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Už jste ochutnali 
žernosecký čedič?

Každé víno nese stopy svého 
rodiště, místa, odkud pochází. 
Tahle čedičová skála je tu od 
nepaměti. A je to právě čedič, 
drásaný větrnými poryvy, 
obrušovaný deštěm, sněhem, 
mrazy a horkem, který dodává 
místním bílým vínům tak 
jedinečnou minerální chuť 

a vůni. Ale tohle je jen jedna 
skála. Znáte i zbytek Českého 
středohoří? Projeďte se po 
Labské stezce, vypravte 
se na Milešovku a ostatní 
dávno vyhaslé sopky nebo 
si vychutnejte plavbu 
meandrujícím úsekem Labe 
zvaným Porta Bohemica.

www.ceskozemepribehu.cz

Česko  – země příběhů. Prožijte ten svůj.
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Salon vín
národní Soutěž vín Čr 2014

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

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“.

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 sběry, výběry z bobulí, 

slámová vína, likérová vína).

Program B3 – Společná vstupenka(Program B1 + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 200 Kč
Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

C – Řízené degustace
Programy degustace vybraných vzorků řízené sommelierem. Počet účastníků těchto programů 

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

ON-LINE KATALOG A VAŠE HODNOCENÍ
Přihlaste se do WiFi sítě Salonu vín. Budete moci využívat on-line 
katalog Salonu vín na Vašem smart-phonu nebo tabletu, dělat si 
poznámky a hodnocení k jednotlivým vínům, zaznamenávat si vína 
k nákupu, hlasovat pro nejoblíbenější vína a vi-
nařství atd. Pro přihlášení budete potřebovat číslo 
a kontrolní kód z Vaší vstupenky.

www.salonvin.cz
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Záštitu nad Salonem vín – Národní soutěží vín ČR 2014 převzal
Ing. Miloš Zeman, CSc. 

prezident České republiky

Předseda hodnocení
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Propagace projektu za podpory

Záštitu nad Salonem vín – Národní soutěží vín ČR 2012 převzal

Čestný předseda hodnocení

Předseda hodnocení

Pořadatel Garant soutěže

Ve spolupráci
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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Život kolem nás se neustále zrychluje a my 

si vytyčujeme stále náročnější cíle a vyšší mety. 
Dnešnímu světu vládne víra v akceleraci, nasaze-
ní a výkon. Vinařství nemůže nereagovat. A je to 
tak správně. Každý dobrý vinař má potřebu za-
vádět nové poznatky, zdokonalovat technologie  
a svá vína neustále zlepšovat.

Naše vína se těší velké oblibě, získávají vý-
znamná ocenění a to je snad důkazem, že svou 

práci děláme nejen dobře - ale také s nejvyšším možným nasazením.
Na druhé straně jsem přesvědčený, že je důležité umět se uprostřed 

všeho toho shonu zastavit a zamyslet nad tím, co má smysl a co je opravdu 
důležité. Je to například přátelství. A víno a přátelé k sobě přirozeně patří. 
Jedno staré francouzské přísloví říká: „Ve vodě můžeš spatřit jen svůj ob-
ličej, ale ve víně můžeš uzřít srdce druhého“. Lahodné víno vychutnávané  
v důvěrné atmosféře, společně odborně okomentované, na jazyku pová-
lené a po polknutí pochválené působí blahodárně na naši duši i zdraví. 
Dokáže násobit radost, spojovat neslučitelné, smiřovat znesvářené a osvě-
žit zapomenuté. Lidé družní a otevření přátelství vydrží dlouho mladí. 

Vážení přátelé, přeji Vám, abyste si ve společnosti nejlepších vín vy-
chutnali každý okamžik a přijali je jako dar, který zušlechťuje a povznáší.

Josef Vozdecký
předseda Správní rady NVC
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Úvodní slovo prezidenta Svazu vinařů ČR
Vážení milovníci a příznivci našich vín,

jako už několik předchozích let, tak i v letošním 
roce se vinaři České republiky účastnili Salonu vín 
- Národní soutěže vín ČR, jejímž vrcholným cílem, 
kromě vzájemného porovnání výsledků své práce, 
je úspěch v podobě umístění vína v prestižním ka-
talogu a potažmo v celoročně nabízené kolekci vín  
v  Salonu 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 sou-
těži vín ČR, prostřednictvím Salonu 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 doporu-
čuji navštívit Salon opakovaně. Salon 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 struk-
tuře 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 vinohra-
dů.

 JUDr. Tibor Nyitray
 prezident Svazu vinařů ČR
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2014

Vážení přátelé, milovníci moravských 
a českých vín,
jsem rád, že jste přišli ochutnat vína oceněná ti-

tulem “Salon vín České republiky 2014“, prezento-
vaná v degustační expozici Národního vinařského 
centra ve Valticích. Jedná se již o 14. ročník tohoto 
nejnáročnějšího národního výběru přihlášených 
vín, který je založen na propracovaném vícekolo-
vém soutěžním systému. 

Všech 100 oceněných vín získalo v mezinárodně uznávaném stobodo-
vém systému podle standardu O.I.V. 85 až 89 bodů. Tyto výsledky odráží 
jednak vysoké a zároveň velmi vyrovnané hodnocení jejich kvality. Sou-
časně byla u těchto vín 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.  
Každý návštěvník tak během ochutnávání může srovnávat vlastní senzoric-
ké pocity s názory profesionálních degustátorů znázorněných v senzoric-
kých profilech u každého vína.

Statut soutěže dal záruku výběru až 80 % vystavovaných bílých a čer-
vených vín s obsahem do 12 g/l zbytkového cukru. Můžeme se tak těšit na 
chuťovou lahodnost spojenou s vysokou pitelností suchých, případně po-
losuchých vín a srovnávat s bohatou chutí několika vybraných špičkových 
vín polosladkých či sladkých. Důraz byl kladen také na poměrově spraved-
livé zastoupení vín z jednotlivých vinařských podoblastí, které se odrážejí 
ve specifickém charakteru autentických vín.

Nejvyšší počet vzorků vín v expozici reprezentují ročníky 2011 a 2012. 
Pro oba ročníky bylo charakteristické časté střídání teplejších a chladněj-
ších period. Průběh vegetace révy ročníku 2012 byl postižen nedostatkem 
vláhy a jarními mrazíky, které vyústily v podstatně nižší úrodu hroznů ve 
srovnání s rokem 2011. Naopak pro oba dva ročníky byly typické vyšší sumy 
aktivních teplot, které se projevily ve vysoké kvalitě sklizených hroznů. Bílá 
vína těchto ročníků vynikají aromatickou pestrostí, strukturovanou chutí  
s harmonickými kyselinami. Až 30 % všech vín představují vína červená po-
cházející z hroznů, kterým příznivé podmínky obou podzimů daly možnost 
dosáhnout pozoruhodně vysoké zralosti i v naší severní oblasti pěstování.     

Ochutnejme tedy bílá a červená vína, pomocí našich smyslů si s nimi 
povídejme, srovnávejme a potěšme. 

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
předseda hodnocení Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2014
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SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v rukou katalog již 14. ročníku Salonu vín - 

Národní soutěže vín ČR s navazující unikátní degus-
tační expozicí vín oceněných titulem „Salon vín České 
republiky“.

Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2014 je finální 
soutěž systému Národní soutěže vín. Na podoblastní 
kola navázalo dvoukolové hodnocení vlastní soutěže. 
V prvním kole vybraly degustační komise nejlepších 
dvě sta vín, ze kterých vzešlo ve druhém kole nejlep-
ších 100 vín s titulem „Salon vín ČR 2014“. Zároveň 

vybrala komise šampiona soutěže, vítěze kategorií a nejlepší kolekci.
Ocenění „Salon vín ČR“ je již několik let udělováno primárně dle podoblas-

tí, v závislosti na rozloze vinic v jednotlivých podoblastech. Jednotlivé pod-
oblasti 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). 

Každé oceněné víno má v degustační expozici vlastní prezentační box  
s kompletními údaji o daném víně. Již tradičně jsou analytické údaje a senzo-
rický popis vína doplněny aromatickými profily a profily mohutnosti a struk-
tury vína. 

Od loňského roku funguje další novinka – možnost zobrazení informací  
o víně na vašem smartphonu či tabletu přímo v degustační expozici. Expozi-
ce je pokryta WiFi signálem a informace o víně si můžete zobrazit přes webo-
vou stránku Salonu vín nebo načtením QR kódů, které jsou u každého vína.

Jsem velmi rád, že od prvního ročníku jde 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 informač-
ní 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 expozi-
ce o historii našeho vinařství, odrůdách révy vinné a také „Síň slávy“ našeho 
vinařství s prezentací vítězů soutěže „Vinařství roku“.

Kromě stálé prezentace 100 vín s titulem „Salon vín ČR“ pro vás připravu-
jeme také krátkodobé tematické prezentace dalších vín, např. vín od finalistů 
soutěže „Vinařství roku“, jarní prezentaci růžových vín a letní prezentaci mla-
dých vín oceněných na našich i zahraničních soutěžích vín. 

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 Salonu vín České republiky
Expozice vín oceněných titulem „Salon vín Čes-

ké republiky“ je umístěna v historických budovách 
zámku Valtice, v prostorách Národního vinařského 
centra, které byly rekonstruovány za přispění Evrop-
ské unie a Ministerstva zemědělství ČR. Kolekce Sa-
lonu vín je reprezentativním výběrem moravských 
a českých vín.

Statistika kolekce Salonu vín ČR
Celkem bylo do prvního kola soutěže přihlášeno 761 vín v sedmi kate-

goriích bílých, růžových, červených a šumivých vín. Titulem „Salon vín Čes-
ké republiky 2014“ bylo oceněno 100 vín. V poměrovém zastoupení bylo 
do kolekce vybráno 64 vín bílých, 34 vín červených a 2 vína šumivá. Od-
růdová skladba čítá 25 odrůd révy vinné a 3 vína cuvée. Nejúspěšnějšími 
odrůdami letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 11 zastoupeními, dále 
Chardonnay s 8 zastoupeními, Frankovka a Rulandské bílé se 7 zastoupení-
mi a Veltlínské zelené a Rulandské modré s 6 zastoupeními. Dle jakostního 
zařazení je 48 vín v pozdním sběru, 32 vín ve výběru z hroznů, 5 vín VOC,  
3 vína ledová, ve výběru z bobulí a jakostní, 2 vína slámová a zemská, 1 víno 
kabinetní a pěstitelský sekt.

Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2012 s 45 víny a ročník 2011  
s 43 víny. Nejstarší víno je z roku 2008. Nejúspěšnější vinařskou podoblastí 
byla podoblast mikulovská s 27, dále slovácká s 26, velkopavlovická s 24, 
podoblast znojemská s 20, mělnická s 1 vínem.

V letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Zámecké vinařství Bzenec 
s.r.o. s 9 víny, Vinné sklepy Valtice, a.s. se 8 víny, VINSELEKT MIChLOVSKý 
a.s. se 7 víny a ZNOVÍN Znojmo, a.s. se 6 víny. Celkem dodá vína do expozice 
Salonu vín 49 vinařských firem. 

Ing. Marek Babisz 
hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Seznam nominačních soutěží Salonu vín 
– Národní soutěže vín ČR 2014

Národní soutěž vín 2013 - oblast Čechy

Šampion: 
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2012 
- Žernosecké vinařství s .r .o ., Velké Žernoseky

Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie: 
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2012 
- Žernosecké vinařství s .r .o ., Velké Žernoseky

Kategorie B – bílá polosladká vína
Vítěz kategorie: 
Ryzlink rýnský, výběr z bobulí 2007 
- Luděk Vondrák, Mělník

Kategorie C – sladká vína
Vítěz kategorie: 
Rulandské modré, výběr z hroznů 2012 
- Školní statek Mělník

Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie: 
Modrý Portugal, jakostní víno 2012
 - Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, s .r .o .

Kategorie E - červená vína
Vítěz kategorie: 
Rulandské modré, české zemské víno 2011 
- Zlatá Praha, s .r .o .

Nejlepší kolekce: 
Žernosecké vinařství s .r .o ., Velké Žernoseky



www.salonvin.cz
 www.vinarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2013

Salon vin_narodni soutez vin_katalog_2013_loga sponzoru.indd   2-3 22.1.2013   10:51:10

11

Hlavní partneři

Generální partner

Mediální partneři

Partneři

Oficiální voda

Partneři

www.salonvin.cz
 www.vinarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

CHLAZENÍ    VÝČEPY  SERVIS

Národní soutěž vín 2013 - Slovácká podoblast

Šampion: 
Tramín červený, výběr z hroznů 2012 
- BMVinařství s .r .o ., Tvrdonice

Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá 
Šampion a vítěz kategorie: 
Tramín červený, výběr z hroznů 2012 
- BMVinařství s .r .o ., Tvrdonice

Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie: 
Rulandské šedé, výběr z bobulí 2007 
- Metroflora s .r .o ., Milotice

Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie: 
Sauvignon Barrique, slámové víno 2012 
- Vinařství Štěpán Maňák, Žádovice

Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie: 
Cabernet Sauvignon Rose, výběr z hroznů 2012 
- Tomáš Krist, Milotice

Kategorie E - červená vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie:
Dornfelder Barrique, výběr z hroznů 2011 
- Vinařství Štěpán Maňák, Žádovice

Kategorie F – červená vína polosladká
Vítěz kategorie: 
Merlot barrique, výběr z bobulí 2011
 - Vinařství Štěpán Maňák, Žádovice

Kategorie G – sekty
Vítěz kategorie: 
Bohemia Sekt Prestige brut, jakostní šumivé víno s.o. 2011 
- BOHEMIA SEKT, s .r .o . , Starý Plzenec

Nejlepší kolekce: 
Milan Sůkal, Nový Poddvorov
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Národní soutěž vín 2013 - Mikulovská podoblast

Šampion: 
Chardonnay Terroir, pozdní sběr 2011 
- Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .

Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie: 
Chardonnay Terroir, pozdní sběr 2011 
- Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .

Kategorie E - červená vína
Vítěz kategorie: 
Frankovka, výběr z hroznů 2011 
- VINSELEKT MICHLOVSKÝ a .s ., Rakvice

Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie: 
Chardonnay, výběr z hroznů 2011 
- NOVÉ VINAŘSTVÍ, a .s . 

Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie: 
Tramín červený, slámové víno 2010 
- ZD Sedlec

Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie: 
Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr 2012 
- Střední odborná škola vinařská 
a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice

Kategorie F – červená polosladká
Vítěz kategorie: 
Rulandské modré barrique, výběr z bobulí 2011 
- Vinařství Štěpán Maňák

Kategorie G – sekty s .o .
Vítěz kategorie: 
Sekt Chardonnay & Ryzlink vlašský, jakostní šumivé víno 2010 
- Tanzberg Mikulov, a .s ., Bavory

Nejlepší kolekce: 
Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .
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Národní soutěž vín 2013 - Znojemská podoblast

Šampion: 
Rulandské modré, výběr z hroznů 2011 
– ZNOVÍN ZNOJMO, a .s .

Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie: 
Sauvignon, pozdní sběr 2012 
– Vinařství LAHOFER, a .s .

Kategorie E - červená vína
Šampion a Vítěz kategorie: 
Rulandské modré, výběr z hroznů 2011 
– ZNOVÍN ZNOJMO, a .s .

Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie: 
Rulandské bílé, pozdní sběr 2011 
– Hanzel spol . s r .o ./Vinařství Hanzel, Miroslav

Kategorie C - sladká vína
Vítěz kategorie: 
Rulandské šedé, ledové víno 2009 
– ZNOVÍN ZNOJMO, a .s .

Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie: Rulandské modré, Flower line, pozdní sběr 2012 
– VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a .s .

Kategorie F – červená polosladká
Vítěz kategorie: 
Zweigeltrebe, výběr z hroznů 2011 
- Vinařství Hulata, Němčičky

Kategorie G – sekty s .o .
Vítěz kategorie: 
Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno s.o. 2009 
– BOHEMIA SEKT, s .r .o .

Nejlepší kolekce: 
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s .r .o .
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Národní soutěž vín 2013 - Velkopavlovická podoblast

Šampion: 
Cabernet Moravia GALLERY, jakostní víno 2012 
- PATRIA Kobylí, a .s .

Kategorie A - bílá vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie: 
hibernal, pozdní sběr 2012 
– Petr Mokruša, Mutěnice

Kategorie E - červená vína
Šampion a Vítěz kategorie: 
Cabernet Moravia GALLERY, jakostní víno 2012 
- PATRIA Kobylí, a .s .

Kategorie B - bílá polosladká
Vítěz kategorie: 
Grand Chateau hibernal, pozdní sběr 2012 
– VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE, a .s .

Kategorie C - sladká vína (bílá, růžová i červená)
Vítěz kategorie: 
Pálava, výběr z hroznů 2012 
– PATRIA Kobylí, a .s . 

Kategorie D - růžová vína
Vítěz kategorie: Rulandské modré klaret, pozdní sběr 2012 
– Vinařství Vajbar Kobylí

Kategorie F – červená vína polosladká
Vítěz kategorie: 
Ludwig Cabernet Moravia cuvée, pozdní sběr 2011 
– Vinařství Ludwig s .r .o .

Kategorie G – jakostní šumivá vína
Vítěz kategorie: 
STEPhANUS, pěstitelský sekt 2010
 - PROQIN s .r .o ., Velké Němčice 

Nejlepší kolekce: 
PATRIA Kobylí, a .s .
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Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2014
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 sou-
těžního systému Národní soutěže vín.

Pořadatel Soutěže
Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí sou-

těžního systému Národní soutěže vín. Svaz vinařů České republiky je od-
borným 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
• Prezident Svazu vinařů
• Výkonný ředitel Svazu vinařů
• Zástupce z řad vinařů - člen 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 min. 4 čle-

nové. 
• Rozhoduje prostou většinou svých členů.  V případě rovnosti hlasů rozho-

duje 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 organi-
začního výboru, Správní rady NVC 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 sou-
hlas s respektováním podmínek tohoto Statutu.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit vzorky vín přihlašovatele/výrob-
ce. Podmínky účasti v oblastních/podoblastních soutěžích systému Národ-
ní soutěže vín jsou dány podmínkami a statuty těchto soutěží v jednotli-
vých 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 jednotli-
vými organizátory, určenými garantem Soutěže – Svazem vinařů České 
republiky.

Na základě nominace z nominačních soutěží, za podmínek definova-
ných statutem jednotlivých nominačních soutěží, je výrobce nebo jiný při-
hlašovatel 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 podob-
lastech (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 F (12-45 g/l zb. cukru)
c) 18 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb. 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. 80 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 Salonu vín – Národní soutěže vín
Vínům, hodnoceným ve druhém kole, budou udělena následující oce-

nění:
•    „Šampion Salonu vín – Národní soutěže vín“ – bude udělen nejvýše hod-
nocenému 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“. Podmínkou 
udělení titulu vítěze kategorie je účast min. 5 vín v kategorii (z počtu vín při-
hlášených v 1. kole). 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 2014“ (dále jen „oceněných vín“) podle těchto kri-
terií:

a) 80 vín celkem v kategoriích A a E (bílá a červená vína 0-12 g/l zbyt-
kového cukru), která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednotli-
vých 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 F (12-45 g/l zb. cukru)
c) 9 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb. 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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Šampion soutěže, vítězové kategorií, 
nejlepší kolekce
Kategorie A – vína bílá suchá a polosuchá (0–12 g/l zb . cukru)

Šampion soutěže a vítěz kategorie A
Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2011, č. šarže 1075
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Kategorie B – vína bílá polosladká (nad 12-45 g/l zb . cukru)

Vítěz kategorie B
Chardonnay, výběr z hroznů, 2012, č. šarže 0712
Josef Fridrich, Vracov

Kategorie C – vína bílá sladká (45 g/l a více zb . cukru)

Vítěz kategorie C
Muškát moravský, výběr z bobulí, 2010, č. šarže 1004
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Kategorie E – vína červená suchá a polosuchá (0–12 g/l zb . cukru)

Vítěz kategorie E
Merlot, výběr z hroznů, 2012, č. šarže 1221
Ing. František Zapletal, Velké Bílovice

Kategorie G – jakostní šumivá vína stanovené oblasti („sekt s .o .“)

Vítěz kategorie G
Sekt Volařík, 2010, č. šarže 1001
Vinařství Volařík, Mikulov

Cena za nejlepší kolekci
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
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Komise hodnotitelů 2. kola Salonu vín  
– Národní soutěže vín ČR 2014
Předseda hodnocení 
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. 

