zrálo v novém barikovém
sudu.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: Metroflora s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

79

Cabernet Sauvignon
2011
výběr z hroznů

Brumovice
Světlý
hlinito-písčitá na pískovcovém podloží
4.11.2011
67,0
24,0
72-11
12 000
4,1
4,6
14,0
30,3
Je to víno tmavě červené, hluboké barvy,
se silnou, výraznou vůní ve které cítíme
ostružiny, černý rybíz, odrůdový charakter,
toto nám přechází i do chuti vína, která je
velmi plná, hebká s dlouhou dochutí lesních
plodů.
Další informace: Zlatá medaile Vinum Juvenale, Zlatá medaile Národní soutěž vín 2012, Stříbrný pohár
Víno a Delikatesy 2012, Bronzová medaile
Král vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2017
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Cabernet Moravia
2011
pozdní sběr

Nosislav
Přední hory
jílovito-hlinitá
17.10.2011
79,0
22,1
1111
2 650
0,2
4,6
12,5
24,6
Víno s temnou, nachově rubínovou barvou
vás osloví vůní přírody po čerstvém jarním
dešti s tóny černého rybízu. Chuť borůvek
doplňují strukturované třísloviny v dochuti.
Objevíte zde i skryté minerální podtóny,
které se časem rozvinou.
Další informace: Zlatá medaile na Celostátní výstavě vín ČZS
Vracov 2012, Stříbrná medaile v odrůdě
Ostrava 2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2017
Výrobce/distributor: Vinařství Karel Válka

y:
Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Cabernet Moravia
2011
jakostní víno odrůdové
Kobylí

hlinito-písčitá
1.11.2011
95,0
21,3
126-11
7 200
4,3
4,7
13,0
28,0
Víno tmavě rubínové barvy, s širokou příjemnou vůní drobného lesního ovoce, toto
se nám projevuje i v chuti vína, která působí
jemně nasládle a má dlouhou, příjemnou
dochuť.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2014
Výrobce/distributor: PATRIA Kobylí a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Vinařská podoblast

Morava
Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:
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Bohemia Sekt Prestige brut
2009
jakostní šumivé víno s.o.

0031E
11 800
9,2
6,2
13,1
18,7
Bohemia Sekt Prestige brut má svěží, jiskrný vzhled a příjemnou zelenkavě zlatavou
barvu.Ve vůni dominuje jemný buket,
který do cuvée vneslo vyzrále až sametové Rulandské bílé. Cuvée tohoto sektu
doplňují Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský.
Intenzita, jemnost a perzistence chuti má
ve všech fázích jedinečnou harmonii. Sekt
vyniká dokonalým, dlouhotrvajícím perlením přeurčeným tradiční metodou výroby
a osmnáctiměsíčním ležením v lahvi.
Další informace: Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2012,
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2012,
Stříbrná medaile AWC Vienna 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Vinařská podoblast

Morava
Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

83

Louis Girardot brut
2008
jakostní šumivé víno s.o.

9035C
1 732
8,5
7,2
13,1
22,8
Louis Girardot brut je znamenitý sekt připravený tradiční metodou kvašením v lahvi.
Pro základní cuvée jsou vybírána vína tří
odrůd. Těmi jsou Ryzlink rýnský, Rulandské
bílé a Chardonnay. Sekt má vysoce ušlechtilý charakter předurčený třicetiměsíčním
ležení v lahvi, intenzivní zlatavou barvu,
širší sametově vyzrálou vůni a extraktivní,
harmonicky sametovou chuť s dlouho
perzistencí.
Další informace: Zlatá medaile Prag Wine Trophy 2012,
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2012, Zlatá
medaile Muvina Prešov 2012, Zlatá medaile
Vinařské Litoměřice 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2016
Výrobce/distributor: BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

84

Hibernal
2011
pozdní sběr

Čejkovice
Odměry
hlinito-písčitá s jílovitým podložím
10.10.2011
30,0
22,0
58
950
12,9
5,5
12,6
23,9
Víno pochází z první sklizně mladé vinice, je
velmi aromatické, vyznačuje se intenzivní
černorybízovou vůní, připomínající také
ovocné bonbónky Bonpari. Chuť je výrazně
ovocná s dominancí kompotované zelené
broskve, příjemně šťavnatá, hravá, dlouho
trvající.
Další informace: Zlatá medaile nominační soutěž Velkopavlovické podoblasti, Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice, Stříbrná medaile Festwine,
3 korunky Král vín
Doporučená lahvová zralost: 2013-2017
Výrobce/distributor: Ing. Mokruša Petr

Vaše poznámky:

M O K RU S A
M U T Eˇ N I C E

HIBERNAL
117

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

85

Hibernal
2010
výběr z hroznů

Mutěnice
Úlehle
středně těžká s vyšším obsahem jílu
23.10.2010
86,0
24,4
10-13-šb
2 000
31,6
10,0
12,9
28,9
Zlatá barva vína s příjemnou vůní citrusů
a drobného ovoce má chuť angreštu, s jemným nádechem černého rybízu přecházející
do medových tónů vyzrálého vína.
Další informace: Zlatá medaile Hradecký pohár vína 2011,
Stříbrná medaile Vinoforum Maribor 2012,
Ocenění - TOP 77 2012, Ocenění - Perla
vinic 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2015
Výrobce/distributor: LIVI spol. s r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

86

Ryzlink rýnský
2011
výběr z hroznů
Perná
Bergrus
vápenitá, černá spraš
21.10.2011
76,5
24,2
20/11
700
28,4
6,4
13,0
23,0
Toto víno pochází z viniční trati Bergrus
v obci Perná. Barva vína je světle-zeleno-žlutá. Svěže zralá chuť tohoto vína je
doplněná minerální zemitou vůní lipového
květu s medovou dochutí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Vinařství Popela

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

87

Ryzlink rýnský
2011
výběr z hroznů

Valtice
Pod Reistnou
hlinito-písčitá
3.11.2011
56,0
26,0
13/11
4 000
38,3
5,9
12,5
20,9
Plná a výrazná vůně sušených meruněk
a medu. V chuti víno zaujme bohatou
strukturou a plností, kterou umocňuje vyšší
zbytkový cukr.
Další informace: Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2012,
Stříbrná medaile Víno Bojnice 2012, Diplom
Valtické vinné trhy 2012, Stříbrná medaile
Král vín 2012, Stříbrná medaile Národní
soutěž vín mikulovské vinařské podoblasti
2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Střední odborná škola vinařská a Střední
odborné učiliště zahradnické

Vaše poznámky:

120

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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

88

Kerner
2011
výběr z hroznů

Miroslav
Weinperky
hnědozem
30.9.2011
65,0
25,0
3811
3 950
45,0
5,8
12,1
19,1
Barva je slámově žlutá, vůně je velmi svěží,
s nádechem do muškátových tónů. V chuti
je víno plné, kořenité s velmi dlouhou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile AWC Vienna 2011, Zlatá medaile Hradecký pohár vína 2011, Stříbrná
Plněno v: Štěpán Maňák, Žádovice 54
medaile Muvina 2011
tel. 518 626 122, Česká republika
www.vinarstvi-manak.cz
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Štěpán Maňák

Vaše poznámky:

sklizeň

2011

Kerner

víno s přívlastkem výběr z hroznů, polosladké
Vinařská oblast Morava
vinařská podoblast znojemská
vinařská obec Miroslav
viniční trať Weinperky

alk.

12,0 % obj.
Plněno v: Štěpán Maňák, Žádovice 54
tel. 518 626 122, Česká republika
www.vinarstvi-manak.cz

0,75 l
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výběr z hroz

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

89

Sauvignon
2011
pozdní sběr

Pavlov
Sahara
lehčí sprašová s vápencovými úlomky
27.10.2011
49,0
23,0
2327
11 200
15,8
6,2
13,3
22,7
Zářivá barva světlého zlata, svěží a minerální vůně připomínající angreštový kompot,
v pozadí s nádechem bylinek. Chuť je
šťavnatá, bohatá, s minerálním podtextem
a patrným zbytkovým cukrem, který se
v dochuti spojuje s příjemnou kyselinkou.
Další informace: Stříbrná medaile nominační soutěž mikulovské podoblasti, Zlatá medalie Sauvignon
Forum 2012, Zlatá medaile Prague Wine
Trophy 2012
Doporučená lahvová zralost: 2013-2014
Výrobce/distributor: Vinařství Pavlov, spol. s r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

90

Sauvignon
2011
výběr z hroznů

Zaječí
Plochovy
hlinito-písčitá
21.9.2011
51,5
24,5
5/11
15 300
32,2
6,0
12,5
24,1
Barva vína připomínající žlutý meloun.
Vůně je typicky černorybízová s pepřnatou
dochutí. Chuť je nasládlá černorybízová až
kopřivovo-angreštová.
Další informace: Vítěz kategorie Národní soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti, Zlatá
medaile Weinparade Poysdorfer 2012, Zlatá
medaile FESTWINE 2012, Stříbrná medaile
Women and Wines of the World International Competition 2012, Stříbrná medaile
AWC Vienna 2012, Stříbrná medaile Vínne
trhy Pezinok 2012, Stříbrná medaile MUVINA Prešov 2012, Stříbrná medaile Král vín
2012, Diplom Valtické vinné trhy 2012, Velmi
dobré víno TOP 77 - 2012
Doporučená lahvová zralost: 2011-2015
Výrobce/distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:

91

Víno - odrůda, název: Pálava
Ročník: 2010
Kvalita/jakost: výběr z hroznů
Vinařská obec: Popice
Viniční trať: Panenský kopec
Typ půdy: druhohorní navátá spraš s vysokým
obsahem vápna
Datum sklizně: 23.10.2010
Výnos (q/ha): 21,0
Cukernatost moštu (°NM): 26,0
Číslo šarže: G1010
Počet lahví partie: 5 350
Obsah zbytk. cukru (g/l): 34,9
Obsah kyselin (g/l): 8,8
Obsah alkoholu (% obj.): 12,5
Bezcukerný extrakt (g/l): 32,3
Senzorická charakteristika: Pálava je vlajkovou lodí vinařství Gotberg.
Pálava ročníku 2010 oslovuje milovníky vína
zářivě zlatavou barvou se zelenými reflexi,
vůní exotického koření, tropického ovoce
a velice čistou, svěží a nezaměnitelnou minerální chutí.
Další informace: Česká „Biopotravina roku 2012 v kategorii
víno“, Stříbrná medaile Terravino Israel, Zlatá medaile Nominační mikulovská podoblast 2012, Stříbrná medaile AWC Wiena 2012,
Bronzová medaile Nominační mikulovská
podoblast 2011
Doporučená lahvová zralost: 2011-2015
Výrobce/distributor: Gotberg a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

92

Tramín kořenný
2006
výběr z bobulí

Chvalovice
Dívčí hora
hlinito-písčitá
29.10.2006
30,0
27,0
6061
2 000
49,1
6,1
12,0
23,8
Víno je ušlechtilé s příjemnou vůní vánočního koření a citrusových plodů. V ústech
pohladí medovým zbytkovým cukrem
a jemnou minerálností. Tóny po sušených
rozinkách napoví o vysoké vyzrálosti hroznů.
Další informace: Bronzová medaile PARDUBICKÝ FESTIVAL
VÍNA 2008, Zlatá medaile VINALIES INTERNATIONALES 2009, Diplom VALTICKÉ VINNÉ
TRHY 2009, Diplom GRAND PRIX VINEX
2010, Zlatá medaile Národní soutěži vín
2012 – znojemská podoblast
Doporučená lahvová zralost: 2007-2017
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

93

Pálava
2011
výběr z hroznů
Popice
Panenský kopec
váté spraše
14.10.2011
45,0
25,0
1011
1 350
50,0
4,8
12,2
17,0
Panenský kopec terasových vinic Gotbergu
dává tradičně vína s vůní lučních bílých
květin, vanilky a akátového medu. Chuť
je také medová, jemně vanilková a velmi
harmonická.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Ing. Jiří Kopeček

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

94

Tramín červený
2005
výběr z bobulí

Slup
Kacperky
hlinito-písčitá
11.10.2005
40,0
28,0
484
2 320
60,2
6,7
11,9
29,7
Ušlechtilý Tramín červený zaujme bohatou
květinovou vůní s tóny po medu a koření.
Po ochutnání oceníte čistotu a zároveň
bohatost chuťového projevu. Potěší mazlivě
sladký zbytkový cukr a příjemně ovocná
dochuť připomínající vyzrálé broskve nebo
rozinky.
Další informace: Pečeť kvality AWC VIENNA 2007, Zlatá medaile GEWURZTRAMINER DU MONDE 2008,
Bronzová medaile PARDUBICKÝ FESTIVAL
VÍNA 2008, Zlatá medaile VINOFORUM
2008, Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2009,
Diplom GRAND PRIX VINEX 2010, Diplom
VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2010, Stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 2011
Doporučená lahvová zralost: 2006-2019
ZNOVÍN ZNOJMO
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO,
a.s.
VINAŘSK Á OBLAST MOR AVA, PODOBLAST ZNOJEMSK Á
VINAŘSK Á OBEC SLUP, VINIČNÍ TR AŤ K ACPERKY
ČESK Á REPUBLIK A

Vaše poznámky:
Znovín Gallery

T RAMÍN ČERVENÝ
2005

bílé víno s přívlastkem
výběr z bobulí

12,0 % obj.
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SLADKÉ
Název a autor díla na etiketě:
Proměny, Pavel Filip

0,5 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

95

Pálava
2011
výběr z bobulí

Vrbovec
Vinná hora
hlinito-písčitá
14.10.2011
102,0
27,0
22/11
2 150
67,0
6,4
12,0
19,8
Jemná harmonie muškátu a vanilky posazená v robustním zbytkovém cukru výběru
z bobulí vytváří atraktivní, plné víno pro
milovníky sladkých prožitků.
Další informace: Zlatá medaile Weinparade Poysdorf 2012,
Bronzová medaile Král vín 2012
Doporučená lahvová zralost: 2015-2016
Výrobce/distributor: Hanzel spol.sr.o/Vinařství Hanzel

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

96

Cuvée ANO
2011
výběr z hroznů
Velké Bílovice
sprašová

50,0
28,0
1101
3 900
97,7
5,5
8,0
29,0
Jedná se o cuvée Tramínu červeného a Pálavy. Barva je zlatá s překrásnými odlesky. Ve
vůni hledejte rozkvetlou louku, tóny lučních
květin a rozkvetlých stromů. Chuť sladce
medová, delikatesní a plná.
Další informace: Šampion Vinum Juvenale 2012, Stříbrná medaile Valtické vinné trhy 2012, Zlatá medaile
Výstava vín Šampionů Kutná Hora 2012,
Salon vín ČR 2013
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Petr Skoupil

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

97

Rulandské šedé
2009
ledové víno

Stošíkovice na Louce
U tří dubů
hlinito-písčitá až písčitá
18.12.2009
28,0
34,4
9094
10 000
176,9
8,5
9,4
37,3
Víno v sobě snoubí koncentrovanou krásu
vyzrálých hroznů a atraktivitu lokality ze
které vzešly. Vůní víno připomíná včelí
plástev plnou medu a v chuti potěší svěží
kyselinou, která senzoricky vyvažuje vysoký
obsah zbytkového cukru.
Další informace: SALON VÍN ČR 2012, Zlatá medaile na ICE
WINE DU MONDE 2012, Zlatá medaile na
SAUVIGNON FORUM 2012, Vítěz kategorie
sladkých vín na Národní soutěži vín 2012
– znojemská podoblast
Doporučená lahvová zralost: 2010-2020
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Vaše poznámky:

Ledové víno

Rulandské šedé
2009

bílé víno s přívlastkem
ledové víno
sladké
vinařská oblast morava, vinařská podoblast znojemská
vinařská obec stošíkovice na louce, viniční trať u tří dubů
česká republika
9,5 % obj. – obsah 0,2 l
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

98

Tramín červený
2008
slámové víno

Popice
Sonberk
spraš na třetihorních slínovcích
20.9.2008
35,0
42,0
0708
1 685
201,3
6,9
12,0
33,8
Víno krásné zlaté barvy,hutné s mohutnou
chutí, která nezapře charakter odrůdy Tramín. Ve vůni a chuti dominují tóny sušeného
ovoce, kandovaných okvětních plátků růže.
Chuť doplňuje krásná kyselina, vytvářející
dokonalou harmonii se zbytkovým cukrem.
Další informace: Hrozny byly lisováno po více než pěti
měsících vysychání dne 10. března 2009.
Champion MUVINA Prešov 2009, Velká Zlatá medaile IWSC San Francisco 2009, Zlatá
medaile VINALIES Paris 2010, Zlatá medaile
GEWURZTRAMINER DU MONDE Strasbourgh 2010, Stříbrná medaile DECANTER
London 2011
Doporučená lahvová zralost: 2010-2025
Výrobce/distributor: SONBERK a.s.

Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

99

Ryzlink rýnský
2010
slámové víno

Pasohlávky
U akátového lesa
písčito-hlinitá
9.10.2010
12,0
39,0
908
1 250
227,6
8,8
8,8
23,8
Víno s krásnou zlatou barvou, vůně připomíná sušené ovoce s tóny medu. Chuť je
sladká, plná a harmonická.
Další informace: Zlatá medaile Nominační výstava mikulovské vinařské podoblasti
Lisováno 22.2.2011
Doporučená lahvová zralost: 2013-2018
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:
Ročník:
Kvalita/jakost:
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:

100

Sauvignon
2011
slámové víno

Strážnice
Fěruňk
spraš
16.2.2012
20,0
43,4
5011
515
235,7
9,1
9,7
57,1
Vůně tohoto slámového vína, vyniká vysoce koncentrovanou vůní po kandovaném
ovoci a červených fíků. V chuti přechází do
medových tónů, které vínu dává dlouhotrvající plnost.
Další informace: Double Gold Terravino Izrael 2012, Zlatá
medaile Národní soutěž vín 2012, Approval
AWC Vienna 2012, Král vín České republiky
2012
Doporučená lahvová zralost: 2012-2015
Výrobce/distributor: Štěpán Maňák

