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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Vážení návštěvníci Salonu vín, 
děkujeme Vám za velkou přízeň, která zname-

nala v  uplynulém roce zatím rekordní návštěv-
nost. Rovněž příroda nám byla nakloněna, a tak 
lze uplynulý rok hodnotit jako úspěšný.  Věřím, že 
se můžeme v  budoucnosti těšit na velmi pěkná 
vína z moravských a českých vinic. Letošní ročník 
Salonu vín je bez údivu ve znamení starších roč-
níků, které reprezentuje 78 vín, oproti 22 vínům 

z ročníku 2014. Když si vzpomeneme na průběh vinobraní 2014, tak je to 
vlastně pro tento ročník velmi dobrý výsledek. Pro mě je příjemným pře-
kvapením dominance „burgundských vín“ a především pak Rulandského 
bílého, které se opět prosadilo proti „novým“, často také aromatickým od-
růdám, které jsou buďto již vyprodány nebo jsou možná na ústupu?

U červených vín se vedle klasických odrůd jako je Frankovka a Zwei-
geltrebe začínají více objevovat vína směsná…, tedy vlastně moderněji 
„cuvée“, což naznačuje, že se naši vinaři přes všechnu řečenou nebo jen 
šeptanou nedůvěru k „červené Moravě“ věnují stále více fenoménu kvalit-
ního „moravského červeného vína“… a to je jenom dobře, protože červe-
né tady má svoji historii i budoucnost!  

Věřím, že si i letos vyberete v Salonu vín ČR svého favorita!
Přeji Vám příjemný vinařský zážitek s víny, které pro Vás přichystali naši 

vinaři a vinařky s přáním, aby to bylo právě jejich víno, které Vás zaujme. 

    Ing. František Mádl
    Předseda Správní rady NVC
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Úvodní slovo prezidenta Svazu vinařů ČR
Vážení návštěvníci,
minulý rok jsem na tomto místě smutně kon-

statoval, že mi je líto, že Salon není větší, protože 
ve finálovém kole se sešlo mnoho skvělých vín a i 
ta vína, která se nevešla do stovky nejlepších, byla 
výborná. Tuto svoji myšlenku jsem předal kolegům 
ze Správní rady NVC a rozhodli jsme, že vytvoříme 
prostor i pro tato “second one” vína. A dobře jsme 
udělali. 

Letošní ročník Salonu nás velice překvapil. Jak si 
jistě všichni vzpomenete, ročník 2014 byl z vinohradnického hlediska velmi 
komplikovaný a bylo těžké se s nepřízní počasí vypořádat. Máme o to větší 
radost, že se do národní soutěže přihlásilo 215 vinařů s 1423 vzorky. A vína 
ročníku 2014 nás mimořádně překvapila. Zdá se, že naši vinaři si dokázali s 
komplikovaným ročníkem poradit na výbornou. 

Expozice Salonu opět nabídne pestrou paletu chutí a vůní, ve které si 
každý jistě najde pro sebe to nejlepší. A svůj kus slávy si odnesou i vína, 
která se do stovky nevešla. Ta nejlepší z nich budou na lahvích moci hrdě 
nést Stříbrnou medaili Salonu vín rok 2016.

Dalším skvělým výsledkem letošního ročníku je skutečnost, že se po 
prvé v historii Salonu stalo šampionem červené víno! Zdá se, že změněné 
klimatické podmínky a neustálé prohlubování zkušeností a dovedností na-
šich vinařů přináší svoje plody i v sortimentu červených vín. Gratulujeme!  

Neváhejme  již více a vydejme se na příjemnou cestu za objevováním “ 
svých” šampionů …

Na zdraví přeje
    JUDr. Tibor Nyitray
    Prezident Svazu vinařů ČR
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2016

Vážení přátelé, 
milovníci moravských a českých vín,
vítejte v degustační expozici Národního vi-

nařského centra ve Valticích a ochutnejte vína 
oceněná titulem „Zlatá medaile Salon vín České 
republiky 2016“. Jedná se již o 16. ročník tohoto 
nejnáročnějšího národního výběru přihlášených 
vín pořádaného Národním vinařským centrem. 

V první fázi desítky odborníků vybíraly ty nejkva-
litnější reprezentanty svých vinařských podoblastí. Z těchto nominovaných 
vín bylo ve druhém soutěžním kole pečlivě vybráno 200 vzorků, aby ve finále 
nejlepší tuzemští degustátoři vybrali stovku těch nejlepších vín a Šampiona 
Národní soutěže vín 2016. Ve všech hodnotících kolech byl použit meziná-
rodně uznávaný stobodový systém podle standardu OIV. Zároveň byla u vín 
oceněných titulem „Zlatá medaile Salon vín České republiky 2016“ posuzo-
vána jejich senzorická struktura, mohutnost a aromatický profil. Tyto výsled-
ky 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 ochutná-
vání může srovnávat vlastní senzorické pocity s názory profesionálních degu-
státorů, znázorněných v senzorických profilech u každého vína.

Statut soutěže dal záruku výběru až 80 % vystavovaných bílých a červe-
ných vín s obsahem do 12 g/l zbytkového cukru. Můžeme se tak těšit na chu-
ťovou lahodnost suchých, případně polosuchých vín a srovnávat s bohatou 
chutí několika vín polosladkých či sladkých. Důraz byl kladen také na pomě-
rově spravedlivé zastoupení vín z jednotlivých vinařských podoblastí, které 
se odrážejí ve specifickém charakteru autentických vín.

V předcházejících expozicích bylo obvyklé, že nejvyšší zastoupení měla 
vždy vína z předcházejícího ročníku. Propršený podzim roku 2014 však ne-
přál produkci zdravých a vyzrálých hroznů. Nižší sklizeň kvalitních hroznů 
se odrazila i na počtu vybraných vzorků vín ročníku 2014, který dosáhl jen 
20 %. Nejvyšší zastoupení (téměř 40 % vzorků) mají bílá vína vydařeného 
ročníku 2013, která jsou dnes nazrálá, přitažlivě aromatická a chuťově plná. 
Až 20 % z vystavovaných vín tvoří červená vína výborných ročníků 2011 a 
2012, kdy teplý podzim a vyšší suma slunečního svitu přinesly fyziologicky 
vyzrálé hrozny pro tvorbu senzoricky plně strukturovaných červených vín. 
Ochutnejme tedy bílá i červená vína, pomocí našich smyslů je srovnávejme, 
hledejme jejich odrůdová specifika i rozdíly dané jejich odlišným původem 
či ročníkem. 

        doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
předseda hodnocení Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2016
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Úvodní slovo ředitele 
Národního vinařského centra

Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v  rukou katalog již 16. ročníku Salonu vín 

- Národní soutěže vín ČR s navazující unikátní degu-
stační expozicí vín Salonu vín na státním zámku ve 
Valticích.

Jsme velmi rádi, že zájem o soutěž a navazující 
degustační expozici stále roste. V loňském roce byla 
návštěvnost opět rekordní a některý z degustačních 
programů využilo přes 20 000 milovníků našich vín.

V  letošním ročníku soutěže se projevily některé 
změny a novinky. Zůstává zachován systém trojko-

lového hodnocení vín systému Národní soutěže vín. Na podoblastní nomi-
nační kola navázalo dvoukolové hodnocení vlastního Salonu vín – Národní 
soutěže vín ČR 2016.

V prvním kole vybraly degustační komise nejlepší dvě stovky vín, které 
postoupily do finálního kola soutěže.

Tradičně vybrala komise dle statutu nejlepších 100 vín, které byly oceněny 
Zlatou medailí Salonu vín ČR. Novinkou je ocenění Stříbrnou medailí Salonu 
vín ČR těm vínům, která se ve finále umístila na 101.–200. místě za předpo-
kladu, že ve finálním kole obdržela v hodnocení minimálně 83 bodů v 100bo-
dové stupnici. Zároveň vybrala komise Šampiona soutěže, vítěze kategorií a 
nejlepší kolekci.

Každé víno oceněné Zlatou medailí Salonu vín má v degustační expozici 
vlastní prezentační box s kompletními údaji o daném víně. Již tradičně jsou 
analytické údaje a senzorický popis vína doplněny aromatickými profily a 
profily mohutnosti a struktury vína. Vína oceněná stříbrnou medailí budou 
v  expozici Salonu vín představována postupně formou krátkodobých pre-
zentací. Dále budou formou krátkodobých prezentací představovány další 
kolekce, např. mladých růžových vín, vín oceněných na zahraničních soutě-
žích atd.

Jsem velmi rád, že od prvního ročníku jde úroveň našich vín, soutěže i 
degustační expozice neustále nahoru. Degustační expozice Salonu vín ČR 
je skutečným reprezentantem našich vín a vinařství. Recepce degustační ex-
pozice slouží současně jako informační centrum o našem víně – naleznete 
zde informační materiály o vinařství a vinařské turistice včetně informačních 
materiálů o turistických možnostech v regionu. Ve vstupních prostorech před 
recepcí je umístěna naučná expozice o historii našeho vinařství, odrůdách 
révy vinné a také „Síň slávy“ našeho vinařství s prezentací vítězů soutěže „Vi-
nařství roku“.

Těší nás zájem milovníků vín a jsme rádi, že počet návštěvníků degustační 
expozice každým rokem roste.

Přeji vám příjemný zážitek s našimi nejlepšími víny!
 Ing. Pavel Krška, 
 ředitel Národního vinařského centra
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Statistika kolekce Salonu vín ČR
Expozice Salon vín České republiky

Expozice vín oceněných “Zlatou medailí Salon 
vín České republiky“ je umístěna v  historických 
budovách zámku Valtice, v  prostorách Národního 
vinařského centra, které byly rekonstruovány za při-
spění Evropské unie a Ministerstva zemědělství ČR. 
Kolekce Salonu vín je reprezentativním výběrem 
moravských a českých vín.

Statistika kolekce Salonu vín ČR

Celkem bylo do prvního kola soutěže Salon vín – Národní soutěž vín 
2016 přihlášeno 703 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových, červených a 
šumivých vín. Titulem „Zlatá medaile Salonu vín České republiky 2016“ bylo 
oceněno 100 vín. V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno 66 vín 
bílých, 31 vín červených a 2 vína šumivá a 1 růžové víno. Odrůdová skladba 
čítá vína z 25 odrůd révy vinné a 9 vín cuvée. Nejúspěšnějšími odrůdami le-
tošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 9 zastoupeními, dále Chardonnay, 
Rulandské bílé a Veltlínské zelené se 7 zastoupeními, Rulandské šedé a 
Tramín červený s 6 zastoupeními a Merlot, Pálava a Rulandské modré s 5 
zastoupeními. Dle jakostního zařazení je 59 vín v pozdním sběru, 19 vín ve 
výběru z hroznů, 7 jakostních vín, 4 vína zemská a kabinetní, 3 vína slámová 
a 1 víno likérové, ledové, výběr z bobulí a výběr z cibéb. 

Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2013 s 45 víny a ročník 2014 s 22 
víny. Nejstarší víno je z roku 2005. Nejúspěšnější vinařskou podoblastí byla 
podoblast mikulovská s 31, dále velkopavlovická s 25, slovácká s 23 a znoj-
emská s 16 víny. Vinařská oblast Čechy bude zastoupena 2 víny z litoměřic-
ké a 1 vínem z mělnické podoblasti. V letošním roce byly nejúspěšnější tyto 
firmy: Vinselekt Michlovský a.s. a Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, a.s. 
s 10 víny, Vinařství Štěpán Maňák a Habánské sklepy spol., s r.o. se 7 víny 
a Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. s 5 víny. Celkem dodá vína do expozice 
Salonu vín 49 vinařských firem. 

  Ing. Marek Babisz
  hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Národní soutěž vín

5 nominačních soutěží – celkově přihlášeno 1646 vín

Vinařská podoblast Znojemská

Vinařská podoblast Mikulovská

Vinařská podoblast Velkopavlovická

Vinařská podoblast Slovácká

Vinařská oblast Čechy

První kolo

na základě nominací přihlášeno 722 vín 
Top 200 vín postupuje do finálního kola

Finální kolo

vybere TOP 100 vín s titulem
„Salon vín ČR 2015“, šampion, vítězové kategorií

postupuje 200 vín

přihlášeno 722 vín

TOP 100 vín

1111

Více informaci: www.narodnisoutezvin.cz nebo www.salonvin.cz

Národní soutěž vín
5 nominačních soutěží – celkově přihlášeno 1 423 vín

Vinařská podoblast Znojemská

Vinařská podoblast Mikulovská

Vinařská podoblast Velkopavlovická

Vinařská podoblast Slovácká

Vinařská oblast Čechy

První kolo
na základě nominací přihlášeno 703 vín 
Top 200 vín postupuje do finálního kolo

Finální kolo
vybere 100 vín s titulem „Zlatá medaile Salon vín 2016“  
a šampiona a vítěze kategorií
na základě bodového ocenění vybere 75 vín  
s titulem „Stříbrná medaile Salon vín 2016“

postupuje 200 vín

přihlášeno 703 vín

100 vín
Zlatá medaile 
Salon vín 2016

75 vín 
Stříbrná medaile Salon vín 2016
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Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2016
Poslání a cíl Soutěže

Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí sou-
těžního systému Národní soutěže vín. 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 ocenit dle tohoto statutu 
nejlepší vína zlatými a stříbrnými medailemi Salonu vín ČR prostřednictvím 
profesního vícekolového soutěžního systému Národní soutěže vín.

Pořadatel Soutěže

Národní vinařské centrum, o.p.s., (dále jen „NVC“) je organizátorem Sou-
těže a vlastníkem ochranné známky „Salon vín“ a provozovatelem expozice 
Salonu vín České republiky. 

Svaz vinařů České republiky je odborným garantem systému Národní 
soutěže vín. 

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
b) 20 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12-45 g/l zb. cukru)
c) 14 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 soutěže

Vínům, hodnoceným ve druhém kole, budou udělena následující oce-
nění:

„Šampion Salonu vín – národní soutěže vín ČR“ – bude udělen nejvýše 
hodnocenému vínu z vín s limitem 0-12 g/l zbytkového cukru z kat. A a E. 

V každé kategorii dle čl. 6 bude udělen titul „Vítěz kategorie“. Podmínkou 
udělení titulu vítěze kategorie je účast min. 5 vín v kategorii (z počtu vín při-
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hlášených v 1. kole). Před začátkem hodnocení 2. kola stanoví organizační 
výbor soutěže postup výběru Šampiona a Vítězů kategorií.

Ocenění Zlatou medailí Salonu vín ČR

Ve druhém kole získá 100 vín ocenění Zlatá medaile Salonu vín ČR 2016 
podle těchto kriterií:

a) 80 vín celkem v kategoriích A a E (bílá a červená vína 0-12 g/l zbytko-
vého cukru), která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednotlivých 
vinařských podoblastech (oblasti), a to:

  a. 3 nejvýše hodnocená vína z vinařské oblasti Čechy
  b. 14 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
  c. 21 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
  d. 22 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti 
       velkopavlovické
  e. 20 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké
b) 10 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12-45 g/l zb. cukru)
c)    7 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb. cukru) 
d)   1 nejvýše hodnocené víno v kategorii D (růžová vína a klarety)
e)   2 nejvýše hodnocená vína v kategorii G (sekty s. o.)

Podmínkou pro získání zlaté medaile je hodnocení min. 83 bodů ve 
druhém kole. V případě nesplnění minimálního bodového hodnocení při 
výběru podle bodů a) až e) budou zlatou medailí oceněna vína do celkové-
ho počtu 100 vybrána z kategorií A a E podle absolutního hodnocení bez 
ohledu na podoblasti/oblast. 

Počet vín, oceněných zlatou medailí, je omezen na 10 vín od jednoho 
přihlašovatele. V případě přesáhnutí tohoto limitu si může přihlašovatel vy-
brat 10 svých vín, oceněných zlatou medailí. Ostatní vína budou oceněna 
stříbrnou medailí za předpokladu splnění minimálního bodového hodno-
cení uvedeného v předchozím bodu.

Ocenění Stříbrnou medailí Salonu vín ČR

Ostatní vína, která postoupila do druhé kola soutěže a zároveň nezískala 
zlatou medaili, budou oceněna stříbrnou medailí Salonu vín ČR 2016. Pod-
mínkou pro udělení stříbrné medaile je bodové hodnocení ve druhém kole 
min. 83 bodů. Vybraná vína, oceněná stříbrnou medailí Salonu vín, budou 
dle uvážení organizátora prezentována ve formě krátkodobých prezentací 
v degustační expozici Salonu vín, příp. na jiných prezentačních akcích.

Nejlepší kolekce

Bude udělena „Cena za nejlepší kolekci“. Cenu za nejlepší kolekci obdr-
ží přihlašovatel/výrobce, který získá nejvíce vín s oceněním „Zlatá medaile 
Salonu vín ČR“. V případě shody je dalším kritériem počet udělených Stříbr-
ných medailí Salonu vín ČR, příp. průměr bodového hodnocení vín daného 
výrobce ve druhém kole soutěže.
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Šampion soutěže, vítězové kategorií, 
nejlepší kolekce
Kategorie A – vína bílá suchá a polosuchá (0–12 g/l zb. cukru)

Vítěz kategorie A

Veltlínské zelené, pozdní sběr, 2014, č. šarže 1436
Ing. Miroslav Volařík

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

Vítěz kategorie B

Tramín červený, výběr z hroznů, 2009, č. šarže 9076
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

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

Vítěz kategorie C

Pálava, slámové víno, 2013, č. šarže 3313
SONBERK a.s.

Kategorie D – růžová vína a klarety (0–45 g/l zb. cukru)

Vítěz kategorie D

Rosé Nad Zahrady, výběr z hroznů, 2014, č. šarže 1014
VÍNO J.STÁVEK

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

Šampion soutěže a vítěz kategorie E

Merlot, výběr z hroznů, 2012, č. šarže 367/12
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

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

Vítěz kategorie G

Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno s.o. 2010, č. šarže 1035C
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Cena za nejlepší kolekci

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
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Komise hodnotitelů 2. kola Salonu vín 
– Národní soutěže vín ČR 2016
Předseda hodnocení

Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. 