Ředitel soutěže
Ing. Pavel Krška

Enolog soutěže
Ing. Marek Babisz

Komise: K01

Předseda komise: 
Libor Nazarčuk

Členové: 
Ing. Zuzana Menšíková, Tomáš Brůha, Branko Černý, Mgr. Ing. Marek Šťast-
ný, Ctirad Králík, Oldřich Drápal

Komise: K02

Předseda komise: 
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Členové: 
Ing. František Kupsa, Vlastimil Vávra, Bc. František Koudela, Zbyněk Kope-
ček, Jaroslav Chaloupecký, Ing. Luboš Oulehla 

Komise: K03

Předseda komise: 
Ing. Pavel Vajčner

Členové: 
Štěpán Maňák, Ing. Stanislav Málek, Lukáš Rudolfský, Ing. Jan Bezchleb,  
Filip Mlýnek, Miroslav Majer 
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Komise: K04

Předseda komise: 
Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

Členové: 
Ing. Kamil Prokeš, Ing. Bořek Svoboda, Stanislav Krejčí, JUDr. Luboš Bárta, 
MBA, Vladimír Tetur, Ing. František Mádl

Komise: K05

Předseda komise: 
Ing. František Drahonský

Členové: 
Ing. Richard Tichý, Richard Süss, Ivo Dvořák, Michal Šetka, Ing. Bronislav Pa-
velka, Ing. Josef Svoboda 
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Průvodce návštěvníka expozicí 
Salonu vín ČR 2014

Vína, oceněná titulem „Salon vín České republiky“, jsou celoročně pre-
zentována ve veřejné degustační expozici ve sklepních prostorách Národ-
ního 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 infor-
mační centrum moravských a českých vín.

Expozice vín „Salon vín České republiky“ je umístěna v historických bu-
dovách 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 areá-
lu, 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 progra-
mu je 90 minut.

A2 – Společná vstupenka – (Volná degustace + prohlídkový 
okruh zámku Valtice) – cena 419,- Kč
Zvýhodnění 86 Kč oproti běžným cenám. Využití vstupenky je vázáno ote-
vírací 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 progra-
mu 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 polo-
sladké, 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 účast-
níků 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 Ameri-
canExpress

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 2014. 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 tradičními informacemi o vínech oceněných titulem “Salon vín 
České republiky 2014“, se kterými se návštěvník expozice setká na infor-
mačních tabulích. Tento nesoutěžní systém hodnocení a grafického vyjá-
dření 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 sou-
středili 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, kte-
rá 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 nej-
lepším v Evropě i ve světě.

Prvními pěstiteli révy vinné na našem území byli pravděpodobně Kelto-
vé. Nejstarším důkazem historie vinařství na Moravě je však archeologický 
nález vinařského nože, s nímž římští legionáři obdělávali vinice pod Pála-
vou. 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 listi-
ny 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 pri-
vatizace 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 charakte-
ru.

Česká republika se dělí na dvě vinařské oblasti - Morava a Čechy a v rám-
ci nich na 6 podoblastí – znojemská, velkopavlovická, mikulovská a slovác-
ká 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, při-
čemž 96 % se nachází na Moravě. Z celkové plochy vinic je 67 % osázeno 
bílými odrůdami.

V České republice se vyrábí jakostní vína ze 31 bílých a 27 modrých od-
růd zapsaných ve Státní odrůdové knize. Zemská vína se produkují i z dal-
ších odrůd určených pro jejich výrobu. Nejvíce se pěstuje Veltlínské zelené, 
Müller Thurgau, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Frankov-
ka – každá odrůda na ploše více než 1.000 ha, což dohromady představuje 
více než polovinu našich vinohradů. Mezi pěstované odrůdy se řadí i něko-
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lik domácích novošlechtěnců, např. Muškát moravský, Pálava, z  modrých 
odrůd André, Cabernet Moravia a Neronet. V ČR působí okolo 800 registro-
vaných 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 růz-

ných 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 přiro-
zeného 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, z odrůd zapsaných ve Státní odrů-

dové knize nebo povolených v některém ze členských států EU, s cukerna-
tostí 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 potravinář-
skou inspekcí (SZPI). Etiketa obsahuje název vinařské oblasti, název odrů-
dy/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 nej-
výše tří odrůd vhodných pro výrobu jakostních vín

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 ověře-
ny 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 mini-

mální 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 cu-

kernatosti více než 27 °NM.

…ledové víno
Vzácné, velmi sladké víno vyrobené lisováním zmrzlých hroznů sklize-

ných 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 přidě-
lení známky VOC rozhoduje sdružení vinařů. Prvním apelačním systémem  
u nás je od roku 2009 VOC Znojmo. Dalšími VOC jsou Modré hory, Mikulov, 
Pálava a Blatnice.
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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 Vintage 
  Jahrgang

 Vinařská oblast Wine region 
  Weinbaugebiet

 Vinařská podoblast Wine sub-region 
  Weinbauuntergebiet

  Vinařská obec Wine commune 
  Weinbauort

 Viniční trať Vineyard 
  Riede

 Číslo šarže Production batch 
  Erzeugungspartie

 Typ půdy Type of soil 
  Bodentyp

 Datum sklizně Date of harvest 
  Datum der Weinlese

 Výnos na hektar Yield per hectare 
  Ertrag pro hektar

 Cukernatost moštu Must-weight 
  Zuckergehalt im Most

 Obsah zbytkového cukru Residual sugar 
  Restzucker

 Obsah kyselin Total acidity 
  Säuregehalt
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 Obsah alkoholu Alcohol by volume 
  Alkoholgehalt

 Bezcukerný extrakt Sugarless extract 
  Zuckerfreier Extrakt

Senzorická charakteristika vína Sensory characteristics of wine
  Sensorische Charakteristik 
  des Weines

 Další informace Other information  
  Weitere Informationen

 Doporučená lahvová zralost Recommended maturation
  period in bottle 
  Empfohlene Flaschenreife

 Výrobce Producer 
  Produzent

 Charakteristika výrobce Producer characteristics 
  Charakteristik des Produzenten

 Telefon Telephone 
  Telefon

 Počet pracovníků Number of employees 
  Arbeiterzahl

 Rozloha vinic Total vineyard planting 
  Weingartenfläche

  Roční produkce Annual production  
  Jährliche Produktion

 Vaše poznámky Your notes 
  Ihre Bemerkungen



Národní vinařské centrum, o.p.s.
Zámek 1, 691 42 Valtice

tel./fax: +420 519 352 072, e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
POŘÁDANÉ V NÁRODNÍM VINAŘSKÉM CENTRU

Úvod do degustace vína

Degustace vína – věda i umění

Sommelier junior

Moderní vinař

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů  
pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2

Termíny kurzů najdete v sekci Kurzy a semináře na

www.vinarskecentrum.cz
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Vinařská mapa České republiky
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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: 

 
 
 
 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský
2011
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Zimní vrch
černozem se sprašovito-slínovitým  
podložím
24.11.2011
90,0
20,0
1010
5 300    
5,0
5,1
12,6
20,0
Zlatavé víno Vás osloví svou svěžestí a pes-
trou škálou rozmanitých vůní, mezi nimiž 
dominuje aroma žlutého melounu a vanilky. 
Harmonická, lehce minerální limetková chuť 
s příjemně vybalancovanou kyselinkou, pří-
jemně pohladí váš jazyk. Závěrem můžete 
zde cítit tóny sušeného banánu a vlašských 
ořechů.
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2013, 
Salon vín ČR 2014
2014-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

34

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

1
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský
2012
pozdní sběr
Novosedly
Stará hora
štěrkové jíly s vysokým obsahem vápníku
26.10.2012
65,0
22,0
20/12
4 650    
7,2
6,8
12,5
19,1
Barva vína je světle žlutá, jemně zelenkavá. 
Vůně je výrazná, ovocná. Plátky zeleného 
jablíčka přelité šťávou limetky posypané 
sekanými vlašskými ořechy a kousky sušené 
meruňky se prolínají s jemnou mineralitou. 
Chuť je extraktivní, plná. Nabízí plátek čer-
veného grepu posypaný šupinkami pome-
rančové kůry a sušenými hrozinkami. Leh-
kou slanost završuje jemný máslový podtón 
daný zráním vína na jemných vinných kva-
sinkách.

2014-2015
Vinařství Kovacs s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

35

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

2
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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: 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský
2011
výběr z hroznů
Novosedly
Kamenný vrch
kamenitá
26.10.2011
60,0
24,0
2811
3 400    
11,1
5,8
12,5
26,5
Vůně vína je extraktivní a tvoří aroma, ve 
kterém se spojuje lehce květnatá vůně, de-
centní mineralita s nádech vlašských oře-
chů. Chuť je minerální s jemně nasládlou 
dochutí. Příjemná kyselinka dává vínu dlou-
hou perzistenci.
Zlatá medaile Národní soutěž vín mikulov-
ské podoblasti, Zlatá medaile - Wine Prague 
Trophy
2014-2016
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

36

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

3
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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:

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský
2011
VOC
Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
hlinitá
19.10.2011
60,0
22,0
113
6 900    
12,0
4,6
11,5
20,0
Vůně vína je minerální, ovocná s jemnými 
tóny medu a zralého ovoce. Chuť je harmo-
nická, doplněná jemnou slaností a minera-
litou.
 
2014-2018
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

37

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

4
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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: 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené
2012
výběr z hroznů
Novosedly
Stará hora
štěrkovitá
17.10.2012
55,0
24,0
292
7 000    
2,1
5,7
12,1
19,3
Vůně vína je ovocná s jemnou decentní 
mandlovinkou. Chuť je plná, harmonická, se 
šťavnatou kyselinkou.

2014-2017
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

38

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

5

Veltlínské zelené
výběr z hroznů

2012

Vinařská obec noVosedly

Viniční trať stará hora

VALTICE est. 1430

Vinařská oblast Morava
Mikulovská podoblast

Vinařská obec Novosedly
Viniční trať Stará hora

Víno s přívlastkem, suché
Víno s prívlastkom, suché

Veltlínské zelené 2012
výběr z hroznů

Vůně vína je ovocná s jemnou decentní mandlovinkou. 
Chuť je plná, harmonická, se šťavnatou kyselinkou. Do-
poručujeme k rybám na roštu se zeleninou a k sýrům  
s bílou plísní. Doporučená teplota podávání je 8–12 °C. 
Skladujte bez přístupu světla tak, aby byl korek zalit ví-
nem. Víno je možné archivovat.

Vinné sklepy Valtice a.s.

Obsahuje oxid siřičitý / Obsahuje oxid siričitý                            
Nevratná láhev

Plněno v: / Fľašovateľ:
Vinné sklepy Valtice, a. s.
Vinařská č. 407, 691 42 Valtice, Česká republika
Víno z České republiky
www.vsvaltice.cz

Alk. 12,0 % obj.
0,75 l

Č. šarže 292
ev.č.j. 102F1-13/1
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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:
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené
2012
pozdní sběr
Velké Bílovice

černozem
3.10.2012
60,0
22,0
218
12 800    
3,8
5,5
12,5
17,1
Svěží ovocité víno žlutozelenkavé barvy.  
V chuti a vůni lehce cítíme lipové květy,  
v dochuti pikantní kyselinka.
Stříbrná medaile Medzinarodowy Galicyjski 
konkurs win Polsko
2014-2018
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

39

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

6



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:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené
2012
VOC
Vrbovec
Waldberg, Slunný vrch
hluboké písčito-hlinité půdy na sprašo-
vém podloží
10.10.2012
45,0
22,8
12/10
6 900    
6,6
5,3
12,5
18,9
Víno s výrazným odrůdovým charakterem 
je zelenkavě zlatavé barvy, vůně s typic-
kou kořenitostí vrboveckých „veltlínů“, do-
plněná jemnou pepřnatostí a květnatým 
nádechem. Vše je podpořeno i v chuti mi-
nerálním základem ze starých keřů vinice 
„Waldberg“ (45 let), který dodává vínu také 
plnost, vyváženost s harmonickým po-
měrem lehkého zbytku přírodního cukru  
a elegantní kyselinky. Dochuť vína zvýraz-
ňují také tóny akátového medu a mandlí, 
což dotváří celkovou strukturu lahodně pi-
telného suchého vína.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Znojem-
ská podoblast, Stříbrná medaile Král vín ČR, 
Stříbrná me-
daile Prague 
Wine Trophy
2014-2018
VINAŘSTVÍ 
WALDBERG 
VRBOVEC 
s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

40

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

7
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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: 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené
2011
pozdní sběr
Žabčice
Horní díly
písčito-hlinitá
4.10.2011
40,0
22,0
1113
4 000    
7,3
5,7
12,5
19,5
Světle zelenožlutá barva lipového květu. 
Plná vůně zralého hroznu je doplněna vůní 
zeleného pepře. V chuti typická pro veltlín, 
mírně zemitá příchuť doplňující příjemný 
zbytkový cukr a kyselinu.

2014-2017
CHATEAU LEDNICE a.s.

Evidenční číslo vína:   

41

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

8
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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: 
 
 
 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

 
Vaše poznámky:

Veltlínské zelené
2012
výběr z hroznů
Miroslav
Weinperky
písčito-hlinitá, slabě štěrkovitá
19.10.2012
90,0
24,4
2021
11 400    
8,5
6,4
13,5
20,9
Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly cu-
kernatosti (sladkosti) tak vysoké, že část 
přírodního cukru z hroznů zůstala ve víně  
a příjemně doplňuje mimořádnou aromatič-
nost a kořenitost tohoto vína.  Cukernatost, 
původ hroznů i chuťové vlastnosti tohoto 
vína s přívlastkem „výběr z hroznů“ ověřila 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
vlastní technologii výroby vína pak ověřilo 
opatství tak, aby odpovídalo požadavkům 
Kodexu kanonického práva na mešní víno. 
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013  
- Znojemská podoblast
2014-2018
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

42

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

9

jubilejní víno
augustiniánského opatství

veltlínské Zelené

2012

13,5 % obj. 0,75 l

ČESKÁ REPUBLIKA, VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
PODOBLAST ZNOJEMSKÁ, VINAŘSKÁ OBEC MIROSLAV

VINIČNÍ TRAŤ WEINPERKY

P O L O S U C H É

bílé víno s přívlastkem výběr z hroznů
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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: 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené
2011
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Kraví hora
štěrkovitá
10.10.2011
50,0
21,0
137
13 350    
0,8
5,4
12,2
20,3
Vůně vína je příjemná, připomínající roz-
kvetlou louku. Chuť je příjemně pikantní  
a harmonická.
Diplom Valtické vinné trhy 2012
2014-2016
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

43

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

10

SylvánSké zelené
pozdní sběr

2011

Vinařská obec Dolní DunajoVice

Viniční trať kraVí hora

VALTICE est. 1430

Vinařská oblast Morava
Mikulovská podoblast

Vinařská obec Dolní Dunajovice
 Viniční trať Kraví hora

 Víno s přívlastkem, suché
 Víno s prívlastkom, suché

Sylvánské zelené 2011
pozdní sběr

Vinné sklepy Valtice a.s.

Obsahuje oxid siřičitý / Obsahuje oxid siričitý                            
Nevratná láhev

Plněno v: / Fľašovateľ:
Vinné sklepy Valtice, a. s.
Vinařská č. 407, 691 42 Valtice, Česká republika
Víno z České republiky
www.vsvaltice.cz

Alk. 12 % obj.
0,75 l

Č. šarže 137
ev.č.j. 77D1-13/13

Vůně vína je příjemná, připomínající rozkvetlou louku. 
Chuť je příjemně pikantní a harmonická. Doporučuje-
me k tučným rybám a nakládaným sýrům. Doporučená 
teplota podávání je 8–12 °C. Skladujte bez přístupu 
světla tak, aby byl korek zalit vínem. Víno je možné ar-
chivovat.



44

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: 
 
 
 

Další informace: 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené
2012
výběr z hroznů
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinito-písčitá
15.10.2012
40,0
24,0
19/12
3 300    
10,2
4,8
13,5
19,8
Jemné a plné víno žlutozelené barvy s jem-
nou květinovou a pikantní vůní a vyzrálou 
typickou sylvánovou travnatostí. V chuti je 
plné a ovocné s mírným nádechem minerál-
ních solí s dochutí zeleného jablíčka.
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2013, Stří-
brná medaile Wienparade Poysdorf 2013, 
Bronzová medaile Valtické vinné trhy 2013
2014-2017
Rodinné vinařství Košut s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

44

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

11
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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:
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Bouvierův hrozen
2012
pozdní sběr
Novosedly
Nad sklepy
mělká, štěrkovitá
21.9.2012
40,0
23,0
274
1 650    
10,8
6,1
12,6
18,9
Méně známá, stará aromatická odrůda se 
světle zlatou barvou. Vůně vína je ovocná  
s jemnými citrusovými tóny. Chuť je plná, 
příjemná, zakulacená menším zbytkem cuk-
ru.

2014-2015
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

45

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

12
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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: 
 
 
 

 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2012
pozdní sběr
Dobšice, Vrbovec
U Hájku, Lampelberg
hlinito-písčitá až štěrkovitá
17.10.2012
37,0
23,6
3312
9 300    
11,2
6,0
13,5
22,4
Harmonické víno jiskrné zelenkavé barvy se 
zlatavými odlesky, v jehož vůni odhalíte na-
sládlé ovocné tóny, med a pomerančovou 
kůru. Chuť, v níž je cukr dokonale sladěný  
s kyselinkou, je pro tuto odrůdu typická: 
plná a extraktivní, se stopami medu, ovoce, 
kouře a jemného koření voňavých letních 
strání. 
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013  
- Znojemská podoblast
2014-2016
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

46

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

13

Harmonické víno jiskrné zelenkavé barvy se 
zlatavými odlesky, v jehož vůni odhalíte nasládlé 

ovocné tóny, med a pomerančovou kůru. Chuť, 
v níž je cukr dokonale sladěný s kyselinkou, je 
pro tuto odrůdu typická: plná a extraktivní, se 

stopami medu, ovoce, kouře a jemného koření 
z voňavých letních strání. Možná vám tohle svěží 

a vyvážené víno bude chutnat samotné, ale 
pokud je chcete kombinovat s jídly, vyzkoušejte 

třeba jemnou paštiku z husích jater, telecí 
na grilu, ryby, korýše nebo drůbež. K archivaci 

je doporučujeme na 2–4 roky.U
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Alkohol 13,5 % obj.

Objem  0,75 l
Víno vyrobeno v ČR. 
Plněno vinohradníkem:
Vinařství LAHOFER, a.s.
Brněnská 523
CZ 671 82 Dobšice
tel. +420 515 242 756
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nutno přidat bílou podtiskovou barvu pod černé a červené obdélníky

Zbytkový cukr 11,2 g/l
Kyseliny 6,0 g/l
Bezcukerný extrakt 22,4 g/l
Cukernatost hroznů  
23,6 �NM
Archivace 2–4 roky
Podávat vychlazené  

na 9–10 �C
Obsahuje oxid siřičitý

Hrozny sbírány 4. 10. 2012
a 17. 10. 2012
Evidenční č.j. 63G1-13/15
Číslo šarže 3312
Údaje k 20. 4. 2013

Vinařská oblast Morava
Znojemská vinařská podoblast

Vinařská obec Dobšice + Vrbovec
Viniční trať U Hájku + Lampelberg

Rulandské šedé
jakostní víno s přívlastkem

pozdní sběr | polosuché | 2012
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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: 
 

 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2012
pozdní sběr
Perná
Věstoňsko
rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech 
a jílech
19.10.2012
60,0
23,4
2173
8 100    
0,4
5,5
13,0
20,2
Nádherná barva žluté mosazi je v buketu 
rozvíjena zavařenými žlutými rynglemi s vý-
razným citronovým dropsem. V chuti je víno 
plně, hluboce strukturované s lipovou me-
dovitostí a šarmantní kořenitosti v dochuti. 
K žlutému tropickému ovoci, krůtě na medu 
se směsi orientálního koření a pečenému te-
lecímu s restovanými minicuketkami. 