Vaše poznámky:
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Seznam výrobců zastoupených
v Salonu vín České republiky 2013
Arte Vini spol. s r.o.
Hlavní 195
Chýně, 25301
Arte Vini je výrobcem vín z Nového Šaldorfu na Znojemsku.
V našem sortimentu naleznete suchá bílá a červená vína
a polosladké bílé z odrůdy Pálava. Naším cílem je nabídnout
vína vycházející z moravské vinařské tradice, vína, která
přináší radost pokaždé když se jich napijete a vína, která se
hodí k mnoha druhům naší pestré kuchyně. Příjemná ovocitost, elegance a svěžest, vysoká kvalita, moderní design
a provedení, to jsou hlavní přívlastky všech našich vín. Také z těchto
důvodů zmiňujeme „umění vinařského řemesla“ - vinice, ze kterých
hrozny pro naše vína pochází, jsou obhospodařovány ekologickým
způsobem, ve sklepě používáme tradiční, přírodní postupy výroby
a přitom etikety našich vín jsou přehledné, atraktivní a poutavé.
Sklepmistr: Dipl. Ing. René J. Vrátil
Telefon: 775 044 075
Fax:
E-mail: info@artevini.cz
www stránky: www.artevini.cz
Mobil: 775 044 075
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 60 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Bíza Petr
Okružní 830
Čejkovice, 69615
Vinařství Petr Bíza je rodinná firma založená v roce 1999
a navazuje na tradici předků, kteří přišli v roce 1771 z Francie na
Moravu. Rozloha vlastních vinic je 5 ha a z toho tvoří 70 % odrůdy
pro červená vína. Vinařství se specializuje na výrobu přívlastkových, archivních, speciálních vín nejvyšší kvality a celou svou produkci lahvuje. Vlajkovou lodí vinařství je Grand Cuvée Bizé a Grand
Cuvée Caberner, které zrají 18-36 měsíců v sudech barrique. Specialitou vinařství je výroba slámového vína z odrůdy Neronet.
Sklepmistr: Ing. Petr Bíza
Telefon: 776 120 439
Fax:
E-mail: vinbiza@centrum.cz
www stránky: www.bizavino.cz
Mobil: 776 120 439
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 5 ha
Roční produkce: 70 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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BMVinařství s. r. o.
Kostická 74
Tvrdonice, 69153
BMVinařství aneb Balgovo malé vinařství je rodinná firma,
kterou vede Jan Balga se svojí dcerou Nicol. Toto moderní
vinařství zpracovává hrozny z 16 ha vlastních vinic a z 4 ha
vybraných vinic z Mikulova. Naše krédo: DOBRÝM VÍNEM
CHCEME DĚLAT RADOST SOBĚ I VÁM, ABY SE NAŠE VINAŘSTVÍ STALO I VAŠÍM VINAŘSTVÍM.
Sklepmistr: Pavel Svoboda
Telefon: 603 858 945
Fax:
E-mail: info@bmvinarstvi.cz
www stránky: www.bmvinarstvi.cz
Mobil: 731 271 323
Počet pracovníků: 6
Rozloha vlastních vinic: 16 ha
Roční produkce: 50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Smetanova 220
Starý Plzenec, 33202
BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším výrobcem sektů s více
než sedmdesátiletou tradicí. Sekty stejnojmenné značky
jsou oceňovány pro svou nezaměnitelnou harmonii, jemný,
ale přesto osobitý charakter a elegantní, mimořádně čistou
chuť. Popularita u domácích i zahraničních konzumentů
sektů a ocenění získaná na soutěžích a výstavách po celém
světě jen potvrzují vysokou kvalitu šumivých vín Bohemia
Sekt.
Sklepmistr: Josef Švéda
Telefon: 377 197 111
Fax:
E-mail: obchod@bohemiasekt.cz
www stránky: www.bohemiasekt.cz
Mobil:
Počet pracovníků: 250
Rozloha vlastních vinic: 389 ha
Roční produkce:

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

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

České vinařství Chrámce s.r.o.
č.p. 32
Chrámce, 43401
České vinařství Chrámce s.r.o. je rodinná firma navazující
na práci Ing. Ivana Váni, který vinice vysazoval na bývalém
Státním statku Most od roku 1967. Z celkových 70 ha je
32 ha vysazeno na výsypce lomu Hrabák v Čepirozích,
34 ha na vrchu Špičák v Mostě, 3 ha na Hněvíně, kde byly obnoveny čedičové terasy ze středověku a 1 ha v Chrámcích.
Převažují modré odrůdy Rulandské modré, Svatovavřinecké
a Zweigeltrebe, z bílých se pěstují Müller Thurgau, Rulandské šedé, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Tramín, Irsai Oliver
a Kerner. Od roku 1994 se pro židovské obce v České republice vyrábějí též košer vína.
František Váňa
476 110 325
476 105 096
info@ceske-vinarstvi.cz
www.ceske-vinarstvi.cz
603 383 846
35
70 ha
150 000 litrů

Gotberg a.s.
U sadu 394
Popice, 69127
Gotberg se zapsal do vinařské mapy jižní Moravy v roce
2010, kdy představil veřejnosti svoji historicky první kolekci
vín. Vinařství vsadilo na přívlastková vína špičkové kvality
a zaměřilo se na odrůdy, které do zdejší lokality patří
a kterým se zde dobře daří, jako jsou Pálava, Tramín červený,
Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Muškát moravský, Rulandské šedé, Rulandské modré a další. Gotberg hospodaří na
třech viničních tratích Panenský kopec, Svidrunk a Sonberk.
Vinařství se nachází nedaleko Hustopečí v obci Popice, kde
sídlí v nové budově, která v roce 2009 získala ocenění „Nejlepší průmyslová stavba Jihomoravského kraje“ a je krásným
příkladem moderní vinařské architektury.
Sklepmistr: Ing. Stanislav Málek
Telefon: 530 330 132
Fax:
E-mail: gotberg@gotberg.cz
www stránky: www.gotberg.cz
Mobil: 774 987 778
Počet pracovníků: 10
Rozloha vlastních vinic: 43 ha
Roční produkce: 100 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

136

www.salonvin.cz
www.Winarskecentrum.cz

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Čejkovská 1324
Velké Bílovice, 69102
Habánské sklepy byly postaveny tzv. Habány roku 1614,
v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě. Habáni
si na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci a vynikající vinaři. Vinařství, které navazuje na jejich dědictví, se
nachází ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské
obci. Filozofie uplatňovaná při výrobě vín je dosáhnout
jemné čisté chuti při zachování odrůdového výrazu. Vína
z Habánských sklepů dlouhodobě získávají četná ocenění na
mezinárodních a tuzemských soutěžích např. San Francisco
IWC, Mundus Vini, Decanter World Wine Adwars, Valtické
vinné trhy.
Sklepmistr: Ing. Josef Svoboda, Ing. Přemysl Vašíček
Telefon: 519 346 233
Fax:
E-mail: obchod@habanskesklepy.cz
www stránky: www.habanskesklepy.cz
Mobil:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Hanzel spol.s r.o/Vinařství Hanzel
Malinovského 33
Miroslav, 67172
Vinařství Hanzel navazuje na dlouholetou rodinnou tradici výroby vína. Naše vinařství je zaměřeno na výrobu
kvalitních přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných na
nejlepších viničních tratích v okolí Miroslavi, jako jsou např.
Weinperky či Volné pole. Naše vína jsou vyráběna tradiční
i nejmodernější technologií. Maximální důraz kladený na
kvalitu hroznů, šetrné zpracování dává naším vínům výjimečný a osobitý charakter.
Sklepmistr: František Kabela
Telefon: 725 005 211
Fax:
E-mail: vinarstvi@hanzel.cz
www stránky: www.vinarstvihanzel.cz
Mobil: 725 749 408
Počet pracovníků: 4
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 60 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Hnidák Jaromír
Nová 97
Josefov, 69621
Vinařství se nachází na hranicích slovácké a velkopavlovické
podoblasti v obci Nový Poddvorov. Tradice výroby vína
sahá až do 30. let minulého století. Současnou podobu mu
dal J. Hnidák st., známý především jako výrobce výtečných
sauvignonů. Je to malý rodinný podnik zaměřený na výrobu
přívlastkových vín zejména z vlastní produkce hroznů zejména pro gastronomii a privátní zákazníky. Samozřejmostí
je používání moderních technologií při výrobě vín a šetrný
přístup k ošetřování vinic. Vinařství nabízí řízené degustace
pro menší skupiny zájemců.
Sklepmistr: Antonín Ryba
Telefon: 608 376 123
Fax:
E-mail: j.hnidak@email.cz
www stránky: www.vinarstvihnidak.cz
Mobil: 607 652 323
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 1,1 ha
Roční produkce: 12 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Horákova farma, a.s.
č.p. 1
Čejč, 69614
Tradice pěstování vinic a výroby kvalitních vín sahá v naší
rodině hluboko do historie. Do roku 2002 jsme však vinařinu
provozovali jen jako doplněk našich zemědělských aktivit.
V tomto roce jsme začali vysazovat nové vinice . V současnosti máme 15 ha vlastních vinic. Veškerá výměra je obhospodařována v systému integrované produkce, což znamená
omezené používání chemických přípravků. Nové sklepní
hospodářství jsme vybudovali v roce 2005. Pro výstavbu
jsme využili historický objekt bývalé konírny z poloviny
19.stol.. Původní sklepní hospodářství bylo zrušeno asi za
první republiky. Celá naše farma, včetně objektu dnešního
vinařství, byla od roku 1763 do roku 1918 majetkem císařské
rodiny. Při rekonstrukci jsme se snažily zachovat většinu
původních stavebních prvků.
Martin Bravenec
518 361 201
518 361 280
info@cshorak.cz
www.cshorak.cz
602 546 308
3
15 ha
40 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Kopeček Jiří ing.
Nám. Svobody 16
Valtice, 69142
Malé vinařství v centru Valtic. Vyrábí vína z hroznů vybraných vinic pod ochrannou známkou VINUM BONUM. Výroba
malých partií šetrnou metodou s minimálním zasahováním
do procesu jeho utváření, aby byl dán prostor pro přírodu
a terroir. Vína nemají současný módní projev, déle před
láhvováním zrají, ale mají delší životnost a rozmanité užití,
neboť mají vícevrstevnou vůni a chuť. Jsou vyráběna v omezeném množství a prodávají se jen u výrobce a na několika
málo vybraných místech.
Ing. Jiří Kopeček
519 352 083
519 352 083
j.kopecek@telecom.cz
www.vinumbonum.cz
777 743 494
1
0,3 ha
15 000 litrů