Ředitel soutěže

Ing. Pavel Krška

Enolog soutěže

Ing. Marek Babisz

Komise:K01

Předseda komise: Ing. Bořek Svoboda
Členové: Radana Vítková, Richard Süss, Lubomír Tichý, Ing. Stanislav Málek, 
Ing. Petr Ptáček, Ing. František Drahonský

Komise:K02

Předseda komise: Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
Členové: Zbyněk Kopeček, Tomáš Brůha, Ing. Jan Bezchleb, Štěpán Maňák, 
Ing. Jan Stávek, Ph.D., Ing. Josef Svoboda

Komise:K03

Předseda komise: Mgr. Ing. Marek Šťastný
Členové: MUDr. Martin Křístek, Ing. Zuzana Menšíková, Bc. Jaroslav Suský, 
Ing. Kamil Prokeš, Ing. Jakub Šamšula, Vladimír Tetur

Komise:K04

Předseda komise: Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Členové: Michal Šetka, Ing. Vlastimil Vávra, Mgr. František Koudela, Ing. La-
dislav Musil, Ing. Luboš Oulehla, Ing. Štěpán Weitosch

Komise:K05

Předseda komise: Libor Nazarčuk
Členové: JUDr. Luboš Bárta, MBA, Martina Kottová, Branko Černý, Ing. Bro-
nislav Pavelka, Ing. Richard Tichý, Ctirad Králík
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Průvodce návštěvníka expozicí 
Salonu vín ČR 2016

Vína, oceněná Zlatou medailí  „Salon vín České republiky“, jsou celoročně 
prezentována ve veřejné degustační expozici ve sklepních prostorách Ná-
rodního vinařského centra na státním zámku ve Valticích. Zde jsou k dispo-
zici 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 399,- 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– 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.

Sleva -10 % na program A1 nebo A2 pro držitele platné vstupenky z někte-
rého z prohlídkových okruhů zámku valtice. Stejně tak držitelé vstupenky 
ze salonu vín obdrží slevu -10 % na vstupenku na prohlídkový okruh zámku 
(více informací o prohlídkách zámku Valtice: www.zamek-valtice.cz)
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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 16 vín dle aktuální nabídky do výše kreditu s využitím moder-
ního výdejníku vín „BY THE GLASS“ Doba trvání programu je cca 15–20 min.

Program B2 – cena 250,- Kč

Vybraná kolekce 16 vín dle aktuální nabídky do výše kreditu s využitím moder-
ního výdejníku vín „BY THE GLASS“ Doba trvání programu je cca 20–25 min.

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 160,- Kč

Vybraná kolekce 4 bílých a 2 červených odrůd dle výběru sommeliera 
(mimo vín šumivých a přírodně sladkých). 

Program C2 - cena 270,- 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 ledna, kdy probíhá příprava expozice nového 
ročníku.) 
Otevírací doba, programy a ceny platí pro rok 2016. O aktuální otevírací 
době, programech a cenách se informujte na www.salonvin.cz.

Další aktivity Národního vinařského centra

www.wineofczechrepublic.cz 

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 Zlatou medailí „Salon 
vín České republiky 2016“, se kterými se návštěvník expozice setká na infor-
mačních tabulích. Tento nesoutěžní systém hodnocení a grafického vyjád-
ření 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,...)

RŮŽOVÁ VÍNA A KLARETY
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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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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

 Obsah zbyt. cukru slovně Residual sugar 
  Restzucker

 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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 Počet lahví partie Number of bottles 
  Flaschenmenge

 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



Úvod do degustace vína
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

jakostní víno odrůdové

Hovorany

Zadní díly

suché

18.10.2013

112,0

17,4

2372

3 600      

1,5

8,7

12,4

23,0

Výrazný zralostní buket je elegantně dopl-
něn vůní tropické karamboly a medovostí 
květového pylu. Jemně kořenitou chuť do-
provázejí půvabné doteky vanilky zakonče-
né pikantními kyselinami.
Zlatá medaile Národní soutěž vín slovácká 
podoblast 2015 
2015-2020

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

26

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

1

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Březí

Liščí vrch

suché

22.11.2013

65,0

22,0

3121

9 300      

6,1

5,4

11,0

20,0

Expresivní vůně čerstvě rozkrojené hrušky 
a letních jablek s náznakem sušené kůry 
červených pomerančů. Chuť je noblesní 
a pikantní, plná kandovaného tropického 
ovoce a lískových oříšků s minerálním pro-
jevem terroir.
Zlatá medaile Oenoforum 2015, Zlatá me-
daile Prague Wine Trophy 2015, Stříbrná 
medaile Vino Slovenija 2015
2015-2018

DAVINUS s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

27

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

2
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Dijákovičky

Šác

suché

11.10.2011

80,0

21,0

1172

2 700      

0,7

5,3

12,1

18,1

Světle žlutá barva. Krásné víno s jemnou pe-
přovou vůní a pikantní příchutí grepu a ana-
nasu. Víno je hebké a zároveň velmi plné.
Stříbrná medaile NSV znojemská podoblast 
2015
2015-2017

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

28

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

3
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Hostěradice

Volné pole

suché

21.10.2013

34,0

21,0

1713

3 700      

0,9

6,7

13,0

20,3

Svěží víno s květinově ovocnou vůni. V chu-
ti připomíná zelené jablíčko a citrusy, které 
postupně přecházejí v typickou pepřnatost.
Stříbrná medaile AWC VIENNA 2015
2015-2019

Vinařství Hanzel s r.o.

Evidenční číslo vína:   

29

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

4
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

moravské zemské víno

Dolní Kounice

Šibeniční hora

suché

2.10.2014

70,0

20,0

1422

4 000      

2,2

7,3

12,0

22,0

Víno jemně žlutozelené jiskrné barvy, ve 
vůni odrůdově intenzivní, s čitelným proje-
vem kvetoucí lísky (jehnědy) a jarní seno-
seče. Upoutá primární aroma (letní jablíčka, 
angrešt) a minerální dochuť, ve které domi-
nují tóny zeleného pepře. Ve výrazu je víno 
lehké, vyvážené a pružné.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2015, Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 
2015; Hrozny pocházejí z vinice o stáří 46 let.
2015-2016

Vinařství Trpělka a Oulehla  

Evidenční číslo vína:   

30

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

5
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Rajhrad

Hájiska

suché

16.10.2014

30,0

21,0

22/14

2 700      

7,0

7,0

12,0

23,7

Víno zlatavě žluté barvy má jemnou vůni 
letních jablíček, koření a medu. Dlouze trva-
jící harmonickou chuť zakončují tóny praže-
ných mandlí.
Top 77 vín ČR 2015/2016, Zlatá medaile NSV 
znojemská podoblast 2015, Regional cham-
pion Prague Wine Trophy 2015
2015-2017

RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

31

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

6



Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013
pozdní sběr
Mikulov, Dolní Dunajovice
Za cihelnou, Pod slunným vrchem
polosuché
4.11.2013
53,0
22,0
3091
2 000      
9,4
6,2
11,8
23,7
Víno světlé barvy. Jemná svěží vůně vanilky 
a bílého pepře. Chuť se svěží kyselinou, ale 
přímým a čistým tónem. Velmi dlouhá do-
chuť je ovocná, jemně medová, s vysokou 
mineralitou.
Zlatá medaile NSV mikulovská podoblast 
2015
2015-2019
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

32

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

7
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014
pozdní sběr
Perná
Věstonsko
polosuché
23.10.2014
42,0
21,6
1436
1 200      
11,0
7,1
11,5
24,7
Tož pěkné vínko se silně kořenitým proje-
vem po nasládlém pepři, s kombinací kdou-
le a přezrálého manga ve vůni. Chuť je silně 
pepřovitá s kombinací ovoce jenž se proje-
vuje ve vůni.
Stříbrná medaile NSV mikulovská podoblast 
2015
2015-2022
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

33

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

8
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Neuburské
2014

kabinetní víno

Velké Bílovice

Pod Belegrady

suché

21.9.2014

70,0

20,4

110/13

2 700      

6,7

7,0

12,0

22,2

Víno jiskrné zlatožluté barvy. Vůně jemná, 
ovocná s citrusovým charakterem připomí-
nající rozkvetlou louku. V chuti je příjemně 
minerální s vyzrálou pikantní kyselinkou a 
harmonickými tóny v dochuti.
Zlatá medaile Vinum Juvenale 2015; Hrozny 
tohoto vína jsou sklizeny z téměř 40 let staré 
vinice.
2015-2018

Rodinné vinařství SEDLÁK

Evidenční číslo vína:   

34

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

9
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Neuburské
2013

pozdní sběr

Vrbovec

Lampelberg

polosuché

28.10.2013

27,0

21,2

2513

13 000      

11,4

6,8

11,0

21,9

Elegantní víno zlatavé barvy se zelenkavý-
mi odlesky provází příjemná kořenitá vůně, 
zvolna přecházející do minerálních tonů, 
bylin, žlutých melounů či medově nasládlé-
ho tropického ovoce. V chuti ovocité víno se 
svěží kyselinkou připomíná vyzrálé pomelo 
a čerstvý ananas. 
Stříbrná medaile AWC VIENNA 2015, Zlatá 
medaile IWC GALICJA VITIS 2015, Zlatá me-
daile Vinařské Litoměřice 2015, Zlatá medai-
le NSV znojemská podoblast 2015
2015-2019

Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

35

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

10

Elegantní víno zlatavé barvy se zelenkavými 
odlesky provází příjemná kořenitá vůně, zvolna 
přecházející do minerálních tonů, bylin, žlutých 

melounů či medově nasládlého tropického 
ovoce. V chuti ovocité víno se svěží kyselinkou 

připomíná  vyzrálé pomelo a čerstvý ananas. 
Harmonické, příjemně pitelné víno můžete 

podávat ke krémovým zeleninovým polévkám, 
přírodně upravenému hovězímu, telecí pečínce 

či jemným paštikám, chřestu, sladkovodním 
rybám nebo k sýrovým mísám. K archivaci je 

doporučujeme na 2–4 roky.

20
13

euburskéN
Víno vyrobeno v ÈR. 
Plnìno ve:
Vinaøství LAHOFER, a.s.
Brnìnská 523
CZ 671 82 Dobšice
tel. +420 515 242 756

pozdní sbìr | polosuché

Vinařská oblast Morava
Znojemská vinařská podoblast

Vinařská obec Vrbovec
Viniční trať Lampelberg

Neuburské
jakostní víno s pøívlastkem

pozdní sbìr | polosuché | 2013

Alkohol 11,0 % obj.

Objem  0,75 l

Zbytkový cukr 11,4 g/l
Kyseliny 6,8 g/l
Bezcukerný extrakt 21,9 g/l
Cukernatost hroznù  
21,2 ̊ NM
Archivace 2–4 roky
Podávat vychlazené  

na 9–10 ̊ C
Obsahuje oxid siøièitý

Hrozny sbírány 28. 10. 2013
Evidenèní è.j. 81I1-14/10

 2513
Údaje k 6. 6. 2014

La
m
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Žádovice

Fěruňk

suché

9.10.2014

65,0

22,0

1417

1 440      

8,5

6,6

11,5

23,8

Charakteristický Sylván zaujme svou vůní 
po posečené květnaté louce. Chuť vína je 
příjemná nenáročná na pochopení, hodící 
se pro každodenní popíjení.

2015-2018

Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

36

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

11
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Bzenec

suché

7.10.2013

65,0

22,0

14424

6 900      

5,1

7,4

12,6

23,6

Víno světle žluté barvy se zelenkavými od-
lesky. Bohatá vůně připomíná máslovou 
hrušku, podzimní jablka a ananas. Chuť je 
šťavnatá, lehčí s příjemnou pikantní kyseli-
nou v dochuti.

2015-2017

CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

37

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

12
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Vracov

Klínky

suché

10.10.2013

70,0

21,4

3055

2 700      

6,8

8,4

12,7

28,4

Víno světle žluté barvy. Jemné plné víno s 
vůní bílého ovoce a květin. Chuť je střídmá 
a sladěná, s příjemnou vrstevnatou dochutí, 
s tóny a limety a trochou ananasu s nazrálou 
medovo-propolisovou dochutí.
Zlatá medaile Národní soutěž vín slovácká 
podoblast 2015 
2015-2019

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

38

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

13
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Hostěradice

Volné pole

suché

14.10.2013

34,0

21,6

1613

13 000      

7,6

7,8

11,5

25,0

Příjemné, plné víno zelenkavé barvy se zla-
tavými odlesky. Ve vůni odhalíte polosuché 
minerální i ovocné tóny, vůni květin, zralé 
hrušky a jemnou chlebovinku s vanilkovým 
tónem. Působí sladce i přes to, že je obsah 
cukru nízký a je dokonale sladěný s kyselin-
kou. Chuť je pro tuto odrůdu typická - plná 
a extraktivní, se stopami ovoce, lískového 
oříšku a jemného vanilkového koření.
Bronzová medaile DECANTER 2015, Stříbrná 
medaile AWC VIENNA 2015, Zlatá medaile 
Galerie rulandských vín 2015, Bronzová me-
daile Král vín 2015
2015-2019

Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

39

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

14

Příjemné, plné víno zelenkavé barvy se zlatavými 
odlesky. Ve vůni odhalíte polosuché minerální 

i ovocné tóny, vůni květin, zralé hrušky a jemnou 
chlebovinku s vanilkovým tónem. Působí sladce 
i přes to, že je obsah cukru nízký a je dokonale 

sladěný s kyselinkou. Chuť je pro tuto odrůdu 
typická – plná a extraktivní, se stopami ovoce, 

lískového oříšku a jemného vanilkového koření. 
Pokud budete chtít toto víno kombinovat s jídly, 

vyzkoušejte je třeba k uzeným rybám, pečenému 
bažantovi, pikantním paštikám či měkkým sýrům.

20
13

ulandské bíléR
Víno vyrobeno v ÈR. 
Plnìno ve:
Vinaøství LAHOFER, a.s.
Brnìnská 523
CZ 671 82 Dobšice
tel. +420 515 242 756

pozdní sbìr | suché

Vinařská oblast Morava
Znojemská vinařská podoblast

Vinařská obec Hostěradice
Viniční trať Volné pole

Rulandské bílé
jakostní víno s pøívlastkem

pozdní sbìr | suché | 2013

Alkohol 11,5 % obj.

Objem  0,75 l

Zbytkový cukr 7,6 g/l
Kyseliny 7,8 g/l
Bezcukerný extrakt 25,0 g/l
Cukernatost hroznù  
21,6 ̊ NM
Archivace 2–4 roky
Podávat vychlazené  

na 9–10 ̊ C
Obsahuje oxid siøièitý

Hrozny sbírány 14. 10. 2013
Evidenèní è.j. 81I1-14/20

 1613
Údaje k 6. 6. 2014
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Žabčice

Horní díly

polosuché

18.10.2013

48,0

21,0

1344

3 300      

9,3

6,5

12,0

24,8

Víno má světle žlutou barvu s odstínem žlu-
tého melounu. Ve vůni se objevují ovocné 
tóny citrusových plodů a cukrového melou-
nu. Chuť je harmonická, se sladěným mír-
ným zbytkem cukru, šťavnatou kyselinou a 
jemným sladkým tříslem.
Zlatá medaile NSV velkopavlovická podob-
last 2015, Zlatá medaile Weinparade Poys-
dorf 2015, Zlatá medaile Mikulovské vinné 
trhy 2015, Stříbrná medaile AWC Vienna 
2015, Stříbrná medaile Forum Moravium 
2015, Stříbrná Hustopečská pečeť 2015
2015-2019

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.

Evidenční číslo vína:   

40

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

15
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Dolní Dunajovice

Pod Slunným vrchem

polosuché

8.11.2013

45,0

24,0

427/13

3 000      

10,0

8,5

12,1

24,1

Příjemná a nádherná vůně připomínající 
zralé letní ovoce, kytici lučního kvítí, leh-
ce vanilku s tóny akátového medu. Chuť je 
plná, harmonická, dlouhá, v závěru se svěží 
kyselinkou a lehkou grepovou dochutí.
Salon vín 2015, Zlatá medaile Valtické vinné 
trhy 2015, Zlatá medaile MUVINA 2015
2015-2020

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

41

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

16
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 barrique
2013

pozdní sběr

Kostelec

Stará hora

polosuché

23.10.2013

35,0

21,2

1342

1 700      

11,8

7,0

12,0

26,5

Senzorika této Rulandy se krásně otevře ve 
velké sklenici, ze které při ovonění ucítíte 
intenzivní vanilku s kokosem, který v chuti 
doznívá s nasládlým karamelem. To vše díky 
doteku vína při 12ti měsíčním zrání s lehce 
páleným americkým dubem.
Zlatá medaile Oenoforum 2015, Zlatá me-
daile Prague Wine Trophy 2015, Zlatá medai-
le Festwine 2015, Stříbrná medaile Terravino 
Izrael 2015, Stříbrná medaile Grand Prix Vi-
nex 2015, Stříbrná medaile IWC San Francis-
co 2015, Diplom Decanter London 2015
2015-2020

Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

42

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

17
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Perná

Purmice

suché

23.10.2013

106,0

21,8

2303

4 300      

0,7

7,3

14,0

22,5

Buket cereální tyčinky se sušeným ovocem, 
zázvorem a jemným projevem medu dopro-
vází vrstevnatá textura hlubokých jílů a mi-
nerálnosti perenských svahů Pálavy.

