
CzT_KzN_inzerce_110x200.indd   1 02.01.2017   16:33:18

SA
LO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
01

7

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2017



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 978-80-87498-76-7

A – Volné degustace 
Možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín (mimo vín šumivých a speciálních výběrů). 

A1 – Volná degustace – cena 355 Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i v katalogu. 

Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 90 minut.

A2 – Společná vstupenka(Volná degustace + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 419 Kč
Zvýhodnění 61 Kč oproti běžným cenám. Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

A3 – Volná degustace prodloužená – cena 499 Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i v katalogu. 

Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 150 minut.

B – Degustace s „By the Glass“
Možnost individuálně ochutnat vína s využitím moderního výdejníku vín značky „By the Glass“.

Program B1 – cena 100 Kč
Vybraná kolekce několika odrůd do výše kreditu (např. bílé suché a polosladké, růžové a červené).

Program B2 – cena 250 Kč
Vybraná kolekce speciálních výběrů do výše kreditu (např. ledová vína, botrytické sběry, výběry z bobulí, 

slámová vína, likérová vína).

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

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

je min. 8, max. cca 45 osob. Termín řízené degustace doporučujeme domluvit dopředu. 
Bez potvrzení rezervace termínu není možno provedení řízené degustace garantovat.

Program C1 – cena 150 Kč
Vybraná kolekce 4 bílých a 2 červených odrůd dle výběru sommeliera (mimo vín šumivých a přírodně sladkých). 

Program C2 – cena 260 Kč
Vybraná kolekce 5 bílých a 4 červených odrůd a 1 přírodně sladkého vína dle výběru sommeliera. 

Možnost platby: hotově v CZK a EUR, platební karty VISA, EC/MC a AmericanExpress

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

www.salonvin.cz
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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Vážení návštěvníci Salonu vín,
vítám Vás jménem Správní rady NVC ve Valti-

cích ve starobylých prostorách zámku, které na 
nás dýchají mystériem dob minulých, a nabízí 
nám tak možnost zpomalit běh všedního života a 
vychutnat si naše … moravská a česká vína .

Salon vín je dnes již mezi turistickými cíli jižní 
Mravy známá adresa a jeho obliba, což nás těší, 
má stoupající tendenci, stejně jako spotřeba kva-

litního vína .
Vinaři se i v loňském, pro révu vinnou velmi příznivém, roce 2015 snažili 

a dali vzniknout velmi povedeným vínům, která Vás jistě nezklamou . 
V  silné konkurenci vín vynikly především bílé odrůdy Ryzlink rýnský, 

Rulandské bílé, a co je pro mě zvláště potěšující, Veltlínské zelené, které je 
stálicí našeho sortimentu odrůd a svojí kvalitou se vyrovná svým světově 
proslulým příbuzným, třeba odrůdě Chardonnay .

Nechte se tedy „vtáhnout“ do světa rozličných i bohatých vůní a chutí, 
které Vám zpestří návštěvu Lednicko-valtického areálu nebo Vás obohatí 
o nevšední zážitek ochutnat 100 nejlepších vín České republiky .

Připíjím si s Vámi na zdar našeho vinařského umu a také, a to přede-
vším, … Na zdraví!

    Ing . František Mádl
    Předseda Správní rady NVC
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Úvodní slovo prezidenta Svazu vinařů ČR
Vážení návštěvníci,
novináři se často ptají, jaký je, nebo bude aktu-

ální ročník z hlediska kvality vína . A o ročníku 2015 
jsme mluvili velmi dobře . A právě vína ročníku 2015 
tvoří převážnou část letošních exponátů . Musím 
říct, že jsme se ve svých odhadech ohledně kvality 
vín 2015 trošku mýlili . Nebyl to velmi dobrý ročník . 
Dnes už víme, že byl výborný! A to jak co do kvality 
vína, tak i co do objemu . Naši zkušení hodnotitelé 
měli velmi těžkou, byť příjemnou práci vybrat z re-

kordního množství 1 116 vzorků od 158 vinařů ty nejlepší . O to více jsem 
osobně rád, že se již podruhé uděluje i stříbrná medaile Salonu vín . Díky 
tomu si kus svojí slávy ponesou i další skvělá vína, která by jinak mohla ujít 
Vaší pozornosti . Každý návštěvník tak získává ucelený přehled o aktuální 
nejlepší nabídce moravských a českých vín a jistě mezi nimi najde toho své-
ho osobního šampióna . Osobně jsem velmi zvědavý, které víno bude na 
konci letošního roku vyhodnoceno jako nejoblíbenější u Vás, návštěvníků 
Salonu vín ČR .

Přeji Vám mnoho krásných zážitků v naší expozici a příjemných chvil 
strávených ve společnosti našich vín . 

S úctou 
    JUDr . Tibor Nyitray
    Prezident Svazu vinařů ČR
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2017

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

zlatou medailí “Salon vín České republiky 2017“ 
prezentovaná v degustační expozici Národního 
vinařského centra ve Valticích . Jedná se již o 17 . roč-
ník tohoto nejnáročnějšího národního výběru při-
hlášených vín, který je založen na propracovaném 
vícekolovém systému Národní soutěže vín ČR .