LIVI spol. s r.o.
Nádražní 835
Dubňany, 69603
Vinařství LIVI vzniklo v roce 1996. Navázalo na vinařství
založené v roce 1990 panem Miroslavem Chytilem. Sídlem společnosti jsou Dubňany, kde má firma moderní
zpracovatelskou linku, sklady, ale také restauraci, penzion
a firemní prodejnu. Vinice se nachází v katastru přilehlých
obcí – Mutěnice, Milotice a Ratíškovice. Celková plocha vinic
je 80 ha. V Miloticích vybudovala firma mikrovýrobnu v areálu vinných sklepů „ Pod Šidlenama“. Zde se firma zabývá
různými metodami maloobjemové výroby vín za pomoci
nejmodernějších technologií .
Libor Vacenovský
518 366 111
518 366 111
enolog@livi-dubnany.cz
www.livi-dubnany.cz
602 714 941
23
80 ha
400 000 litrů
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Maděřič Ludvík
Prušánská 318
Moravský Žižkov, 69101
Rodinná firma s více než dvacetiletou novodobou historií.
Produkujeme výhradně vína z vinic integrované a bio
produkce. Vinice se nachází ve třech viničních tratích na
jílovitohlinitých a písčitohlinitých půdách v obcích Moravský Žižkov a Velké Bílovice. Moderní technologie a rodinný
přístup k vínům i zákazníkům je pro nás nezbytností. Naši
zákazníci mohou využít kompletního servisu, včetně ubytování a gastronomických služeb. Při výrobě klademe důraz
zejména odrůdovou typičnost a harmonii chutí.
Sklepmistr: Ing. František Trojan
Telefon: 511 112 305
Fax:
E-mail: vino@vinarstvimaderic.cz
www stránky: www.vinarstvimaderic.cz
Mobil: 603 277 679
Počet pracovníků: 6
Rozloha vlastních vinic: 25 ha
Roční produkce: 200 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Mádlová Hana
Na Aleji 148
Velké Bílovice, 69102
Rodinná firma s roční produkcí 250 000 l vína z toho 200 000
lahví. Vinice o rozloze 11 ha jsou situovány pouze ve Velkých
Bílovicích. Většina v systému integrované produkce 2,3 ha
v biorežimu. Vlastní produkce hroznů pokrývá 1/3 a další
2/3 je přikupováno. Sběr hroznů pouze ruční. Technologie
je zaměřená na šetrné zpracování hroznů a školení vína. 15%
vína zraje ve dřevěných sudech. Majitelé se snaží podchytit
a zdůraznit naturel velkobílovských vinic ve víně. Specializace Rulandské šedé, Tramín a Zweigeltrebe.
Sklepmistr: Ing. František Mádl
Telefon: 602 155 844
Fax:
E-mail: malyvinar@slunce.cz
www stránky:
Mobil: 602 155 844
Počet pracovníků: 8
Rozloha vlastních vinic: 11,6 ha
Roční produkce: 250 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Maňák Štěpán
Žádovice 54
Žádovice, 69649
Vinařství Štěpán Maňák je středně velká firma rodinného
typu založená v roce 1992. Nachází se ve slovácké vinařské
podoblasti. Obhospodařuje 16,5 ha vinic v katastru obcí
Kostelec a Žádovice. Vinařství se snaží o výrobu vín s odrůdovým charakterem, kde se snoubí historie s moderní
enologií.
Sklepmistr: Karel Novotný
Telefon: 518 626 122
Fax:
E-mail: 603 275 122
www stránky: vinomanak@vinomanak.cz
Mobil: www.vinarstvi-manak.cz
Počet pracovníků: 7
Rozloha vlastních vinic: 16,5 ha
Roční produkce: 150 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Metroflora s.r.o.
Záluží 448
Milotice, 69605
Vinařství Metroflora bylo založeno v roce 2007. Nachází se
na jihovýchodě Moravy, kde má velmi příznivé podmínky
pro pěstování vinné révy. Díky nízké nadmořské výšce,
různorodosti půd a maximální intenzitě letních teplot,
vznikají vysoce aromatická, svěží a plná vína. Na základě
bohatých úspěchů na různých mezinárodních soutěžích
se vinařství Metroflora dostalo velmi rychle do podvědomí
široké veřejnosti.
Sklepmistr: Lubomír Gregorovič
Telefon: 606 765 035
Fax:
Mobil: metroflora@seznam.cz
E-mail: www.metroflora.cz
www stránky: 602 766 560
Počet pracovníků: 4
Rozloha vlastních vinic: 10 ha
Roční produkce: 60 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Mokruša Petr Ing.
Hasičská 807
Mutěnice, 69611
Jsme malé rodinné vinařství produkující limitované partie
přívlastkových vín. Své vinice obhospodařujeme ve vinařské
obci Mutěnice ve Slovácké podoblasti. Naší filosofií je poctivá vinařská práce a pečlivý přístup k vínu i vinicím.
Sklepmistr: Ing. Petr Mokruša
Telefon: 723 452 597
Fax:
E-mail: petr.mokrusa@tiscali.cz
www stránky: www.mokrusa.cz
Mobil: 723 452 597
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 0,5 ha
Roční produkce: 10 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

MORAVÍNO s.r.o.
Mikulovská 176
Valtice, 69142
Vinařská firma ve Valticích vyrábějící sortiment jakostních
a přívlastkových vín a vín v dárkovém balení.
Lubomír Černý
519 352 061
519 353 714
moravino@moravino.cz
www.moravino.cz
602 505 207
8
15 ha
300 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

PATRIA Kobylí a.s.
Augusty Šebestové 716
Kobylí, 69110
Firma hospodaří na 150 ha vlastních vinic s širokou odrůdovou skladbou. Úspěšně využívá příznivé půdní a klimatické
podmínky a pomocí moderní technologie vyrábí vynikající
červená vína. Z bílých odrůd se zaměřuje mimo jiné na aromatické odrůdy, jako je Muškát moravský, Tramín červený
a Pálava.
Marcel Lanžhotský
519 431 210
519 440 790
sklep@patriakobyli.cz
www.vinozkobyli.cz
724 545 201
65
150 ha
1 000 000 lahví

Pazderka Stanislav
č.p. 489
Bořetice, 69108
Vinařství je rodinného charakteru, vzniklo v roce 2002 výsadbou nových vinic. Vinařství je zaměřeno především na
výrobu přívlastkových vín, pouze z vlastních hroznů.
Sklepmistr: Stanislav Pazderka
Telefon: 602 949 465
Fax:
E-mail: pazderka@vinarstvipazderka.cz
www stránky: www.vinarstvipazderka.cz
Mobil: 602 949 465
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 20 ha
Roční produkce: 15 000 litrů

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

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

PROQIN s.r.o.
Vrchní 513
Velké Němčice, 69163
Rodové vinařství PROQIN se zaměřuje na produkci klasických šumivých vín metodou kvašením v lahvi a vybraných
tichých vín ve vinařské obci Velké Němčice. Vína a sekty
vyrábí PROQIN v malých partiích pro náročné zákazníky.
Společnost PROQIN aktivně spolupracuje s Mendelovou
univerzitou v Brně na výzkumu a vývoji nových produktů,
jako je například révový vinný olej nebo nízkoalkoholická
šumivá vína.
Ing. Kamil Prokeš
776 029 080
539 092 429
prokes@proqin.cz
www.proqin.cz
606 685 594
3
5 ha
50 000 lahví

Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Novinky 178
Prušánky, 69621
Jsme střední dynamicky se rozvíjející rodinné vinařství,
s tradicí sahající do 19. století, sídlící v obci Prušánky, s provozovnou v Moravské Nové Vsi a s archivními sklepy v malebné vesničce vinných sklepů „Nechory“. V současné době
pěstujeme révu vinnou na 15 hektarech vlastních vinic, kde
jednu třetinu výsadeb zaujímají odrůdy rodu Pinot. Celková
odrůdová skladba vinic je rozložena mírně ve prospěch
bílých odrůd. Veškerá produkce se zpracovává moderními
technologiemi ve vlastní provozovně, s cílem vyrábět vína
té nejvyšší kvality.
Sklepmistr: Ing. Luděk a Jaroslav Košutovi
Telefon: 518 374 182
Fax:
E-mail: vinarstvi@kosut.net
www stránky: www.kosut.net
Mobil: 728 676 326
Počet pracovníků: 6
Rozloha vlastních vinic: 15 ha
Roční produkce: 85 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Rodinné vinařství Stanislav Čevela
Na Vyhlídce 200
Strážovice, 69638
Naše vinařství je poměrně mladé a objemem výroby
patříme mezi malé vinaře. Výrobou kvalitních jakostních
a přívlastkových vín se za pomoci velmi šetrné spádové
technologie oficiálně zabýváme od roku 2002. Od roku 2006
zpracováváme výhradně hrozny z vlastní vinice, která byla
vysazena v roce 2004 na jižním svahu viniční tratě Stará hora
a která patří mezi nejvýše položené vinice na Jižní Moravě.
Sklepmistr: Stanislav Čevela
Telefon: 518 622 122
Fax:
E-mail: cevelova.dana@seznam.cz
www stránky:
Mobil: 602 518 291
Počet pracovníků: 4
Rozloha vlastních vinic: 2,14 ha
Roční produkce: 10 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