2015-2020

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

43

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

18

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Skoronice

Slíny

suché

19.10.2011

55,0

24,4

1100

1 300      

3,3

6,7

13,1

23,3

Víno zlatavé barvy. Jemná vůně ananasu a 
máslových sušenek. Chuť je svěží s jemnou 
kyselinkou. Příjemná dochuť ovoce s jem-
nou dochutí lískových oříšků a vanilky. Víno 
dlouhé s příjemnou minerální strukturou.
Zlatá medaile Galerie rulandských vín ČR 
2015
2015-2017

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

44

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

19
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Nové Bránice

Staré hory

suché

16.10.2013

40,0

23,4

1313

4 000      

4,0

9,0

13,5

25,0

Elegantní víno zelenožlutého roucha – oslo-
ví jemná květnatá vůně s citrusovým náde-
chem, na patře je lahodné, s odrůdovým vý-
razem a výraznější kyselinkou, podpořenou 
minerální dochutí. Harmonické, živé a dobře 
strukturované víno.
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2014; 
Hrozny pocházejí z vinice o stáří 39 let. Víno 
zrálo 6 měsíců na jemných kalech.
2015-2018

Vinařství Trpělka a Oulehla  

Evidenční číslo vína:   

45

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

20
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013
pozdní sběr
Čejkovice
Helezný díl
suché
11.10.2013
70,0
22,0
116/13A
6 700      
5,0
6,5
12,0
25,2
Barva vína je světle olivová se slámový-
mi odlesky. Vůně je vydatná, s projevem 
zralého žlutého ovoce, citrusových plodů, 
včelího vosku a nastupujícím medovým zá-
věrem. Chuť je strukturovaná, vrstevnatá, 
naleznete zde tóny kandovaného ovoce a 
lískového oříšku.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická pod-
oblast 2015, Stříbrná medaile Víno Bojnice 
2014, Zlatá medaile Festwine Brno 2014, 
Zlatá medaile Pardubický festival vína 2014, 
Bronzová medaile NSV velkopavlovická po-
doblast 2014, Salon vín 2015
2015-2018
Templářské sklepy Čejkovice

Evidenční číslo vína:   

46

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

21
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Mikulov

Valtická

suché

17.10.2013

120,0

21,6

2413

6 900      

7,4

9,0

12,0

25,7

Dráždivé minerální aroma přináší, společně 
s vůní tropického ovoce jemné smetanovos-
ti, příjemný svěží zážitek, který podtrhuje 
lehká vůně čerstvých citrusů. V plné chu-
ti můžete vnímat harmonii vyššího cukru 
a šťavnaté kyselinky, která spolu s aroma 
jablíčka a grepové šťávy vdává pocit příjem-
ně lahodného doušku. V delší dochuti se 
objevují lehké doteky tropů.
Bronzová medaile MEDITRINA 2015, Zlatá 
medaile Prague Wine Trophy 2015, Zlatá 
medaile Weinparade Poysdorf 2015, Stříbr-
ná medaile Mikulovské vinné trhy 2015
2015-2020

Reisten, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

47

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

22



50

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

výběr z hroznů

Brod nad Dyjí

Dunajovický kopec

suché

1.10.2013

50,0

24,0

445/13

13 600      

8,8

7,0

12,3

21,7

Vůně je velmi příjemná, ovocná s jemnými 
tóny banánů. Chuť je plná a harmonická.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2015
2015-2020

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

48

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

23
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Týnec

Stará Hora

polosuché

25.9.2012

52,0

22,4

107/12

2 700      

11,3

5,8

12,6

20,7

Víno zlatožluté barvy, která zrálo 24 měsíců 
v barikových sudech. Ve vůni se mísí tóny 
přezrálých banánů v kombinaci s nádechem 
tmavé čokolády a vanilky. Víno je plné, v do-
chuti lehce nasládlé s tóny vanilky.

2015-2023

Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík

Evidenční číslo vína:   

49

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

24
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Nový Přerov

Na štrekách

suché

7.10.2013

47,0

23,4

2355

14 400      

3,9

6,3

12,7

20,3

Aroma sušené pomerančové kůry a dozrá-
vající hrušky s jemným buketem lískového 
oříšku a vanilky v chuti příjemně harmoni-
zuje s tóny kandovaného ovoce.
Šampion NSV mikulovská podoblast 2015
2015-2020

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

50

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

25

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Mutěnice

Mutěnská hora

suché

7.10.2014

90,0

21,2

91

2 000      

6,2

7,0

12,5

25,6

Víno je zajímavé svou pronikavou ovocnou 
vůní, v níž jasně postřehneme zralou más-
lovou hrušku, kdouli, planou trnku a sušené 
zahradní ovoce. Chuť je vydatná, strukturo-
vaná, doplněná šťavnatostí citrusových plo-
dů a jemným medovým dozvukem.
Zlatá medaile NSV slovácká podoblast 2015
2015-2017

Ing. Petr Mokruša

Evidenční číslo vína:   

51

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

26
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Velké Bílovice

suché

27.9.2013

47,0

23,0

1326

6 700      

8,5

7,0

12,0

22,1

Výrazné aroma vyzrálého ovoce, především 
hrušky, cukrového melounu a fíků. Chuť je 
plná, plná a přesto svěží. Celkový dojem 
uzavírá jemný dotek dřeva.
Zlatá medaile NSV velkopavlovická podob-
last 2015, Champion Pinot gris K.A.H.A.N
2015-2016

Hana Mádlová

Evidenční číslo vína:   

52

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

27
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Josefov

Židlíky u Nechor

suché

32,0

21,2

04/14

2 400      

8,9

7,4

12,0

23,9

Víno zlatavé barvy, plné, harmonické, ex-
traktivní. Ve vůni a chuti ovocné tóny manga 
a medu.
Zlatá medaile NSV slovácká podoblast 2015
2015-2020

Milan Vašíček

Evidenční číslo vína:   

53

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

28

2014
Rulandské šedé
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Troskotovice

Nad kostelem

polosuché

26.10.2013

40,0

21,0

435/13

6 700      

11,9

7,8

14,0

29,6

Víno s nádhernou širokou vůní medu, suše-
ného ovoce a zejména sušených meruněk. 
Chuť je velmi extraktivní, harmonická, s 
dlouhým svěžím závěrem a dotekem vlaš-
ských ořechů.
Salon vín 2015, Zlatá medaile Oenoforum 
2014, Stříbrná medaile AWC Vienna 2015, 
Bronzová medaile IWC San Francisco 2014
2015-2020

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

54

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

29
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Lipov

Nová hora

suché

27.10.2011

70,0

22,0

1031

3 500      

4,1

7,5

13,5

25,6

Vůně mandarinkové slupky pozvolna pře-
cházející do typických petrolejových tónů 
toliko typických pro starší Ryzlinky. Chuť 
harmonická, velmi dlouhá a minerální, s pří-
jemnou dochutí, vybízející k dalšímu ochut-
nání.

2015-2017

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

55

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

30
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

kabinetní víno

Mělník

Neuberská

polosuché

30.10.2013

36,0

20,4

11/13

2 000      

6,5

7,7

12,1

27,1

Vůně čistá, lípovo - medová, doplněná o 
jemný nádech mandarinkové kůry, přezrálé-
ho angreštu, žlutého melounu s náznakem 
petrolejových tónů. Intenzivní žlutozlatá 
barva s velmi dobrou viskozitou. Chuť čistá 
harmonická s pikantní kyselinkou, zabale-
nou v příjemném zbytkovém cukru s dlou-
hou dochutí.
Zlatá medaile NSV oblast Čechy 2015.
2015-2021

Česká zemědělská univerzita v Praze

Evidenční číslo vína:   

56

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

31
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Bzenec

Zadní hora

suché

29.10.2013

40,0

21,0

3874

13 300      

6,8

7,5

12,6

23,9

Barva vína je žlutozelená. Vůně je středně 
intenzivní, postupně se otevírá. Jsou zde 
patrné typické odrůdové aromatické tóny - 
lipový květ, rozkvetlá louka, sušené meruň-
ky. Páteří chuti je kvalitní kyselina, o kterou 
se opírá zbytkový cukr s dalšími složkami 
extraktu. Víno je harmonické, svěží a velmi 
pitelné.
Salon vín 2015, Zlatá medaile Národní sou-
těž vín slovácké podoblasti 2014
2015-2018

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

57

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

32
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Podmolí

Šobes

suché

18.10.2013

40,0

21,2

3047

10 700      

7,4

6,8

11,8

23,0

Vychutnejte si bohatý Ryzlink rýnský z vi-
niční tratě Šobes, který jistě potěší nejedno-
ho milovníka této odrůdy a šobeských vín 
obecně. Po přivonění zaznamenáte atrak-
tivní vůni po zahradním ovoci nebo kosat-
cích. V ústech oceníte mohutnost a délku 
chuťového projevu, jeho svěžest a čistotu. V 
dochuti se potkává líbivá ovocnost s typic-
kou minerálností.

2015-2019

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

58

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

33

ZNOVÍN ZNOJMO

RYZLINK RÝNSKÝ

2013

12,0 % obj. 0,75 l

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC PODMOLÍ
VINIČNÍ TRAŤ ŠOBES

S U C H É
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Velké Bílovice

Nová hora

polosuché

19.10.2013

85,0

22,0

21-13

2 320      

8,5

6,1

12,0

23,3

Krásná zlatožlutá barva, ve vůni ovocité a 
příjemně nazrálé. V  chuti je víno plné, ex-
traktivní, a harmonické, v závěru s jemnou 
nasládlou chutí dřeva podpořené příjem-
nou kyselinkou.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická po-
doblast 2015; Zrálo 12 měsíců na jemných 
kalech v dřevěných sudech o objemu 500 l.
2015-2021

Vinné sklepy Zapletal

Evidenční číslo vína:   

59

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

34

ro

č n í k

2013
pozdní sběr

Ryzlink rýnský
sur lie 
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Klobouky u Brna

Ostrá

polosuché

24.10.2012

74,0

21,2

41-12

8 000      

7,7

6,3

11,5

20,4

Víno s ovocnou vůní, v chuti plné, extraktiv-
ní s jemnou kyselinkou. Díky své příkladné 
nazrálosti můžeme nalézt jemné petrolejo-
vé tóny.
Stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 2015, 
Zlatá medaile „O hustopečskou pečeť“ 2015, 
Bronzová medaile Víno a Delikatesy 2015, 
Stříbrná medaile Pardubický festival vína 
2014
2015-2017

Pavlovín, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

60

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

35

RYZLINK RÝNSKÝ
- 2012 -

jakostní víno s přívlastkem
p o z d n í  s b ě r
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Jevišovka

Stará hora

polosuché

22.10.2013

60,0

21,4

1113

2 300      

9,7

9,3

12,0

21,6

Víno světle zlaté barvy. Vůně připomínající 
méně zralé meruňky s podtextem citrusů a 
minerality. Chuť minerální s pikantní rýňa-
kovou kyselinou a dlouhým dozníváním.
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2015, Zlatá 
medaile NSV mikulovská podoblast 2015
2015-2020

Ing. Jiří Kopeček

Evidenční číslo vína:   

61

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

36



64

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Novosedly

Kamenný vrch

polosuché

29.10.2013

45,0

21,0

416A/13

13 600      

11,2

9,0

11,7

25,5

Vůně vína je velmi příjemná, ovocná s jem-
nými tóny květin a nádechem citrusové 
kůry. Chuť je plná, vyvážená s dlouhou do-
chutí.
Zlatá medaile Oenoforum 2014
2015-2020

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

62

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

37

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ

2012

RYZLINK RÝNSKÝ

2013
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Čejkovice

Odměry

suché

1.10.2014

90,0

22,2

45

1 000      

5,3

6,7

13,0

24,9

Uchvátí nás jiskrně žlutozelená barva se 
sytým citronovým nádechem, přecházející 
do průrazné vůně bezové limonády, bros-
kvového kompotu a limety. Chuť je svižná, 
šťavnatá a hravá - vynikne dynamické spo-
jení bělomasé broskve a zeleného čaje s 
cukrovým melounem a štiplavě citronovou 
dochutí.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická po-
doblast 2015, Zlatá medaile Prague Wine 
Trophy 2015, Zlatá medaile Oenoforum 2015
2015-2017

Jakub Šamšula

Evidenční číslo vína:   

63

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

38
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Hibernal
2014

pozdní sběr

Žádovice

Fěruňk

polosuché

16.10.2014

45,0

22,0

1419

4 320      

7,4

6,9

12,0

22,7

Aroma Hibernalu je velmi široké, můžete u 
něj najít vůni červeného grepu, angreštu 
nebo také lehkou intenzitu černého rybízu. 
Chuť je v ústech intenzivní, díky propojení 
jemného zbytkového cukru a kyselinky.
Zlatá medaile Terravino Izrael 2015, Zlatá 
medaile AWC Vienna 2015, Zlatá medaile 
TOP 77 2015
2015-2018

Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

64

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

39
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

kabinetní víno

Klobouky u Brna

Ostrá

polosuché

2.10.2014

60,0

20,0

118/14

6 500      

9,6

7,1

11,5

23,2

Barva vína je jasně zelenožlutá s odleskem 
žlutého melounu. Vůně je výrazná a inten-
zivní, pocítíme kvetoucí černý bez a kom-
potovanou broskev. Chuť je šťavnatá, připo-
mínající černorybízové bonbónky bon pari, 
zralý angrešt a nektarinku s dochutí máty 
peprné.
Stříbrná medaile Festwine Brno 2015, Bron-
zová medaile Král vín 2015,  Stříbrná medaile 
NSV velkopavlovická podoblast 2015
2015-2017

Templářské sklepy Čejkovice

Evidenční číslo vína:   

65

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

40
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 Pálava + Ryzlink rýnský
2013

moravské zemské víno

polosuché

22.10.2013

70,0

23,0

1513

1 350      

5,6

5,6

12,2

17,9

Víno má světlezlatou barvu. Vůně je inten-
zivně medová s podtónem jasmínu. Chuť je 
medová s květinovou až kořenitou dlouhou 
dochutí.

2015-2018

Ing. Jiří Kopeček

Evidenční číslo vína:   

66

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

41
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Šanov

U vinohradu

suché

23.9.2014

50,0

21,0

3

10 650      

5,3

7,2

11,5

24,9

Zelenkavá barva. Vůně bohatá a intenzivní 
s tóny rybízového dřeva a černého rybízu. 
Chuť je příjemně šťavnatá s krásnou dochutí 
bezového sirupu.
Bronzová medaile Král vín 2015, Zlatá me-
daile NSV znojemská podoblast 2015
2015-2018

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

67

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

42
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Dolní Kounice

Karlov

suché

24.9.2014

32,0

21,6

1411

2 300      

5,5

9,0

12,5

21,9

Víno jiskrně žlutozelené barvy a intenzivně 
odrůdového buketu (kvetoucí bez, zalo-
mená větvička černého rybízu), na patře 
upoutá aroma citrusů a vyzrálých hrušek 
máslovek. Dobře strukturované, s živou ky-
selinkou a minerální dochutí je typickým 
představitelem vstřícných a pobízivých mo-
ravských vín.

2015-2017

Vinařství Trpělka a Oulehla  

Evidenční číslo vína:   

68

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

43
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Klobouky u Brna

Ostrá

suché

23.10.2013

51,0

22,2

34-13

2 800      

6,3

6,7

12,5

20,8

Víno s jemnou, nazrálou travnatou vůní. 
Plné, harmonické víno s typickým odrůdo-
vým charakterem a svěží kyselinkou.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická po-
doblast 2015, Bronzová medaile IWC San 
Francisco 2015, Bronzová medaile Finger 
Lakes USA 2015, Perla vinic 2015, Bronzová 
medaile Mikulovské vinné trhy 2015
2015-2017

Pavlovín, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

69

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

44

SAUVIGNON
- 2013 -

jakostní víno s přívlastkem
P O Z D N Í  S B Ě R
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Milovice

Pod strážným vrchem

polosuché

25.9.2014

80,0

22,0

14021

16 000      

10,6

7,7

12,0

23,8

Světle žlutá barva. Typicky odrůdová, jemně 
kořenitá vůně s tóny přezrálého exotického 
ovoce, medu a hroznů. Chuť velmi pěkná, 
šťavnatá se svěží kyselinkou a kořenitým 
závěrem.
Bronzová medaile Valtické vinné trhy 2015, 
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2015, 
Bronzová medaile KRÁL VÍN České republi-
ky 2015
2015-2018

Vinařství Pavlov, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

70

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

45
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Horní Dunajovice

Frédy

polosuché

9.10.2014

49,0

22,0

1408

3 960      

11,8

6,9

12,0

26,5

Víno zelenkavě žluté barvy. Vůně medově 
květinová. V chuti kořenité, plné, extraktivní 
s příjemnou kyselinkou a lehkým zbytkem 
cukru.
Stříbrná medaile Terravino Izrael 2015, Zlatá 
medaile NSV znojemská podoblast 2015
2015-2021

Vinařství Líbal s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

71

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

46
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Velké Bílovice

polosuché

30.9.2013

57,0

22,6

310

17 600      

5,7

5,3

12,5

19,1

Svěží lehce kořeněné víno s vůní fialek a 
planých růží. V dochuti harmonické medové 
tóny.
Šampion NSV velkopavlovické podoblasti 
2014, Diplom AWC Vienna 2015, Stříbrná 
medaile Weinparade Poysdorf 2014
2015-2017

Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

72

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

47
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Čejkovice

Helezný díl

polosuché

16.10.2013

56,0

21,6

3856

23 750      

7,5

7,2

12,1

26,1

Tento tramín se vyznačuje muškátovou vůní 
kombinovanou s citrusy a jemným kořením. 
V chuti je víno harmonické, šťavnaté, s ideál-
ním poměrem kyselin a zbytkového cukru.
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2014, Zla-
tá medaile Mundus Vini 2014, Zlatá medaile 
Muvina Prešov 2014 
2015-2017

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

73

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

48
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Čejkovice

Odměry

suché

5.10.2011

50,0

25,4

193

830      

6,7

4,7

14,7

22,0

Bohatá vůně lískových oříšků, růží, vanilko-
vého lusku a zralých banánů je snoubena s 
tóny kakaa a ananasu. Chuť je nazrálá, koře-
nitá a plná sušených meruněk, fíků, lučního 
medu a je sladěna s dochutí vanilky a sko-
řice.