2014-2019
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

47

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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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: 
 
 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2011
pozdní sběr
Vracov
Klínky
černozem na sprašovito-jílovitém podloží
31.10.2011
60,0
25,4
1142/2
8 000    
3,5
6,1
14,3
23,3
Elegantní a zároveň intenzivní vůně bílých 
květů, jenž se prolíná s velmi výraznou  
a osvěžující vůní čerstvě oloupaného pome-
ranče. V závěru aromatického vjemu můžete 
zachytit lehké stopy masité broskve.
3 korunky Král vín 2013, Salon vín ČR 2013, 
Salon vín ČR 2014
2014-2021
Vinařství U Dvou lip s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

48

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

15
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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: 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2012
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Zimní vrch
černozem se sprašovito-slínovitým pod-
ložím
6.10.2012
60,0
23,2
2072
6 700    
6,2
6,1
13,5
21,9
Víno světle žluté barvy se zelenkavými od-
lesky. Vůně vína je velmi mladistvá s domi-
nantním medově pomerančovým aroma. 
Chuť je příjemná s výraznými medovými 
tóny.
Salon vín ČR 2014
2014-2019
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

49

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

16



50

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
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2011
pozdní sběr
Lipov
Nová Hora
černozem se slíšovito-jílovitým podložím
24.10.2011
60,0
25,2
1124
6 550    
7,0
6,8
14,9
25,3
Víno zlatavé barvy krásně stéká po stěnách 
sklenky. Vůně jemná a elegantní. Tóny mar-
cipánu a pomeranče se nesměle prolínají 
s vůní medu. Chuť je ovšem již zcela v re-
žii citrusových plodů (pomeranč, limetka)  
a minerality, jenž se prosazuje svojí slaností  
i v dochuti. Vaše chuťové pohárky určitě 
ocení, rovnováhu mezi kyselinkou a zbyt-
kovým cukrem, která zanechává příjemný 
závěr.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2013, 
Bronzová medaile Decanter 2013, Salon vín 
ČR 2014
2014-2021
Zámecké vinařství 
Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

50

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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51

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: 
 
 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2011
pozdní sběr
Vracov
Klínky
černožem na sprašovitém podloží
4.10.2011
60,0
23,2
1095
4 000    
9,1
6,6
13,3
21,9
Víno jasně žluté barvy. Vůně fíků a karamelu. 
Dovůně vanilky pohladí Váš nos a navnadí  
k prvnímu doušku. Svěží chuť plně podtr-
huje ovocnou vůni. Nasládlá plná dochuť 
hruškového pyré Vás osloví a připoutá. Pří-
jemná kyselinka vkusně sladěná se zbytko-
vým cukrem Vám jistě zpříjemní významné 
chvíle s tímto jedinečným vínem.
Salon vín ČR 2014
2014-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

51

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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52

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:
 

Další informace: 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2012
výběr z hroznů
Přítluky
Přítlucká hora
hlinitá
15.10.2012
70,0
24,0
17/2012
3 700    
9,4
7,2
13,5
24,5
Plné, zlatavé, extraktivní víno s citrusovými 
tóny ve vůni i v chuti.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2013, Zlatá 
medaile Národní soutěž vín 2013 - Velkopav-
lovická podoblast
2014-2016
VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

52

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

19



53

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: 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2012
pozdní sběr
Vracov
Klínky
černozem na sprašovito-jílovitém podloží
9.10.2012
80,0
23,4
2125
5 300    
4,5
6,9
12,9
24,9
Právě držíte krásné Chardonnay s intenzivní 
vůní sušených pomerančů a zralého anana-
su. Vaše očekávání z vůně budou naplněny  
i v plné chuti.
3 korunky Král vín 2013, Salon vín ČR 2014
2014-2021
Vinařství U Dvou lip s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

53

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

20



54

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: 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2011
pozdní sběr
Dobré Pole
Brodské
černozem se sprašovito-slínovitým pod-
ložím
9.11.2011
60,0
25,6
1017
4 000    
9,7
6,0
14,0
24,2
Svěží víno zlatavé barvy. V aromatice Vás 
unese exotická vůně sušeného ananasu, 
jenž v pozadí doplňuje aroma pomerančové 
kůry. Úchvatná, osvěžující a plná chuť s de-
centní odrůdovou kyselinkou, která je dopl-
něna tóny lískových oříšků. 
Šampion a Zlatá medaile Národní soutěž 
vín 2013 - Mikulovská podoblast, Salon vín 
ČR 2014
2014-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

54

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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55

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: 
 

 
Další informace: 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay barrique
2011
pozdní sběr
Týnec
Stará Hora
hlinito-jílovitá
3.10.2011
50,0
22,6
207/11
2 900    
10,0
5,8
13,0
19,7
Víno s medovým projevem, které ve vůni 
podporují čokoládové tóny, jemná kouřo-
vost, v chuti plné, harmonické s náznakem 
jemné vanilky v závěru.
Velká zlatá medaile Valtické vinné trhy 2013, 
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2013, Stříbr-
ná medaile Vinoforum Pardubice 2013
2014-2016
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík

Evidenční číslo vína:   

55

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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56

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: 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2012
pozdní sběr
Valtice
Pod Reistnou
hlinito-písčitá
26.9.2012
50,0
22,4
04/12
4 000    
10,0
6,7
12,4
20,1
Víno světle zelenožluté barvy, velmi inten-
zivní, svěže ovocné vůně exotického ovoce, 
především pak banánů ve spojení s lehkým 
medovým zakončením. V chuti harmonické, 
zanechává silný chuťový zážitek.
Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2013, 
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2013, Zlatá 
medaile Národní soutěž vín 2013 - Mikulov-
ská podoblast
2014-2016
Střední odborná škola vinařská a Střední 
odborné učiliště zahradnické

Evidenční číslo vína:   

56

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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57

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: 
 
 

 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2012
výběr z hroznů
Vracov
Klínky
černožem na sprašovitém podloží
12.10.2012
80,0
24,4
2073
9 100    
10,1
7,6
13,1
25,3
Leskle žlutá barva se zelenkavými odlesky. 
Vůně vyzrálého ananasu s dovůní limetky. 
Chuť jemná, doprovázená svěží kyselinkou. 
Lehký dojem zbytkového cukru dává vínu 
eleganci a plnost. Víno je dlouhé a perzis-
tentní. 
Zlatá medaile Víno Bojnice 2013, Zlatá me-
daile AWC Vienna 2013, Salon vín ČR 2014
2014-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

57

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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58

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: 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Syrovín
Lysiny
černozem
27.10.2011
40,0
23,0
11082
23 700    
1,5
6,8
13,5
22,9
Víno má jiskrnou světle žlutou barvu se 
zlatavým odstínem. Vůně je výrazná až pro-
vokativní, vyniká v ní elegantní vůně květu 
lípy, v závěru jemná ovocná až medová slož-
ka. V chuti je šťavnaté, s tóny meruňkového 
jogurtu, středně plné.
Bronzová mediale Národní soutěž vín 2013 - 
Slovácká podoblast
2014-2016
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

58

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

25
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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: 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2012
VOC
Strachotice
Dívčí vrch
hlinito-písčitá, slabě štěrkovitá
24.10.2012
85,0
22,6
2041
17 300    
3,3
6,6
12,5
23,0
Tento ryzlink zaujme atraktivní vůní po 
medu a rozinkách. V ústech potěší čistotou 
a svěžestí projevu. V dochuti zaznamenáte 
příjemnou příchuť po vanilce a citrusových 
plodech. Můžete podávat například k vep-
řovému masu nebo kvalitním sýrům. 

2014-2020
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

59

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

26

Znovín Znojmo

RyZlink Rýnský

2012

12,5 % obj. 0,75 l

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC STRACHOTICE, VINIČNÍ TRAŤ DÍVČÍ VRCH

ČESKÁ REPUBLIKA

S U C H É

Víno Originální Certifikace
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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: 
 
 
 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2012
VOC
Strachotice
Dívčí vrch
hlinito-písčitá, slabě štěrkovitá
24.10.2012
85,0
22,6
2040
19 900    
3,3
6,6
12,5
23,0
Tento Ryzlink rýnský zaujme příjemně ovoc-
nými tóny, připomínajícími zelené jablko 
nebo citrusové plody. V  ústech potěší bo-
hatostí a svěžestí projevu. Velmi atraktivní 
je příchuť po tropickém ovoci. Můžete po-
dávat například k vepřovému masu nebo 
kvalitním sýrům.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 – 
Znojemská podoblast
2014-2020
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

60

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

27

Znovín Znojmo

RyZlink Rýnský

2012

12,5 % obj. 0,75 l

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC STRACHOTICE, VINIČNÍ TRAŤ DÍVČÍ VRCH

ČESKÁ REPUBLIKA

S U C H É

Víno Originální Certifikace
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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: 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Dobšice, Vrbovec
U Hájku, Lampelberg
hlinito-písčitá až štěrkovitá
10.11.2011
19,0
23,6
7711
11 800    
3,6
6,9
13,0
23,8
Svěží a jiskrná, zelenkavě zlatavá barva s vý-
raznou vůní po lipovém květu, heřmánku, 
žlutém melounu a meruňkovém kompotu 
s výraznými petrolejovými a minerálními 
tóny. V chuti najdete vyzrálé hrozny, pikant-
ní kyselinka má ovocitou dochuť po meruň-
kách se zajímavým zbytkem cukru. 
Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2013 - 
Znojemská podoblast
2014-2020
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

61

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

28

Svěží a jiskrná, zelenkavě zlatavá barva 
s výraznou vůní po lipovém květu, heřmánku, 

žlutém melounu a meruňkovém kompotu 
s výraznými petrolejovými a minerálními 

tóny. V chuti najdete vyzrálé hrozny, 
pikantní kyselinka má ovocitou dochuť 

po meruňkách se zajímavým zbytkem cukru. 
Harmonické víno je průvodcem rybích, 

vepřových a telecích mas, grilovaných kuřat 
a tvrdých sýrů. Lze ho doporučit 

i jako báječný aperitiv či doprovod 
čínských specialit. Archivace 4–6 let.

Vinařská oblast Morava
Znojemská vinařská podoblast

Ryzlink rýnský
jakostní víno s pøívlastkem

pozdní sbìr | suché | 2011

Z
n

oj
em

sk
o

20
11

yzlink rýnskýR

Zbytkový cukr 3,6 g/l
Kyseliny 6,9 g/l
Bezcukerný extrakt 23,8 g/l
Cukernatost hroznù 
23,6˚NM
Archivace 4–6 let
Podávat vychlazené 

na 9–10˚C
Obsahuje oxid siøièitý

Hrozny sbírány 10. 11. 2011
Evidenèní è.j. 119J1-12/13
Èíslo šarže 7711
Údaje k 31. 8. 2012

Víno vyrobeno v ÈR.
Plnìno vinohradníkem:

Vinaøství LAHOFER, a.s.
Brnìnská 523
CZ 671 82 Dobšice
tel. +420 515 242 756

pozdní sbìr | suché

Lahofer_etikety RR 2011_7711 PS.indd   1 23.1.2013   7:19:28
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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: 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2012
pozdní sběr
Velké Bílovice

černozem
3.10.2012
50,0
22,0
220
4 650    
4,3
5,5
13,0
17,9
Svěží ovocitý typ vína. Ve vůni i chuti jemné 
tóny lučních a lipových květů.

2014-2018
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

62

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

29
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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: 

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2012
pozdní sběr
Svatobořice-Mistřín
Tabule
hlinito-písčitá
18.10.2012
66,0
22,0
2712
2 650    
5,9
7,0
12,0
21,7
Víno má zářivě zelenožlutou barvu s jemnou 
vůní lipového květu, přecházející až do vůně 
přezrálých meruněk a manga. V chuti je 
plné, vyvážené s jemnou kyselinkou, která 
je v harmonii cukrem, dělá víno šťavnatým  
a podtrhuje svěžest s dlouhou duchuťí.
Salon vín ČR 2014, Stříbrná medaile Valtické 
vinné trhy, Stříbrná medaile Galerie Ryzlinků 
rýnských Bzenec, Stříbrná medaile Víno Boj-
nice, Bronzová medaile Vitis Aurea Modra, 
Bronzová medaile Vínne trhy Pezinok
2014-2018
Vinařství Josef Dufek

Evidenční číslo vína:   

63

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

30
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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: 
 
 

 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2012
VOC
Dobšice
U Hájku
hlinito-štěrkovitá
29.10.2012
42,0
21,8
3212
11 700    
6,1
6,9
12,5
21,4
Svěží a jiskrná, zelenkavě zlatavá barva s vý-
raznou vůní po lipovém květu, žlutém me-
lounu a meruňkovém kompotu, s výraznými 
petrolejovými a minerálními tóny. V chuti 
vyzrálé hrozny, pikantní, kyselinka s ovoci-
tou dochutí po meruňkách se zajímavým 
zbytkem cukru. 

2014-2017
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

64

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

31

Vína originální certifikace VOC ZNOJMO 
První apelační systém značení vín v ČR
Vůně vína | Odrůda hroznů | Cit vinaře
Špičková vína z odrůd Sauvignon, 
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené, 
při jejichž výběru se upřednostňuje 
originalita a původ.

Objem 0,75 l | Alkohol 12,5 % obj. |
Zbytk. cukr 6,1 g/l | Kyseliny 6,9 g/l | Bezcukerný extrakt 21,4 g/l |
Cukernatost hroznů 21,8 ° NM | Archivace 2–4 roky | Podávat vychlazené na 8–10 ° C |
Obsahuje oxid siřičitý | Hrozny sbírány 29. 10. 2012 | Evidenční č.j. 13/02/06-04 |
Č. šarže 3212 | Údaje k 15. 8. 2013 | Víno vyrobeno v ČR | Plněno vinohradníkem:

Vinařství LAHOFER, a.s. | Brněnská 523 | CZ 671 82 Dobšice | 
tel. +420 515 242 756 | více o tomto vínu:

Vinařská oblast Morava
Znojemská vinařská podoblast
Vinařská obec Dobšice
Viniční trať U Hájku

Ryzlink rýnský
VOC | suché

2012 Rr
černá P185 P8842 zastupuje červenou metalickou fólii 

Lahofer_etikety VOC_RR 2012_3212.indd   1 23.8.2013   10:31:17
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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: 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Mikulov
Za Cihelnou
černozem na sprašovito-slínovitém pod-
loží
3.11.2011
60,0
22,2
1143
4 000    
6,5
7,1
12,7
22,2
Víno, které jednoznačně podtrhuje svůj pů-
vod. Ryzlink rýnský z Pálavy je typický svou 
květnatostí a mineralitou. Perfektní vyzrá-
lost hroznů je zárukou špičkové kvality. Svě-
ží kyselinka  dává vínu trvanlivost a pikant-
nost. Víno je perzistentní a široké. 
Salon vín ČR 2014
2014-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

65

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

32
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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: 

 
 
 
 
 

Další informace: 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2011
pozdní sběr
Vracov
Klínky
černozem na sprašovitém podloží
20.10.2011
60,0
22,8
1075
5 300    
6,7
7,0
13,2
24,0
Žlutozelená odrůdová barva. Vůně meruň-
kové 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.
Stříbrná medaile Decanter 2013, Zlatá me-
daile Prague Wine Trophy, Stříbrná medaile 
Mundus vini 2013, Šampion Salon vín ČR 
2014
2014-2021
Zámecké vinařství 
Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

66

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

33
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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: 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2012
výběr z hroznů
Hrádek
Pustina
mělká hlinito-písčitá, částečně štěrkovitá
2.11.2012
60,0
24,0
214
6 900    
8,2
6,5
13,1
19,9
Je víno s příjemným buketem připomínající 
vůni lipového květu, broskví a jablek. Chuť 
je harmonická, kořenitá a plná.

2014-2018
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

67

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

34
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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: 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2012
pozdní sběr
Polešovice
Újezdy
písčito-hlinitá
15.10.2012
60,0
22,3
14/12
1 900    
10,5
6,5
12,8
18,4
Barva vína je svěží, půvabně zelenkavá. 
Jemně nasládlá vůně akátových květů je 
doprovázena příjemnou vůní meruněk  
a medu. V chuti je víno kompaktní, plné, za-
končené rafinovanou kyselinou se středně 
dlouhou dochutí sušených meruněk.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín Slovác-
ké podoblasti 2013, Stříbrná medaile Miku-
lovské vinné trhy 2013
2014-2016
Vinum Moravicum a.s.

Evidenční číslo vína:   

68

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

35
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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: 
 
 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Hibernal
2012
pozdní sběr
Přítluky
Přítlucká hora
černozemě, hnědozemě i slabě oglejené
28.9.2012
80,0
23,6
2123
6 400    
3,6
6,4
13,5
21,7
Hrozny jsou pěstovány a zpracovány sys-
témem ekologického vinohradnictví. Víno 
vyrobené z ekologicky pěstovaných hroznů. 
Expresivní vůně letorostů černého rybízu, 
kručinky a čerstvého tymiánu doprovází  
v chuti dozrávající angrešt s bohatým spek-
trem sušených bylinek a medovou kořeni-
tostí. 

2014-2019
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

36
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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: 
 

 
 
 
 

Další informace: 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Hibernal
2012
pozdní sběr
Čejkovice
Odměry
písčito-hlinitá s jílovitým podložím
10.10.2012
80,0
22,0
73
1 050    
9,0
6,2
13,0
19,9
Víno Vás osloví především intenzivní a čis-
tou vůní. Naleznete v ní podmanivé aroma 
květu černého bezu, doplněné ovocností 
zralého černého rybízu. Chuť vína je výraz-
ně ovocná se zřetelnými tóny plané broskve 
a kompotované meruňky, podpořená šťav-
natostí a dlouhou příjemnou dochutí.
Vítěz kategorie a Zlatá medaile Národní sou-
těže vín 2013 - Velkopavlovická podoblast, 
Bronzová medaile Král vín 2013
2014-2016
Ing. Mokruša Petr

Evidenční číslo vína:   

70

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

37

RU L A N D S K É Š E D É

M U T E N I C Eˇ

M O K R U S A
Rulandské šedé

2012
jakostní víno s přívlastkem

POZDNÍ SBĚR
polosuché

alk.13,5%obj. / 
č.šarže: 72/e.č.jak. 13G1-13/15

zb. cukr: 5,8g/l
kyseliny: 6,2g/l

0,75l

vinařská oblast Morava
podoblast Slovácká

vinařská obec Mutěnice
viniční trať Mutěnská hora

plněno v:
 Ing. Mokruša Petr

696 11 Mutěnice 807
www.mokrusa.cz 

VÍNO Z ČESKÉ REPUBLIKY
Obsahuje oxid siřičitý.

S A U V I G N O N

M U T E N I C Eˇ

M O K R U S A
Sauvignon

2012
jakostní víno s přívlastkem

POZDNÍ SBĚR
suché

alk.13%obj. / 
č.šarže: 70/e.č.jak. 13G1-13/27

zb. cukr: 1,3g/l
kyseliny: 6,3g/l

0,75l

vinařská oblast Morava
podoblast Slovácká

vinařská obec Karlín
viniční trať Díly

plněno v:
 Ing. Mokruša Petr

696 11 Mutěnice 807
www.mokrusa.cz 

VÍNO Z ČESKÉ REPUBLIKY
Obsahuje oxid siřičitý.

P Á L AVA

M U T E N I C Eˇ

M O K R U S A
Pálava

2012
jakostní víno s přívlastkem

VÝBĚR Z HROZNŮ
polosladké

alk.12,5%obj. / 
č.šarže: 76/e.č.jak. 13G1-13/31

zb. cukr: 31g/l
kyseliny: 6,1g/l

0,75l

vinařská oblast Morava
podoblast Slovácká

vinařská obec Strážovice
viniční trať Křížovský

plněno v:
 Ing. Mokruša Petr

696 11 Mutěnice 807
www.mokrusa.cz 

VÍNO Z ČESKÉ REPUBLIKY
Obsahuje oxid siřičitý.



71

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: 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon
2012
pozdní sběr
Velké Bílovice
Přední hora
spraš
29.9.2012
60,0
23,0
1219
6 000    
1,0
5,8
13,4
19,1
Suché víno s typickým odrůdovým aroma-
tem. Působí svěže až lehce.