SONBERK a.s.
Sonberk 1
Popice, 69127
Vinařský dům Sonberk od významného architekta Josefa
Pleskota je postaven uprostřed vinohradů jako první moderní vinařská architektura a sklízí mnoho úspěchů doma
i v zahraničí nejen krásou a pohledy na pohoří Pálavy, ale
i kvalitou, technologií a funkčností. Vína každoročně získávají mnoho ocenění na světových výstavách. Sonberk je držitelem Regional Trophy Decanter 2010, několikrát se stalo
vítězem Prague Wine trophy, a bylo podruhé nominováno
do soutěže Vinařství roku. O Sonberku bylo psáno také ve
Financial Times a New York Times.
Sklepmistr: Oldřich Drápal, ml.
Telefon: 777 630 434
Fax:
E-mail: sonberk@sonberk.cz
www stránky: www.sonberk.cz
Mobil: 777 630 434
Počet pracovníků: 10
Rozloha vlastních vinic: 40 ha
Roční produkce: 150 000 lahví

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

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

SPIELBERG CZ, s.r.o.
Archlebov 406
Archlebov, 69633
O vína sklizená na vlastních vinicích o rozloze takřka 65 ha
se tu stará s týmem zkušených vinohradníků sklepmistr pan
Petr Vydařilý. Vinařství také úzce spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně a díky docentu Pavlouškovi procházejí vinařstvím k oboustranné spokojenosti kvalitní studenti
oboru. Stáří vinic je různé, od mladých vinic dávajících svěží
štíhlejší vína, až po vinice 40 let staré, z kterých vznikají
hutná extraktivní vína. Díky ekologickému pěstování révy
a jejího zpracování využívající moderního systému řízeného
kvašení, se daří produkovat přívlastková vína ve špičkové
kvalitě. Ta jsou proto určena především pro gastronomii
a do vinoték, ovšem s některými řadami se můžete setkat
i v běžné obchodní síti.
Petr Vydařilý
518 633 521
518 633 201
obchod@spielberg.cz
www.spielberg.cz
774 288 100
20
65 ha
210 000 lahví

Výrobce: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště
zahradnické
Ulice: Sobotní 116
Město, PSČ: Valtice, 69142
Charakteristika výrobce: Vinařská škola Valtice, jediná svého druhu v České republice
produkuje víno pouze z hroznů sklizených ve vlastních vinicích. Výroba je zaměřena na kvalitní lahvová, přívlastková
vína se specializací na výrobu bílých a růžových vín.
Sklepmistr: Lubomír Tichý
Telefon: 519 352 039
Fax: 519 352 221
E-mail: enolog.venerie@svisv.cz
www stránky: www.svisv.cz
Mobil: 736 676 716
Počet pracovníků: 10
Rozloha vlastních vinic: 32 ha
Roční produkce: 60 000 lahví
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Šamšula Jakub vinařství
Lacinova 7
Brno, 62100
Naše butikové vinařství, které celou svou produkci lahvuje,
se specializuje na výrobu limitovaných partií přívlastkových, převážně bílých, vín exkluzivní kvality pocházejících
z redukovaných sklizní hroznů většinou z vlastních vinic.
Vinařství je pro nás posláním a každodenní výzvou, věnujeme se mu s plným nasazením a jen ty nejlepší hrozny, které
nám příroda dovolí sklidit přetváříme ve víno, se kterým se
Vám dostává do rukou ztělesněná práce ve vinici a sklepě.
Vychutnejte si vzácný okamžik souznění s vinařem, vinicí
a vinařskou tradicí Čejkovic.
Sklepmistr: Jakub Šamšula
Telefon: 603 927 741
Fax:
E-mail: jakub@samsula.cz
www stránky: www.samsula.cz
Mobil: 603 927 741
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 1 ha
Roční produkce: 20 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Školní statek, Mělník
Dobrovského 1777
Mělník, 27601
Školní statek Mělník hospodaří přibližně na 23 ha a spadá
do severní vinohradnické oblasti, mělnické podoblasti.
Spolupracujeme s Českou zahradnickou akademií Mělník
při výuce studentů zaměřujících se na vinařství a sklepní
hospodářství. Veškerou sklizeň zpracováváme sami. Roční
produkce vinařství je 80 000 - 100 000 lahví.
Sklepmistr: Vojtěch Kušina
Telefon: 315 622 549
Fax:
E-mail: statek@zas-me.cz
www stránky: www.statek.zas-me.cz
Mobil: 606 633 591
Počet pracovníků: 5
Rozloha vlastních vinic: 22 ha
Roční produkce: 90 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Tichý Richard Ing.
Hlavní 34
Hrušky, 69156
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 dohromady 6,5 ha vinohradů ve špičkových
viničních tratích 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: Ing. Richard Tichý
Telefon: 603 932 443
Fax:
E-mail: rtichy@seznam.cz
www stránky: www.bonuseventus.cz/tichy
Mobil: 603 932 443
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 3 ha
Roční produkce: 15 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Velkobílovická vína s.r.o.
Žižkovská 1374
Velké Bílovice, 69102
Moderní vinařská firma přinášející na trh mladá a svěží vína
s důrazem na odrůdový projev. Na vinicích je vysazená
široká skladba 20 odrůd, 12 bílých, 8 červených. Z modrých
vyrábí též růžová vína a klarety. Vinařství vyrábí dvě řady
vín. V základní najdeme mladá, svěží a ovocná vína na denní
konzumaci. Do prémiové jsou každý rok zařazena jen ta
nejlepší vína s archivačním potenciálem. Leží delší dobu na
jemných kalech, vína jsou tak plnější a zakulacená.
Sklepmistr: Stanislav Krejčí, Petr Šrámek
Telefon: 775 769 011
Fax:
E-mail: info@velkobilovickavina.cz
www stránky: www.velkobilovickavina.cz
Mobil: 775 769 012
Počet pracovníků: 4
Rozloha vlastních vinic: 20 ha
Roční produkce: 120 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Čech s.r.o.
Chalupy 25
Tvrdonice, 69153
Vinařství Čech s.r.o., které najdete v obci Tvrdonice a které
patří do Slovácké vinařské podoblasti - to je původně velmi
úspěšná vinařská firma ČEBAV , která byla ověnčena vavříny
z mnoha tuzemských i zahraničních soutěží. V roce 2010 se
přejmenovala na Vinařství Čech. Hospodaří na 20 ha vinic.
Převážná většina produkce je zaměřena na kvalitní vína přívlastková, nabízí i vína ledová a barikovaná – při celkovém
objemu výroby cca 80.000 lahví ročně.
Sklepmistr: Ing. Petr Čech
Telefon: 739 631 375
Fax:
E-mail: cech@vinoztvrdonic.cz
www stránky: www.vinoztvrdonic.cz
Mobil: 739 631 375
Počet pracovníků: 9
Rozloha vlastních vinic: 20 ha
Roční produkce: 80 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinařství Jan Plaček
Moravské Bránice 39
Dolní Kounice, 66464
Mladé vinařství bez rodové tradice, které všechna vína vyrábí moderně na nové technologii v prostorách vinařského
dvora. Široká škála vín pochází z hroznů převážně z vlastních
vinic. Na 17 ha révy vinné pěstují hrozny v ekologickém režimu.
Sklepmistr: Ing. Jan Plaček
Telefon: 533 386 506
Fax:
E-mail: info@vinoplacek.cz
www stránky: www.vinoplacek.cz
Mobil: 723 067 276
Počet pracovníků: 4
Rozloha vlastních vinic: 30 ha
Roční produkce: 55 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Josef Dufek
U Trati 421/7
Svatobořice-Mistřín, 69604
Vinařství moderního typu, využívající více jak 100-leté
zkušenosti z výroby vína svých předků v rodině snoubené
s používáním nejmodernějších dnešních technologií jako
jsou pneumatické lisy, vinifikátory, flotace, řízené kvašení
a další. Hrozny pochází z nových vlastních vinic obdělávaných v rámci integrované produkce s maximální šetrností
k přírodě a to ve 30-ti odrůdách. Vyráběná vína jsou v drtivé
většině přívlastková v kategoriích kabinetní až slámové vína.
Část z nich zraje v dubových sudech. Motto vinařství je: “ Vše
se podřizuje kvalitě“.
Sklepmistr: Martin Škápík, Zbyněk Náplava
Telefon: 603 275 655
Fax:
E-mail: josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz
www stránky: www.vinarstvi-dufek.cz
Mobil: 603 275 655
Počet pracovníků: 10
Rozloha vlastních vinic: 15 ha
Roční produkce: 100 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinařství Karel Válka
Kroužek 428
Nosislav, 69164
Rodinné vinařství vzniklo v roce 1991 a navázalo na tradice
předků. Dnes obhospodařuje 6 ha vinic v historické vinařské
obci Nosislav v jedinečné trati Přední hory, na půdě bohaté
na vápník. Sepětí s přírodou, historií a krajinou, udává styl
celému vinařství. Osobitá vína z kvalitní vlastní suroviny zrají v historických sklepech, bílá v tancích, červená v sudech,
a díky autochtonnímu kvašení mají delší potenciál zrání.
Certifikované vinařství nabízí příjemné posezení ve sklepě
i ve vinařském dvoře, kde můžete v období burčáku sledovat
proces zpracování hroznů. Produkci vín s rukopisem vinaře
doplňuje výroba specialit jako hroznové želé, čokoládové
pralinky a další.
Sklepmistr: Bc. Milada Válková, ing. Karel Válka
Telefon: 547 231 628
Fax:
E-mail: sklepmistr@karelvalka.cz
www stránky: www.karelvalka.cz
Mobil: 776070644
Počet pracovníků: 2
Rozloha vlastních vinic: 6 ha
Roční produkce: 15 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Kubík
Ve dvoře 671
Velké Bílovice, 69102
Jsme středně velké rodinné vinařství, které se nachází v největší vinařské obci v ČR Velké Bílovice. Vyrábíme jakostní
a přívlastková vína. Vína, která ve Vás zanechají příjemný
pocit, vytvoří dobrou náladu. Výrobě vína věnujeme mnoho
péče a času, protože jen tak vyrobíme vína, za kterými se budete rádi vracet a která si vychutnáte. Doplňkem k tomu jsou
samozřejmě moderní technologie, ale i již dávno osvědčené
a vyzkoušené postupy. Našimi odběrateli jsou především
gastronomická zařízení, vinotéky, ale také milovníci dobrých
vín. Dále pak nabízíme ochutnávky, posezení a ubytování
přímo v našich sklepích a výrobních prostorách.
Sklepmistr: Michael Kubík
Telefon: 608 830 416
Fax:
E-mail: michael.kubik@centrum.cz
www stránky: www.vinarstvikubik.cz
Mobil: 608 830 416
Počet pracovníků: 8
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce: 150 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Vinařství LAHOFER, a.s.
Brněnská 523
Dobšice, 67182
Vinařství LAHOFER se v roce 2012 stalo největším pěstitelem
vinné révy na Znojemsku. Spolu s firmou Vinice LAHOFER
obhospodařuje 410 hektarů třeba na tratích Babičák,
U Hájku, Volné pole, Waldberg či Lampelberg. V roce 2012,
po nákupech vinohradů a dovybavení vinařského dvora
novými technologiemi, byla výrobní kapacita vinařství navýšena na tři sta padesát tisíc lahví vína.
ing. Jiří Lancman
515 242 756
515 242 756
vino@lahofer.cz
www.lahofer.cz
602 766 157
15
410 ha
350 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
Nádražní 29
Mikulov, 69201
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.
Ing. Vojtěch Vít
518 384 124
518 384 125
david.chrapek@mikrosvin.cz
www.mikrosvin.cz
737 214 647
60
220 ha

Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Česká 149
Pavlov, 69201
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 z vinařských oblastí celého světa. Vína Vinařství Pavlov
získávají každoročně nejvyšší ocenění na prestižních mezinárodních soutěžích, například Terravino Izrael, Decanter
World Wine Adwars London, Vinalies Internationales Paris,
San Francisco IWC, Vinitaly, AWC Vienna.
Sklepmistr: Ctibor Čech
Telefon: 519 504 111
Fax:
E-mail: obchod@vinarstvipavlov.cz
www stránky: www.vinarstvipavlov.cz
Mobil:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Petr Skoupil, a.s.
Čejkovská 450
Velké Bílovice, 69102
Střední velkobílovické vinařství s tradicí produkce vína od
roku 1852. Přívlastková vína pocházejí z vlastních vinic.
Vinice jsou zařazeny v režimu integrované produkce. Zrání vín probíhá metodou řízeného kvašení, červená vína
procházejí vinifikací v dřevěných sudech. Vinařský podnik
nabízí snoubení kvalitních vín, vinařské turistiky – ubytování a restaurace.
Sklepmistr: Petr Skoupil
Telefon: 607 237 470
Fax:
E-mail: cepek@skoupil.com
www stránky: www.skoupil.com
Mobil: 607 237 470
Počet pracovníků: 9
Rozloha vlastních vinic: 36 ha
Roční produkce 600 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Vinařství Popela
č.p. 262
Perná, 69186
Vinařství založeno v roce 1994. Vinařství obhospodařuje 20
ha vinic v katastru obce Perná a Bavory. Zaměřujeme se na
jakostní a přívlastková vína ze známých vinařských tratí jako
jsou Purmice, Železná, Goldhamer.
Stanislav Popela, Vladimír Popela
519 517 117
519 517 117
vinarstvi.popela@seznam.cz
www.popela.cz
724 265 365
5
20,5 ha
58 000 litrů
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Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
č. ev. 104 E
Nový Šaldorf - Sedlešovice, 67181
Malé rodinné vinařství, se zaměřením na výrobu kvalitních
vín.
Sklepmistr: Petr Ilgner
Telefon: 515 243 802
Fax:
E-mail: spalek@saler.cz
www stránky: www.spalek.cz
Mobil: 723 388 882
Počet pracovníků: 5
Rozloha vlastních vinic: 8 ha
Roční produkce 50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš Oulehla
Nové Bránice 39
Dolní Kounice, 66464
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 nenapodobitelný výraz. Kounickou Frankovku miloval
básník Jan Skácel či místní rodák, prof. Jindřich Svoboda.
Z bílých vín doporučujeme Pálavu, Sauvignon či Rulandské
šedé. Chardonnay je vyráběno také metodou zráním na vinných kvasinkách. O stálé kvalitě vín se můžete přesvědčit při
řízených degustacích.
Ing. Luboš Oulehla
546 421 532
546 421 532
info@reginacoeli.cz
www.reginacoeli.cz
603 834 166
4
28 ha
100 000 litrů
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Vinařství U Dvou lip s.r.o.
Hýsly 162
Hýsly, 69650
Nově se rodící progresivní vinařství, které hospodaří na 35 ha
vinic v podhůří Chřibů v obci Hýsly ve slovácké podoblasti.
Půdní složení viničních tratí jsou převážně spraše s vysokým
obsahem jílovitých půd. Hrozny pochází z ekologické produkce bio vinic. Při produkci hroznů je kladen velký důraz na šetrné
zacházení s jedinečnou krajinou, která se nachází v malebném
koutě Slovácka. V meziřadí vinic naleznete směs kvetoucích
bylin podporující širokou biodiverzitu krajiny. Dominantu
vinic tvoří stoleté lípy se sochou svatého Jana Nepomuckého.
Dozrávají zde převážně odrůdy Sauvignon, Tramín a Muškát
moravský, z nichž vinařství vyrábí bio vína a predikátní vína.
Ing. Tomáš Kotal
518 384 124
518 384 125
info@udvoulip.cz
www.udvoulip.cz
737 214 508

Sklepmistr:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www stránky:
Mobil:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic: 35 ha
Roční produkce:

Vinařství U Kapličky s.r.o.
Vinařská 484
Zaječí, 69105
Rodinné Vinařství U Kapličky je zaměřeno na výrobu kvalitních
přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích. Šetrné zpracování hroznů z redukované sklizně technologií řízeného kvašení dává vínům osobitý charakter, který ještě
podtrhuje um a fantazie mladého sklepmistra. Sídlí v nově postaveném areálu, který jako by vypadl z malebných Ladových
obrázků, jehož součásti jsou neuvěřitelně zpracované sklepy,
vinárna, wellness centrum Relax Uprostřed vinohradů, Retro
music Club a restaurace Retro Gril, konferenční sály, degustační
prostory a krásně a pohodlně vybavený penzion s kapacitou
183 lůžek. Vhodný pro pořádání soukromých oslav, svateb,
firemních akcí i školení, či jen pro zastavení na sklenku dobrého
vínka. Nově nad tím vším i romantická rozhledna Dalibor.
Sklepmistr: Dalibor Babáček
Telefon: 606 766 147
Fax:
E-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www stránky: www.vinarstviukaplicky.cz
Mobil: 606 766 147
Počet pracovníků: 120
Rozloha vlastních vinic: 37,5 ha
Roční produkce: 300 000 lahví

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

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

VINIUM a.s.
Hlavní 666
Velké Pavlovice, 69106
Historie firmy sahá do roku 1936, kdy dvě stovky zemědělců
založily ve Velkých Pavlovicích vinařské družstvo VINOPA.
VINIUM je mladá, dynamická firma, která chce být následníkem a pokračovatelem těch nejlepších staletých tradic pěstování a výroby vína na jižní Moravě. Hrozny vykupujeme
z plochy téměř 2000 hektarů, v úrodných vinařských podoblastech Velkopavlovické, Mikulovské, Znojemské a Slovácké.
VINIUM má své sídlo v srdci tradiční vinařské oblasti – v metropoli moravského vinařství ve Velkých Pavlovicích.
Ing. Ján Gajda, Peter Mislovič, Libor Jestřáb – výrobní ředitel
519 403 111
519 428 670
vinium@vinium.cz
www.vinium.cz
737 207 717
60
0 ha
9 000 000 lahví