2015-2030

Petr Bíza

Evidenční číslo vína:   

74

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

49



77

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

jakostní víno odrůdové

Hýsly

Hýselská hora

suché

8.9.2014

50,0

18,0

1408

3 030      

4,8

5,6

11,5

18,9

Intenzita limetové kůry a citronů, tak jde po-
psat vůně tohoto muškátu. Působí svěže a 
podbízí k dalšímu ovonění a ochutnání. Su-
ché provedení s nižším zbytkovým cukrem, 
předurčuje víno ke všem úpravám ryb.
Zlatá medaile Vinum Juvenale 2015, Zlatá 
medaile TOP77 2015, Stříbrná medaile AWC 
Vienna 2015, Stříbrná medaile Víno Bojnice 
2015
2015-2017

Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

75

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

50
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Dolní Dunajovice

Kraví hora

polosuché

23.9.2013

45,0

21,0

463/13

25 500      

13,7

8,6

11,4

24,1

Vůně vína připomíná košík zralého ovoce 
s jemnými tóny červeného rybízu. Chuť je 
jemná, harmonická s příjemnou kyselinkou.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2015, 
Stříbrná medaile IWC San Francisco 2014
2015-2019

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

76

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

51

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ

2012
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

výběr z hroznů

Popice

Panenský kopec

polosladké

28.10.2013

62,0

24,2

G1013

4 000      

17,2

7,3

12,5

27,2

Pálava je vlajkovou lodí vinařství Gotberg. 
Jedná se o svěží a zajímavý šlechtitelský 
zázrak z Moravy. Pálava z Gotbergu, ročník 
2013, se vyznačuje slámově žlutou barvou 
se zelenými reflexy, vůní tropického ovoce a 
typickou, nezaměnitelnou kořenitou chutí s 
tóny skořice a badyánu.
Bronzová medaile IWSC Hong Kong 2014, 
Stříbrná medaile Grand Prix Austerlitz 2014 
2015-2017

Gotberg a.s.

Evidenční číslo vína:   

77

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

52

PÁLAVA
Výběr z hroznů

2013
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

výběr z hroznů

Bzenec

Horní hory

polosladké

44,0

24,2

1416

3 350      

23,7

8,0

12,0

44,4

Barva zlaté slámy, vůně medových plástů, 
která vynikne ve velké sklenici. Podmanivá 
chuť vína rozehraje v ústech úchvatný kon-
cert medových tonů.
Zlatá medaile NSV slovácké podoblasti 2015
2015-2020

Petr Bunža

Evidenční číslo vína:   

78

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

53

b u n ž a b z e n e c

2 0 1 4

Ryzlink 
ry̋nsky̋
V í n o  s  p ř í v l a s t k e m
P o z d n í  s b ě r

A l k .  1 1 , 5  %  o b j .
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

výběr z hroznů

Popice

Panenský kopec

polosladké

13.11.2013

51,0

26,0

G0713

4 000      

19,6

8,1

12,5

24,6

Rulandské šedé z Gotbergu je příjemně har-
monické víno, které se vyznačuje barvou bí-
lého zlata a ovocnou vůní s medovými tóny. 
Chuť je plná, hebká s vysokým extraktem. Je 
to ideální víno k archivaci, jehož vlastnosti 
se ležením na lahvi ještě zvýrazní.
Stříbrná medaile NSV mikulovská podoblast 
2014, Stříbrná medaile NSV mikulovská po-
doblast 2015
2015-2017

Gotberg a.s.

Evidenční číslo vína:   

79

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

54

Výběr z hroznů

2013

RULANDSKÉ ŠEDÉ
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 NIKOL
2014

jakostní víno známkové

Blatnička

polosladké

13.10.2014

60,0

20,6

134/14

2 000      

27,2

7,0

11,0

20,9

Odrůda Děvín dodává vínu krásné ovocné 
aroma až vůni lipového medu. Elegantní 
Ryzlink rýnský dodává pikantnost, minerali-
tu a příjemnou svěžest v kombinaci se zbyt-
kovým cukrem Děvínu.
Stříbrná medaile AWC Vienna 2015
2015-2017

VÍNO HRUŠKA s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

80

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

55



83

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

výběr z hroznů

Novosedly

Stará hora

polosladké

23.10.2013

60,0

24,0

1333

3 050      

29,8

6,9

12,5

23,7

Sušené rozinky a oříšky obalené v medu s 
krémovou a nasládlou chutí, to vše dělá ten-
to Ryzlink vlašský charakteristickým. Jeho 
chuť je široká vhodná na dlouhé vyzrávání 
v láhvi.
Zlatá medaile Concours Mondial Brusel 
2015, Zlatá medaile IWC San Francisco 2015, 
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2015, Zlatá 
medaile Festwine 2015, Zlatá medaile Mu-
vina Prešov 2015, Stříbrná medaile Chisinau 
W. Spirit Kišiněv 2015, Bronzová medaile De-
canter London 2015
2015-2020

Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

81

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

56
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

výběr z hroznů

Ořechov

Háje

polosladké

8.10.2014

51,0

24,0

14/14

1 550      

33,5

6,2

11,9

21,1

Barva vína je sympaticky zelenkavá, jiskr-
ná. Vůně je svižná, opojně intenzivní tóny 
čerstvé limetkové šťávy se prolínají s vůní 
kompotovaných mandarinek. Chuť je ku-
latá, nádherně svěží se sladkým koncem, s 
dlouhou dochutí mandarinek a limetek.
Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácké 
podoblasti 2015
2015-2018

Vinum Moravicum a.s.

Evidenční číslo vína:   

82

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

57
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

výběr z hroznů

Mikulov

Pod Svatým kopečkem II

polosladké

52,0

24,4

4/14

3 200      

34,8

8,0

11,7

30,4

Rulandské bílé oplývá sytě zlatou barvou. 
Ve vůni můžeme hledat citrusové ovoce a 
přezrálé sušené meruňky. Chuť je elegantní 
s pikantností kyselin, spojená s mineralitou. 
To vše vyjadřuje výjimečnost mikulovské 
polohy Pod Svatým kopečkem, odkud po-
cházejí hrozny, které plodí réva 50 let stará.

2015-2016

WINBERG Mikulov s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

83

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

58

 výběr z hroznů 

2014
Rulandské bílé
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2009

výběr z hroznů

Strachotice

Dívčí vrch

polosladké

26.10.2009

30,0

25,8

9076

4 800      

35,0

7,2

11,8

27,6

Ušlechtilý a vyzrálý Tramín červený pro mi-
lovníky polosladkých vín s atraktivní kvě-
tinovou vůní po růžích či šeříku. V ústech 
oceníte sametově hladkou, komplexní, 
mazlivě sladkou chuť s příjemným ovocným 
projevem po meruňkách, rozinkách a medu. 
Chuťový projev nádherně harmonizuje jar-
ně svěží kyselina.
Zlatá medaile SAUVIGNON FORUM 2013, 
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2014,  Salon vín 2015, Velká zlatá medaile 
Valtické vinné trhy 2015, Velká zlatá medaile 
FESTWINE 2015, Stříbrná medaile VINAGO-
RA 2015, Stříbrná medaile IWSC LONDON 
2015, Zlatá medaile OENOFORUM 2015, 
Zlatá medaile 
HRADECKÝ PO-
HÁR VÍN 2015, 
Stříbrná medaile 
Král vín 2015, 
Stříbrná medaile  
NSV znojemská 
podoblast 2015
2015-2019

ZNOVÍN 

ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

84

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

59

Z N O V Í N  Z N O J M O

TRAMÍN ČERVENÝ

2009

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

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  H R O Z N Ů

P O L O S L A D K É12,0 % obj. 0,5 l
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

moravské zemské víno

Mikulov

Šibeniční vrch

polosladké

20.9.2014

40,0

20,0

1405

2 700      

44,3

10,2

9,5

27,3

Šťavnaté víno zeleno-žluté barvy. Plné aro-
ma evokuje rty zakousnuté do sladkých zra-
lých hroznů přecházející do chuti, kde kyse-
lina roztančí zbytkový cukr v reji peprných 
ovocných tónů. Výrazná extraktivita, har-
monický obsah kyselin a zbytkového cukru 
toto víno předurčuje k dlouhodobému zrání 
v láhvi. Víno dozraje do jantarových odstínů 
kandovaného ovoce.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2015, Zla-
tá medaile NSV mikulovská podoblast 2015, 
Stříbrná medaile Král vín 2015, Stříbrná me-
daile VinoForum 2015
2015-2022

Vinařství Fučík

Evidenční číslo vína:   

85

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

60
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Rosé Nad Zahrady
2014

výběr z hroznů

Velké Pavlovice

Nadzahrady

polosladké

8.10.2014

96,0

25,4

1014

2 000      

19,9

6,8

11,4

26,7

Hrozny dosáhly cukernatosti 25,4 °NM, čás-
tečně se na nich vyskytla Botrytis cinerea. 
Právě ta položila základ mohutného cha-
rakteru vína. V komplexní vůni je možné 
postřehnout aroma včelí plástve, kompo-
tované zahradní jahody, vařených hroznů, 
ale také pupenů černého rybízu, listů ost-
ružiníku nebo malinového džemu. Vysoký 
extrakt vína vytváří chuťovou mohutnost a 
dlouhou dochuť.
Nejlepší rosé soutěže Král vín ČR 2015, Zla-
tá medaile NSV velkopavlovické podoblasti 
2015, Bronzová medaile Jarovín 2015
2015-2024

VÍNO J. STÁVEK

Evidenční číslo vína:   

86

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

61
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

jakostní víno odrůdové

Hostěradice

Volné pole

suché

19.10.2012

124,0

23,0

2213

25 900      

0,2

4,6

13,1

24,8

Vůně zralých višní, černých třešní a sušených 
švestek harmonizuje s vyváženými, dosta-
tečně hlubokými tříslovinami a jemnou 
ovocně-čokoládovou dochutí.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2015
2015-2025

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

87

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

62

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Brumovice

Světlý

suché

23.10.2011

52,0

22,0

11094

13 300      

0,3

4,5

13,3

29,4

Toto Svatovavřinecké se vyznačuje tmavou 
barvou s jemnými fialovými odlesky. Vůně 
je vyzrálá připomínající kompotované tma-
vé peckoviny a povidla. V chuti je toto víno 
plné, extraktivní s kvalitními sladkými tani-
ny.
Stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 2014
2015-2018

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

88

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

63
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

jakostní víno odrůdové

Ivančice

Syslice

suché

18.10.2013

50,0

20,5

10

4 000      

0,5

5,4

12,7

27,1

Víno intenzivní višňové barvy. s jemnou 
vůní zahradního peckového ovoce, přede-
vším třešní a švestek. Výrazná harmonická 
chuť po švestkových povidlech.
Vítěz kategorie NSV znojemská podoblast 
2015
2015-2018

Ing. Ladislav Musil

Evidenční číslo vína:   

89

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

64
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

suché

24.10.2011

70,0

21,0

11092

8 500      

1,4

5,4

13,2

26,2

Víno rubínové barvy, v elegantní vůni se 
objevují tóny sušených švestek či papriky, 
chuť je středně plná, měkká, jemně kořenitá 
s ovocným charakterem.
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2014, 
Stříbrná medaile NSV slovácké podoblasti 
2014
2015-2018

VÍNO Mikulov, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

90

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

65
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 barrique
2011

výběr z hroznů

Klobouky u Brna

Ostrá

suché

15.10.2011

46,0

24,0

46-11/B

2 700      

3,3

4,6

13,0

29,8

Víno sytě rubínové barvy s fialovými odles-
ky. Ve vůni nalezneme širokou škálu drob-
ného peckového ovoce s dominancí třeš-
ňového kompotu. Čokoládové a vanilkové 
tóny s pikantními taniny umocňují celkovou 
harmonii.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2015, 
Bronzová medaile Mikulovské vinné trhy 
2015, Bronzová medaile Finger Lakes USA 
2015, Zlatá medaile Hradecký pohár vína 
2014, Zlatá medaile FESTWINE 2014, CHAM-
PION GRAND PRIX VINEX 2014, Stříbrná me-
daile AWC Vienna 2013, 4 korunky Král vín 
ČR 2013, Stříbrná medaile VINOFORUM 2013
2015-2018

Pavlovín, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

91

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

66

V E L K É  P A V L O V I C E

1300
lahví

E X C L U S I V E  C O L L E C T I O N

F R A N K O V K A
B A R R I Q U E

V Ý B Ě R  Z  H R O Z N Ů

2 011

No. 0000
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

suché

3.10.2012

115,0

22,4

2117

5 000      

0,3

4,2

13,2

24,5

Buket 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 NSV podoblast mikulov-
ská, Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2014, 
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2015
2015-2025

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

92

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

67

0,75 lt.



95

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Čejkovice

Stará hora

suché

1.11.2012

52,0

22,2

12122

23 300      

0,4

5,1

13,3

26,4

Plná rubínová barva, výrazná vůně po bo-
bulovém ovoci, chuť svěží s měkkou tříslo-
vinkou a dlouhou bohatou dochutí.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2015
2015-2020

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

93

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

68
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 barrique
2012

pozdní sběr

Polešovice

Slunečné

suché

22.10.2012

65,0

23,0

10/12

1 660      

0,5

5,6

13,0

24,3

Víno se svěží ovocitou vůní, tmavě rubínové 
barvy. Plnou a sytou chuť hořké čokolády 
a višní v čokoládě doplňují lahodné sladké 
taniny.
Zlatá medaile Top 77 vín v ČR 2015-2016
2015-2020

Vinařství Kněží hora s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

94

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

69
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Ořechov

Čtvrtky

suché

3.11.2011

61,0

23,0

112

24 000      

2,9

5,3

13,3

30,4

Víno má vyšší rubínovou barvu. Ve vůni pů-
sobí víno zrale, patrné jsou tóny tmavého 
bobulového ovoce. Chuť vína je komplexní, 
harmonická, extraktivní.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2014, 
Zlatá medaile NSV slovácké podoblasti 2014
2015-2019

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

95

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

70
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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, Frankovka
2009

pozdní sběr

Valtice

suché

22.10.2009

45,0

21,0

798/09

4 000      

0,4

5,4

13,3

26,4

Víno zaujme nádhernou, temně rudou bar-
vou a velmi plnou, extraktivní chutí s příjem-
nou tříslovinou, ale zároveň je velmi jemné 
a harmonické. Svatovavřinecké dalo tomuto 
vínu jemnost a krásně ovocné aroma, Fran-
kovka zase plnost a tělnatost. Díky tříleté-
mu ležení na nových barikových sudech 
z Francie z oblasti „Nevers“ získalo víno ve 
vůni nádherný nádech ostružin, marmelády 
a skořice, dokreslené jemnými tóny vanilky.
Zlatá medaile AWC Vienna 2013
2015-2022

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

96

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

71
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Zweigeltrebe
2009

pozdní sběr

Most

Sv. Vavřince

suché

12.10.2009

50,0

21,2

1109

2 700      

0,1

4,6

11,5

24,4

Víno tmavě rubínové barvy, vyzrálé na sudu 
i v láhvi, v chuti jemná zralost připomínající 
bobulové ovoce, stále svěží.

2015-2018

České vinařství Chrámce s.r.o.

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:   

97

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Litoměřická

72

Zweigeltrebe

Zweigeltrebe
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2012

pozdní sběr

Starovičky

Okolesy

suché

13.10.2012

136,0

23,0

2240

2 450      

0,3

4,8

12,7

25,8

Jemně podmanivá vůně červeného rybízu a 
drobných lesních plodů je v chuti doplněna 
příjemnou vyzývavou kompozicí transfor-
movaného ovoce a čerstvých kakaových 
bobů.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická pod-
oblast 2015
2015-2025

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

98

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

73

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2012

pozdní sběr

Velké Pavlovice

Trkmanska

suché

15.10.2012

72,0

22,0

12132

8 000      

2,7

5,3

12,9

26,5

Víno se vyznačuje tmavou rubínovou bar-
vou. Vůně vína se projevuje typickými 
tmavými peckovinami a příjemným vlivem 
dřevěného sudu. V chuti je víno hebké a 
harmonické, dobře strukturované. Má dob-
rý potenciál dalšího zrání.

2015-2020

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

99

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

74
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2012

pozdní sběr

Velké Pavlovice

Trkmanska

suché

15.10.2012

72,0

22,0

12105

5 900      

2,1

5,0

13,1

27,6

Toto mimořádné červené víno se vyznaču-
je krásnou rubínovou barvou. Ve vůni se 
projevuje kombinace tmavých peckovin a 
drobného ovoce s dobře zakomponovaným 
dřevitě toustovým tónem. Vliv bariku není 
dominantní a dovoluje vyniknout ostatním 
pozitivním složkám. V chuti je víno harmo-
nické, velmi dobře pitelné. Chuť je středně 
plná s dlouhou perzistencí.
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2015, Zla-
tá medaile Grand Prix Vinex 2015, Zlatá me-
daile Oenoforum 2015, Champion Prague 
Wine Trophy 2015
2015-2018

HABÁNSKÉ 

SKLEPY, 

spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

100

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

75
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 Sauvignon
2013

výběr z hroznů

Perná

Věstonsko

suché

3.11.2013

134,0

24,4

2284

2 850      

1,9

5,0

13,1

26,8

Nazrálý buket ostružinovo-brusinkové mar-
melády s pečeným černorybízovým kolá-
čem a borůvkovou zavařeninou doplňují 
jemně komponované odrůdové taniny s 
elagotaniny francouzského dubu.