2014-2015
Hana Mádlová

Evidenční číslo vína:   

71

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

38
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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: 
 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
wVýrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon
2011
pozdní sběr
Perná
Věstoňsko
rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech
1.11.2011
50,0
25,2
2016
8 500    
2,5
7,0
13,0
20,4
Hrozny pochází z regulované sklizně a jsou 
zpracovány technologií kontrolované fer-
mentace. Velmi expresivní vůně kručinky, 
meruzalky, černého rybízu, tymiánu a do-
zrávající papaye poměrně razantně doplňují 
tóny angreštu, grapefruitu s pikantní svě-
žestí a zeleno-pepřovou dochutí. 
Stříbrná medaile IWC San Francisco 2013
2014-2018
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

72

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

39



73

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: 

 
 
 
 
 
 

Další informace: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon
2012
pozdní sběr
Moravský Žižkov
Slovenské
jílovitá
26.9.2012
70,0
23,0
15/12
4 000    
4,9
5,8
13,5
23,2
Hrozny jsou zpracovány reduktivní tech-
nologií řízeného kvašení. Víno s elegantní 
zelenožlutou barvou. Ve vůni jemné tóny 
černého rybízu, angreštu a listů černého 
rybízu. Chuť je plná, harmonická s tóny 
kompotovaných plodů černého rybízu  
a angreštu, šťavnatá s pikantní kyselinkou  
a dlouhotrvající dochutí.
Zlatá medaile SAUVIGNON FORUM & Czech 
IWC 2013, Zlatá medaile Pardubický festival 
vín 2013, Diplom AWC VIENNA 2013, Stříbr-
ná medaile Valtic-
ké viné trhy 2013, 
Bronzová medaile 
Grand Prix Vinex 
2013, Bronzová 
medaile Král vín 
2013
2014-2019
Velkobílovická 
vína s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

73

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

40



74

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: 
 

 
 

Další informace: 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon
2012
pozdní sběr
Mikulov
Pod Svatým kopečkem I.
hlinitá s podložím vápence
18.9.2012
60,0
23,0
575
5 300    
5,3
6,7
13,0
19,5
Světle žlutá barva s odlesky bílého zlata. 
Výrazná vůně květu černého bezu a bílých 
broskví. V chuti najdeme kombinace exo-
tického ovoce a citrusů, doplněné o svěží 
kyselinku.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - pod- 
oblast Mikulovská 2013, Stříbrná medaile 
Sauvignon Forum 2013, Bronzová medaile 
Valtické vinné trhy 2013
2014-2017
MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

74

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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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: 
 

 
Další informace:

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon
2012
pozdní sběr
Nový Šaldorf-Sedlešovice
Kraví hora
jílovito-hlinitá
20.9.2012
35,0
23,0
12/8
4 650    
11,6
7,0
12,6
22,8
Vůně zpočátku bylinná, připomínající kopři-
vu nebo mučenku, později květ a plod čer-
ného bezu, angreštu nebo kiwi. Chuť ovo-
citá připomínající vyzrálé moravské ovoce.
Zlatá medaile Sauvignon forum 2013, Zlatá 
medaile Národní soutěž vín 2013 - Znojem-
ská podoblast
2014-2018
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF

Evidenční číslo vína:   

75

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

42
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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: 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený
2012
výběr z hroznů
Vrbovec
Šác
písčito-hlinitá
10.10.2012
12,2
25,0
12/12
2 200    
7,2
5,0
14,0
20,0
Svěží víno čisté vůně čajových růží a rozinek 
s výraznou kořenitou chutí zázvoru a medu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 - 
Znojemská podoblast
2014-2018
Hanzel spol. s r.o./Vinařství Hanzel

Evidenční číslo vína:   

76

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

43
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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: 
 
 

 
 

Další informace: 
 
 

 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený
2012
výběr z hroznů
Týnec
Vinohrady
hlinito-písčitá
26.10.2012
50,0
25,2
19/12
1 750    
12,0
4,1
13,6
19,9
Víno má atraktivní sytou zlatožlutou barvu. 
Vůně je okouzlující, kořenitá s květinovými 
tóny po čajové růži. Bohatá, extraktivní, 
ovocná chuť líčí, mandarinek a zázvoru se 
snoubí s medovými tóny, skořicí a kandova-
ným ovocem. 
Šampion Vinařské Litoměřice 2013, Šampi-
on MUN-DUS 2013, ŠAMPION Národní sou-
těž vín 2013 - podoblast Slovácká, Zlatá me-
daile Tucet netuctových vín EPICURE 2013, 
Stříbrná medaile AWC VIENNA 2013, Diplom 
Valtické vinné trhy 2013, 4* - TOP 77 ČR 2013, 
Diplom MUVINA Prešov 2013, Zlatá medaile 
FESTWINE 2013
2014-2019
BMVinařství s. r. o.

Evidenční číslo vína:   

77

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

44

Hlohová 10
821 07 Bratislava

Slovensko
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78

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: 
 

Další informace: 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Irsai Oliver
2012
kabinetní víno
Velké Bílovice
Zadní hora
černozem
3.9.2012
50,0
20,0
201
12 650    
5,1
5,0
11,5
16,0
Svěží ovocité víno s výrazným aromatickým 
projevem. Kombinace vůní čerstvého hroz-
nu, muškátového oříšku a černého rybízu.
Zlatá medaile SMV CANADA, Zlatá medaile 
Concours Mondial de Bruxelles, Bronzová 
medaile Decanter London,  Stříbrná medai-
le Weinparade Poysdorf
2014-2016
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

78

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

45



79

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: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Muškát moravský
2012
pozdní sběr
Lipov
Slakovská
černozem se slíšovito-jílovitým podloží
17.9.2012
70,0
22,2
1267
5 300    
1,0
5,4
13,0
24,3
Právě se Vám do rukou dostalo víno, jenž 
Vám bezpečně utkví v paměti. Už při nalé-
vání do skleniček ucítíte závan opojné vůně, 
která Vás při prvním přivonění úplně pohltí. 
Kombinace vůně medu a rozkvetlé louky, 
jenž je doplněna vůní sušeného tropického 
ovoce např. ananasu oslní i Ty z Vás, které 
Moravský Muškát zatím neoslovil. Dochuť je 
příjemná, dlouhá a bude Vás lákat na další 
doušek.
Stříbrná medaile Vinoforum Pardubice 2013
2014-2019
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

79

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

46



80

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: 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Muškát moravský
2012
pozdní sběr
Dobré Pole
Daniel-Brodsko
štěrkové jíly s vysokým obsahem vápníku
8.9.2012
50,0
21,5
52/12
8 000    
9,3
6,5
13,0
19,9
Barva vína je světle žlutá, s jemným zla-
tavým odleskem. Vůně je svěží, líbezná, 
příjemně ovocná. Nabízí tóny kandované 
pomerančové kůry, šťávy bílého grepu pře-
lité kapkami květového medu. Vše doplňuje 
jemná mineralita. Chuť je harmonická, navi-
nulá. Plátek zralého pomeranče, šťáva grepu 
se příjemně kombinuje s medovou naslád-
lostí a svěží, šťavnatou kyselinkou.

2014-2015
Vinařství Kovacs s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

80

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

47
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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: 
 
 
 
 
 
 

Další informace: 
 
 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Dornfelder barrique
2011
výběr z hroznů
Šardice
Kameny
hlinito-kamenitá
5.10.2011
50,0
24,2
4111
2 750    
2,6
5,5
13,5
32,3
Barva je tmavá, fialovo-borůvková. Vůně už 
nemůže být koncentrovanější, přináší tóny 
marmelád z borůvek, ostružin a brusinek, 
za nimi se otevírají likérové a rostlinné tóny. 
Chuť je oblá, ovocně zralá, kulatá a výrazná. 
Najdeme v ní tóny z buketu doprovázené 
charakteristickou černorybízovou kyselin-
kou. Velmi dlouhý závěr.
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2013, Zlatá 
medaile Valtické vinné trhy 2013, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín Slovácké podoblas-
ti 2013, Zlatá medaile Festwine 2013, Zlatá 
medaile Vinařské Litoměřice 2012
2014-2018
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

81

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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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: 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Svatovavřinecké
2011
pozdní sběr
Ivančice
Syslice
hlinito-písčitá
19.10.2011
50,0
23,0
13
4 000    
0,3
5,3
12,4
28,1
Víno intenzivní višňové barvy má jemnou 
ovocnou vůni zahradního peckového ovo-
ce, především přezrálých třešní a švestek, 
které doplňují tóny borůvek, jeřabin, pla-
ných trnek a sladkého koření. Jemná harmo-
nická chuť s příjemným tříslem připomíná 
vařené ovoce, švestková povidla a čokoládu. 
V dochuti se objevuje sladké dřevo a koření, 
které přecházejí do náznaků třešňové pec-
ky.

2014-2019
Ing. Ladislav Musil

Evidenční číslo vína:   

82

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

49



83

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: 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Svatovavřinecké
2011
pozdní sběr
Ivančice
Pod Jakubem
lehčí, hlinito-písčitá
27.10.2011
49,0
23,0
13/11
1 450    
0,1
4,6
12,5
24,4
Víno sytě červené barvy s fialovými tony. 
Vůně kompotovaného ovoce s jemným ko-
řenitým podtextem, který je posléze dopl-
něn vůní ušlechtilého dřeva. Chuť je velmi 
příjemná, měkká s jemným tříslem a pěknou 
dochutí švestkového kompotu.
TOP 77
2014-2018
Vinařství Roman Komarov

Evidenční číslo vína:   

83

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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84

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: 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Svatovavřinecké
2012
české zemské víno
Kutná Hora
Sukov
kamenitá
12.10.2012
45,0
20,8
18/12
800    
0,3
5,6
13,0
27,0
Plné víno, s vůní a chutí višní, černých třeš-
ní, hořké čokolády. Doporučujeme podávat  
s pokrmy ze zvěřiny.

2014-2015
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

84

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

51



85

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: 
 
 
 
 
 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Svatovavřinecké
2008
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
hlinitá
2.10.2008
50,0
22,0
503
8 400    
2,4
5,5
13,4
25,2
Víno má krásnou vůni a plnou harmonickou 
chuť. Charakter vína byl dotvořen ročním le-
žením na barikových sudech. Víno má jem-
né ovocné aroma doplněné krásnou vůní 
čokolády a jemnými tóny dřeva. V chuti je 
plné, s příjemnou, velmi jemnou tříslovinou 
a po polknutí zanechává krásný nasládlý 
vjem.
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2012, Zla-
tá medaile Weinparade Poysdorf 2013
2014-2018
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

85

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

52



86

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: 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Zweigeltrebe barrique
2011
pozdní sběr
Starovičky
Okolesy
spraš
19.10.2011
51,0
23,0
11100
6 700    
0,4
5,5
13,3
26,9
Víno má vyšší rubínovou barvu. Vůně je ele-
gantní, ovocitá s tóny dubového sudu, koře-
ní, třešní a karamelu. V chuti je víno bohaté, 
ovocně kořenité s dlouhým dozníváním.
Champion Prague Wine Trophy 2013
2014-2018
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

86

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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87

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: 
 

 
Další informace:

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Zweigeltrebe
2011
pozdní sběr
Kobylí
Nivky
hlinito-písčitá až kamenitá
7.11.2011
78,0
22,5
74-11
12 900    
4,0
5,0
13,5
27,6
Víno s tmavě granátovou barvou s fialovým 
zábleskem, s širokou ovocnou vůní, plné vy-
vážené chuti s jemnými tříslovinami a dlou-
hou pikantní dochutí.
Salon vín 2013, Zlatá medaile Valtické vinné 
trhy 2013, Stříbrná medaile Národní soutěž 
vín 2012 
2014-2016
PATRIA Kobylí, a.s.

Evidenční číslo vína:   

87

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

54

 



88

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: 
 

 
Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2011
výběr z hroznů
Přítluky
Přítlucká hora
hlinito-kamenitá
10.10.2011
70,0
24,4
0311
1 350    
0,3
5,2
12,4
27,8
Barva rubínová až tmavě granátová. Vůně 
přezrálého rybízu, lesních plodů, švestek. 
Chuť plná ovocitá, sametová, vyvážená  
a dlouhá s nízkým obsahem kyselin. 
TOP 77, Zlatá medaile Mikulovské vinné trhy, 
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2013
2014-2024
Jakubčík Jiří

Evidenční číslo vína:   

88

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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89

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: 
 
 

 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2011
výběr z hroznů
Dolní Kounice
Šibeniční hora
hlinito-písčitá
22.10.2011
65,0
24,4
1153
2 400    
0,1
4,5
13,0
24,3
Víno sytě granátové barvy s elegantní jis-
krou. Ve vůni převažují tóny drobného za-
hradního ovoce s převahou černých třešní. 
Ve výrazu odrůdově typické, s aroma tmavé 
čokolády a čerstvě mleté kávy, vyvážené 
jemnou kyselinkou. Intenzivní víno jižního 
charakteru, vhodné pro archiv.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 - 
Znojemská podoblast
2014-2019
Vinařství  
Trpělka a Oulehla - 
Ing. Luboš Oulehla

Evidenční číslo vína:   

89

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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90

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: 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2011
výběr z hroznů
Brod nad Dyjí
Brodské stráně
štěrkovitá
24.10.2011
40,0
27,0
185
900    
0,3
5,2
13,2
27,1
Víno má výraznou rubínovou barvu. Díky le-
žení na barikových sudech, můžeme ve vůni 
najít lesní ovoce s jemnými tóny dřeva. Chuť 
je plná, výrazná, ale zároveň velmi jemná  
a harmonická.

2014-2019
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

90

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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91

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: 
 
 
 

 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2011
výběr z hroznů
Vlasatice
Pohořelické vinohrady
písčito-hlinitá, písčité sedimenty bohaté 
na Ca v podloží
26.10.2011
70,0
24,4
1937
6 300    
0,5
5,0
13,5
28,2
Hrozny pochází z vinice s redukovanou 
sklizní. Jsou zpracovány technologií kont-
rolované fermentace s následným zráním 
ve 2-4 letých sudech z francouzského dubu. 
Lehké kabernetové tóny paralelně doprová-
zí přezrálé ostružiny, brusinky a černý rybíz. 
V dochuti rezonuje „pečený“ třešňový koláč.
Salon vín 2013
2014-2020
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

91

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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92

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: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Další informace: 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2012
výběr z hroznů
Velké Bílovice
Přední hora
hlinito-jílovitá spraš
14.10.2012
94,0
24,6
1221
3 700    
3,5
5,1
14,8
26,7
Víno tmavě rubínové barvy s třešňovým 
okrajem a silnou viskozitou, vůně decentní 
avšak mohutná, plná černého rybízu a drob-
ného lesního ovoce obohacená dotekem su-
šených fíků, zakulacena lékořicí s karamelo-
vým nádechem. V chuti na počátku nasládlé 
třísloviny, kyselinka s elegancí lesního ovoce, 
marmeládové tóny drobného ovoce, s náde-
chem perníkového koření, plná expanzivní  
s dlouhou dochutí, nesená mohutným tělem 
a karamelově-kouřovitou šťavnatostí.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 - Vel-
kopavlovická podoblast, Vítěz kategorie Sa-
lon vín 2014
2014-2019
Ing. František Zapletal

Evidenční číslo vína:   

92

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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93

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: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

André
2011
pozdní sběr
Ivančice
Syslice
hlinito-písčitá
7.11.2011
60,0
22,0
19
2 000    
0,3
4,8
12,0
26,8
Víno atraktivní rubínové barvy má výraznou 
vůni bobulového ovoce, především borů-
vek a ostružin, které doplňují kompotované 
třešně a tóny fialek. Po chvíli lze v nose roze-
znat i stopy černého čaje a vařeného máku. 
V hladké chuti s jemnou tříslovinou také 
převládá bobulové ovoce a kompotované 
třešně, které doplňuje marmeláda z lesních 
plodů a jemný kořenitý tón hřebíčku. V zá-
věru se ještě objevuje náznak višní v čokolá-
dě a sladkého dřeva.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín Zno- 
jemská podoblast 
2014-2019
Ing. Ladislav Musil

Evidenční číslo vína:   

93

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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94

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: 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

André
2011
pozdní sběr
Kobylí
Holý kopec
sprašová hnědozem
24.10.2011
72,0
22,0
71-11
6 250    
3,6
5,7
14,0
29,7
Víno má tmavě granátovou barvu, širokou 
vůni s tóny drobného ovoce, sametově pl-
nou chuť s příjemnými tříslovinami, dokres-
lenou jemnou kyselinou a dlouhotrvající 
dochutí.
Zlatá medaile Promenáda červených vín 
2012, Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2013 
2014-2016
PATRIA Kobylí, a.s.

Evidenční číslo vína:   

94

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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95

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: 
 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

André
2011
pozdní sběr
Rakvice
Trkmansko
černozemě, hnědozemě i slabě oglejené
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 aro-
matice doprovázen lehkou černorybízovou 
kabernetovostí, která se rovněž projevuje  
i v zadní části chuti, jež pozvolna přechází 
do tónů sušených ostružin a černé čokolády.
Salon vín 2013
2014-2020
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

95

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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96

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: 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka
2009
pozdní sběr
Velké Bílovice
Přední hora
spraš
20.10.2009
45,0
23,0
2209
10 900    
1,2
4,7
13,8
23,0
Výrazné odrůdové aroma, temná rubínová 
barva. Víno zrálo na sudu, kde dosáhlo pl-
nosti a kulatosti. Nefiltrováno, velmi málo 
sířeno!
Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2013 - 
Velkopavlovická podoblast
2014-2015
Hana Mádlová

Evidenční číslo vína:   

96

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

63



97

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: 
 

 
 

Další informace: 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka
2011
pozdní sběr
Kobylí
Holý kopec
sprašová hnědozem
28.10.2011
65,0
22,5
68-11
7 600    
4,6
5,2
13,0
28,4
Víno je rubínově červené, široké jemně 
ovocné vůně s mírně dřevitým nádechem, 
plné extraktivní chuti s tóny lesního ovoce, 
v dochuti cítíme čokoládu a nasládlé, same-
tové třísloviny.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín Velko-
pavlovická podoblast 2012, Stříbrná medai-
le Valtické vinné trhy 2013, Zlatá medaile 
Promenáda červených vín 2012
2014-2016
PATRIA Kobylí, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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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: 
 
 
 
 
 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka
2011
pozdní sběr
Velké Bílovice
Zadní hora
jílovito-písčitá
5.11.2011
10,0
24,0
1142
9 300    
3,8
4,9
13,0
21,8
Víno vysoké granátové barvy s černými od-
lesky. Ve vůni i chuti se primárně objevují 
tóny připomínající peckoviny a ostružinu 
podepřené jemnou tříslovinou a delikátní 
kořenitostí. Víno je harmonické, dobře pi-
telné. Bude důstojným partnerem pro lehčí 
úpravy tmavých mas či variace dobře zra-
lých sýrů.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2013, 
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2013
2014-2017
Vinařství Petr Skoupil, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 
 

 
Další informace: 

 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka
2009
výběr z hroznů
Dolní Dunajovice
Pod Slunným vrchem
hlinitá
15.10.2009
45,0
24,0
724
8 500    
2,2
5,4
12,7
23,9
Víno zaujme nádhernou, temně rudou 
barvou a velmi plnou, extraktivní chutí  
s příjemnou tříslovinou. Díky ležení na bari-
kových sudech získalo ve vůni nádech ostru-
žin, vanilky a brusinkové marmelády.
Salon vín 2011, Stříbrná medaile Terravino 
Izrael 2012, Stříbrná medaile Grand Prix Vi-
nex 2012, Diplom Valtické vinné trhy 2011, 
Stříbrná medaile Král vín ČR 2013
2014-2019
Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 
 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka
2012
pozdní sběr
Perná
Purmice
hlinitá půda, silné vápencové podlaží
3.10.2012
50,0
22,4
2117
5 000    
0,3
4,2
13,5
24,5
Bukét zavařených černých třešní, ostružin 
a přezrálých švestek přechází v chuti do 
hluboko strukturovaných tříslovin, hořké 
čokolády a čerstvě upečeného mandlového 
koláče s povidly.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2013  
- Mikulovská podoblast
2014-2021
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 
 
 

 
Další informace: 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka
2011
pozdní sběr
Polešovice
Slunečné
středně těžká hnědozem
4.11.2011
65,0
21,8
28/11
1 850    
3,2
4,5
12,2
27,0
Barva vína je purpurově fialová s temně os-
tružinovým okrajem. Přezrálé černé třešně 
s lehkou stopou dřeva jsou tóny, které vás 
osloví ve vůni vína. Plná chuť se strukturální 
tříslovinou předurčuje víno s dlouhým po-
tenciálem ke zrání.
Zlatá medaile Mikulovské vinné trhy 2013, 
Bronzová medaile Národní soutěž vín 2013 
- Slovácká podoblast
2014-2017
Vinum Moravicum a.s.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 

 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka
2011
výběr z hroznů
Perná
Purmice
hlinitá půda, silné vápencové podlaží
28.10.2011
62,0
24,8
1911
5 450    
0,4
4,6
13,0
24,4
Hrozny pochází z vinice s redukovanou 
sklizní. Jsou zpracovány technologií kontro-
lované fermentace s následným zráním ve 
2-4letých sudech z francouzského dubu. Ex-
presivní vůně čerstvého džemu z peckové-
ho a drobného zahradního ovoce je v chuti 
rozvíjena kompotovanými plody aronie  
a sušenými švestkami.
Salon vín 2013
2014-2020
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 

Další informace: 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Pinot noir
2011
výběr z hroznů
Milotice
Šidleny
černozem
18.10.2011
69,0
24,2
11-7-ša
850    
1,1
4,5
12,5
33,8
Červené víno barvy tmavé třešně, vůní ja-
hod a lehce ožehnutého dřeva, má chuť les-
ního ovoce a vanilky.
Stříbrná medaile AWC Vienna 2013, Stříbrná 
medaile Národní soutěž vín Slovácké pod-
oblasti 2013
2014-2018
LIVI spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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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: 
 
 
 
 
 

Další informace: 
 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré
2008
výběr z hroznů
Velké Pavlovice
Staré hory
sprašovo-jílovitá
12.11.2008
65,0
25,6
58/08
1 600    
2,5
5,3
13,4
30,6
Rubínově červené víno se světlejším cih-
lovým okrajem, nabízí ve vůni intenzivní 
zralou třešeň a osvěžující malinu. V závěru 
vystoupí vanilkové tóny a příjemný kouř.  
V chuti se rozvíjí zavařenina i sušené švestky, 
kouřový odstín se mění ve vůni křupavého 
toustu.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Vel-
kopavlovická podoblast 2012, Zlatá medai-
le Grand Prix Vinex 2013,4 korunky Král vín 
2013, Stříbrná medaile Vinoforum 2013
2014-2017
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Pinot noir
2011
výběr z hroznů
Milotice
Šidleny
černozem
18.10.2011
69,0
24,2
11-7-šb
650    
1,2
4,3
14,0
32,4
Červené víno světle červené barvy granátu, 
má vůni vanilky a lesních plodů, chutí toas-
tovaného dřeva a ostružin.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín Slovác-
ké podoblasti
2014-2018
LIVI spol. s r.o.