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 288
Kutná Hora, 28401
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. jsou rodinnou společností,
která vznikla v roce 2012 a dala si do vínku obnovit zašlou
slávu dlouholeté tradice pěstování révy na Kutnohorsku.
V Kutné Hoře a okolí pěstuje révu na 52 ha vinohradů.
Společnost jako jediná ve vinařské oblasti Čechy hospodaří
systémem ekologického vinohradnictví. Na dalším rozvoji
českého vinařství se naše společnost podílí také výsadbou
nových vinic. Na jaře r. 2005 jsme obnovili 0,5 ha starého
vinohradu „Nad zámkem“ v obci Kuks.
Sklepmistr: Lukáš Rudolfský
Telefon: 736 536 488
Fax:
E-mail: rudolfskyl@seznam.cz
www stránky: www.vinokutnahora.cz
Mobil: 736 536 488
Počet pracovníků: 9
Rozloha vlastních vinic: 52 ha
Roční produkce:

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

Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská 407
Valtice, 69142
Vinné sklepy Valtice jsou tradiční výrobce vín zaměřující se
především na produkci kvalitních odrůdových vín. Společnost
je největším pěstitelem révy vinné v ČR. Naše vinice, které se
nacházejí na valticku a zejména pak v okolí Pavlovských vrchů,
v mikulovské vinařské podoblasti, jsou zařazeny do systému integrované produkce. 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:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www stránky:
Mobil:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Ing. Miloslav Matocha, Zdeněk Horník, Zdeněk Antoš, Ing. Jaroslav Matocha

519 361 311
519 352 330
odbyt@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz
80
550 ha
4 000 000 lahví

VÍNO J. STÁVEK
Za Humny 176
Němčičky, 69107
VÍNO J. STÁVEK je rodinné vinařství sídlící ve VINAŘSKÉM DVOŘE
postaveném v roce 1929 v Němčičkách. Zdejší prostory plně vystihují styl malého butykového vinařství. Ze dvora vedou dvoře jak do
moderní haly, kde zrají bílá a rosé vína, tak do kvelbeného sklepa s
dřevěnými sudy pro zrání červených a likérových vín. VÍNO J. STÁVEK
se zaměřuje na originální vína z řady rosé, cuvée a především fortifikované. V dnešní době směr vinařství udává Ing. Jan Stávek, Ph.D.,
který své znalosti ze studií a četných zahraničních pobytů kombinuje
se zkušenostmi z několikagenerační rodinné vinařské praxe.
Sklepmistr: Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Telefon: 774 430 739
Fax:
E-mail: jan@jstavek.cz
www stránky: www.jstavek.cz
Mobil: 774 430 739
Počet pracovníků: 1
Rozloha vlastních vinic: 1 ha
Roční produkce: 20 000 lahví

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

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

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Luční 858
Rakvice, 69103
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 potencionálním zráním
na láhvi. Sortimentní řady jsou rozděleny podle původu
hroznů a technologického zpracování včetně fermentace
a zrání v dubových sudech. Společnost získala ocenění
Vinařství roku 2009.
Ing. Pavel Holub
519 360 870
519 360 889
michlovsky@michlovsky.com
www.michlovsky.com
777 569 610
71
110 ha
1 250 000 lahví

Vinum Moravicum a.s.
Vracovská 338
Bzenec, 69681
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.
Sklepmistr: Ing. Jan Bezchleb
Telefon: 775 773 507
Fax:
E-mail: info@vinummoravicum.cz
www stránky: www.vinummoravicum.cz
Mobil: 737 557 040
Počet pracovníků: 3
Rozloha vlastních vinic: 0 ha
Roční produkce 50 000 lahví

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

Vladimír Tetur
Záhumní 1277
Velké Bílovice, 69102
Výrobce jakostních a přívlastkových vín z Velkých Bílovic.
Vladimír Tetur
603 253 529

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Volařík Miroslav Ing.
Bezručova 30
Mikulov, 69201
Vinařství vzniklo v roce 2007 , kdy produkce byla kolem
30 tisíc lahví. Klademe důraz na šetrnou výrobu a zpracování, maximální kvalitu bez kompromisů, minimální chemické
zásahy ve vinici i ve sklepě pod přísným dohledem našeho
špičkového enologa p. Filipa Mlýnka. Zastáváme názor, že
víno se rodí ve vinici a víno je především obrazem lidské práce a lásky jemu věnované. Snažíme se minimálně ovlivňovat
to co s námi spoluvytvořila příroda. Obhospodařujeme unikátní vinice na Mikulovsku pod dohledem jednoho z nejlepší
odborníků na pěstování vinné révy p. Jindřichem Kadrnkou.
Vinice leží převážně v obcích Perná- tratě Železná, Purmice,
Kotelná ,Věstoňsko, Levá klentnická, Pravá klentnická. V Dolních Dunajovicích to jsou Zimní vrch, Plotny, Pod slunným
vrchem. V Březí to je Ořechová hora, Liščí vrch.
Filip Mlýnek
739 441 089
519 513 553
prochazka@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz
736 472 073
22
81 ha
200 000 lahví

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

vlad.tetur@gmail.com
www.vinarstvivladimirtetur.cz
603 253 529
4
11,5 ha
300 000 litrů
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

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

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.
Zámecká 1508
Bzenec, 69681
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o. dodává kvalitní tichá
moravská vína na domácí i zahraniční trh. Důraz je kladen
na odrůdovou charakteristiku, technologickou čistotu
a moderní projev všech produkovaných vín. Nabízí vína
s jedinečnou a nezaměnitelnou odrůdovou chutí a vůní,
která pochází z hroznů s garantovaným původem vinařské
oblasti Morava. Pro výrobu originálních moravských vín
dnes Zámecké vinařství Bzenec využívá nejmodernější
vinařské technologie. Používáním řízené technologie kvašení v kombinaci s osobitým přístupem vyrábí vína nejvyšší
kvality, která mají svou „duši“.
Ing. Petr Ptáček
518 384 124
518 384 125
noskova@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz
737 214 508
60
350 ha

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šatov 404
Šatov, 67122
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 znojemského
a hustopečského regionu 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.
Petr Drozd, Libor Tvarůžek
515 266 620
515 221 650
znovin@znovin.cz
www.znovin.cz
606712231
95
330 ha
4 000 000 lahví
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N
Nový
Ford Ranger s kinetickým designem a robustníí
k
konstrukcí vždy bezpečně dosáhne cíle. Jakoukoli ces-ttou. Dokonce i s přívěsem o hmotnosti až 3 500 kg. Má
á
ttotiž funkci stabilizace jízdy s přívěsem a jako jediný
ý
v
u
ve své třídě je držitelem 5 hvězdiček v nezávislém testu
b
bezpečnosti EURO NCAP. A navíc Ranger získal i titull
M
Mezinárodní pick-up roku 2013.

International Pick-Up
of The Year 2013.

Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz
nebo volejte 800 FORD CZ (800 3673 29). Foto je pouze ilustrační.

OD MORAVSKÉHO MUŠKÁTU
PO CHATEAU MARGAUX
S VAŠÍ MAKRO KARTOU

Ve víně je pravda. A pravdou je,
že nejširší sortiment vín najdete v MAKRO.
Spolehněte se na bohatou nabídku vín
z 18 zemí světa od lehkých stolních až po
ty nejexkluzivnější! A až si budete vybírat
zlatavé moravské bílé anebo plnokrevné
francouzské víno s jemným aroma
a nekonečnou dochutí z oblasti Bordeaux
– Château Margaux, jistě oceníte vytříbený
vkus a přehled MAKRO sommeliera.
MAKRO karta: vstupenka do světa čerstvosti,
kvality a velkého výběru
www.makro.cz

PARTNER PROFESIONÁLŮ

Někde se snaží
něco skrývat.

My Vám
ale nalijeme
čistého vína.
Běžný účet
vyberte si z naší nabídky balíčků běžných
účtů, který bude nejlépe vyhovovat Vašim
potřebám
Financování Vašeho vinařství
provozní ﬁnancování/kontokorent
a další produkty týkající se řešení Vašich
ﬁnančních potřeb vyberte společně
s naším bankéřem
Leasing
leasing a další ﬁnanční služby na míru
s možností mimořádných splátek
Více informací:
alena.spevakova@unicreditgroup.cz
tel.: 724 394 491 nebo na
www.unicreditbank.cz
a www.unicreditleasing.cz

Financování vinařů

S vodou to umíme...

18. mezinárodní
vinařský veletrh

24.–25. 5. 2013
Brno – Výstaviště
www.vinex.eu

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 152 985
Fax: +420 541 153 067
vinex@bvv.cz

Vaše víno si zaslouží
dokonalou péči
•
•
•
•
•
•
•

18 let jsme Vašimi partnery
zastupujeme svĚtové firmy v oboru
provozujeme síŘ prodejen v þR a SR
obslouží Vás odborný personál
nabízíme služby akreditované vinaŐské laboratoŐe
poskytujeme rozsáhlé enologické poradenství zdarma
zboží Vám uskladníme i dopravíme
www.vinarskepotreby.cz

AutorizovanÈ prodejnÌ a servisnÌ centrum TOSHIBA

Kopírovací stroje

Notebooky

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

Pro chvíle
ve vybroušeném
stylu

ZNOVÍN ZNOJMO
VINAŘ ROKU 2012

www.znovin.cz

PŘEDNÍ VÝROBCE POTRUBÍ
PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Odvodnění rychlostní komunikace I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

DIN EN ISO 9001:2008

Maincor s.r.o.
Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 468 203
Fax: 244 462 171
E mail: info@maincor.cz
www.maincor.cz

Český rozhlas Brno
rozhlas naší Moravy

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

WINE
Degustation

Váš průvodce
světem vína

DEGUSTACE
CESTY ZA VÍNEM
ROZHOVORY
OSOBNOSTI
TESTY VÍN
www.w-d.cz

Turistické informace kaÏd˘ mûsíc jiÏ 18. rok
Vydavatelství: Horčičkova 546,149 00 Praha 4 – Háje
tel./fax: +420 272 919 586, mobil: 608 032 397
608 079 270, 602 316 800, e-mail: travel-profi@volny.cz

www.travel-profi.cz
Inspiraci pro cestování hledejte
v TRAVEL profi – nejstar‰ím ãasopise
pro ãesk˘ cestovní ruch.