2015-2025

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

101

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

76

Cabernet Sauvignon

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 Sauvignon
2011

výběr z hroznů

Dolní Bojanovice

Zadní hora

suché

2.11.2011

60,0

24,2

38/11

2 300      

3,7

5,4

13,7

30,2

Víno má pěknou granátovou barvu. Vůně 
i chuť obsahuje jemný cabernetový tón s 
nádechem černého rybízu a lesních plodů. 
Chuť je plná a intenzivní.
Zlatá medaile výstava Strážnice; Víno zrálo 
14 měsíců v sudech Mercier.
2015-2020

Ing. Luděk Botur – Víno Botur

Evidenční číslo vína:   

102

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

77

C A B E R N E T  S AU V I G N O N
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 Sauvignon, Merlot
2012

výběr z hroznů

Dolní Dunajovice

Ořechová hora

suché

19.10.2012

30,0

25,0

390/12

1 350      

0,3

5,6

12,4

27,6

Toto víno vyniká svou nádhernou tmavě 
rudou barvou. Vůně vína je velmi výrazná, 
do popředí vystupují tóny tmavého ovo-
ce, marmelády, vanilky s nádechem právě 
upečeného koláče. Chuť je plná s příjemnou 
tříslovinou a po polknutí zanechává dlouhý 
vjem.
Vítěz kategorie a Zlatá medaile Oenoforum 
2015, Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2015, 
Stříbrná medaile Valtické vinné trhy 2014, 
Bronzová medaile Vinař roku 2015
2015-2022

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

103

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

78
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2012

pozdní sběr

Dolní Bojanovice

Zadní hora

suché

30.10.2012

75,0

23,2

24/12

3 350      

0,7

5,5

12,9

24,6

Víno tmavě granátové barvy. Typická čer-
norybízová vůně s jemným nádechem os-
tružin, marmelády a lesních plodů. V chuti 
naleznete krásnou aromatiku po kávě a čo-
koládě.
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2015, Zlatá 
medaile Vinařské Litoměřice 2015; Víno le-
želo 14 měsíců v nových sudech Mercier.
2015-2019

Ing. Luděk Botur – Víno Botur

Evidenční číslo vína:   

104

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

79

C A B E R N E T  M O R AV I A
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Laurot
2012

výběr z hroznů

Klentnice

Nad sv. Leonardem

suché

28.9.2012

131,0

24,2

2136

2 200      

0,2

4,6

13,7

26,6

Projev černých rozinek, sušených ostružin 
a čerstvých švestkových povidel doplňují v 
chuti strukturované taniny s tóny vyzrálých 
kávových bobů.
Zlatá medaile NSV mikulovská podoblast 
2015, Salon vín ČR 2015
2015-2025

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

105

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

80

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Alibernet barrique
2012

pozdní sběr

Novosedly

Slunečná

suché

5.10.2012

65,0

21,2

1218

2 900      

3,1

6,4

12,0

32,6

Tento Alibernet vás zaujme nejprve inten-
zivní tmavou barvou, která je pro něj cha-
rakteristická. Vůni pak doplní aroma po mar-
meládě z černého rybízu, která se snoubí v 
ústech s chutí po tmavé čokoládě a středně 
páleného dubového dřeva.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2014, Zla-
tá medaile Muvina Prešov 2014, Zlatá me-
daile Vinum Juvenale 2013, Vítěz kategorie 
Festwine, Stříbrná medaile Terravino Izrael 
2014, Stříbrná medaile Bacchus Espaňa Špa-
nělsko 2015
2015-2020

Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

106

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

81
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

moravské zemské víno

Zaječí

Růžový vrch

suché

23.10.2013

128,0

21,4

2315

10 300      

0,4

4,6

14,0

24,5

Hrozny pochází z vinice s regulovanou skliz-
ní. Jsou zpracovány technologií kontrolova-
né fermentace s prodlouženým zráním na 
pevných částech hroznů. Víno dlouhodobě 
zrálo v barrique sudech z francouzského 
dubu s významnou účastí nových sudů.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická pod-
oblast 2015
2015-2025

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

107

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

82

Merlot

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Brod nad Dyjí

Brodské stráně

suché

26.10.2012

30,0

26,0

367/12

2 700      

0,2

5,2

13,0

27,2

Víno s nádhernou tmavě granátovou bar-
vou. Díky ležení na barikových sudech jsou 
ve vůni tóny vanilky, tmavého ovoce, dřeva 
a lehce i kávy. V chuti je víno harmonické, 
plné s výraznou tříslovinou.
Champion Vinař roku 2015, Zlatá medaile 
Grand Prix Vinex 2015, Stříbrná medaile 
Oenoforum 2015, Stříbrná medaile Valtické 
vinné trhy 2015, Stříbrná medaile AWC Vie-
nna 2015
2015-2022

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

108

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

83
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

pozdní sběr

Perná

Věstonsko

suché

3.11.2012

131,0

24,8

2141

11 300      

0,8

4,5

13,8

25,0

Kabernetový buket brusinkového a ostruži-
nového džemu společně s lehkými rostlin-
nými tóny mladé vinice doplňují v chuti ro-
bustní odrůdové oenotaniny s harmonizují-
cími elagickými tříslovinami francouzských 
dubových sudů.

2015-2025

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

109

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

84

Merlot

0,75 lt.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2014

pozdní sběr

Valtice

Jižní svahy

suché

16.10.2014

62,0

21,8

646

4 900      

1,4

4,8

13,4

30,1

Granátová barva. Vůně lesního ovoce a su-
šených švestek. Chuť plná, po perníku s čo-
koládovou polevou, s jemnými tříslovinami.
Stříbrná medaile NSV mikulovská podoblast 
2015
2015-2019

MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

110

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

85

Merlot
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 barrigue
2013

výběr z hroznů

Žádovice

Fěruňk

suché

20.11.2013

48,0

25,0

1330

1 720      

1,9

6,1

13,0

32,5

Marmeláda s černých lesních plodů doplně-
ná hořkou čokoládou, tak by šla charakteri-
zovat vůně Merlotu, který vyzrával 12 mě-
síců v barrikových sudech. Díky této době 
ležení v dřevěných sudech je Merlot tělnatý 
a hodí se ke všem tmavým masům.
Vítěz kategorie NSV slovácké podoblasti 
2015, Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2005, 
Zlatá medaile Festwine 2015, Zlatá medaile 
Víno Bojnice 2015
2015-2020

Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

111

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

86
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Klobouky u Brna

Ostrá

suché

16.10.2011

66,0

24,0

48-11

6 700      

0,3

4,2

13,0

27,2

Barva rubínová až cihlově červená s vůní 
jahod a ostružin. Ve vyzrálém víně vynikne 
chuť povidel a hořké čokolády.
Zlatá medaile NSV velkopavlovická podob-
last 2015, Stříbrná medaile Víno a Delikatesy 
2015, Zlatá medaile Galerie rulandských vín 
2014, Stříbrná medaile Hradecký pohár vína 
2014, 4 korunky Král vín ČR 2014, TOP 77 vín 
ČR 2014-2015, Perla vinic 2014
2015-2017

Pavlovín, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

112

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

87

RULANDSKÉ MODRÉ 
- 2011 -

jakostní víno s přívlastkem
v ý b ě r  z  h r o z n ů
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Archlebov

Dubová

suché

26.10.2013

55,0

23,2

342

5 000      

0,5

5,8

12,5

25,8

Víno světle rubínové barvy s nádechem 
cihlové. Výraznou ovocnou vůni červených 
třešní, a jahodového kompotu doplňují tóny 
vanilkového lusku a dřeva, jež víno získalo 
díky zrání ve francouzských sudech. Chu-
ťový projev je extraktivně mohutný, ovoc-
ně kouřový s tóny pražené kávy a dlouhou 
dochutí.
Zlatá medaile Galerie rulandských vín 2015, 
Diplom AWC Vienna 2015, Bronzová medai-
le Finger Lakes IWC 2015
2015-2020

SPIELBERG CZ, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

113

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

88
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2010

výběr z hroznů

Velké Pavlovice

Staré hory

suché

22.10.2010

60,0

24,2

28/10

1 500      

1,0

5,5

13,0

31,3

Tmavší odstín cihlově červené. Intenziv-
nější kouřové aroma s nádechem zralého 
drobného červeného ovoce a skořice. Chuť 
je opulentní, s poddajnou tříslovinou a vy-
zrálou ovocností. Velmi dlouhý, ušlechtilý 
závěr.
Zlatá medaile Pardubický festival vína 2014, 
Stříbrná medaile Hradecký pohár vína 2014, 
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická pod-
oblast 2014, Zlatá medaile Král vín 2015, Stří-
brná medaile Grand Prix Vinex 2015
2015-2019

VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

114

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

89
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

kabinetní víno

Most

Sv. Vavřince

suché

22.10.2011

15,0

23,0

1191

1 600      

2,4

4,7

12,0

24,4

Víno světle červené barvy s nádechem do 
cihlova, vyzrálé na sudu i v láhvi. Komplexní 
vůně přináší vjem červeného rybízu a višní, 
v chuti lze najít šípek a přezrálé trnky.
Bronzová medaile Král vín 2015
2015-2020

České vinařství Chrámce s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

115

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Litoměřická

90
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Víno - odrůda, název:
 

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

pozdní sběr

Velké Pavlovice

Trkmanska

suché

19.10.2013

75,0

22,0

14480

24 000      

2,6

5,5

12,3

32,8

Víno světlé, granátové barvy, vůně je ty-
picky odrůdová, jemná, připomínající lesní 
jahody či maliny. Chuť je šťavnatá a svěží, s 
měkkým taninem a živou kyselinkou.
Stříbrná medaile KRÁL VÍN České republiky 
2015, Stříbrná medaile NSV velkopavlovická 
podoblast 2015
2015-2019

VÍNO Mikulov, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

116

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

91
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Bohemia Sekt Prestige brut
2013

jakostní šumivé víno s.o.

brut

14015F

15 000      

7,9

7,3

12,6

24,0

Sekt má svěží, jiskrný vzhled a zelenkavě 
zlatavou barvu. Cuvée je tvořeno odrůda-
mi Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Ryzlink 
vlašský. Vůně sektu je středně intenzivní při-
pomínající citrusové ovoce a zralé mango. 
Chuť je strukturovaná, lehce minerální, svě-
ží, s příjemnou kyselinkou a harmonickou 
perzistencí. Sekt má jemné perlení podpo-
řené zráním sektu v lahvi.
Kvašeno v lahvi tradiční metodou.
2015-2017

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

117

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava

92
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2010

jakostní šumivé víno s.o.

brut

1035C

1 200      

7,9

7,5

12,3

23,6

Louis Girardot, nejušlechtilejší sekt ze spo-
lečnosti Bohemia Sekt, má krásnou zlata-
vou barvu a jemné, dlouhotrvající perlení. 
Cuvée je tvořeno odrůdami Ryzlink rýnský, 
Rulandské bílé a Chardonnay. Díky dlouhé-
mu ležení na kvasinkách v délce 45 měsíců 
je vůně harmonická a ušlechtilá, s tóny oře-
chů, másla a toustu. Chuť je sametová s tóny 
medu a zralého ovoce, s příjemnou harmo-
nickou kyselinku a dlouhou, perzistencí.
Velká zlatá medaile GRAND PRIX VINEX 
2015, Zlatá medaile OENOFORUM 2015, Zla-
tá medaile Prague Wine Trophy 2015, Stříbr-
ná medaile MUNDUSvini 2015, Stříbrná me-
daile AWC VIENNA 2015, Stříbrná medaile 
Valtické vinné trhy 2015
2015-2018

BOHEMIA  
SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

118

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava

93
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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:

Lokus červený
2013

likérové víno

sladké

24.10.2013

110,0

21,2

213

4 400      

53,8

4,1

15,7

25,7

Díky použitým odrůdám je víno temně rudé 
barvy, rubínového charakteru. Výraz aroma 
je velmi poutavý po vařeném ovoci, přede-
vším višních a černém rybízu, ale také po-
mletém máku, strouhané hořké čokoládě, 
marcipánu a vanilkových luscích. Extraktiv-
ní chuť vína je zajímavou kombinací vyššího 
přírodního hroznového cukru, vyššího ob-
sahu alkoholu a vjemu kandovaného ovoce.
Bronzová medaile Král vín 2015, Stříbrná 
medaile NSV velkopavlovické podoblasti 
2015
2015-2048

VÍNO J. STÁVEK

Evidenční číslo vína:   

119

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

94
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2005

výběr z bobulí

Slup

Kacperky

sladké

11.10.2005

30,0

28,0

484

2 300      

60,2

6,7

11,9

29,7

Tento ušlechtilý Tramín červený zaujme bo-
hatou květinovou vůní s tóny po medu a ko-
ření. Po ochutnání oceníte čistotu a zároveň 
bohatost chuťového projevu. Potěší mazlivě 
sladký zbytkový cukr a příjemně ovocná 
dochuť připomínající vyzrálé broskve nebo 
rozinky. Víno má velmi dobré předpoklady 
k archivaci.
Diplom VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2009, Diplom 
GRAND PRIX VINEX 2010, Diplom  VALTICKÉ 
VINNÉ TRHY 2010, Stříbrná medaile GRAND 
PRIX VINEX 2011, Zlatá medaile SAUVIGNON 
FORUM 2013, Salon vín 2015, Stříbrná me-
daile VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2015, Zlatá me-
daile OENO-
FORUM 2015, 
Zlatá medaile a 
Vítěz kategorie 
sladkých vín 
na NSV znoj-
emská podob-
last 2015
2015-2018

ZNOVÍN 

ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

120

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

95

ZNOVÍN ZNOJMO
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC SLUP, VINIČNÍ TRAŤ KACPERKY
ČESKÁ REPUBLIKA

S L A D K É
Název a autor díla na etiketě:

Proměny, Pavel Filip12,0 % obj. 0,5 l

TRAMÍN ČERVENÝ
2005
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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 Bobulky od kapličky
2013

slámové víno

Zaječí

Novomlýnský svah

sladké

25.9.2013

60,0

41,0

0213

4 000      

148,0

8,4

12,0

66,0

Impozantní víno s perfektně vyváženými 
kyselinkami, alkoholem a zbytkovým cuk-
rem, s posílenými extraktivními a aromatic-
kými látkami v těle. Elegantní žluté roucho 
s prosluněnými reflexy, v buketu upoutá 
květnatý tón (čajové růže), v chuti převládá 
charakter přezrálého žlutého ovoce (fíky) a 
jarního medu, ve finále dlouze doznívá vjem 
kandovaného zázvoru. Plné, opulentní a do-
konale komponované! 
Zlatá medaile NSV velkopavlovická pod-
oblast 2015, Šampion Grand Prix Austerlitz 
2014 
2015-2025

Oldřich  
Drápal

Evidenční číslo vína:   

121

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

96
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

slámové víno

Popice

Sonberk

sladké

28.10.2013

64,0

38,0

3313

1 900      

159,1

8,8

10,5

65,3

Hrozny Pálavy z ročníku 2013 byly mimo-
řádně vhodné k vytvoření slámového vína. 
Moje první slámové víno z odrůdy Pálava 
vyniká mimořádnou kořenitostí a šťavna-
tou kyselinou. Toto víno prosím pijte jen při 
mimořádných příležitostech. Na zdraví! Old-
řich Drápal ml., sklepmistr
Zlatá medaile NSV mikulovská podoblast 
2015
2015-2025

SONBERK a.s.

Evidenční číslo vína:   

122

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

97
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

výběr z cibéb

Dolní Dunajovice

Pod Slunným vrchem

sladké

8.11.2013

20,0

33,0

429/13

9 500      

188,2

9,1

10,0

26,2

Ve vůni můžeme najít rozinky v medu, su-
šené meruňky s karamelovými tóny. Chuť je 
plná, sladká, harmonická s nádechem citro-
nů v medu.
Salon vín 2015, Zlatá medaile Ice Wine du 
Monde 2014
2015-2020

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

123

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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
2013

slámové víno

Novosedly

U Božích muk

sladké

10.9.2013

60,0

43,0

0113

3 500      

190,0

8,0

9,5

67,0

Komplexní víno elegantního, sytě žlutého 
šatu s harmonicky vyváženými kyselinkami, 
alkoholem a zbytkovým cukrem, s posíle-
nými extraktivními a aromatickými látkami. 
Plně rozvitý buket osloví medovo-pylovým 
projevem, v chuti převládá charakter suše-
ného ovoce (meruňky, hrušky). V dochuti 
dlouze doznívají kořenité tóny podporová-
ny minerálním espritem. Energické, pružné 
a dokonale harmonické víno.
Zlatá medaile NSV mikulovská podoblast 
2015
2015-2025

Oldřich  
Drápal

Evidenční číslo vína:   

124

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°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

Brod nad Dyjí

Dunajovický kopec

sladké

21.12.2011

15,0

38,0

144/11

9 000      

239,7

9,0

8,4

20,8

Víno s nádhernou zlatou barvou. Vůně při-
pomíná medovou plástev s jemnými tóny 
datlí a fíků. Chuť je plná, bohatá s medovou 
dochutí.
Velká zlatá medaile MUVINA Prešov 2015, 
Zlatá medaile Finger Lakes Wine 2015, Bron-
zová medaile Valtické vinné trhy 2015
2015-2022

CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

125

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

100
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SALON VÍN

Bíza Petr, Ing.