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: 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 
 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré
2009
výběr z hroznů
Velké Pavlovice
Staré hory
sprašovo-jílovitá
26.10.2009
56,0
26,8
48/09
1 400    
1,3
4,2
14,6
29,7
Zlatavé odlesky a temně rubínovou bar-
vu přináší tento ročník vlastní vinice. Vůni 
dominují sušené třešně a černá ostružina, 
závěrečnou tečkou je pak plnost lesního 
medu. V chuti vynikne mohutnost vína  
i jeho příjemné taniny.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2013
2014-2017
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 
 

 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré
2011
pozdní sběr
Dolní Kounice
Šibeniční hora
písčito-hlinitá
14.10.2011
50,0
23,2
1106
2 900    
0,2
5,3
13,5
26,4
Víno cihlové barvy s jemným ovocitě-dřev-
natým buketem. Na patře pružné, s živou 
kyselinkou a zvolna nastupujícím aroma 
jahodové zavařeniny. Zprvu výrazný extrakt 
je harmonizován nasládlými taniny v závě-
ru. Po dekantování ideální víno pro náročné 
stolování.

2014-2019
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš 
Oulehla

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 
 
 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré
2011
výběr z hroznů
Chvalovice
Dívčí hora
písčito-hlinitá, bez štěrku
19.10.2011
90,0
25,2
1090
14 650    
4,7
4,6
14,0
31,4
Ve vůni se vyznačuje atraktivní vůní po ka-
ramelu nebo červeném peckovém ovoci.  
V ústech oceníte sametově hladký chuťový 
projev a líbivou příchuť po hořké čokoládě. 
Víno má velmi dobré předpoklady k dlouhé 
archivaci.
Šampion a Zlatá medaile Národní soutěž vín 
2013 – Znojemská podoblast
2014-2021
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Znovín Znojmo

Rulandské modRé

2011

14,0 % obj. 0,75 l

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC CHVALOVICE
VINIČNÍ TRAŤ DÍVČÍ HORA

S U C H É

červené víno s přívlastkem
výběr z hroznů
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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: 
 
 

 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Neronet
2010
jakostní víno odrůdové
Polešovice
Slunečné
středně těžká hnědozem
11.10.2010
60,0
20,0
20/10
1 750    
3,6
5,2
12,3
29,5
Barva vína je černo-fialová s borůvkovým 
odleskem. Vůně je hutná, mohutná a vyleže-
ná, elegantně ovlivněná barikovým sudem  
- kouřové tóny plynule přechází do tónů 
kávy a čokolády. I chuť je výrazná, dlouhá  
a široká s příjemným švestkově-marmeládo-
vým zakončením.
Bronzová medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast 2013
2014-2018
Vinum Moravicum a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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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: 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Moravia
2009
jakostní víno odrůdové
Čejč
Hrubé
spraš
20.9.2009
125,0
19,5
709
4 500    
2,2
5,2
12,5
25,4
Víno je plné chuti s ovocitými tóny po čer-
ném rybízu.

2014-2015
Horákova farma, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Moravia
2011
pozdní sběr
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinito-písčitá
24.10.2011
60,0
21,8
43
2 650    
0,7
4,6
12,4
25,9
Plné, extraktivní víno s nízkou kyselinou, 
tmavě červené barvy a kabernetovým aro-
ma.
Bronzová medaile Valtické vinné trhy 2013, 
Stříbrná medaile AWC Vienna 2013
2014-2018
Vinařství Glosovi-Lubomír Glos ml.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Moravia
2011
výběr z hroznů
Zaječí
U Kapličky
hlinito-písčitá
6.11.2011
53,0
24,2
40/11
4 650    
0,2
5,1
14,0
27,2
Barva vína je tmavě červená s inkoustovými 
odlesky. Vůni dominuje černý rybíz a slad-
kost orientálního dřeva. V chuti vynikají čo-
koládo-kávové tóny. 
Šampion Promenáda červených vín 2013
2014-2017
Vinařství U Kapličky, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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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: 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Cortis
2012
výběr z hroznů
Vinaře
Na příčce
jilovito-vápenitá
4.10.2012
16,0
25,6
9/12
1 200    
0,1
5,9
14,0
32,0
Plné, robustní víno, s vyšším obsahem ta-
ninů, aroma je podobné odrůdě Cabernet 
Sauvignon, s tóny lesního ovoce, koření  
a vanilky.

2014-2017
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

113

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

80



114

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: 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cuvée MonteBoo
2012
moravské zemské víno
Bořetice
Trkmanska
hlinito-písčitá
25.10.2012
50,0
23,7
6/12
1 050    
0,7
6,8
13,1
31,2
Víno má chuť po sušeném ovoci, marmelá-
dové až povidlové tóny, vůně i chuť černý 
rybíz s jemnou vanilkovou příchutí.
Cuvée z odrůd Zweigeltrebe, Merlot a Ca-
bernet Sauvignon
2014-2018
Stanislav Pazderka

Evidenční číslo vína:   

114

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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115

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Louis Girardot brut
2009
jakostní šumivé víno s.o.

0028
2 400    
7,2
6,4
13,7
20,7
Louis Girardot brut je znamenitý sekt při-
pravený klasickou metodou kvašením v lah-
vi. Pro základní cuvée jsou vybírána vína tří 
odrůd, těmi jsou Ryzlink rýnský, Rulandské 
bílé a Chardonnay. Sekt má vysoce ušlech-
tilý charakter předurčený čtyřicetiměsíčním 
ležením na kvasinkách, intenzivní zlatavou 
barvu, širší sametově vyzrálou vůni a extrak-
tivní harmonicky sametovou chuť s dlouho 
perzistencí.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín  
- Znojemská podoblast 2013
2014-2017
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

115

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Morava

82



116

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: 

Další informace: 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sekt Volařík
2010
pěstitelský sekt

hlinito-vápenatá
18.9.2010
45,0
18,5
1001
1 350    
11,0
9,2
12,5
25,2
Nádherný, osvěžující sekt s plnou ovocnou 
chutí a dlouhým, jemným perlením.
Stříbrná medaile Vinař roku 2013, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín 2013 - Mikulovská 
podoblast, Vítěz kategorie Salon vín 2014
2014-2018
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

116

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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117

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: 
 
 
 
 

Další informace: 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Aurelius
2011
výběr z hroznů
Milotice
Kopce
hlinito-písčitá
26.9.2011
75,0
24,2
0311
1 350    
19,5
5,8
13,0
31,7
Víno žlutozlaté barvy. Má příjemnou ovoc-
nou vůni po vyzrálých broskvích se štychem 
jižního ovoce. Harmonická svěží chuť s vy-
váženou ovocností a vyzrálostí. Dochuť je 
dlouhá plná čerstvého ovoce. Velmi svěží  
a příjemné víno.
Stříbrná medaile Vitis Aurea Modra, Stříbrná 
medaile Biel Vinalia, Bronzová medaile Víno 
Tirnavia, Stříbrná medaile národní soutěž 
vín slovácká podoblast, Salon vín 2014
2014-2016
Metroflora s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

117

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

84



118

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: 
 
 

Další informace: 
 
 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2012
výběr z hroznů
Moravská Nová Ves
Vinohrady
hlinito-písčitá
11.10.2012
80,0
24,2
09/12
4 000    
21,4
5,6
13,2
22,9
Svěží víno, příjemně žluto zlatavého odstínu 
s vůní tropického ovoce a vanilky s tóny jar-
ního medu, přecházející do chuti vína s jem-
nými podtóny čerstvých limetek.
Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácké 
podoblasti 2013, 4 korunky Král vín České 
republiky 2013, Zlatá medaile Wienparade 
Poysdorf 2013, Diplom Valtické vinné trhy 
2013
2014-2016
Rodinné vinařství Košut s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

118

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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119

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: 
 
 
 

Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2012
výběr z hroznů
Pavlov
Sahara
hlinitá, místy písčitá
3.10.2012
42,0
25,0
848
3 900    
27,7
7,1
12,5
22,4
Sytě žluto-zelená barva se zlatými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně konfitovaného 
žlutého ovoce - manga a žlutého melounu. 
Intenzivní nasládlá chuť zavařovaného ovo-
ce a květového nektaru.
Bronzová medaile Valtické vinné trhy 2013, 
Bronzová medaile Král vín 2013, Bronzová 
medaile AWC Vienna 2013, Stříbrná medaile 
Národní soutěž vín 2013, Zlatá medaile Gale-
rie rulandských vín 2013
2014-2015
Vinofol s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

119

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

86



120

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: 

 
Další informace:

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2012
výběr z hroznů
Vracov
Vinohrady u Panny Marie
hlinito-písčitá
8.10.2012
38,0
24,0
0712
730    
37,8
7,2
11,5
25,9
Světle žlutá barva. Vůně ovocná. Chuť je 
plná příjemných a pikantních kyselin. Víno 
je vhodné k předkrmům a rybám.
Stříbrná mediale Národní soutěž vín 2013  
- Slovácká podoblast, Vítěz kategorie Salon 
vín 2014
2014-2019
Fridrich Josef

Evidenční číslo vína:   

120

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

87

2012

Chardonnay

p o l o s l a d k é

výběr z hroznů



121

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
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2012
pozdní sběr
Velké Bílovice
Přední hora
hlinito-písčitá
17.10.2012
70,0
24,0
1912
2 500    
34,6
7,8
11,0
22,0
Víno zlatavé barvy, v chuti ovoce, meruňky, 
broskve, ve vůni jemné květiny. Víno je skvě-
le vyzrálé, plné a dlouhé v dochuti. Jemná, 
ale dostatečná kyselinka předurčuje toto 
víno na dlouhé ležení a zrání.

2014-2015
Vinařství Petr Skoupil, a.s.

Evidenční číslo vína:   

121

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

88



122

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: 
 

Další informace: 
 
 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Hibernal
2011
výběr z hroznů
Mutěnice
Úlehle
hlinitá
1.1.2011
73,0
25,6
11-16-š
2 100    
34,6
6,3
12,5
27,5
Víno zlatožluté barvy s krásnou vůní citruso-
vých plodů a plnou chutí ovoce a medových 
tónů vyzrálého vína.
Zlatá medaile AWC Vienna 2013, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín Slovácké podob-
lasti 2013, Zlatá medaile Vinoforum 2013, 
Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2013,  
3 korunky Král vín 2012
2014-2016
LIVI spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

122

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

89



123

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:

Další informace: 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený
2011
výběr z hroznů
Milotice
Šidleny
hlinito-písčitá
6.10.2011
70,0
24,2
419
6 250    
15,0
5,5
12,5
23,0
Sytě zlatá, slámová barva. Vůně je velmi 
koncentrovaná a bohatá. Přináší kořenité 
tóny v kombinaci s květy růží. V chuti rozpo-
známe sušené ovoce a koření. Posléze násle-
duje výrazná a kořenitá dochuť.
Stříbrná medaile Vinalies Paris, Zlatá medai-
le CM Brusel, Bronzová medaile Decanter 
London, Zlatá medaile Weinparade Poys-
dorf, Zlatá medaile Vitis Aurea Modra, Stří-
brná medaile Víno Bojnice, Zlatá medaile 
Vinařské Litoměřice, Stříbrná medaile Vínne 
trhy Pezinok, Stříbrná medaile Valtické Vin-
né trhy
2014-2016
Tomáš Krist

Evidenční číslo vína:   

123

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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124

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: 
 

Další informace: 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Pálava
2012
výběr z hroznů
Milovice
Milovické terasy
jílovitá
10.10.2012
40,0
24,4
PAJ12/01
950    
25,6
5,6
12,9
20,6
Medová vůně se závanem nazrálého anana-
su. V ústech krásně plné s příjemnou slad-
kou chutí a dlouhou persistencí.
Zlatá medaile Král vín, Zlatá medaile Wein-
parade Poysdorf, Velká zlatá medaile Wine-
fest, Stříbrná medaile Grand Prix Vinex
2014-2016
Víno Lípa Mikulov s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

124

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

91



125

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:
 
 
 
 
 

Další informace: 
 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Muškát moravský
2010
výběr z bobulí
Tasovice
Stará hora
hlinito-písčitá, slabě až středně štěrkovitá
1.10.2010
70,0
27,0
0104
1 060    
54,3
7,3
11,5
38,2
Po přivonění zaznamenáte atraktivní vůni 
po medu a sušeném ovoci. V chuti víno jistě 
zaujme mohutností a délkou projevu. Me-
dový zbytkový cukr je nádherně vyvážen 
svěží a vzletnou kyselinou. Oceníte příjem-
nou dochuť po tropickém ovoci a rozinkách.
Vítěz kategorie Vinum Juvenale 2010, Zlatá 
medaile FESTWINE 2011, 4 korunky KRÁL 
VÍN 2011, Stříbrná medaile VINALIES Inter-
nationales Paris 2012, Zlatá medaile Valtic-
ké vinné trhy 2012, Zlatá medaile Vinařské 
Litoměřice 2012, Zlatá medaile SAUVIGNON 
FORUM 2013, Zlatá medaile Národní soutěž 
vín 2013 – Znojemská podoblast, Vítěz kate-
gorie Salon vín 2014
2014-2017
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

125

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Z n o v í n  Z n o j m o

muškát moravský

2010

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC TASOVICE, VINIČNÍ TRAŤ STARÁ HORA

ČESKÁ REPUBLIKA

B Í L É  V Í N O  S  P Ř Í V L A S T K E M
V Ý B Ě R  Z  B O B U L Í

S L A D K É

příjemný zbytkový cukr
přímo z hroznů

11,5 % obj. 0,5 l



126

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: 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Pálava
2012
výběr z hroznů
Perná
Purmice
jílovitá půda s obsahem vápna
11.10.2012
65,0
26,2
1220
1 350    
54,9
6,2
12,0
24,1
Ve vůni objevíte med, mandarinku, bílou 
broskev i nazrálé mango. V chuti dominuje 
medovost hroznového moštu a zakončuje ji 
zaoblená kyselinka.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2013, Zlatá 
medaile Berliner Wine Trophy 2013
2014-2019
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

126

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

93



127

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: 
 
 
 
 
 

 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2012
výběr z bobulí
Vrbovec
Lampelberg
hlinito-písčitá až štěrkovitá
20.11.2012
37,0
27,6
4012
5 850    
59,0
7,1
11,5
33,8
Harmonické víno jiskrné zelenkavé barvy 
se zlatavými odlesky, v jehož vůni odhalíte 
nasládlé minerální i ovocné tóny, med a po-
merančovou kůru i velmi jemné a příjemné 
botrytické tóny. Chuť, v níž je cukr dokona-
le sladěný s kyselinkou, je pro tuto odrůdu 
typická - plná a výrazně extraktivní, se sto-
pami medu, ovoce, kouře a jemného koření 
voňavých letních strání.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 - 
Znojemská podoblast
2014-2017
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

127

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Harmonické víno jiskrné zelenkavé barvy se zlatavými 
odlesky, v jehož vůni odhalíte nasládlé minerální 
i ovocné tóny, med a pomerančovou kůru i velmi 

jemné a příjemné botrytické tóny. Chuť, v níž je cukr 
dokonale sladěný s kyselinkou, je pro tuto odrůdu 

typická – plná a výrazně extraktivní, se stopami medu, 
ovoce, kouře, jemného koření a voňavých letních strání. 

Možná vám tohle mohutné a vyvážené víno bude 
chutnat samotné, ale pokud je chcete kombinovat 

s jídly, vyzkoušejte třeba jemnou paštiku z husích jater, 
telecí na grilu, ryby, korýše nebo drůbež. 
K archivaci je doporučujeme na 4–6 let.

20
12

ulandské šedéR
Víno vyrobeno v ČR. 
Plněno vinohradníkem:
Vinařství LAHOFER, a.s.
Brněnská 523
CZ 671 82 Dobšice
tel. +420 515 242 756
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nutno přidat bílou podtiskovou barvu pod černé a červené obdélníky

Vinařská oblast Morava
Znojemská vinařská podoblast

Vinařská obec Vrbovec
Viniční trať Lampelberg

Rulandské šedé
jakostní víno s přívlastkem

výběr z bobulí | sladké | 2012

Alkohol 11,5 % obj.