Turistické informace z České republiky,
Slovenska a Polska
www.travel-profi.cz

XVIII. ročník, 1/2013

XVII. ročník, 12/2012

Nenechte si ujít české veletrhy
a výstavy cestovního ruchu

Mozaika úspěchů Ústeckého kraje
str. 6
Výlety s průvodcem
do Českosaského Švýcarska
str. 9
Pozvánka na GO a Regiontour
str. 16-17
Přátele bych pozval
do Rothschild Palace
str. 19

Infotour a Cykloturistika HK
str. 2
Tourism Expo Olomouc
str. 3,15
Dovolená a Region Ostrava
str. 16
Holiday World Praha
str. 22-23

Turistické informace z České republiky
www.travel-profi.cz

XVII. ročník, 10/2012

Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska
www.travel-profi.cz

Křížové cesty Šluknovska
str. 6-7
Šifra 11. 11. 11
str. 9
Festival otevřených sklepů
tentokrát na Hustopečsku
str. 13
Vyhrajte víkend v Olomouci
str. 15

www.floowie.com
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Čtěte na str. 13

tením u nás
podpoíte
nai zem

 tte
Travel Profi
online

Publikuj. ti.Sdílej.Vydlávej

NOVÝ VELETRH NA OBZORU
Sejdeme se v polské Aréně Ostroda

Stáhnte si aplikaci Floowie

Čtěte na str. 21

pro iOS (iPhone, iPad), Android
nebo tte na PC a Mac

XVII. ročník, 6-7/2012

Turistické informace z Česka a Slovenska
www.travel-profi.cz

Pohádkové prázdniny
v Českém středohoří
str. 8
O chrudimských legendách
str. 13
American Classic Cars
na Černé louce v Ostravě
str. 18

XVII. ročník, 5/2012

Turistické informace z Česka a Slovenska
www.travel-profi.cz

Letošní ITEP Plzeň už v září!
str. 4
Výstaviště Flora Olomouc
a jeho aktivity
str. 17
Rothschild Palace
Golf Sport Bar plný sportu
str. 21

âeské ·v˘carsko

âeské stﬁedohoﬁí

Pravãická brána

Zámek Ploskovice

âtû
te na str. 6-7

Kru‰né hory
Bezruãovo údolí s ﬁíãkou Chomutovkou

Dolní Poohﬁí
Láznû EvÏenie Klá‰terec nad Ohﬁí
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Středeční příloha
Hospodářských novin
o cestování, sportu,
jídle a tipech na volný čas

Odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem
www.vinarskyobzor.cz

číslo 6, ročník 105/2012 • cena 67 Kč (předplatné 49 Kč)
Vydává Svaz vinařů České republiky

Praktické poznatky k odrůdě Roesler
Jak to vidí Tibor Nyitray
Tradice a moderní enologie
Výstava Víno napříč staletími

•
•
•
•
•

Nový web Vinařského obzoru nabízí
pro uživatele několik novinek:
chráněný přístup pro předplatitele
archiv starších čísel, kde budou postupně uveřejňovány
celá znění článků
interaktivní e-shop
rozšířené verze některých článků a informace, které by
v tištěné podobě časopisu již nebyly aktuální
diskuzní fórum pro registrované
Napište nám, jak se vám nové www stránky líbily.

www.vinarskyobzor.cz

vivat vinum
s pravidelnou rubrikou o víně

Nové možnosti pro čtenáře,
partnery i inzerenty.
Objednejte si výtisk zdarma
na webových stránkách časopisu.

Vydává:
CCB, spol. s r. o.
Okružní 19
638 00 Brno
Tel.: 545 222 779
Fax: 545 222 499
e-mail: predplatne@ibrno.cz
www.iBrno.cz

EDICE 101 Lidových novin
stovky příběhů, stovky zajímavých tipů a další čtení
101.lidovky.cz

LIDOVÉ NOVINY PRO IPADY A IPHONY
vy v deset večer, ostatní až ráno ve schránce či stánku
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VINAŘSKÉ OKÉNKO
NA RÁDIU ČAS DYJE

KAŽDÝ DEN PŘED POLEDNEM

JSME JEDINÉ RÁDIO V ČESKÉ REPUBLICE
VYSÍLAJÍCÍ PRAVIDELNÝ POŘAD PRO
VINAŘE A MILOVNÍKY VÍNA

Rádio Čas Dyje, Kasárenská 4, Hodonín
tel.: 518 39 99 00
www.radiodyje.cz
radiodyje@radiodyje.cz
HODONÍNSKO 91,4 ¨ BŘECLAVSKO 93,2 ¨ KYJOVSKO 91,8

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
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„DEJ SVÉMU VÍNU VEŠKEROU
LÁSKU A ČAS A ZÍSKÁ
KÁ TI SRDCE
KAŽDÉHO, KOMU JE
E NABÍDNEŠ.“
HABÁNSKÝ ZÁKON

Jedině píle, úcta k půdě i révě a starostlivá péče dají
vzniknout jedinečným vínům s neopakovatelným
charakterem – vínům, jež mají duši. To věděli před
čtyřmi staletími Habáni, kteří si na Moravě získali
respekt jako zruční řemeslníci a vynikající vinaři.
Pravda, která platila za Habánů, platí i dnes.

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

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.

AktualizovanÈ
a p¯epracovanÈ vyd·nÌ,
158 stran, broû.
form·t 110 x 205 mm,
cena 219 KË

DalöÌ publikace na
www.radix-knihy.cz
Toto aktualizované vydání zachycuje stav k roku 2012. Zejména jsou v něm popsány odrůdy, včetně nově uznaných
v prosinci 2011. Nově je zapracováno fotografické vyobrazení nejrozšířenějších odrůd.
Velká pozornost je věnována
i rozdělení vín podle kvality.
Nově jsou zde zachyceny tři
oblasti VOC, BIO vína, biodynamická a autentická vína.
Kniha přiblíží víno jeho začínajícím milovníkům a uspokojí i ty,
kteří již mají s vínem delší zkušenost a solidní znalosti. Jejím cílem
je srozumitelně seznámit všechny zájemce s nejnovějšími poznatky o víně a umožnit jim rozpoznávat jeho vlastnosti a kvalitu i lépe
se orientovat na neustále se zvětšujícím trhu domácích a zahraničních vín.
Spoustu cenných informací zde najdou i ti, kteří se vínem zabývají profesionálně, zejména pak jeho prodejci a sommeliéři.
Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. Narozen 30. 5. 1924
v Praze. Emeritní profesor Mendelovy univerzity
v Brně, šlechtitel nových odrůd révy vinné, autor
mnoha odborných článků a publikací o vinohradnictví a vinařství. Nositel státního vyznamenání –
Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Ing. Jiří Kopeček. Narozen 24. 4. 1955 ve Valticích.
Vinařský technolog, učitel vinohradnictví a vinařství na Střední odborné škole vinařské, nyní prezident Vinařské akademie Valtice. Je výrobcem
vína se zaměřením na původ hroznů a jejich šetrné
zpracování a propagátorem i prodejcem dobrých
a špičkových vín.

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

POZNEJTE OCHUTNEJTE 9å-.8)7-

Gotberg, a.s., U Sadu 394, 691 27 Popice, Czech Republic
phone: +420 530 330 132, e-mail: gotberg@gotberg.cz

www.gotberg.cz

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

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2013

Generální partner

Ê organizace soutěže „Salon vín – Národní soutěž vín
2013“

Hlavní partneři

Ê prezentace vín, která obdržela titul „Salon vín České
republiky“ ve veřejné degustační expozici umístěné
ve sklepních prostorách Národního vinařského centra na zámku ve Valticích
Ê odborné vzdělávání vinařů a degustátorů i veřejnosti
Ê zpřístupňování vinařské kultury milovníkům vína
Ê možnost využití prostor Národního vinařského centra pro účely firemních školení a prezentací
Ê podpora, propagace a prezentace vinohradnictví
a vinařství a související gastronomie

Partneři

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
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jaké poklady skrývá
tato země, už si je
vychutnáváte.

Úrodný kraj kolem Pálavských vrchů skrývá mnohem víc,
než uvidíte ze sedla kola při cestách rozlehlými vinohrady.
Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutů,
Keltů i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří
tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy. Jedním
z pokladů, které země vydala, je nejstarší nalezená plastika
ženy na světě, 27 tisíc let stará Věstonická Venuše. Další
cennosti můžete objevovat a doslova vychutnávat sami.
Stačí přijmout pozvání do jednoho ze stovek vinných sklepů
v unikátních sklepních uličkách.

Pálava
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