Peckova 1009

Čejkovice, 69615

Vinařství Petr Bíza je rodinná firma založená v roce 1999 a 
navazuje na tradici předků, kteří přišli v roce 1771 z Francie 
na Moravu. Rodinné vinařství pod vedením vinaře Ing. Petra 
Bízy se specializuje na výrobu přívlastkových, archivních a 
speciálních vín nejvyšší kvality. Vlajkovou lodí vinařství jsou 
tří velká barrique vína Grand Tramin, Grand Cuvée Bizé a 
Grand Cuvée Caberner. Filozofií rodinného vinařství Petra 
Bízy je vyrábět vysoce kvalitní vína, která zaujmou jak začá-
tečníka, tak odborníka.
Ing. Petr Bíza

776 120 439

776 120 439

vinbiza@centrum.cz

www.bizavino.cz

3

6,5 ha

70 000 lahví

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Smetanova 220

Starý Plzenec, 33202

BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším výrobcem sektů s více 
než sedmdesátiletou tradicí. Sekty stejnojmenné značky 
jsou oceňovány pro svou nezaměnitelnou harmonii, jemný, 
ale přesto osobitý charakter a elegantní, mimořádně čistou 
chuť. Popularita u domácích i zahraničních konzumentů 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

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Seznam  výrobců zastoupených  
v Salonu vín České republiky 2016
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Botur Luděk, Ing. - Víno Botur

Nádražní 1516

Strážnice, 69662

Vinařství Botur bylo založeno v roce 1989 Luďkem Boturem, 
který navázal na tradici svého otce Antonína. Pro toho bylo 
vinohradnictví a vinařství, jemuž se věnoval od roku 1949, 
celoživotním koníčkem. S technologií mu pomáhal dlouho-
letý přítel pan prof. Kraus. Nyní se zaměřujeme na výrobu 
přívlastkových vín nejvyšší kvality. Velký důraz klademe na 
výrobu červených vín, s následným zraním v barikových 
sudech a archivaci ve sklepě. Při optimální lahvové zralosti 
putuje teprve víno k zákazníkovi. Hrozny na výrobu našeho 
vína, již v dnešní době nepochází z vlastních vinic. Získává-
me je od našich prověřených smluvních dodavatelů. Jsou to 
pěstitelé kvalitní révy vinné, především z podoblasti Slovác-
ké. 
Martin Šachinger 

603 510 915

603 510 915

vinobotur@centrum.cz

www.vinobotur.cz

3

10 ha

50 000 lahví

Bunža Petr

J. Baráka 137

Bzenec, 69681

Jsme firma rodinného typu založená v roce 1993. Vlastní vi-
nice obhospodařujeme na 14 ha půdy. Tradiční výroba vína 
a hroznových moštů.
Petr Bunža

604 258 326

604 258 326

bunzoteka@seznam.cz

www.bunza.cz

6

14 ha

100 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Česká zemědělská univerzita v Praze

Chloumecká 1717

Mělník, 27601

Vinařské středisko obklopené rozsáhlými vinicemi se na-
chází v obci Chloumek, která je součástí Mělníka. Vinice je 
v trati Neuberská, v nadmořské výšce 225 m.n.m. Expozice 
svahů je jižní a průměrná teplota činí 8,7 °C. Půda je převáž-
ně hlinitopísčitá a pH zásadité. Vinařské středisko patří České 
zemědělské univerzitě v Praze a hospodaří na rozloze 12 ha 
vinic. Zpracovávají se zde pouze hrozny z vlastní produkce. 
Vyrábějí se zde vína odrůdová jakostní a přívlastková. V pěs-
tování výrazně převažují bílé odrůdy nad modrými. Vinařské 
středisko se dále zabývá udržování genofondu révy vinné a 
slouží pro pedagogicko - výzkumnou činnost univerzity.
Ing. Štěpán Weitosch

731 117 242

731 117 242

weitosch@lany.czu.cz

www.melnik.czu.cz

6

12 ha

30 000 lahví

České vinařství Chrámce s.r.o.

Chrámce 32

Chrámce, 43401

České vinařství Chrámce s.r.o. je rodinná firma navazující na 
dlouhodobou činnost zakladatele vinařství ing. Ivana Váni, 
který se spolupracovníky obnovil vinařství na Mostecku 
v roce 1967 v rámci bývalého Státního statku Most. Dnes se 
společnost stará o 72 ha vinic v Mostě, z nichž 30 ha je vy-
sazeno na rekultivované půdě, a zajímavostí jsou 3 ha pod 
hradem Hněvín v Mostě, kde se dochovaly čedičové terasy 
ze středověku. Od roku 1994 jsou vyráběna též košer vína. 
Kateřina Kreisinger, František Váňa

476 110 325

603 383 846

info@ceske-vinarstvi.cz

www.ceske-vinarstvi.cz

28

72 ha

200 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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DAVINUS s.r.o.

U Pelikána 941/6

Rudná, 25219

Na konci roku 2013 vstoupila na tuzemský trh s vínem mla-
dá společnost DAVINUS. Jejím cílem je nabídnout širokému 
spektru zákazníků výjimečná moravská vína, která spoluvy-
tváří a podílí se na výrobě zakladatel firmy Mirek Majer, dlou-
holetý obchodník s vínem a zkušený mezinárodní degustá-
tor společně s enology špičkových vinařství na jižní Moravě. 
1.Négociant v České republice dohlíží zodpovědně na celý 
technologický proces, finalizuje produkt a prodává výsle-
dek pod svým vlastním jménem. Takto postupně vznikají 
originální kolekce vín, které vás potěší při každé příležitosti. 
Kvalita vína je úzce spojená s kázní a kreativitou. Přesně tyto 
vlastnosti využíváme s moravskými vinaři při spoluvytváření 
našich produktových řad. Pojďte s námi číst vína DAVINUS…
Miroslav Majer

605 200 206

605 200 206

info@davinus.cz

www.davinus.cz

4

150 000 lahví

Drápal Oldřich

Klobouček 587

Brno, 64100

Malé vinařství, které se specializuje na výrobu slámových 
vín. Zpracovává vybrané hrozny od svých stálých dodavate-
lů. Po celou dobu slámového vína se snaží držet kvalitu na 
co nejvyšší úrovni.
Oldřich Drápal

728 204 244

728 204 244

old.drapal@seznam.cz

www.drapalovoslamovevino.cz

1

3 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:



130

SALON VÍN

Gotberg a.s.

U sadu 394

Popice, 69127

Vinařství Gotberg se nachází nedaleko Hustopečí v obci Po-
pice na jižní Moravě. Vzniklo v roce 2003 a první vína uved-
lo na trh v roce 2010. Od svého založení se vinařství věnuje 
výrobě kvalitních přívlastkových vín. Při zpracování hroznů 
respektujeme evropské standardy a používáme nejmoder-
nější technologie, ať už při výrobě vína v nerezových tancích 
nebo v tradičních dubových sudech.
Ing. Málek Stanislav

774 987 778

774 987 778

gotberg@gotberg.cz

www.gotberg.cz

15

56 ha

120 000 lahví

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Čejkovská 1324

Velké Bílovice, 69102

Habánské sklepy byly postaveny tzv. Habány roku 1614, 
v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě. Habáni 
si na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci a vynikající 
vinaři.  Vinařství, které navazuje na jejich dědictví, se nachází 
ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci. Filo-
zofie uplatňovaná při výrobě vín je dosáhnout jemné čisté 
chuti při zachování odrůdového výrazu. 
Ing. Přemysl Vašíček

519 346 233

info@habanskesklepy.cz

www.habanskesklepy.cz

22

Výrobce: 
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.

Podhájí 421

Bzenec, 69681

Viniční statek Chateau Bzenec leží uprostřed úrodných vinic 
Slovácké vinařské podoblasti. Vinná réva se na Slovácku pěs-
tuje od nepaměti a díky umu a poctivé péči vinohradníků 
dává ty nejlepší hrozny pro krásná vína Chateau Bzenec. Do 
rodiny Chateau Bzenec patří také původní Bzenecká Lipka, 
Ryzlink rýnský s nezaměnitelnou vůní a chutí kvetoucí lípy
Ing. Alexander Flodr

info@chateaubzenec.cz

www.chateaubzenec.cz

15

180 ha

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vinařská 407

Valtice, 69142

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice jsou dnes středně 
velké rodinné vinařství ryze moravského charakteru. Vinař-
ství je navíc zároveň největším pěstitelem révy vinné u nás. 
To mu umožňuje celoročně pečlivě kontrolovat kvalitu vinic 
a hroznů na více jak 1000 hektarech vinohradů na Moravě.  
Hospodaření na vinicích a jejich pečlivá ochrana probíhá 
šetrně v souladu s přírodou dle pravidel ekologického ze-
mědělství. Pomocí nejmodernějších i tradičních postupů a 
metod nabízejí více jak 200 druhů špičkových vín. Značka 
CHÂTEAU VALTICE je již několik století synonymem pro nej-
kvalitnější vína nejen v Čechách, ale i ve světě. O tom svědčí 
pravidelná významná ocenění kvality na vysoce prestižních 
domácích i světových výstavách vín.
Ing. Miloslav Matocha, Zdeněk Horník, Zdeněk Antoš, 

Ing. Jaroslav Matocha 

519 361 311

odbyt@vsvaltice.cz

www.vsvaltice.cz

80

550 ha

4 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:

Telefon:
Mobil:

E-mail:
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:
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Kopeček Jiří, Ing.

Nám. Svobody 16

Valtice, 69142

Male vinařství ve dvoře Vinařského domu na náměstí ve 
Valticích. Majitel vinařství Ing. Jiří Kopeček je dlouholetý 
vinařský pedagog, autor vinařských publikací, mezinárodní 
degustátor a prezident Vinařské akademie Valtice. Je vlastní-
kem registrované ochranné známky „VINUM BONUM,“ která 
je součástí loga vinařství. Výroba je založena na výběru a 
šetrném zpracování hroznů od stálých dodavatelů. Vyrábí 
přírodní vína s  jasným původem. Nepoužívá čisté kultury 
kvasinek a minimalizuje použití ostatních látek na SO2 a, je-li 
třeba, bentonit. Vína se lahvují nejdříve po 6 měsících a pak 
dále zrají. 
Ing. Jiří Kopeček, Bc. Filip Lutzký

519 352 083

777 743 494

j.kopecek@telecom.cz

www.vinumbonum.cz

1

0,3 ha

12 000 litrů

Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík

Tabule 1

Tvrdonice, 69153

KOSÍK Vinařství z Tvrdonic vzniklo původně jako koníček 
majitele, který se postupně vyprofiloval současné podoby 
středního vinařství. Základem je vlastnictví 35 ha vinic v 
tratích kolem Tvrdonic, Týnce a Hrušek, které obhospoda-
řuje majitel a jeho bratr .Vinařství produkuje širokou škálu 
vín pro gastronomii i privátní klientelu. Moderní provoz ve 
Tvrdonicích doplňuje rodinný penzion s kapacitou 25 lůžek, 
který je součástí vinařství, který má na starosti další člen ro-
diny- bratr majitele. Oenologem a technologem vinařství je 
majitel - MUDr. Pavel Kosík.
Jan Janulík

608 760 954

608 760 954

pavel.kosik@seznam.cz

www.vinarstvikosik.cz

3

35 ha

120 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Mádlová Hana

Na Aleji 148

Velké Bílovice, 69102

Rodinná firma, od roku 1992 se zaměřením na produkci vína 
výhradně z  velkopavlovické podoblasti. Větší část svěžích 
vín míří do gastronomie s důrazem na originalitu místa pů-
vodů. Nechybí také ročníková bílá i červená Cuvée, zrající ve 
dřevě. 
David Mádl, Petr Mádl

774 243 457

602 155 844

malyvinar@slunce.cz

8

12 ha

180 000 litrů

Maňák Štěpán

Žádovice 54

Žádovice, 69649

Rodinné vinařství ze Žádovic poblíž Kyjova hospodaří na 25 
hektarech vinic ve třech vinařských tratích obcí Žádovice, 
Hýsly a Kostelec. Výroba je zaměřena pouze na jakostní a 
přívlastková lahvová vína. Snahou vinařství je udržet si ka-
ždoročně své místo mezi předními vinařství České republi-
ky. Proto používáme při výrobě moderní technologie plus 
přístup s určitou lidskou filozofií. Většina našich vín dozrává 
v nádobách z nerezu, část pak v dubových barriqových su-
dech a to jak vína bílá, tak i červená. Zajímavostí jsou pak 
barriqovaná vína dezertní, slámová a ledová. 
Karel Novotný

518 626 122

605 307 401

vinomanak@vinomanak.cz

www.vinarstvi-manak.cz

10

25 ha

170 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Mokruša Petr, Ing.

Hasičská 807

Mutěnice, 69611

Malé rodinné vinařství produkující limitované partie pří-
vlastkových vín. Vinice se nachází ve vinařské obci Mutěnice 
ve Slovácké podoblasti. Zajímavostí vinařství je Pinot blanc 
sur lie, víno připravované 14 měsíčním ležením vína v sudu 
na kvasnicích. Filosofií vinařství je příprava přirozených, 
odrůdově charakteristických vín, pečlivý přístup k vínům a 
poctivá práce ve vinicích.
Ing. Petr Mokruša

723 452 597

723 452 597

petr.mokrusa@tiscali.cz

www.mokrusa.cz

1

1 ha

14 000 lahví

MORAVÍNO s.r.o.

Mikulovská 176

Valtice, 69142

Vinařská firma ve Valticích vyrábějící sortiment jakostních a 
přívlastkových vín a vín v dárkovém balení.
Lubomír Černý

519 353 714

602 505 207

moravino@moravino.cz

www.moravino.cz

8

15 ha

300 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Musil Ladislav, Ing.

Bezručova 55A

Dolní Kounice, 66464

Ladislav Musil založil své vinařství v roce 1992, z původních 
3 rozšířil vinice na nynějších 28 hektarů. Většina vinic se na-
chází na viničních tratích v Dolních Kounicích a Ivančicích. 
Pěstuje 10 bílých a 7 modrých odrůd, vše v systému integro-
vané produkce. Ladislav Musil preferuje především suchá 
vina, určená k dlouhodobé archivaci. Ručně sbírané hrozny 
se zpracovávají v moderně vybavené tanková hale v nedale-
kých Trboušanech. Zrání vína v sudech a tancích, lahvování a 
prodej se uskutečňuje v Dolních Kounicích, ve sklepech, kde 
se víno vyrábělo už v roce 1836. Filozofie majitele je jedno-
duchá-špičková vína získáme pouze z kvalitních hroznů.
Ing. Ladislav Musil

603 265 636

603 265 636

vinarstvi.musilovi@seznam.cz

www.vinarstvimusilovi.cz

4

28 ha

Pavlovín, spol. s r.o.

Hlavní 666

Velké Pavlovice, 69106

Velkopavlovické vinařství Pavlovín s  provozovnou v  Bohu-
milicích vyrábí vína již více než dvacet let, je tak tradiční, 
avšak dynamické vinařství, kde kvalita v každém segmentu 
výrobků je vždy na prvním místě. Vyrábí se zde široký sorti-
ment vín pro gastronomii a vinotéky – přívlastková, jakostní, 
zemská, odrůdová, sudová, bag in boxy. 
Petr Zvonič

736 751 553

736 751 553

pavlovin@pavlovin.cz

www.pavlovin.cz

17

65 ha

250 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.

Štefánikova 69

Rajhrad, 66461

Vinařství v dnešní podobě funguje od roku 2009 a navazu-
je na nepřetržitou tradici vinařství ve sklepích, které v roce 
1692 vybudoval rajhradský benediktinský klášter. Jako nové 
a moderní vinařství používáme takové technologie, které 
v  nejvyšší možné míře respektují přírodu a její zákonitosti. 
To nám dává možnost zpracovávat hrozny, vypěstované 
v integrované produkci, metodami vystihujícími charaktery 
jednotlivých terroir. 
Jiří Ruibar

777 916 136

777 916 136

jiri.ruibar@rajhradskeklasterni.cz

www.rajhradskeklasterni.cz

6

30 ha

100 000 lahví

Reisten, s.r.o.

Zahradní 288

Pavlov, 69201

Vinařství Reisten bylo založeno v roce 1999 s prvotním zá-
měrem produkovat jen velmi kvalitní vína určená pro vyso-
kou gastronomii či vinotéky, ale i pro všechny, kdož si chtějí 
víno skutečně vychutnat a užít. Tomu byla podřízena nejen 
volba viničních tratí, výběr odrůd, způsob pěstování a skliz-
ně, ale v neposlední řadě pak i zpracování hroznů a samo-
zřejmě celá výroba. Byly osazeny vlastní vinice a vinařství tak 
získalo nezávislost na dodavatelích hroznů, což umožňuje 
vyrábět stále lepší a lepší vína. 
Ing. Zdeněk Musil

724 793 429

724 793 429

vymyslicka@reisten.cz

www.reisten.net

10

31 ha

112 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail: 

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail: 

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Rodinné vinařství SEDLÁK

Svárov 14

Velké Bílovice, 69102

Mladí pokračovatelé rodinného vinařství Sedlák, bratranci 
Milan a Jaroslav, navazují v předávání zkušeností svých otců 
již čtvrtou generací. „Naše vína pochází z výborných vinař-
ských poloh vyhlášených vinic s daným původem, který 
těmto vínům dává svou jedinečnost a osobitost. Snahou na-
šeho vinařství je produkovat originální vína vysoké kvality.“
Jaroslav Sedlák

774 944 214

774 944 214

info@vinarstvisedlak.cz

www.vinarstvisedlak.cz

6

18 ha

180 000 lahví

SONBERK a.s.

Sonberk 1

Popice, 69127

Viniční trať Sonnenberg, později  dle  zákona Sonberk,  je 
známá z konce XIII. století  a vždy dávala vína  králům. V roce 
1522 na dvůr Ludvíka Jagellonského, později na dvůr Marie 
Terezie. Náš přístup k  této jižní svažité poloze a sprašové 
půdě je  geologický průzkum, selekce vlastních kvasinek, 
ruční dělená a redukovaná sklizeň, gravitační technologie  . 
Vyrábíme 30 000 -  100 000 l přívlastkových přírodních vín, 
dle kvality ročníku .  To vše pod jednou střechou  první mo-
derní vinařské architektury uprostřed vinohradů a lidmi, kte-
ří zde zanechávají část své osobnosti.
Oldřich Drápal ml. 

777 271 865

777 630 434

sonberk@sonberk.cz

www.sonberk.cz

10

40 ha

125 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail: 

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

 
 
 

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail: 

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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SPIELBERG CZ, s.r.o.