Objem  0,75 l

Zbytkový cukr 59,0 g/l
Kyseliny 7,1 g/l
Bezcukerný extrakt 33,8 g/l
Cukernatost hroznů  
27,6 �NM
Archivace 4–6 let
Podávat vychlazené  

na 9–10 �C
Obsahuje oxid siřičitý

Hrozny sbírány 20. 11. 2012
Evidenční č.j. 63G1-13/30
Číslo šarže 4012
Údaje k 20. 4. 2013
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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: 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený
2011
výběr z bobulí
Nový Přerov
Langewarte
hlinito-písčitá
14.11.2011
20,0
29,6
PP82
2 650    
96,7
6,5
9,5
34,9
Elegantní Tramín jemně kořenitý s typickou 
vůní čajových růží, kterou v chuti doprovází 
harmonická kyselina s medovou dochutí.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2013, Stříbrná medaile Pra-
gue Wine Trophy 2013, Bronzová medaile 
Decanter London 2013, Zlatá medaile Hra-
decký pohár 2012
2014-2016
Nové Vinařství, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

95
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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: 
 
 
 

 
Další informace:

 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Pálava
2011
ledové víno
Milotice
Kopce
hlinito-písčitá
17.11.2011
20,0
30,0
1211
800    
102,8
4,9
12,0
33,5
Víno je žluto zlaté barvy. Má příjemnou 
ovocnou vůni po planých růžích typickou 
pro tuto odrůdu. Smyslně lahodnou sladkou 
chuť s vyváženou ovocností a vyzrálostí. 
Dochuť je dlouhá, plná sladkého čerstvého 
ovoce. Velmi lahodné sváteční víno.
Zlatá medaile Linčanský Džbánek Zeleneč 
2013, Stříbrná medaile Vitis Aurea Modra 
2013, Stříbrná medaile Biel Vinalia 2012, Král 
Vín 2013, Bronzová medaile Vinné trhy Pezi-
nok 2012, Salon vín 2014, Zlatá medaile ná-
rodní soutěž vín Slovácká podoblast.
2014-2020
Metroflora s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

129

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

96
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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: 
 
 

Další informace: 
 
 
 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2009
ledové víno
Stošíkovice na Louce
U tří dubů
hlinito-písčitá až písčitá
18.12.2009
20,0
34,4
9094
10 000    
176,9
8,5
9,5
37,3
Ve vůni objevíte tóny po sušeném ovoci,  
v chuti pohladí medový cukr a svěží kyse-
lina. Ledové víno má skvělé předpoklady  
k dlouhé archivaci.
Salon vín 2012, Zlatá medaile ICE WINE DU 
MONDE 2012, Zlatá medaile SAUVIGNON 
FORUM 2012, Vítěz kategorie sladkých vín 
Národní soutěž vín 2012  a 2013 – Znojemská 
podoblast, Salon vín 2013, Stříbrná medaile 
CHISINAU WSC 2013 Kišiněv, Zlatá medaile 
VINALIES Internationales Paris 2013, Stříbrný 
pohár VÍNO A DELIKATESY 2013, Diplom Val-
tické vinné trhy 2013, Stříbrná medaile Miku-
lovské vinné trhy 2013, Zlatá medaile Národ-
ní soutěž vín 2013 – Znojemská podoblast
2014-2025
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Ledové víno

bílé víno s přívlastkem
ledové víno

sladké

R u l a n d s k é  š e d é
2 0 0 9

v i n a ř s k á o b l a s t  m o r a v a ,  v i n a ř s k á p o d o b l a s t  z n o j e m s k á
v i n a ř s k á o b e c s t o š í k o v i c e  n a l o u c e ,  v i n i č n í  t r a ť  u  t ř í  d u b ů

č e s k á r e p u b l i k a
9 , 5 % o b j .  – o b s a h 0 , 2  l
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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: 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Hibernal
2012
slámové víno
Žabčice
Horní díly
písčito-hlinitá
18.9.2012
35,0
42,5
1220
2 250    
201,0
8,5
9,5
64,6
Víno krásně jiskrné zlatavé barvy. Vůně 
květu měsíčku lékařského a zralých citrusů 
je spojena s vůní medového perníku. Plná, 
nazrálá a sladká chuť sušených rozinek je 
doplněna kořenitostí sladkého dřeva a pří-
jemnou kyselinou.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 - Vel-
kopavlovická podoblast, Diplom Valtické 
vinné trhy 2013
2014-2023
CHATEAU LEDNICE a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

98
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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: 
 

 
Další informace:

 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený
2010
slámové víno
Sedlec
Nad Nesytem
spraš na třetihorním vápencovém podloží
2.2.2011
60,0
35,0
70/11
670    
215,3
5,3
7,0
52,6
Sytě zlaté slámové víno s vůní medu a suše-
ného ovoce. V chuti absolutně čistý projev, 
ničím nerušená dochuť připomínající šťávu 
z kompotu.
Stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 
2013, Zlatá medaile Festwine 2013, Zlatá 
medaile SHANGAI 2013, Zlatá medaile MU-
VINA Prešov 2013
2014-2016
ZD Sedlec

Evidenční číslo vína:   

132

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

99
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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: 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené
2011
ledové víno
Nový Šaldorf-Sedlešovice
Kraví hora zahrádky
jílovito-písčitá
1.2.2012
20,0
47,6
1511
1 130    
306,0
7,8
5,6
60,9
Zlatožlutá barva s vůní přemrzlých mišpulí, 
sladkou chutí citrusových plodů, s typickou 
veltlínovou kořenitou dochutí.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013  
- Znojemská podoblast
2014-2018
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

133

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Hlavní partneři

Generální partner

Partneři

Ofi ciální voda

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

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:

AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
č.p. 2791 
Znojmo, 671 81
Středně velké tradiční vinařství na Znojemsku, několikaná-
sobný vítěz Valtických vinných trhů, Grand Prix Vinex, Sauvi-
gnonforum, Vinoforum.
Antonín Koníček
515 227 046
515 227 025
modrysklep@modrysklep.cz
www.modrysklep.cz

5
83 ha
150 000 lahví

BMVinařství s.r.o.
Kostická 74 
Tvrdonice, 691 53
BMVinařství aneb Balgovo malé vinařství, vzniklo v  roce 
2010. Majitel Jan Balga vede vinařství se svou dcerou Nicol. 
Firma hospodaří na 17 hektarech vlastních vinic, které se 
skládají z 10 odrůd bílých a 6 červených. hrozny jsou zpra-
covávány moderními postupy a technologiemi. Vznikají 
vína svěží, ovocná a aromatická, tak i vína plná, extraktivní 
s potenciálem zrání v lahvi. S našimi víny jsme úspěšní na vý-
znamných tuzemských i zahraničních soutěžích.
Jan Balga
731 271 323

info@bmvinarstvi.cz
www.bmvinarstvi.cz
731 271 323
4
17 ha
50 000 litrů

Seznam  výrobců zastoupených  
v Salonu vín České republiky 2014
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Hlavní partneři

Generální partner

Mediální partneři

Partneři

Oficiální voda

Partneři

www.salonvin.cz
 www.vinarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

CHLAZENÍ    VÝČEPY  SERVIS

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:

BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Smetanova 220 
Starý Plzenec, 332 02
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 sek-
tů a ocenění získaná na soutěžích a výstavách po celém svě-
tě jen potvrzují vysokou kvalitu šumivých vín Bohemia Sekt.
Josef Švéda
377 197 111

obchod@bohemiasekt.cz
www.bohemiasekt.cz

250
410 ha

Fridrich Josef
Řadová 1366 
Vracov, 696 42
Jsme malé rodinné vinařství z Vracova, zabývající se pěsto-
váním vinné révy a jejím následným zpracováním v lahodný 
mok. Víno vyrábíme z hroznů z našich vinic, které se nachází 
ve Slovácké vinařské oblasti. Jejich rozloha je cca 3 hektary.  
Vína z  našeho vinařství jsou vyráběna šetrným způsobem 
zahájeným již při ruční sklizni hroznů. Dále pak probíhá li-
sování, odkalení a zakvášení čistou kulturou kvasinek. Toto 
zpracování je předpokladem pro pěkná a mnohdy až výji-
mečná vína z Vracova. Bílá vína zrají v nerezových tancích, 
červená vína leží několik měsíců v  barikových nebo klasic-
kých dubových sudech. Vína jsou po vyškolení plněna do 
lahví. Naše vinařství dále nabízí posezení v klasickém slovác-
kém sklípku s možností řízené degustace a občerstvení.
Zdeněk Fridrich
725 857 354

vinarstvifridrich@email.cz

725 857 354
0
3 ha
10 000 litrů
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Hlavní partneři

Generální partner

Partneři

Ofi ciální voda

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Čejkovská 1324 
Velké Bílovice, 691 02
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. Filo-
zofie uplatňovaná při výrobě vín je dosáhnout jemné čisté 
chuti při zachování odrůdového výrazu.  Vína z habánských 
sklepů dlouhodobě získávají četná ocenění na mezinárod-
ních a tuzemských soutěžích. 
Ing. Josef Svoboda, Ing. Přemysl Vašíček
519 346 233

obchod@bohemiasekt.cz
www.habanskesklepy.cz

Hanzel spol. s r.o./Vinařství Hanzel
Malinovského 33 
Miroslav, 671 72
hrozny kupujeme od vinohradníků z okolí Miroslavi z námi 
vybraných tratí. Vyrábíme výhradně přívlastková vína a vína 
VOC.
František Kabela
702 597 737

info@vinarstvihanzel.cz
www.vinarstvihanzel.cz
602 279 381
4
0 ha
60 000 litrů

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:
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Hlavní partneři

Generální partner

Mediální partneři

Partneři

Oficiální voda

Partneři
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SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

CHLAZENÍ    VÝČEPY  SERVIS

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:

Horákova farma, a.s.
č.p. 1 
Čejč, 696 14
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 součas-
nosti máme 15 ha vlastních vinic. Veškerá výměra je obhos-
podařována 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 pů-
vodních stavebních prvků.
Martin Bravenec
518 361 201
518 361 280
info@cshorak.cz
www.cshorak.cz
602 546 308
3
16 ha
40 000 lahví

Jakubčík Jiří
č.p. 404 
Brumovice, 691 11
Rodinné vinařství, vinice na nejlepších jižních svazích v ka-
tastru Přítluky-terasa-trať: Přítlucká hora. V katastru Brumo-
vice, trať: harnůt. Vyrábíme vína odrůdová, přívlastková, 
archivní.
Ing. František Jakubčík
723 230 568

vinja.jakubcik@seznam.cz
www.vinja.cz
605 030 903
3
6,5 ha
18 000 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:

Komarov Roman - Vinařství
Oslavanská 92 
Ivančice, 664 91
Malé rodinné vinařství s  necelými sedmi hektary vlastních 
vinic. Z bílých odrůd pěstujeme Muller-Thurgau, Sauvignon 
a Chardonnay, z červených Svatovavřinecké, Neronet a Ru-
landské modré. Všechna naše červená i bílá vína zrají část 
svého života v dřevěných sudech.
Roman Komarov
603 361 031
546 423 771
vinokom@volny.cz
www.vino-komarov.cz
603 478 610
2
7 ha
35 000 litrů

Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Tabule 1 
Tvrdonice, 691 53
Vinařství z Tvrdonic vzniklo původně jako koníček majitele, 
který se postupně vyprofiloval současné podoby středního 
vinařství. Základem je vlastnictví 33 ha vinic v tratích ko-
lem Tvrdonic, Týnce a hrušek, které obhospodařuje majitel  
a jeho otec. Vinařství produkuje širokou škálu vín pro gast-
ronomii i privátní klientelu. Moderní provoz ve Tvrdonicích 
doplňuje rodinný penzion s kapacitou 16 lůžek, který je sou-
částí vinařství, který má na starosti další člen rodiny- bratr 
majitele. hlavními odrůdami jsou Chardonnay, Veltlínské ze-
lené, Sauvignon z bílých a Cabernet Moravia, Zweigeltrebe  
z modrých. Oenologem vinařství je majitel-MUDr. Pavel Ko-
sík.
Pavel Kosík
608 760 954

pavel.kosik@seznam.cz
www.kosikvinarstvi.cz
777 749 940
3
17 ha
100 000 lahví
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CHLAZENÍ    VÝČEPY  SERVIS

Krist Tomáš
Zámecká 123 
Milotice, 696 05
Vinařskou firmu založil vlastními prostředky Tomáš Krist 
v roce 1996 a navázal tím na rodinnou tradici. Sídlí v obci 
Milotice nedaleko Kyjova, kde hospodaří na 12ti hektarech 
vinic. V současné době nabízí přes 50 druhů lahvových vín 
a různých speciálních edicí. Víno vyrábí z hroznů vlastních  
i zakoupených od osvědčených dodavatelů, se kterými spo-
lupracuje více než 15 let. Pravidelně sklízí úspěchy na soutě-
žích Vinalies Paris, Decanter London, Concours Mondial du 
Sauvignon, Vins du Monde Monaco.
Ing. František Krist
774 234 316

vinarstvikrist@seznam.cz
www.vinarstvikrist.cz
608 646 606
23
10 ha
200 000 lahví

LIVI spol. s r.o.
Nádražní 835 
Dubňany, 696 03
Vinařství LIVI vzniklo v roce 1996. Navázalo na vinařství zalo-
žené v roce 1990 panem majitelem společnosti Miroslavem 
Chytilem. Sídlem společnosti jsou Dubňany, kde má firma 
zpracovatelskou linku, sklady, firemní prodejnu, ale i penzi-
on a restauraci. Vinice o rozloze 11 hektarů se nachází v Ka-
tastru Milotic, ve vinařské trati Šidleny. Zde se nachází také 
mikro výrobna a prezentační sklep naší společnosti. Zde se 
zabýváme výrobou maloobjemové výroby vín různými me-
todami za pomoci moderních technologií. 
Libor Vacenovský
518 366 111
518 366 111
info@livi-dubnany.cz
www.livi-dubnany.cz

18
11 ha
250 000 lahví

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:
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Mádlová Hana
Na Aleji 148 
Velké Bílovice, 691 02
Rodinná firma zaměřující se na odrůdy Sauvignon, Ruland-
ské šedé, Tramín, Müller Thurgau, Frankovka a Zweigeltrebe. 
Vína jsou určena do gastronomie a vinoték. Část produkce 
je v  bio režimu. Pro zrání jak červených tak bílých vín jsou 
používány dřevěné sudy. Specialitou je Sauvignon barrique 
a Alibernet.
Ing. František Mádl
602 780 364

malyvinar@slunce.cz

602 155 844
8
11 ha
250 000 litrů

Maňák Štěpán
Žádovice 54 
Žádovice, 696 49
Rodinné vinařství ze Žádovic poblíž Kyjova hospodaří na 
patnácti hektarech vinic ve třech vinařských tratích s velmi 
příznivou polohou. Vinice jsou ošetřovány v systému inte-
grované produkce. O vinařství rodiny Maňákových nejlépe 
vypovídá fakt, že měli jako první v ČR certifikovaný systém 
hACCP v tomto oboru. Vinařství používá nejmodernější 
dostupné technologie a vlastní přes 60 barikových sudů,  
v nichž zrají bílá i červená vína a dokonce i vína slámová. Roč-
ní produkce vinařství se pohybuje okolo 170 000 lahví. Vět-
šina vín má řadu ocenění, včetně každoročního zařazení do 
Národní soutěže Salon vín ve Valticích. Vinařství je držitelem 
tří šampionů světových soutěží pod patronací O.I.V. v Paříži.
Karel Novotný
518 626 122

vinomanak@vinomanak.cz
www.vinarstvi-manak.cz
603 275 122
9
17 ha
170 000 lahví

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:
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Metroflora s.r.o.
Záluží 448 
Milotice, 696 05
Zaměřujeme se na výrobu špičkových vín nejvyšší kvality 
určené pro nejnáročnější zákazníky, vinotéky, gastro a pri-
vátní klientelu. Obhospodařujeme 10 ha vinic v nejlepších 
vinařských tratích obce Milotice. Kvalitně dozrálé hrozny 
zpracováváme v moderní provozovně se současně nejmo-
dernější technologií. Naše vína získávají nejvyšší tuzemské  
i zahraniční ocenění.
Lubomír Gregorovič
606 765 035

metroflora@seznam.cz
www.metroflora.cz
602 766 560
5 
10 ha
60 000 lahví

Mokruša Petr, Ing.
Hasičská 807 
Mutěnice, 696 11
Jsme malé rodinné vinařství produkující limitované partie 
přívlastkových vín. Své vinice obhospodařujeme ve vinařské 
obci Mutěnice ve Slovácké podoblasti. Naší filosofií je pocti-
vá vinařská práce a pečlivý přístup k vínu i vinicím.
Ing. Petr Mokruša
723 452 597

petr.mokrusa@tiscali.cz
www.mokrusa.cz
723 452 597
1
0,5 ha
10 000 lahví

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:
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MORAVÍNO s.r.o.
Mikulovská 176 
Valtice, 691 42
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 

Musil Ladislav Ing.
Bezručova 55
Dolní Kounice, 664 64
Ladislav Musil založil své vinařství v roce 1992, z původních 
3 rozšířil vinice na nynějších 28 hektarů. Vinice se nacházejí 
na viničních tratích v Dolních Kounicích a Ivančicích. Pěstu-
je 10 bílých a 7 modrých odrůd, vše v systému integrované 
produkce. Vyrábí vína bílá, červená, růžová; jakostní odrůdo-
vá a jakostní s  přívlastkem, některá barikovaná. V  nabídce 
má i vína archivní, která po letech ležení v sudech a tancích 
dokreslují charakter vína daný  polohou a půdními pod-
mínkami. Ladislav Musil preferuje spíše suchá vína určená 
k  dlouhodobé archivaci. Ručně sbírané hrozny se zpraco-
vávají v nově postavené a moderně vybavené tankové hale 
v  nedalekých Trboušanech. Zrání vína v  sudech a tancích, 
lahvování a prodej se uskutečňuje v hospodářství v Dolních 
Kounicích, ve sklepech, kde se víno vyrábělo už v roce 1836. 
Filozofie majitele je jednoduchá: základ špičkového vína 
tvoří kvalitní hrozny z vlastních vinic.
Ing. Ladislav Musil

546 421 505
vinarstvi.musilovi@seznam.cz
www.vinarstvimusilovi.cz
603 265 636
4
29 ha
50 000 lahví

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:



www.salonvin.cz
 www.vinarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2013

Salon vin_narodni soutez vin_katalog_2013_loga sponzoru.indd   2-3 22.1.2013   10:51:10

143

Hlavní partneři

Generální partner

Mediální partneři

Partneři

Oficiální voda

Partneři

www.salonvin.cz
 www.vinarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

CHLAZENÍ    VÝČEPY  SERVIS

Nové Vinařství, a.s.
Zarybník 516 
Měřín, 594 42
V Novém Vinařství se vyrábí pouze bílá a růžová vína, která 
se uzavírají výhradně skleněnými nebo šroubovými uzávě-
ry. Výjimkou, potvrzující pravidlo, je červené víno Pinot noir  
s korkovou zátkou a Frankovka se skleněným uzávěrem. Na 
trh jsme vstoupili v roce 2005 a to řadou směsných vín, tzv. 
cuvée, s  netradičními názvy :  SLUNEČNý VRCh (1), LARUS 
(2), CYGNUS (3), FANTÔME (4), ASPARAGUS (6) a LOVE (69). 
Jako první v ČR jsme v roce 2006 použili skleněné uzávěry 
VINO-LOK ,od roku 2005 jsme navíc horlivými průkopníky 
šroubových uzávěrů. Za design ambaláže (fr. emballage  
= balení, tzn. Láhve, etikety, uzávěry a kartony) jsme získali  
v roce 2007 cenu „Dobrý design“ a „Cenu za manažerský po-
čin roku v oblasti designu“, které udělovaly Design centrum 
ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Ing. Libor Budín
519 519 082
519 519 222
mikulov@novevinarstvi.cz
www.novevinarstvi.cz
602 403 987
25
113 ha
150 000 litrů

PATRIA Kobylí, a.s.
Augusty Šebestové 716 
Kobylí, 691 10
PATRIA Kobylí je největším pěstitelem a zpracovatelem vin-
né révy v obci Kobylí. hospodaří na ploše 152 hektarů re-
gistrovaných vinic. Při pěstování a zpracování hroznů klade 
důraz na šetrnost vůči životnímu prostředí i surovině. Pod 
značkou Víno z Kobylí vyrábí společnost jakostní odrůdová 
vína, vína s přívlastkem, archivní a ročníková vína. Ty nejlepší 
šarže těchto vín zrají v sudech barrique. 
Marcel Lanžhotský
519 440 752
519 440 790
vino@patriakobyli.cz
www.vinozkobyli.cz
724 545 201
35
152 ha
850 000 litrů

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:
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Pazderka Stanislav
Bořetice 489 
Bořetice, 691 08
Vinařství bylo založeno v roce 2002 výsadbou nových vino-
hradů. Naše vinařství se zabývá hlavně pěstováním a prode-
jem hroznů. Pouze z malé části úrody vyrábíme vlastní víno.
Stanislav Pazderka
602 949 465

pazderka@vinarstvipazderka.cz
www.vinarstvipazderka.cz
602 949 465
2
20 ha
5 000 litrů

Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Novinky 178 
Prušánky, 696 21
Jsme střední dynamicky se rozvíjející rodinné vinařství,  
s tradicí sahající do 19. století, sídlící v obci Prušánky, s provo-
zovnou v Moravské Nové Vsi a s archivními sklepy v malebné 
vesničce vinných sklepů „Nechory“. V současné době pěstu-
jeme révu vinnou na 15 hektarech vlastních vinic, kde jednu 
třetinu výsadeb zaujímají odrůdy rodu Pinot. Celková odrů-
dová skladba vinic je rozložena ve prospěch bílých odrůd. 
Veškerá produkce se zpracovává moderními technologiemi 
ve vlastní provozovně, s cílem vyrábět vína té nejvyšší kvali-
ty. Nejstarší dochovaná památka, která svědčí o historii hos-
podaření naší rodiny, je trám na selském stavení v Moravské 
Nové Vsi. Ten je památkou na jednoho z našich předků, kde 
je uvedeno „Michal Košut - hospodář roku 1862“.
Ing. Luděk Košut
728 676 326

vinarstvi@kosut.net
www.kosut.net
604 386 867
6
15 ha
60 000 lahví

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:
Mobil:

E-mail: 
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:
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Vinařství Petr Skoupil, a.s.
Čejkovská 450 
Velké Bílovice, 691 02
Střední velkobílovické vinařství s  tradicí produkce vína od 
roku 1852. Přívlastková vína pocházejí  z vlastních vinic. Vi-
nice jsou zařazeny v režimu integrované produkce. Zrání vín 
probíhá metodou řízeného kvašení, červená vína procházejí 
vinifikací v dřevěných sudech. Vinařský podnik nabízí snou-
bení kvalitních vín, vinařské turistiky – ubytování a restau-
race. 
Petr Skoupil
515 552 911

info@skoupil.com
www.skoupil.com
603 240 068
18
21 ha
250 000 lahví

Střední odborná škola vinařská 
a Střední odborné učiliště zahradnické
Sobotní 116 
Valtice, 691 42
Vinařská škola Valtice, jediná svého druhu v České republice 
produkuje víno pouze z hroznů sklizených ve vlastních vini-
cích. Výroba je zaměřena na kvalitní lahvová, přívlastková 
vína se specializací na výrobu bílých a růžových vín.
Lubomír Tichý
519 352 039
519 352 221
info.venerie@svisv.cz
www.svisv.cz
736 676 716
10 
32 ha
60 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Fax:
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Tetur Vladimír
Záhumní 1277 
Velké Bílovice, 691 02
Vinařství Vladimír Tetur – výroba jakostních a přívlastkových 
vín z Velkých Bílovic. Patří ke středně velkým producentům 
tichých vín s orientací na gastronomii, specializované ob-
chody s vínem a soukromý sektor. Vinařství Vladimír Tetur 
je moderně zařízené a vyrábí vína v široké odrůdové rozma-
nitosti tak, jak je pro Moravu typické. Pro vinařství Vladimír 
Tetur  je charakteristická výroba aromatických odrůd jako 
Irsai Oliver a Muškát moravský. 
Vladimír Tetur
603 253 529

vlad.tetur@gmail.com
www.vinarstvivladimirtetur.cz
605 505 912
4
12 ha
200 000 lahví

Velkobílovická vína s.r.o.
Žižkovská 1374 
Velké Bílovice, 691 02
Moderní vinařská firma přinášející na trh mladá a svěží vína 
s důrazem na odrůdový projev. Na vinicích je vysazená širo-
ká skladba 20 odrůd, 12 bílých, 8 červených. Z modrých vy-
rábí též růžová vína a klarety. Vinařství vyrábí dvě řady vín. 
V základní najdeme mladá, svěží a ovocná vína na denní kon-
zumaci. 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.
Stanislav Krejčí, Petr Šrámek
519 346 180
519 346 180
info@velkobilovickavina.cz
www.velkobilovickavina.cz
775 769 011
4
20 ha
120 000 litrů

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:



www.salonvin.cz
 www.vinarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2013

Salon vin_narodni soutez vin_katalog_2013_loga sponzoru.indd   2-3 22.1.2013   10:51:10

147

Hlavní partneři

Generální partner

Mediální partneři

Partneři

Oficiální voda

Partneři

www.salonvin.cz
 www.vinarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

CHLAZENÍ    VÝČEPY  SERVIS

Vinařství Glosovi-Lubomír Glos ml.
Na Výsluní 934 
Moravská Nová Ves, 691 55
Rodinné vinařství Glosovi obhospodařuje 4 ha vinic ve Slo-
vácké podoblasti, kde pěstuje jak odrůdy tradiční tak nety-
pické např. Viognier, Noria, ale především vlastní vyšlechtě-
né – Cabernet Moravia a Fratava. Specializuje se na výrobu 
vysoce kvalitních přívlastkových vín, která vyrábí tradičními 
způsoby, ověřenými více než 50-ti letými zkušenostmi sklep-
mistra.
Lubomír Glos
519 342 577

glosovi@email.cz
www.vinarstvi-glosovi.cz
607180237
3
4 ha
20 000 lahví

Vinařství CHATEAU LEDNICE a.s.
Nejdecká 714 
Lednice na Moravě, 691 44
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE obnovilo slavnou tradici vý-
roby vína v Lednici na Moravě. Nabízí úspěšná vína Lednic-
ko-valtického areálu a zážitkové poznávání vína a historie  
v labyrintu vinných sklepů VALTICKÉ PODZEMÍ. Celkem zpra-
covává hrozny z více než 200 hektarů vinic ve Valticích a Led-
nici a také z vinohradů Mendelovy univerzity, s níž úzce spo-
lupracuje. Specializací vinařství je odrůda Rulandské šedé. 
Ing. Lubomír Skrýval
724 054 779

hudec@chateau-lednice.cz
www.chateau-lednice.cz
602 718 162
30
15 ha
350 000 lahví 
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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:



www.salonvin.cz
www.winarskecentrum.cz

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2013

Salon vin_narodni soutez vin_katalog_2013_loga sponzoru.indd   2-3 22.1.2013   10:51:10

148

Hlavní partneři

Generální partner

Partneři

Ofi ciální voda

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

Vinařství Josef Dufek
U Trati 421/7 
Svatobořice-Mistřín, 696 04
Rodinné vinařství, využívající více jak 100-leté zkušenosti 
svých předků ve vinařině snoubené s  používáním nejmo-
dernějších technologií jako jsou pneumatické lisy, vinifikáto-
ry, flotace, řízené kvašení a další. hrozny ve 30-ti odrůdách 
pochází z  nových vlastních vinic obdělávaných v  rámci in-
tegrované produkce s  max. šetrností k  přírodě. Vyráběná 
vína jsou v drtivé většině v přívlastkových kategoriích. Část 
z nich zraje v sudech klasických i barrique. Nově v letošním 
roce uvádíme na trh Bio vína a vína šumivé vyráběné tradič-
ní metodou kvašením v láhvi. Součástí vinařství je i penzion 
s kapacitou 47 lůžek a vlastní kuchyní. Motto vinařství je „Vše 
se podřizuje kvalitě“.
Martin Škápík, Zbyněk Náplava 
602 540 500

obchod@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz
602 540 500
16
24 ha
110 000 lahví

Vinařství Kovacs s.r.o.
Novosedly 5 
Novosedly, 691 82
Jsme střední vinařskou firmou. Produkujeme 250 tisíc láhví 
vína ročně a větší množství vína vyrábět nechceme.  Vinici  
i vínu věnujeme velmi mnoho času, musíme naslouchat  
a být po ruce, když je potřeba. Jedna velká, námi ctěná prav-
da našeho oboru, je, že méně znamená více. Kdyby bylo 
vinohradů či vyráběného vína přespříliš, mohla by právě  
z nedostatku času vznikat spousta chyb a to si nemůžeme 
dovolit. Jde nám o Vaši spokojenost, spoléháte na naši do-
vednost, schopnost, odbornost, pečlivý přístup a profesio-
nalitu. To je pro nás zavazující, to je náš úkol, který chceme 
plnit.
Alois Černík
519 521 200

info@vinarstvi-kovacs.cz
www.vinarstvi-kovacs.cz
775 127 736
15
35 ha
250 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
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Charakteristika výrobce:
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Vinařství LAHOFER, a.s.
Brněnská 523 
Dobšice, 671 82
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 háj-
ku, Volné pole, Waldberg či Lampelberg. V roce 2012, po ná-
kupech vinohradů a dovybavení vinařského dvora novými 
technologiemi, byla výrobní kapacita vinařství navýšena na 
tři sta padesát tisíc lahví vína. Nabízíme zajímavá vína vyro-
bená z hroznů pěstovaných ve Znojemské vinařské podob-
lasti. Jsou vhodná pro gastronomii, vinotéky a pro všechny 
příznivce kvalitních a dobrých vín.
ing. Jiří Lancman
515 242 756
515 242 756
vino@lahofer.cz
www.lahofer.cz
602 766 157
65
410 ha
350 000 lahví

VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
Padělky 4 
Rohatec, 696 01
Vinařství Plešingr, spol. s r.o. založili v roce 1999 bratři Michal 
a Patrik a navázali tak na více než třicetiletou zkušenost otce. 
Skloubili moderní techniku s tradiční technologií. Při zpraco-
vání hroznů je kladen důraz na kvalitu a šetrné zpracování 
suroviny. Vlastní vinice se nachází ve Velkých Pavlovicích 
v trati Stará hora.
Patrik Plešingr
518 364 175
518 364 175
vinarstviplesingr@seznam.cz
www.vinarstviplesingr.cz
603 828 281
4
2 ha
120 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
Nový Šaldorf 143 
Nový Šaldorf - Sedlešovice, 671 81
Vinařství Špalek je tradiční, rodinné vinařství kladoucí důraz 
na kvalitu pěstování révy vinné a na kvalitu výroby vína. Je 
prvním vinařstvím na Znojemsku, které zavedlo gravitační 
zpracování hroznů v novém, avšak historicky pojatém sklep-
ním hospodářství postaveném v roce 2005 v Modrých skle-
pech v Novém Šaldorfu. Kromě tradičních bílých, růžových 
a červených vín vyrábí i vína speciální jako vína ledová, vína 
typu „barrique“, vína zrající na kvasnicích či vína likérová. 
Právě vína likérová jsou již od roku 1995 uváděna na trh pod 
názvem Víno Šaler a bez nadsázky lze říct, že se stala stálicí 
mezi likérovými víny na českém trhu. Od roku 2008 vyrá-
bíme vína řady Edelspitz, kde používáme tradiční způsoby 
výroby – hrozny šlapeme nohama, necháváme dlouho ma-
cerovat a bez použití kvasinek a enzymů vinifikujeme.
Petr Ilgner
515 243 802

spalek@saler.cz
www.saler.cz
723 388 882
5
8 ha
50 000 lahví

VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.
Nad vodárnou 506 
Zaječí, 691 05
Vinařství Šabata s.r.o. je rodinný podnik s vinnými sklepy  
v obci Zaječí ve velkopavlovické vinařské podoblasti, zamě-
řující se na výrobu moravských přívlastkových vín. Základ-
ním zdrojem pro produkci vín jsou viniční tratě okolo Přítlu-
cké hory, která dominuje obcím Zaječí, Přítluky a Rakvice. 
Malé vinařství produkuje odrůdy vína v klasickém morav-
ském zastoupení. Zvláštností jsou vína vyrobená technolo-
gií samotoků,  „Svatomartinská“ vína, klarety a růžová vína.
Václav Šabata
724 105 148

vladimir.sabata@seznam.cz
www.vinarstvisabata.cz
724 105 148
3
0 ha
75 000 lahví
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Vinařství Trpělka a Oulehla
Nové Bránice 39 
Dolní Kounice, 664 64
Rodinné vinařství pěstuje révu vinnou v  okolí historického 
města Dolních Kounic. Vyrábí osobitá suchá vína s otiskem 
krajiny a lidské práce. Jsou to jednak svěží a ovocitá vína 
s  květinovými tóny, tak i plná,  extraktivní a kořenitá vína 
s  potenciálem zrání v  lahvi. Vína s  etiketou Regina coeli  
– Královny nebes, poskytují záruku stálé kvality.  
Ing. Luboš Oulehla
546 421 532
546 421 532
info@reginacoeli.cz
www.reginacoeli.cz
603 834 166
4
28 ha
100 000 lahví

Vinařství U Dvou lip s.r.o.
Hýsly č.p. 162 
Hýsly, 696 50
Nově vzniklé Vinařství U Dvou lip hospodaří nedaleko obce 
hýsly na 35 ha vinic a zaměřuje se na produkci Bio vín a pří-
vlastkových vín. Při pěstování hroznů je kladen velký důraz 
na šetrné zacházení s jedinečnou krajinou v tomto maleb-
ném koutě Slovácka. Dominantu vinic v podhůří Chřibů tvo-
ří urostlé lípy se sochou svatého Jana Nepomuckého. Toto 
místo, a s ním spojený příběh o Johance a velké lásce, inspi-
rovalo kapelu Čechomor ke složení písničky Johančiny slzy.
Ing. Tomáš Kotal
518 322 843
518 384 124
novakova@zameckevinarstvi.cz
www.udvoulip.cz
775 853 955
10 
35 ha
75 000 lahví
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Vinařství U Kapličky, s.r.o.
Vinařská 484 
Zaječí, 691 05
Rodinné vinařství je zaměřeno na výrobu kvalitních přívlast-
kových vín z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích. 
Šetrné zpracování hroznů z redukované sklizně technolo-
gií řízeného kvašení dává vínům osobitý charakter, který 
ještě podtrhuje um a fantazie mladého sklepmistra. Sídlí  
v nově postaveném areálu, který jako by vypadl z  maleb-
ných Ladových obrázků, jehož součásti jsou neuvěřitelně 
zpracované sklepy, vinárna, wellness centrum Relax Upro-
střed vinohradů, Retro music Club a restaurace Retro Gril, 
konferenční sály, degustační prostory a krásně a pohodlně 
vybavený penzion s kapacitou 183 lůžek. Vhodný pro pořá-
dání soukromých oslav, svateb, firemních akcí i školení, či jen 
pro zastavení na sklenku dobrého vínka. Nově nad tím vším  
i romantická rozhledna Dalibor.  
Dalibor Babáček
606 766 147

recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz
606 766 147
59
102 ha
300 000 lahví

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
Chvalovická sklepní ulička č. 58 
Chvalovice, 669 02
Vinařství Waldberg Vrbovec s.r.o. je vinařskou společností, 
ve které se daří spojovat tradiční vinařské hodnoty a zku-
šenosti s moderními technologiemi, což s významným po-
tenciálem vlastních vinic dává vzniknout vínům s výrazným 
odrůdovým charakterem. Motto „Waldberg – Víno s tváří“ 
vyjadřuje naši snahu zhodnotit úrodnost zdejších půd, kva-
litu našich viničních tratí – terroir a vhodné klimatické pod-
mínky, které společně s poctivou prací našich vinohradníků 
ve vinici a vinařů ve sklepě dávají vzniknout jedinečným,  
s přírodou harmonickým, vínům se svou vlastní tváří.
Ing. Pavel Filipovszki
736 631 547

info@vino-waldberg.cz
www.vino-waldberg.cz
736 631 547
5
130 ha
130 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
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Fax:
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Mobil:
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Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 288 
Kutná Hora, 284 01
Jsme menší vinařská firma, snažíme se  obnovit vinařskou 
tradici na Kutnohorsku a v širokém okolí, produkujeme vína, 
která jsou jednoduchá, jasně čitelná, ve výrobě neodkaluje-
me mošty, nepoužíváme ušlechtilé kvasinky a řízené kvaše-
ní. Naše společnosti jako jediná ve vinařské oblasti Čechy má 
certifikaci BIO a jsme v konverzi k certifikaci DEMETER. Další 
činností je obnova historických vinohradů ve VO Čechy. 
Lukáš Rudolfský
736 536 488

vinokutnahora@seznam.cz
www.vinokutnahora.cz
736 536 488
10
54 ha
50 000 litrů

Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská č. 407 
Valtice, 691 42
Vinné sklepy Valtice jsou tradiční výrobce vín zaměřující se 
především na produkci kvalitních odrůdových  vín. Společ-
nost je největším pěstitelem révy vinné v  ČR. Naše vinice, 
které se nacházejí na valticku  a zejména pak v okolí Pavlov-
ských vrchů, v mikulovské vinařské podoblasti, jsou zařaze-
ny do  systému integrované produkce. Klademe tak velký 
důraz nejen na produkci hroznů vynikající kvality, ale i na 
ekologii a šetrnou ochranu vinic. Výjimečné spojení pěstitel-
ské, s možností produkce vysoce kvalitních hroznů, a tradič-
ní i moderní technologie výroby vína, umožňuje pod znač-
kou 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 Val-
ticích, zejména pak dva unikátní sklepy - Křížový a Zámecký, 
kde jsou vyráběna vína už více než 500 let.
Ing. Matocha Miloslav, Horník Zdeněk, Antoš Zdeněk, 
Ing. Matocha Jaroslav
519 361 311
519 352 330
odbyt@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

80
550 ha
4 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
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Fax:
E-mail:

www stránky:
Mobil:

Počet pracovníků:
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Ulice:
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Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Palackého tř. 106 
Brno, 612 00
Naše rodinné vinařství bylo založeno v Mikulově, malebném 
městečku jižní Moravy v roce 2000 bratry Markem a Mi-
chalem Lípovými. Marek, který vystudoval vinařskou školu  
v sousedním Rakousku a Michal absolvoval hotelovou školu, 
tak navázali na rodinnou tradici. Firma zpracovává hrozny   
z Mikulovské podoblasti. hrozny jsou od prvopočátku zpra-
covávány nejmodernější technologií. Široká nabídka odrůd 
se podle sezóny mírně obměňuje. Roční objem produkce  
v poslední době stoupnul na přibližně 30 000  lahví. 
Marek Lípa
608 830 355
519 510 547
vinolipa@seznam.cz
www.vinolipa.cz
608 830 355
5
0 ha
30 000 lahví

Vinofol s.r.o.
Koliště 829 
Brno-Zábrdovice, 602 00
VINOFOL Vinařství Novosedly - rodinné vinařství Pavla a Ri-
charda Foltýnových. Od roku 1992 jsme vybudovali moderní 
vinařství vybavené veškerou soudobou technologií od pří-
jmu hroznů až po lahvování. Věříme, že základem pro dobré 
víno jsou vlastní vinice, obhospodařované podle představ 
a potřeb vinaře. hospodaříme na 115 ha vlastních vinic na 
Pálavě a nejbližším okolí, z nichž vyrábíme přívlastková vína 
prémiové řady VINOFOL Exclusive. Kdykoliv jste vítání ve vi-
nařství VINOFOL nebo v kterékoliv Vinotéce VINOFOL, abys-
te se mohli přesvědčit, že to myslíme vážně.
Ing. Roman Janík, Ing. Jan Juřena
519 521 235

vinofol@vinofol.cz
www.vinofol.cz
602 718 625 
35
115 ha
800 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Luční 858 
Rakvice, 691 03
Firma Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc. završuje pěsto-
vání révy vinné produkcí vín nejvyšších jakostních stupňů. 
Mladý podnik vznikl v roce 1993 a produkoval především 
vína určená pro zpracování na sekty. V roce 1995 začala firma 
plnit svá nejlepší vína do lahví a uchovávat je do okamžiku 
optimální zralosti. V době, kdy se trh plnil průměrnými víny 
oslovila náročného zákazníka vysokou kvalitou. Po rychlém 
vzestupu firma stanula v čele četných vinařských výstav 
doma i v zahraničí. Úspěch nebyl přechodný, přední linie 
již neopustila. Trvale vysoká kvalita a chuťová odlišnost vín  
i nezaměnitelná adjustáž lahví podepsaných Doc. Ing. Milo-
šem Michlovským, DrSc. Otevřely cestu do specializovaných 
prodejen, špičkové gastronomie a na stoly vybraných zákaz-
níků. 
Ing. Pavel Holub
519 360 870
519 360 889
michlovsky@michlovsky.com
www.michlovsky.com
777 569 610
70
130 ha
1 200 000 lahví

Vinum Moravicum a.s.
Vracovská 338 
Bzenec, 696 81
Vinum Moravicum a.s.  – malá vinařská společnost sídlící 
v  malebném jihomoravském městečku Bzenci v  srdci slo-
vácké vinařské podoblasti. 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. 
Ing. Jan Bezchleb
775 773 507

info@vinummoravicum.cz
www.vinummoravicum.cz
737 557 040
3
0 ha
50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Volařík Miroslav Ing.
Bezručova 703/30 
Mikulov, 692 01
Vinařství Volařík vstoupilo na trh pod tímto označením 
v roce 2008. V současné době obhospodařuje v integrované 
produkci 90 ha vlastních vinic v Mikulovské vinařské podob-
lasti, z toho 4,2 ha v režimu ekologického zemědělství. Roční 
produkcí kolem 220 tisíc lahví se řadí mezi střední vinařství. 
Vinařství pěstuje a zpracovává odrůdy typické pro oblast 
pod Pálavou, nejvíce zastoupen je Ryzlink vlašský a rýnský, 
Pálava, Veltlínské zelené, Chardonnay, Müller Thurgau a Ru-
landské bílé. Po celou dobu pěstování i zpracování je kladen 
důraz na šetrný přístup k hroznu. Vinařství se specializuje na 
bílá přívlastková vína, ale v nabídce nechybí ani hroznový 
mošt, rosé a sekty.
Filip Mlýnek
519 513 553

gebauerova@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz
736 472 365
25
90 ha
220 000 lahví

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Zámecká 1508 
Bzenec, 696 81
Zámecké vinařství Bzenec sídlí v samotném srdci Slovácka, 
kde navazuje na více než 150letou tradici výroby vína. Také 
tradiční přístup ke sběru a následnému zpracování hroznů 
spolu s nejnovější technologií dávají vzniknout vysoce kva-
litním vínům, a to jak na úrovni jakostních, tak i přívlastko-
vých vín. historické prostory zámeckých sklepů pak posky-
tují ideální podmínky pro uložení a zrání vína. Pro tyto účely 
jsou ve sklepech uloženy i dubové sudy odlišných velikostí, 
které dodávají vínu jedinečné vlastnosti, díky nimž se vinař-
ství dokáže prosadit na lokálních i mezinárodních soutěžích.
Ing. Petr Ptáček
518 322 843
518 384 124
novakova@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz
737 214 508
40
360 ha
6 000 000 lahví
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Zapletal František, Ing.
Budovatelská 7 
Břeclav, 691 41
Rodinné vinařství působící ve Velkých Bílovicích vyrábí vína 
pouze z  hroznů z  vlastních vinic a jeho cílem je produkce 
přívlastkových vín, specialitou jsou známková vína jež zrála 
v sudech barrique.
Ing. František Zapletal
602 738 538

info@belegradum.cz
www.belegradum.cz
602 738 538
3
16 ha
100 000 litrů

ZD Sedlec
Sedlec u Mikulova 308 
Sedlec u Mikulova, 691 21
Pěstování hroznů a výroba vína má v Sedleci tradici sahající 
až do 14. století. ZD Sedlec bylo založeno v r. 1950 a novo-
dobá historie Sedleckých vín se píše od r. 1980, kdy do firmy 
nastoupil sklepmistr Ctirad Králík. Ten dokázal skloubit při-
rozený charakter vín, oblíbený pro svou jedinečnost, s  ně-
kterými prvky moderního zpracování. Výsledkem jsou vína, 
která respektují specifické terroir vinic s vápencovým pod-
ložím, hlubokými sprašemi a třetihorními solnými ložisky. 
Část Sedleckých  vín zraje v rámci technologie i v klasickém 
ležáckém sudovém sklepě a zachovávají si tak typickou mo-
ravskou autenticitu slibující nevšední zážitek, v dnešní době 
uniformních vín tolik žádaný.
Ctirad Králík
519 513 328
519 513 328
objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz
777 719 110
50
121 ha
300 000 litrů

Výrobce:
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ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šatov 404 
Šatov, 671 22
Středně velká, 100 % česká, vinařská firma zaměřená na 
tuzemského zákazníka a produkci kvalitních, jakostních, 
přívlastkových, odrůdových, známkových, ledových, slámo-
vých a šumivých vín z nejlepších viničních tratí znojemského 
a hustopečského regionu dle motta „Znovín Znojmo-vína 
hrdá na svůj původ“. Provozujeme bohatý turistický pro-
gram, 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
606 712 231
95
453 ha
4 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Fax:
E-mail:

www stránky:
Mobil:

Počet pracovníků:
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Poznámky:





Nový Ford Ranger s  kinetickým desig nem a  robustní 
konstrukcí vždy bezpečně dosáhne cíle. Jakoukoli ces-
tou. Dokonce i s přívěsem o hmotnosti až 3 500 kg. Má 
totiž funkci stabilizace jízdy s  přívěsem a  jako jediný 
ve své třídě je držitelem 5 hvězdiček v nezávislém testu 
bezpečnosti EURO  NCAP. A  navíc Ranger získal i  titul 
Mezinárodní pick-up roku 2013.  
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Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz 
nebo volejte 800 FORD CZ (800 3673 29). Foto je pouze ilustrační.