Archlebov 406

Archlebov, 69633

V překrásné krajině tradiční vinařské oblasti Kyjovska, jen pár 
minut jízdy z bitvy Tří císařů proslaveného Slavkova, najde-
te pod pásem Ždánického lesa půvabnou vinařskou obec 
Archlebov a na jejím samém začátku vinařství SPIELBERG. O 
vína sklizená na vlastních vinicích o rozloze takřka 65 ha se 
tu stará s týmem zkušených vinohradníků Ing. Jitka Kučero-
vá a sklepmistr Ing. Ondřej Konečný. Stáří vinic je různé, od 
mladých vinic dávajících svěží štíhlejší vína, až po vinice 40 
let staré, z kterých vznikají hutná extraktivní vína.
Ing. Ondřej Konečný

774 288 100

774 288 100

obchod@spielberg.cz

www.spielberg.cz

21

65,5 ha

180 000 litrů

Šamšula Jakub vinařství

Lacinova 7

Brno, 62100

Vinařství je pro nás posláním a každodenní výzvou, věnuje-
me se mu s plným nasazením a jen ty nejlepší hrozny, které 
nám příroda dovolí sklidit přetváříme ve víno, se kterým se 
Vám dostává do rukou ztělesněná práce ve vinici a sklepě. 
Vychutnejte si vzácný okamžik souznění s vinařem, vinicí a 
vinařskou tradicí Čejkovic.
Jakub Šamšula

603 927 741

603 927 741

jakub@samsula.cz

www.samsula.cz

1

2 ha

30 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Templářské sklepy Čejkovice

Na Bařině 945

Čejkovice, 69615

Templářské sklepy Čejkovice plní funkci jediného vinařského 
družstva v České republice. Společnost působí stále v histo-
rických sklepech, kde má uloženo více než 500 000 litrů vín 
v dubových a barikových sudech a rozsáhlý archív lahvově 
zralých vín. Další skladovací kapacity 6 000 000 litrů má ve 
výrobních halách v obci Čejkovice. K zajímavostem, na které 
můžete v místních sklepích během pravidelných prohlídek 
narazit, patří velké památeční sudy s  vyřezávanými čely 
nebo největší dosud používaný sud na víno.
Pavel Koutný

518 309 011

info@templarske-sklepy.cz

www.templarske-sklepy.cz

50

98 ha

4 000 000 lahví

Tetur Vladimír

Záhumní 1277

Velké Bílovice, 69102

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 rozmani-
tosti tak, jak je pro Moravu typické.
Vladimír Tetur

605 505 912

603 253 529

vlad.tetur@gmail.com

www.vinarstvivladimirtetur.cz

6

13 ha

220 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vašíček Milan

Nechory 345

Prušánky, 69621

Vznik vinařství cimbalisty a vinaře Milana Vašíčka byl v r. 
2002 sice ovlivněn rodinným prostředím, hlavní impuls se 
však dostavil ve Švýcarsku, kde působil 15 let jako muzikant. 
Ochutnal vína z různých koutů světa, přišel jim na chuť a měl 
ambici se jim vyrovnat. Nyní hospodaří v systému integro-
vané produkce na 4 ha vinic. Zabývá se výhradně výrobou 
lahvových přívlastkových vín, kde je důraz kladen na osobi-
tost a jedinečnost spojením nejlepších tratí a odrůd. Při vý-
robě využívá kombinaci tradičních a moderních technologií 
s nejnovějšími poznatky. Součástí vinařství je i vinný sklep s 
ubytováním pro 20 hostů, terasou a venkovním posezením, 
který je celoročně otevřen pro ochutnávky vín.
Milan Vašíček

776 116 693

776 116 693

vinarvasicek@seznam.cz

www.vinovasicek.cz

1

4 ha

30 000 lahví

Vinařství Fučík

Zlámalova

Mikulov, 692 01

Vinařství Fučík je rodinné vinařství z Mikulova. Produkujeme 
přírodní a originální vína vysoké kvality, v nichž zachovává-
me terroir, ve kterém byly hrozny zrozeny. Jiná vína dělat ne-
chceme, neděláme a dělat nebudeme. Kvalita vína je pro nás 
na prvním místě a upřednostňujeme ji před kvantitou. Proto 
produkce našeho vinařství maximálně 40.000 lahví ročně a 
každá lahev skutečně projde našima rukama.
Pavel Svoboda

608 961 130

608 961 130

fucik@vinarstvi-fucik.cz

www.vinarstvi-fucik.cz

4

2 ha

40 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

 
Sklepmistr:

Telefon:
Mobil:

E-mail:
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:
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Vinařství Hanzel s r.o.

Malinovského 377/33

Miroslav, 67172

Vinařství HANZEL sídlí v historické budově z první poloviny 
19. století, která byla v roce 2012 kompletně zrekonstruová-
na. Dnes v ní je hotel s třiceti lůžky, restaurace, konferenční 
sál pro sto lidí, degustační sklep a výrobní prostory. V nich 
firma vyrábí menší šarže především přívlastkových vín, u 
kterých se může soustředit na špičkovou kvalitu a to ze su-
roviny z vinic v okolí Miroslavi. Díky partnerství s Vinařstvím 
LAHOFER vyrábí i vína z méně známých odrůd, jakými jsou 
třeba Kerner, Rotgipfler, Blauburger či Muškát žlutý.
František Kabela

725 749 408

725 319 096

objednavky@vinarstvihanzel.cz

www.vinarstvihanzel.cz

9

100 000 lahví

Vinařství Kněží hora s.r.o.

Pod Kněží horou 1469

Bzenec, 69681

Jsme vinařství, na jehož činnosti se podílí celá rodina.  Při 
výrobě vína používáme moderní technologie. Bílá vína zrají 
v nerezových tancích a specialitou jsou červená vína zrající 
ve francouzských barikových sudech minimálně 15 měsíců. 
Motto našeho vinařství je „S láskou k vínu“, a tím se i řídíme. 
Petr Ingr

775 773 502

608 505 549

ingrova@vinarstviknezihora.cz

www.vinarstviknezihora.cz

3

2,5 ha

40 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství LAHOFER, a.s.

Brněnská 523

Dobšice, 67182

Vinařství LAHOFER  spolu s firmou Vinice LAHOFER obhos-
podařuje na Znojemsku 430 ha na tratích Babičák, U Hájku, 
Volné pole či Lampelberg. Své jméno odvodilo vinařství od 
rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera. LAHO-
FER vyrábí vína pouze z hroznů z vlastních vinic, část hroznů 
prodává. Po nákupech vinohradů a dovybavení technologi-
emi byla výrobní kapacita vinařství stanovena na maximální 
roční produkci 800 tisíc lahví. Kromě vína nabízí firma i uby-
tování v Hotelu LAHOFER v centru Znojma, či degustace na 
historické Rajské vinici a ve vinném hrádku Lampelberg.
Ing. Jiří Lancman

515 242 756

725 319 096

vino@lahofer.cz

www.lahofer.cz

65

430 ha

500 000 lahví

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.

Nejdecká 714

Lednice, 69144

Vinařství Lednice Annovino obnovilo slavnou tradici výro-
by vína v Lednici na Moravě. Nabízí úspěšná vína Lednicko 
- valtického areálu a zážitkové poznávání vína a historie v 
labyrintu vinných sklepů VALTICKÉ PODZEMÍ, jehož délka 
dosahuje 900 m. Vinařství zpracovává hrozny z více než 200 
ha vinic. Kromě vlastních jsou to i hrozny vinohradů Mende-
lovy univerzity, s níž úzce spolupracuje. VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO - VALTICKÉ PODZEMÍ získalo ocenění „ Top vinař-
ský cíl 2015“, stalo se „Nejlepším vinařstvím České republiky 
za rok 2012 (Kudy z nudy) a vítězem v hlasování veřejnosti 
„Vinařství roku 2012-Vindemia Publica“.
Ing. Lubomír Skrýval

515 553 771

724 054 779

vacek@vinarstvilednice.cz

www.vinarstvilednice.cz

32

13 ha

450 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
Sklepmistr:

Telefon:
Mobil:

E-mail:
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Líbal s.r.o.

Horní Dunajovice 85

Horní Dunajovice, 67134

Malé moderní dynamické rodinné vinařství zaměřující se na 
výrobu převážně bílých odrůdových jakostních a přívlastko-
vých vín v  té nejvyšší kvalitě. Hrozny pocházejí z viničních 
tratí v Horních Dunajovicích - Frédy, Stará Hora a viniční 
tratě v nedaleké obci Tvořihráz - Na vinici. Horní Dunajovice 
leží asi 15 km severně od Znojma, na jihovýchodním okraji 
Českomoravské vrchoviny. Tato jejich poloha společně s je-
dinečným složením zemního podloží vytváří zcela specifické 
podmínky pro pěstování a kvalitu vína. 
Marek Líbal

736 225 204

736 225 204

info@vinolibal.cz

www.vinolibal.cz

2

50 000 litrů

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Nádražní 29

Mikulov, 69201

Naše moto „Víno se rodí ve vinici“ je typické pro pálavské mi-
kroklima. Díky půdě bohaté na vápník a osobitému lidské-
mu přístupu získávají naše vína jedinečný charakter a náskok 
proti ostatním. Vlajkovou lodí vinařství je Ryzlink vlašský, 
který pěstujeme na nejvýše položených tratích jihozápadní-
ho pásu Pálavy. Pod Mikrosvín Mikulov spadá 220 ha vinic a 
patří již dlouhé roky mezi nejvýznamnější producenty predi-
kátních vín z terroir Pálava. 
Ing. Vojtěch Vít

777 454 900

777 454 900

info@mikrosvin.cz

www.mikrosvin.cz

40

220 ha

168 500 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Pavlov, spol. s r.o.

Česká 149

Pavlov, 69201

Chráněná oblast Pálavské vrchy je posledním výběžkem 
vápencových Alp. Nachází se zde vinařská obec Pavlov s vý-
jimečnou architekturou barokních vinařských domů, která 
získala již ve středověku punc významného vinařského cen-
tra a Vinařství Pavlov leží přímo v srdci této malebné obce.  
Místní viniční tratě patří k nejteplejším místům jižní Moravy. 
Jedinečné vápencové podloží svahů Pálavy, chráněných 
před studenými větry, s přispěním nadmořské výšky dává 
zdejším vínům odrůdově typická aromata a svěží charak-
ter. Vinařství Pavlov se zaměřuje pouze na bílé odrůdy.  Při 
vzniku samotných vín hledáme spojení  tradičních odrůd  a 
daru unikátnosti místních podmínek  za využití moderních 
technologií.  
Ctibor Čech

info@vinarstvipavlov.cz

www.vinarstvipavlov.cz

22

165 ha

70 000 lahví

VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

Padělky 4

Rohatec, 69601

Vinařství Plešingr, spol. s r.o. založili v roce 1999 bratři Michal 
a Patrik a navázali tak na více než čtyřicetiletou zkušenost 
otce. Skloubili moderní techniku s  tradiční technologií. Při 
zpracování hroznů je kladen důraz na kvalitu a šetrné zpra-
cování suroviny. Skloubili moderní techniku s tradiční tech-
nologií. Při zpracování hroznů je kladen důraz na kvalitu a 
šetrné zpracování suroviny. Vlastní vinice se nachází ve Vel-
kých Pavlovicích v trati Stará Hora.
Michal Plešingr, Patrik Plešingr

603 828 281

603 828 281

vinarstviplesingr@seznam.cz

www.vinarstviplesingr.cz

5

2 ha

150 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Trpělka a Oulehla

Nové Bránice 39

Dolní Kounice, 66464

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 po-
tenciálem zrání v lahvi.
Zdejší podloží a půda dávají obzvláště červeným vínům 
osobitý charakter. Vyhlášená je kounická Frankovka s nena-
podobitelnými minerálními tóny, s podtextem skořice a spá-
leného dřeva. Vína s etiketou Regina coeli – Královny nebes, 
poskytují záruku stálé kvality. 
Ing. Luboš Oulehla

546 421 532

603 834 166

info@reginacoeli.cz

www.reginacoeli.cz

4

28 ha

100 000 litrů

Vinné sklepy Zapletal

Slíny 1380

Velké Bílovice, 69102

Rodinné vinařství z Velkých Bílovic je situované na cyklos-
tezce přímo mezi vinicemi. Příběh našich vín se začíná psát 
na nejlépe položených velkobílovických vinicích Panské, 
Nová hora, Úlehle apod. Vinice obděláváme v ekologickém 
režimu a snažíme se tím co nejméně zatěžovat přírodu. Vy-
rábíme především přívlastková vína suchá a polosuchá ve 
třech řadách. Vlajkovou lodí je řada MYSTERY, ve které zrají 
bílá i červená vína v dřevěných sudech na jemných kalech 
minimálně 12 měsíců.
Tibor Zapletal

606 715 417

606 715 417

tibor@vinarstvi.cz

www.vinnesklepyzapletal.cz

5

4 ha

80 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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VÍNO HRUŠKA s.r.o.

Blatnička 143
Blatnička, 69671
Společnost VÍNO HRUŠKA s.r.o. sídlí v malebné jihomoravské 
obci Blatnička nedaleko Uherského Hradiště, které je cent-
rem mnohého slováckého kulturního dění. Do povědomí 
českého trhu jsme prorazili již v lednu roku 2007, a dále jsme 
naše jméno rozšířili i na Slovensku. Naše vinice pěstujeme 
v podhůří CHKO Bílých Karpat, které jsou charakteristické 
svým členitým povrchem s vysokou sklonitostí a nadmoř-
skou výškou 320 m.n.m. Na shon všedních dnů můžete za-
pomenout v našich penzionech v Blatničce a ve Veselí nad 
Moravou.
Ing. Petr Hruška 

607 033 021

607 033 021

info@vinohruska.cz

www.vinohruska.cz

48

55 ha

290 000 lahví

VÍNO J. STÁVEK

č.p. 176

Němčičky, 69107

VÍNO J. STÁVEK je rodinné vinařství situované ve VINAŘSKÉM 
DVOŘE v Němčičkách, který byl postaven v roce 1929 a dnes 
už v tomto selském stavení vyrůstá pátá generace vinařů. 
Vinařství se  specializuje na fortifikovaná vína, jejichž pro-
dukce je v tuzemsku velmi nevšední a vína rosé, která se na 
soutěžích umisťují na předních místech. Důležitou součástí 
produkce jsou také  rodinná cuvée, jejichž recept pochází 
vždy od jednoho z předků stávajícího enologa Jana Stávka.
Ing. Jan Stávek, Ph.D.

774 43 07 39

774 43 07 39

info@jstavek.cz

www.jstavek.cz

2

5 ha

40 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 
 

 

Sklepmistr: 
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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VÍNO Mikulov, spol. s r.o.

K Vápence 1675

Mikulov, 69201

Moderní vinařství společně s citlivým výběrem hroznů dává 
vínům značky Vino Mikulov charakteristické chuťové vlast-
nosti. Vlajkovou lodí společnosti je kolekce vín „Vino Mikulov 
Sommelier Club“, kam jsou zařazena pouze ta nejlepší vína z 
jejich produkce určena náročným zákazníkům, milovníkům 
a znalcům vína.  Na jejich výběru a přípravě se aktivně po-
dílí sommelier David Král, vítěz Mistrovství sommelierů ČR 
v roce 2015.
Ing. František Drahonský

519 504 244

info@vinomikulov.cz

www.vinomikulov.cz

77

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Luční 858

Rakvice, 69103

Založení firmy Vinselekt Michlovský a.s. v  roce 1993 před-
cházela více než třicetiletá cesta vinařského guru Doc. Ing. 
Miloše Michlovského, DrSc. profesionálním vinařským svě-
tem. Vinařství obhospodařuje cca 125 ha vlastních vinic ve 
velkopavlovické a mikulovské podoblasti. Již od počátku 
existence sbírá Vinselekt Michlovský přední ocenění v řadě 
kategorií vinařských soutěží doma i v zahraničí a na jaře 2010 
získává historicky první ocenění Vinařství roku 2009. 
Ing. Pavel Holub

519 360 870

777 569 610

kamenskar@michlovsky.com

www.michlovsky.com

70

125 ha

1 200 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 
 

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinum Moravicum a.s.

Vracovská 338

Bzenec, 69681

Vinum Moravicum a.s.  – malá vinařská společnost sídlící v 
královském jihomoravském městě Bzenci v srdci slovácké 
vinařské podoblasti. Motto společnosti je: „ Zdravý a vyzrá-
lý hrozen-kvalitní víno-spokojený zákazník“. V duchu této 
myšlenky tvoříme víno a věříme, že náš přístup se odráží i 
v kvalitě vína. 
Richard Bezchleb

737 557 040

737 557 040

info@vinummoravicum.cz

www.vinummoravicum.cz

3

50 000 lahví

Volařík Miroslav, Ing.

Bezručova 703/30

Mikulov, 69201

Vinařství Volařík vstoupilo na trh pod tímto označením 
v roce 2008. V současné době obhospodařuje v integrované 
produkci 80 ha vlastních vinic v Mikulovské vinařské podob-
lasti, z toho 4,2 ha v režimu ekologického zemědělství. Vi-
nařství se specializuje na bílá přívlastková vína, ale v nabídce 
nechybí ani rosé a sekty.  
Filip Mlýnek

519 513 553

736 472 365

gebauerova@vinarstvivolarik.cz

www.vinarstvivolarik.cz

35

80 ha

200 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce
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WINBERG Mikulov s.r.o.

Valtická 841/11

Mikulov, 69201

Vinice v  trati Pod Svatým kopečkem jsou největším pokla-
dem vinařství. Cílem je výroba bílých terroirových vín cha-
rakteristických pro Mikulovsko s využitím moderní techno-
logie. Výjimečností vinařství jsou vinice, které dosahují stáří 
i 40 let.    
Ing. Ondřej Havran

519 511 455

724 258 764

prochazkova.katerina@worldonline.cz

www.winberg.cz

6

21 ha

50 000 lahví

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Zámecká 1508

Bzenec, 69681

S vysokými nároky na sebe pro Vás vyrábíme vína ve skle-
pech bzeneckého zámku. Zakládáme si na tradičních prin-
cipech výroby, spojených s šetrným zpracováním hroznů. 
Prioritou pro nás je, aby Vás víno oslovilo v každém doušku 
a dalo Vám to nejlepší, co jsme do něj vložili. Každá naše vý-
robková řada nese jiný název, sdělení a poslání. Naší snahou 
je nabídnout spotřebiteli nejlepší možnou kvalitu v dané 
cenové kategorii. Kvalita našich vín byla oceněna celkem 
4x titulem Šampion Národní soutěže vín Salonu vín České 
republiky.
Ing. Vojtěch Vít

518 384 123

775 853 956

zameckevinarstvi@zameckevinarstvi.cz

www.zameckevinarstvi.cz

65

360 ha

6 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 
 

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Šatov 404

Šatov, 67122

Středně velká, 100 % česká, vinařská firma zaměřená na 
tuzemského zákazníka a produkci kvalitních, jakostních, 
přívlastkových, odrůdových, známkových, ledových, 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, Jakub Smrčka

515 266 620

606 712 231

znovin@znovin.cz

www.znovin.cz

95

453 ha

4 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce
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 Bíza Petr   

161 Cabernet Sauvignon výběr z hroznů 2011 196
 Bohemia Canopus   

134 Sauvignon moravské zemské víno 2013 0513b
 BOHEMIA SEKT, s.r.o.   

174 Bohemia Sekt Prestige demi sec jakostní šumivé víno s.o. 2013 14015D
175 Chateau Radyně extra brut jakostní šumivé víno s.o. 2012 3039B
 České vinařství Chrámce s.r.o.   

149 Zweigeltrebe pozdní sběr 2011 1110
158 Rulandské modré pozdní sběr 2012 12015
 DAVINUS s.r.o.   

126 Kerner pozdní sběr 2013 3030
 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.   

157 Rulandské modré pozdní sběr 2013 3907
159 Cuvée 1614 pozdní sběr 2012 12131
 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.   

108 Veltlínské zelené výběr z hroznů 2013 492/13
121 Rulandské bílé výběr z hroznů 2013 425/13
131 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2013 419/13
148 Svatovavřinecké výběr z hroznů 2011 155/11
151 Frankovka výběr z hroznů 2009 724/09
173 Rulandské bílé ledové víno 2012 228/12
 Ing. Ladislav Musil   

130 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2013 17
 ing. Luděk Botur   

154 Alibernet pozdní sběr 2011 28/11
 Ing. Miroslav Volařík   

167 Chardonnay výběr z bobulí 2014 1429
168 Pálava výběr z bobulí 2014 1425
 Jakubčík Jiří   

165 Cabernet Moravia pozdní sběr 2011 1711
 Kolby a.s.   

140 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2009 02/09
 Konečný Stanislav   

160 Cuvée Pinot Cab výběr z hroznů 2012 15/12
 Maňák Štěpán   

150 André výběr z hroznů 2013 1337
155 Rulandské modré výběr z hroznů 2013 1335
156 Rulandské modré výběr z hroznů 2012 1228
 Metroflora s.r.o.   

153 Frankovka pozdní sběr 2011 1611

Ev. 
číslo 

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost/ročník  Číslo šarže

Stříbrná medaile Salon vín 2016
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 MORAVÍNO s.r.o.   

114 Chardonnay pozdní sběr 2014 626
115 Chardonnay barrique pozdní sběr 2014 633
119 Rulandské bílé pozdní sběr 2014 634
123 Rulandské šedé pozdní sběr 2014 635
141 Tramín červený výběr z hroznů 2014 632
 Rodinné vinařství Košut s.r.o.   

142 Aurelius pozdní sběr 2014 01/14
 Sing Wine s.r.o.   

110 Veltlínské zelené jakostní víno odrůdové 2014 19-14
146 Modrý Portugal jakostní víno odrůdové 2013 35-13
163 Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2013 39-13
 SPIELBERG CZ, s.r.o.   

120 Rulandské bílé pozdní sběr 2014 450
 Střední vinařská škola Valtice   

171 Veltlínské zelené výběr z cibéb 2013 18/13
 Šebesta Martin   

139 Chardonnay pozdní sběr 2013 22/13
 Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.  
172 André ledové víno 2013 7113
 Uher Josef   

152 Frankovka moravské zemské víno 2014 01/14
 Vašíček Milan   

118 Rulandské bílé pozdní sběr 2014 06/14
 Velkobílovická vína s.r.o.   

112 Müller Thurgau jakostní víno odrůdové 2014 11/14
 Vinařství Hanzel s r.o.   

105 Veltlínské zelené VOC Znojmo 2014 4814
 Vinařství Jakubík a.s.   

135 Sauvignon pozdní sběr 2014 46/14
166 Agni výběr z bobulí 2013 29/13
 Vinařství Josef Dufek   

102 Ryzlink vlašský pozdní sběr 2013 6213
 Vinařství Kovacs s.r.o.   

106 Veltlínské zelené pozdní sběr 2013 19/13
 VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.   
138 Rulandské šedé pozdní sběr 2013 1334
145 Cabernet Sauvignon likér. víno likérové víno 2011 1160
147 Modrý Portugal jakostní víno odrůdové 2013 1353
 Vinařství Petr Skoupil   

144 Cuvée ANO Terroir jakostní víno odrůdové 2013 3813

Ev. 
číslo 

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost/ročník  Číslo šarže
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 VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.   

125 Rulandské šedé výběr z hroznů 2012 14/12
 Vinařství Pod Zámkem, s.r.o.   

129 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2013 20/13
 Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.   

104 Veltlínské zelené VOC Znojmo 2014 2914
169 Zweigeltrebe likérové víno 2011 2111
 VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.   

137 Tramín červený SUR-LIE výběr z hroznů 2013 19/2013
 Vinařství U Dvou lip s.r.o.   

136 Sauvignon, BIO kabinetní víno 2013 3020
 VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.   
109 Veltlínské zelené VOC Znojmo 2014 14/10
 Vinařství Žarošice - Petr Svoboda   

107 Veltlínské zelené pozdní sběr 2014 3/14
 VÍNO J.STÁVEK   

133 Sauvignon kabinetní víno 2014 1514
 VINO RICHARD - Ing. Richard Tichý   

116 Chardonnay staré keře výběr z hroznů 2013 05/13
 Vinofol s.r.o.   

162 Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2013 930
 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.   

101 Ryzlink vlašský jakostní víno odrůdové 2013 2375
113 Chardonnay kabinetní víno 2013 2300
117 Rulandské bílé pozdní sběr 2014 2516
122 Rulandské šedé pozdní sběr 2013 2359
127 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2013 2370
128 Ryzlink rýnský kabinetní víno 2013 2368
132 Sauvignon jakostní víno odrůdové 2014 2551/B
164 Cabernet Moravia jakostní víno odrůdové 2012 2101
 Vinum Moravicum a.s.   

103 Ryzlink vlašský pozdní sběr 2013 20/13
124 Rulandské šedé kabinetní víno 2014 4/14
 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.   

111 EGO No. 72 Veltlínské zelené pozdní sběr 2014 4107
 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.   

143 Veritas výběr z hroznů 2013 3215
170 Ryzlink rýnský výběr z cibéb 2013 3099

Ev. 
číslo 

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost/ročník  Číslo šarže







Podrobné informace o otevření 
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Na Hranici 14
Jihlava

www.vhsvysocina.cz

čistírna odpadních vod
v Kořenově

SYNER VHS Vyso ina, a. s. je stavební spole noč č stí
ť ř ů sezajiš ující ízení a realizaci stavebních projekt

specializací řv oblasti vodohospodá ských staveb







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 DODAVATEL POTRUBÍ 
PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Potrubí Ultra Rib 2 pro odvodnění dálnice D3



Prodej, pronájem a servis kopírovacích
a tiskových strojů TOSHIBA, DEVELOP

Autorizované prodejní a servisní centrum 
TOSHIBA, DEVELOP

Autorizované prodejní centrum 
notebooků TOSHIBA

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

www.ribbon.cz | www.toshiba-shop.cz



VŠE, CO
POTŘEBUJETE PRO 
VODOVODY 
A KANALIZACE

 Kanalizace
 Vodovody
 Odvodnění a drenáže
 Chráničky
 Komunikace

www.technoma.cz

OSTRAVA
Buničitá 1132
739 32 Vratimov
T: +420 596 768 755

BRNO
Havránková 11
619 62 Brno
T: +420 543 521 393

PRAHA
Březiněves
182 00 Praha 8
T: +420 737 238 437

POBOČKY

ění a 
čky

nika

že

Březiněves
182 00 Praha 8







habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

VĚNUJ SVÉMU VÍNU
VEŠKEROU PÉČI

A LÁSKA K NĚMU
PŘETRVÁ STALETÍ

. HABÁNSKÝ ZÁKON .

Již před 400 lety věděli Habáni, že 
nabídnout někomu své víno je stejné jako 

nabídnout přátelství. Věděli také, že 
pouze  mimořádnou péčí, úctou k půdě, 

pílí a pokorou dokážou vytvořit víno, které 
si získá srdce všech, jimž ho nabídnou. 

Dodnes tak habánská vína okouzlují tím, 
čím před staletími. Svou duší.



Rekklamní ttiskoovinyy

Maloonákkladdovýý tisk

+4420 7777 8807 8803



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 a přepravní 
službou Messenger, do našich výdejních míst v Čechách 
i na Moravě a objednávky nad 5 000 Kč zavezeme zdarma 
po celé České republice.

www.znovin.cz









Kompletní řešení zaručují 
                        dokonalý výsledek
Na cestě k zářivému nádobí potřebujete nejen kvalit-
ní myčku, ale i správně dávkované mycí prostředky,
řádně upravenou vodu a vhodné příslušen-
ství. Specialisté společnosti Winterhalter zajistí
vzájemnou optimalizaci veškerých součástí proce-
su mytí nádobí a přizpůsobení tohoto procesu mytí
nádobí a konkrétním požadavkům v zájmu trvale dokonalých 
výsledků za nejnižší možnou cenu.

www.winterhalter.cz





Odborný časopis pro vinohradnictví,  
sklepní hospodářství a obchod vínem

Už 10  let vám přinášíme

informace o víně a révě vinné.

www.vinarskyobzor.cz



vivat vinum
s pravidelnou rubrikou o víně

Nové možnosti pro čtenáře, 

partnery i inzerenty.

Objednejte si výtisk zdarma 

na webových stránkách časopisu.

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

www.iBrno.cz



ÈESKÝ ROZHLAS BRNO 

– ROZHLAS NAŠÍ MORAVY!

brno.rozhlas.cz







Vydavatelství: Horčičkova 546,149 00 Praha 4 – Háje
tel.: +420 608 032 397, 608 079 270, 602 316 800 

e-mail: travel-profi@volny.cz, www.travel-profi@volny.cz

XX. ročník, 11-12/2015

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

Luxus na Mazurách
str. 22

Gdaňsk – to je turistická výzva
str. 26

S dětmi napříč Plzeňským krajem
str. 4

Unikátní Dolní Poohří 
str. 7

V Žacléři se nudit nebudete
str. 9

Než začne veletrh 
Infotour a Cykloturistika
Čtěte na str. 10-11

XX. ročník, 9-10/2015

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

Stovky kilometrů kolem Žacléře
str. 19

Je čím sa chváliť
str. 24

Za tajemstvím kláštereckých hradů
str. 7

Pár tipů z Dolního Poohří 
str. 10

Cestování historií Plzeňského kraje
str. 14

Černá louka Ostrava 
4. - 6. 3. 2016
Čtěte na str. 22-23

XX. ročník, 7-8/2015

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

Do Varšavy letadlem i autem
str. 22

Malé město s velkými možnostmi
str. 26

Chystejte se na ITEP 2015!
str. 4

Ohře letos slaví 1210 let 
str. 10

Barevná letní Černá louka
str. 19

Čtěte na str. 6-7

XX. ročník, 3-4/2015

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

Zveme vás na Elblagský kanál
a slavnou bitvu u Grunwaldu

str. 27

Volba padla na Felixe Holzmanna
str. 7

Kolem Žacléře

str. 10

Bratislava región – znáte jej?
str. 24

CHRUDIM
Kolik možností najdete na jednom místě? 

Odpověď čtěte na str. 11

XX. ročník, 5-6/2015

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

Do pohádky jménem Chrudim
str. 17

Kouzla Moravskoslezska
str. 20-21

Několik vět z Bruselu
str. 2

Řeka Ohře slaví v Kadani 
str. 8

Felix Holzmann včera, dnes a zítra
str. 10

Sobotním expresem za historií a přírodou 
až do 19. září 2015 

Čtěte na str. 14-15
rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým 

XX. ročník, 1-2/2015

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

Další rozměr spolupráce Ústeckého kraje

a polského okresu Ostróda
str. 6-7

Železnou cestou necestou
str. 8

Poznávejte naše regiony

str. 14-15

Turistický cíl: Elblagský kanál
str. 21

Čtěte na str. 12-13

Čtěte TRAVEL profi i elektronicky:
www.floowie.com/cs/travelprofi

Inspiraci pro cestování hledejte 
v TRAVEL profi – nejstarším časopise 

pro český cestovní ruch.



+420 225 985 225

Pošlete sms ve tvaru PREDPLATNE WINE DEGUSTATION JMENO PRIJMENI 
ULICE CISLO DOMU PSC MESTO 1, 2 nebo 3 ROKY (podle toho, na kolik let chcete 

 +420 605 202 115. 

SMS

yacht@send.cz
@

www.w-d.cz

JAK
OBJEDNAT?



Časopis Víno&Styl
stylový průvodce světem vína

Reportáže, cesty, trendy, příběhy vín i vinařů, 
gastronomie. Co si vybrat, jak pít to nejlepší. 

Svět požitků na 100 stranách.

vinoastyl.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 fotografie

originální texty | sestavení databází | moderní grafické  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



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



 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.: 603 563 493, e-mail: radix@email.cz

Kniha JUDr. Luboše Bárty, MBA, mezinárodně uznávaného
vinařského odborníka, si klade za cíl být přehlednou příruč-
kou pro malé, střední i větší vinaře, vinařské hotely, obchod-
ní společnosti, chce být praktickým manuálem, podle nějž
může efektivně komunikovat 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. Nenabízí 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.

Publikace získala významné ocenění – výroční cenu OIV
(Mezinárodní organizace pro révu a víno) v oboru ekonomie.

DalöÌ publikace na
www.radix-knihy.cz

Publikace

ocenÏn·
OIV







OTEVŘENO CELOROČNĚ

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

* PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉ VSTUPENKY ZE SALÓNU VÍN

Ochutnávka a prodej vína za ceny vinařství • privátní a fi remní 
akce • degustační programy pro skupiny • víkendové večery 
s cimbálkou • teambuilding • pronájem privátních boxů zdarma

VSTUP A PROHLÍDKA 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY SALÓNU VÍN ZDARMA * 

Infolinka: +420 723 600 423

www.valtickepodzemi.cz

* Na objednávku při nákupu vín a služeb nad 5 000 Kč.

OTEVÍRACÍ DOBA VALTICKÉHO PODZEMÍ
Měsíc po út st čt pá so ne
únor * * * * * 17 - 22 *

březen * * * * 17 - 22 15 - 24 *
duben * * * 17 - 22 17 - 24 10 - 24 10 - 15
květen * * 17 - 22 17 - 22 17 - 24 10 - 24 10 - 17
červen * 17 - 22 17 - 22 17 - 22 17 - 24 10 - 24 10 - 17

červenec, srpen, září 13 - 22 10 - 22 10 - 22 10 - 22 10 - 24 10 - 24 10 - 17
říjen * * 17 - 22 17 - 22 17 - 24 10 - 24 10 - 16

listopad, prosinec, leden *



NEREZOVÉ ŽLABY 
DO VINNÝCH SKLEPŮ
Liniové a bodové odvodnění je učeno pro vinařské, 
potravinářské či chemické provozy. Možnost zakázkové 
výroby na míru.

ČESKÝ 
VÝROBEK

Ventily | Sifony | WC moduly | Žlaby | Vpusti www.alcaplast.cz



TECHNOLOGIE

Návrší 483, 664 56 Blučina     provozovna a prodejna Cézavy 699
tel. +420 547 235 111                      e-mail: nerez@nerezblucina.cz

www.nerezblucina.cz

BLUČINA





tak blízko

ANDROID APP ON

www.vinonadotek.cz





sklenicky.cz   
potisk. laser.pískování

skleničky a sommelierské potřeby  karafy a džbány  koštýře   

dárkové sklo  etikety  odnosky  dárkové balení   dárkové 

krabice   přepravní krabice  nálevky  vývrtky   igelitové tašky   

vizitky  papírové tašky   letáky   brožury   dřevěné dárkové 

boxy  dárkové sady   reklamní předměty   chladiče   

nosičky na skleničky  katalogy   korky a zátky   záklopky  

textil   zástěry   bannery   cedule   plachty   roll-upy   3d nápisy  

a loga   světelná reklama a nápisy   polepy automobilů   

polepy výloh  diplomy   medaile   áčka a rámy   prezentační 

stolky a stánky   vstupenky a pozvánky   identifikační  náramky   

rozlišovače na skleničky i láhve   pískování a přímý potisk 

lahví   laserové gravírování a pískování  3d samolepky   

magnetické polepy  stojany na víno  grafické práce   

kalendáře   nápojové lístky  webové stránky  a  e-shopy     

vinné karty  mapy a průvodce  plakáty  cínové etikety   

reklamní
vinařský

servis



VÝROBA Z NEREZOVÉ OCELI
• Nádrže • Vinofikátory  

• Dopravníky - vynášecí pásy  
• Chladicí boxy • Plniče lahví

Mlýnská 66/1
691 46 Břeclav - Ladná
tel.: 519 355 295
fax: 519 355 226
mobil: 602 738 567
prudik@iol.cz
www.kovoprudik.cz
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2016

www.gotberg.cz

P O Z N E J T E   O C H U T N E J T E   U Ž I J T E  S I 

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



NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1

CZ – 691 42 VALTICE
tel.: +420 519 352 744

e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

www.salonvin.cz
www.wineofczechrepublic.cz

Vydalo: © Národní vinařské centrum, o.p.s.
Koncepce a zpracování katalogu: Ing. Marek Babisz
Žádné texty z tohoto katalogu nesmí být reprodukovány  
bez písemného souhlasu vydavatele.
Tisk: Tisk Pálka, Břeclav
ISBN 978-80-87498-66-8

P

www.salonvin.cz

ON-LINE KATALOG A VAŠE HODNOCENÍ



www.kudyznudy.cz

Vybírejte z tisíců 
turistických tipů 
a objevujte Česko

Nejlepší 
začátek výletu? 
Na kudyznudy.cz