International Pick-Up 
of The Year 2013. 

Ranger 110x200_fin.indd   1 25.01.13   9:29



www.makro.cz

PRO VŠECHNY, 
PRO KTERÉ JE 
PITÍ VÍNA UMĚNÍM
Od moravského muškátu 
po Chateau Margaux. 
U nás v Makro Vám sommeliér 
nabídne více než 1 500 druhů vín.

11773_MAKRO_inzerce_Salon_vin_110x200.indd   1 28.1.14   11:22



S vodou to umíme...





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

PŘEDNÍ VÝROBCE POTRUBÍ
PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Odvodnění rychlostní komunikace I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi



www.vinarskepotreby.cz

Plníme všechna
vaše přání

osobní přístup 24 hodin denně

individuální zákaznický servis

kompletní vinařský sortiment

 nancování vašich potřeb

profesionální laboratorní služby

enologické poradenství

doprava zboží zdarma



25.–28. 2. 2014 

Brno – Výstaviště

www.vinex.eu

19. mezinárodní 
vinařský veletrh 

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



AutorizovanÈ prodejnÌ a servisnÌ centrum TOSHIBA

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

AutorizovanÈ prodejnÌ a servisnÌ centrum TOSHIBA

Ribbon s.r.o.
Kaštanová 34 |  620 00 Brno
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Návrh

Tisk

grafi ka → od návrhu loga 
po kompletní vizuální styl

propagace → od vizitky po billboard 
obal → kompletní obal 
od etikety po karton

tisk → tiskoviny od vizitky po billboard 
technologie → digitální archový tisk, 

off setový tisk 
 → fl exotisk, sítotisk a knihtisk

 → nově digitální kotoučový tisk

Etikety

→ originální etikety (nejen) pro vinaře
→ bianco etikety s dotiskem
→ reklamní etikety a medaile

Záklopky

→ termo, polykapové, cínové, 
sektové, šroubové uzávěry

→ potisk ve vašem stylu

Kartony

→ široká nabídka kartonů
→ dárkové přenosky 

→ možnost dotisku loga

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ OBALU 
VAŠEHO VÝROBKU

zkušenost v oboru od roku 1991

e t i f l e x . c z

TISK JAKO VÍNO

ETIFLEX, s.r.o. → Národních hrdinů 17, CZ → Břeclav

tel. → +420 519 372 015

fax → +420 519 374 305

e-mail → obchod@
etiflex.cz





„DEJ SVÉMU VÍNU VEŠKEROU
LÁSKU A ČAS A ZÍSKÁ TI SRDCE

KAŽDÉHO, KOMU JE 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.



Nabídku našich vín a dárkových předmětů najdete na  
www.znovin.cz, kterou jsme připravili i pro mobilní verzi.
Vína vám doručíme na dobírku Českou poštou, do našich 
výdejních míst v Čechách i na Moravě a objednávky nad  
5 000 Kč zavezeme zdarma po celé České republice.

www.znovin.cz

Znovin_inzerce Salon vin CR 2014_110 x 200 mm.indd   1 23.1.2014   9:28:21



V našem e-shopu najdete potřeby 
k servírování nápojů

•   Chladiče a chladící nádoby na lahve
•  Uzávěry a vývrtky

•  Plivátka a chladící obaly
•  Polykarbonátové skleničky

•   a ostatní doplňky pro degustaci nápojů

Oreon Trading & Marketing s.r.o., Sluneční 2370, 
756 61 Rožnov p.R., telefon: +420 571 648 250

www.somelierskepotreby.cz

www.oreon.cz

Trading & Marketing s.r.o.
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PRAGUE WINE TROPHY  |  PRAGUE WINE ACADEMY  |  PRAGUE WINE WEEK

je vaše vstupenka
do světa vína.
Není to jen časopis,
ale i kurzy o víně
Prague Wine Academy,
pravidelná soutěž vín
Prague Wine Trophy
a každoroční týden
s vínem v Praze
Prague Wine Week.

www.vinorevue.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



Odborný časopis pro vinohradnictví,  
sklepní hospodářství a obchod vínem

Už 107 let vám přinášíme
informace o víně a révě vinné.

www.vinarskyobzor.cz



www.ListyJM.cz

Nový titul vydavatelství CCB

LISTY JIŽNÍ MORAVY
najdete každý měsíc ve své schránce

JIŽNÍ MORAVOU

ZA PRACÍ

I ZÁBAVOU

erce listy JM 110x200.indd   1 4.2.2009   12:39:19



 brno.rozhlas.cz
FM 106.5

J IŽN Í MOR AVA
FM 93.1

BRNO-MĚSTO
FM 97.3

ZNOJEMSKO
FM 93.6

HODONÍNSKO
FM 97.5
ZL ÍNSKO

FM 89.5
VSET ÍNSKO

Český rozhlas Brno
Rozhlas naší Moravy



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 

app.lidovky.cz

xxxxx

Maxim
Velčovský
Moje postel a židle
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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� �



Středeční příloha
Hospodářských novin
o cestování, sportu,
jídle a tipech na volný čas



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
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Poezie Doupovské dráhy
str. 5

Procházkové munzee I. 
Hradcem Králové
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Víte, kde najdete Nigromons?
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www.floowie.com

� t�te elektronické publikace
kdekoliv a kdykoliv jste

� t�te
TRAVEL profi
v elektronické

podob� na

www.floowie.com/cs/travelprofi/
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Stáhn�te si aplikaci Floowie
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Naše návštěva v Kadani
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až letos?
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Ozvěny Areny Tourism Poland 
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PROKOP DIVI·,
vynálezce bleskosvodu v roce 1754,
a jeho památník v Pfiímûticích

âtûte na str. 12 – 13

XVIII. ročník, 8-9/2013

Turistické informace z České republiky,
Slovenska a Polska

www.travel-profi.cz 

Objevujte krásy Libereckého kraje 
z hřebenů hor

str. 5

Co nevíte o městě pod Řípem
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Hradecko je i v zimě 
„Správný cíl vaší cesty“!
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Za svûtsk˘mi 
a církevními památkami

do královského mûsta 

LITOMù¤ICE

Dómsk˘ vr‰ek s katedrálou Sv. ·tûpána a vûÏí

Na recepci gotického hradu v Litomûfiicích je k zakoupení 
celá kolekce v˘born˘ch vín ãesk˘ch i moravsk˘ch vinafiÛ. 

âtûte na str. 9  

XVIII. ročník, 5/2013

Turistické informace 
z České republiky a Polska
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Memorial air show v Roudnici n./L.
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„Honba za pokladem“ 
v Národním geoparku Železné hory
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Zveme vás na Litoměřický hrozen
str. 8

Pojeďte na veletrh do Ostródy 
str. 21

Klá‰terecké 
hudební prameny

5. - 14. ãervence 2013
Klá‰terec nad Ohfií
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Turistické informace kaÏd˘ mûsíc jiÏ 19. rok

Inspiraci pro cestování hledejte 
v TRAVEL profi – nejstar‰ím ãasopise 

pro ãesk˘ cestovní ruch.
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Objednejte si předplatné na tel:
+420 244 460 104
+420 244 466 682-4

Pošlete sms ve tvaru
PRED WD JMENO PRIJMENI ULICE CISLO DOMU PSC MESTO 1, 2 nebo 3 ROKY (podle toho, na 
kolik let chcete předplatné objednat), PLATBA B (platbu proveďte bankovním převodem na číslo účtu 
6542020257/0100, jako variabilní symbol použijte číslo telefonu, ze kterého posíláte tuto sms) nebo PLATBA S 
(zašleme vám složenku, po jejímž zaplacení vám začne časopis chodit do schránky) na číslo +420 775 571 120. 
Cena SMS je běžná dle vašeho tarifu. 

SMS

Objednávku zašlete na e-mail:
info@w-d.cz

@

www.w-d.cz

JAK
OBJEDNAT?

WINE
 Degustation

Villány

GRAND 

T E S T

Ročník 2013
očima vinařů 
z domova i ze světa

Almanach 
světových odrůd

Riesling

Poklady sklepní
architektury

www.w-d.cz

Leden/Únor 2014/1-2
89 Kč/3,99 EUR
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 Nový
časopis
   plný vína
který vám bude dobře 

    chutnat

www.wine-life.cz www.wine-life.cz



Mytí skla opět na scéně:
VarioPower.
VarioPower je mycí systém s možností 

regulace tlaku vody, díky němuž můžeme 

mycí stroje na sklenice řady UC označit za 

naprosto unikátní. Jako první na světě totiž 

umožňuje mytí programy specifickými pro 

daný druh skla. Je jemný pro křehké sklen-

ice na víno, ale i dostatečně silný pro mytí 

těžkých pivních půllitrů, vždy je zajištěn 

dokonalý lesk a optimální péče.

 

Více křišťálově čistých informací najdete na 

www.winterhalter.cz





Víno z vinařské školy
víno, které má původ

Ochutnejte vína 
z jediné vinařské školy 

v České republice

Kontakt:
Střední odborná škola vinařská 

a Střední odborné učiliště zahradnické
Sobotní 116, 691 42 Valtice

www.svisv.cz

Školní sklep VENERIE
Tel.: 519 352 039, 777 101 844, 736 676 716

e-mail: info.venerie@svisv.cz, obchod.venerie@svisv.cz



Propagační materiály edice Krajem vína, Čechy a Morava, které připravila 
AGENTURA BRAVISSIMO pro Národní vinařské centrum Valtice o.p.s. obdržely 
na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2011 a opětovně v roce 2013 

cenu za nejlepší turistický propagační materiál.

tvorba propagačních materiálů | kreativní fotografi e

originální texty | sestavení databází | moderní grafi cké  řešení 

individuální přístup | zpracování projektů | překlady

VINAŘSTVÍ A VINAŘSKÉ TURISTIKY
VŠE SE ZAMĚŘENÍM NA PROPAGACI 

Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 227 788, www.bravissimo.cz

Bravissimo_inzerce_final.indd   1 11.2.2014   15:42:46



Ještě nikdy nebyla naše vína
tak blízko

Využijte svůj chytrý telefon pro získání přehledu o vínech z Moravy a Čech. 
S aplikací VÍNO NA DOTEK získáte informace, kde naše vína koupit, případně 

k jakému pokrmu je to či ono víno vhodné. Dozvíte se, jaký je význam 
vybraných vinařských pojmů nebo kde se nachází viniční trať, ze které 

pochází réva pro vaše oblíbené víno. A jakmile najdete to své oblíbené víno, 
můžete se o dojem z něj prostřednictvím aplikace VÍNO NA DOTEK podělit 

s přáteli. Dotkněte se moravských a českých vín.

ANDROID APP ON

www.vinonadotek.cz



 464 str. + 20 str. p¯Ìloha
form·t 167 x 235 mm

v·z., cena 449 KË

ISBN 978-80-87573-07-5

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

Kniha JUDr. Luboše Bárty, MBA, meziná-
rodně uznávaného vinařského odborníka,
si klade za cíl být přehlednou příručkou pro
malé, střední i větší vinaře, vinařské hotely,
obchodní společnosti, chce být praktickým
manuálem, podle nějž může efektivně ko-
munikovat své vinařství a jeho produkty
každý vinař.

Publikace současně představuje i původní učebnici pro stu-
denty oborů vinařství, marketingu a komunikací, je hlavní
učební pomůckou profesních vzdělávacích programů MBA
a BBA v Business Institutu a dalších vzdělávacích pracovišť.
Nabízí širokou teoretickou základnu oborů public relations
a marketingové komunikace, zároveň je to obsáhlá kniha plná
úspěšných (i neúspěšných) konkrétních příkladů z České re-
publiky, Evropy a USA. Knihu je možné číst i podle aktuál-
ních kapitol, které uživatele zrovna zajímají.

Vedle tuzemských autorit spolupracuje autor s předními
zahraničními odborníky a institucemi, cituje výsledky nejno-
vějších výzkumů a studií, soudní rozsudky a právní předpisy,
knižní i internetové publikace až do července 2013. Nenabí-
zí dogmata a pouhé definice, ale prezentací různých názorů
vybízí k vytvoření samostatného pohledu na problematiku.

Autor, mj. vyznamenaný cenou Vindemia Acta 2012 ja-
ko vinařský publicista roku, prezentuje celou problematiku
způsobem přístupným všem předpokládaným čtenářským
okruhům.

DalöÌ publikace na
www.radix-knihy.cz

katalog NSV 2014.p65 21. 1. 2014, 14:111









OTEVŘENO CELOROČNĚ

Vinařská 34, 691 42  Valtice • info@valtickepodzemi.cz

Navštivte vítěze   – TOP VINAŘSKÝ CÍL 2013, 
VINAŘSTVÍ ROKU 2012  (Vindemia Publica),
nejlepší vinařství 2012 v hlasování veřej-
nosti Kudy  nudy a zároveň nejoblíbenější 
vinařskou destinaci na jižní Moravě. 

* mimo otevírací dobu otevřeno kdykoliv pro skupinu nad 10 osob
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Infolinka: +420 723 600 423
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Šťastný Josef, Frodl Rudolf, Mikulovská 165, Valtice 691 42
tel./fax: +420 519 352 366, tel.: +420 519 353 760 (office)

e-mail: Valticka.rychta@email.cz

Stylová restaurace selského
typu. Dlouholetá tradice 
gastrospecialit v návaznosti 
na staročeskou a moravskou 
tradiční kuchyni.
Nabízíme excelentní vína 
Jihomoravského regionu.

Cateringové služby, pořádání rautů, 
oslav, banketů v atraktivních

prostorách vinných sklepů 
(v historických objektech

Lednicko-valtického areálu).

Jsme zařazeni mezi 100 
nejlepších restaurací v ČR.

www.valtickarychta.cz
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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 tuzemské-
ho 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 vinař-
ských publikací apod.
Stěžejní aktivitou je komunikační kampaň zastřešující značku 
tuzemských kvalitních vín – „Vína z Moravy, vína z Čech.“ 
Kampaň zahrnuje mediální propagaci značky, vydávání nej-
různějších propagačních materiálů, propagační akce a další. 
Součástí jsou i značka tuzemských mladých vín – Svatomar-
tinské a značka Růžové CZ, propagující moravská a česká 
růžová vína.
Vinařský fond spolupracuje s Národním vinařským centrem, 
Svazem vinařů, Jihomoravským krajem a mnoha dalšími in-
stitucemi a organizacemi a financuje např. projekt podpory a 
rozvoje vinařské turistiky na Moravě či oficiální portál tuzem-
ského 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



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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Partneři

Oficiální voda

Salon vín
národní Soutěž vín Čr 2014

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

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“.

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 sběry, výběry z bobulí, 

slámová vína, likérová vína).

Program B3 – Společná vstupenka(Program B1 + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 200 Kč
Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

C – Řízené degustace
Programy degustace vybraných vzorků řízené sommelierem. Počet účastníků těchto programů 

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

ON-LINE KATALOG A VAŠE HODNOCENÍ
Přihlaste se do WiFi sítě Salonu vín. Budete moci využívat on-line 
katalog Salonu vín na Vašem smart-phonu nebo tabletu, dělat si 
poznámky a hodnocení k jednotlivým vínům, zaznamenávat si vína 
k nákupu, hlasovat pro nejoblíbenější vína a vi-
nařství atd. Pro přihlášení budete potřebovat číslo 
a kontrolní kód z Vaší vstupenky.

www.salonvin.cz

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“.

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 sběry, výběry z bobulí, 

slámová vína, likérová vína).

Program B3 – Společná vstupenka(Program B1 + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 200 Kč
Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

C – Řízené degustace
Programy degustace vybraných vzorků řízené sommelierem. Počet účastníků těchto programů 

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

ON-LINE KATALOG A VAŠE HODNOCENÍ
Přihlaste se do WiFi sítě Salonu vín. Budete moci využívat on-line 
katalog Salonu vín na Vašem smart-phonu nebo tabletu, dělat si 
poznámky a hodnocení k jednotlivým vínům, zaznamenávat si vína 
k nákupu, hlasovat pro nejoblíbenější vína a vi-
nařství atd. Pro přihlášení budete potřebovat číslo 
a kontrolní kód z Vaší vstupenky.

www.salonvin.cz

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“.

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 sběry, výběry z bobulí, 

slámová vína, likérová vína).

Program B3 – Společná vstupenka(Program B1 + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 200 Kč
Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

C – Řízené degustace
Programy degustace vybraných vzorků řízené sommelierem. Počet účastníků těchto programů 

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

ON-LINE KATALOG A VAŠE HODNOCENÍ
Přihlaste se do WiFi sítě Salonu vín. Budete moci využívat on-line 
katalog Salonu vín na Vašem smart-phonu nebo tabletu, dělat si 
poznámky a hodnocení k jednotlivým vínům, zaznamenávat si vína 
k nákupu, hlasovat pro nejoblíbenější vína a vi-
nařství atd. Pro přihlášení budete potřebovat číslo 
a kontrolní kód z Vaší vstupenky.

www.salonvin.cz

DEGUSTAČNÍ PROGRAMY SALONU VÍN ČR



20
11

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2014

SA
LO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
01

4

Už jste ochutnali 
žernosecký čedič?

Každé víno nese stopy svého 
rodiště, místa, odkud pochází. 
Tahle čedičová skála je tu od 
nepaměti. A je to právě čedič, 
drásaný větrnými poryvy, 
obrušovaný deštěm, sněhem, 
mrazy a horkem, který dodává 
místním bílým vínům tak 
jedinečnou minerální chuť 

a vůni. Ale tohle je jen jedna 
skála. Znáte i zbytek Českého 
středohoří? Projeďte se po 
Labské stezce, vypravte 
se na Milešovku a ostatní 
dávno vyhaslé sopky nebo 
si vychutnejte plavbu 
meandrujícím úsekem Labe 
zvaným Porta Bohemica.

www.ceskozemepribehu.cz

Česko  – země příběhů. Prožijte ten svůj.
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