Všech 100 oceněných vín získalo v mezinárodně uznávaném stobodovém 
systému podle standardu O .I .V . 85 až 92 bodů . Tyto výsledky odráží vysoké a 
zároveň velmi vyrovnané hodnocení jejich kvality . Současně byla u těchto vín 
posuzována jejich senzorická struktura, mohutnost a aromatický profil . Tyto 
výsledky byly zpracovány do přehledné grafické podoby systémem vyvinu-
tým ve spolupráci Národního vinařského centra ve Valticích a Zahradnické 
fakulty Lednice Mendelovy univerzity v Brně . Každý návštěvník tak během 
ochutnávání může srovnávat vlastní senzorické pocity s názory profesionál-
ních degustátorů, znázorněných v senzorických profilech u každého vína .

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

Nejvyšší zastoupení mají vína ročníku 2015, a to 77 % . Pěstitelské pod-
mínky tohoto ročníku byly v porovnání s ročníkem 2014 mnohem příznivější . 
Suchý podzim zabránil extrémnímu šíření šedé hniloby hroznů a bylo možno 
sklízet vyzrálé a zároveň zdravé hrozny . Velmi suché a teplé počasí umožnilo 
hroznům dosáhnout aromatické i fenolické zralosti . Nižší obsah kyselin byl 
pozitivní zejména k produkci perspektivních červených vín . Tuto kolekci vín 
ročníku 2015 doplňují vynikající vína starších ročníků, jejichž kvalita a neza-
měnitelný charakter přesvědčily přísné senzorické hodnotitele .

Mnoho nevšedních senzorických zážitků při ochutnávání vín z našich vi-
nařských regionů Vám přeje

        doc . Ing . Josef Balík, Ph .D .
předseda hodnocení Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2017
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Úvodní slovo ředitele 
Národního vinařského centra

Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v rukou katalog již 17 . ročníku Salonu vín 

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

Jsme velmi rádi, že zájem o soutěž a navazují-
cí degustační expozici stále roste . V  loňském roce 
byla návštěvnost opět rekordní a některý z degu-
stačních programů využilo přes 21 000 milovníků 
našich vín .

V prvním kole vybraly degustační komise nej-
lepších dvě sta vín, které postoupily do finálního kola soutěže .

Tradičně vybrala komise dle statutu nejlepších 100 vín, které byly oce-
něny Zlatou medailí Salonu vín ČR . Novinkou od loňského roku je ocenění 
Stříbrnou medailí Salonu vín ČR těm vínům, která se ve finále umístila na 
101 .–200 . místě za předpokladu, že ve finálním kole obdržela v hodno-
cení minimálně 83 bodů v 100-bodové stupnici . Zároveň vybrala komise 
Šampiona soutěže, vítěze kategorií a nejlepší kolekci .

Vína jsou již několik let hodnocena a oceňována primárně dle vinař-
ských podoblastí, v  závislosti na rozloze vinic v  jednotlivých podoblas-
tech . Jednotlivé podoblasti jsou graficky zvýrazněny i v  katalogu a na 
prezentačních tabulích, což je pro návštěvníka jistě přínosem . Výběr pre-
feruje také vína s nižším obsahem zbytkového cukru (80 % vín kolekce je 
v kategorii suchých nebo polosuchých vín) . 

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 degu-
stační expozice slouží současně jako informační centrum o našem víně 
– naleznete zde informační materiály o vinařství a vinařské turistice 
včetně informačních materiálů o turistických možnostech v  regionu . Ve 
vstupních prostorech před recepcí je umístěna naučná expozice o historii 
našeho vinařství, odrůdách révy vinné a také „Síň slávy“ našeho vinařství 
s prezentací vítězů soutěže „Vinařství roku“ .

Těší nás zájem milovníků vín a jsme rádi, že počet návštěvníků degus-
tační 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 

2017 přihlášeno 1116 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových, červených a 
šumivých vín . Titulem „Zlatá medaile Salonu vín České republiky 2017“ bylo 
oceněno 100 vín . V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno 79 vín 
bílých, 18 vín červených a 2 vína šumivá a 1 růžové víno . Odrůdová skladba 
čítá vína z 24 odrůd révy vinné a 6 vín cuvée . Nejúspěšnějšími odrůdami 
letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 14 zastoupeními, Rulandské bílé 
s 12 zastoupeními, Veltlínské zelené s 11 zastoupeními, Chardonnay s 10 
zastoupeními, Ryzlink vlašský s 6 zastoupeními, Sauvignon 5 zastoupeními 
a Rulandské modré a Tramín červený se 4 zastoupeními . Dle jakostního za-
řazení je 55 vín v pozdním sběru, 19 vín ve výběru z hroznů, 8 kabinetních 
vín, 4 vína jakostní odrůdová a VOC, 3 výběry z bobulí, 2 vína zemská, šumi-
vá a výběr z cibéb a 1 víno likérové . 

Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2015 s 77 víny a ročník 2013 s 16 
víny . Nejstarší víno je z roku 2011 . Nejúspěšnější vinařskou podoblastí byla 
podoblast velkopavlovická s 31, dále mikulovská s 27, slovácká s 22 a znoj-
emská s 16 víny . Vinařská oblast Čechy bude zastoupena 3 víny z mělnické 
podoblasti . V  letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Vinselekt Mich-
lovský a .s . s  10 víny, Vinařství ing . Miroslav Volařík a a Zámecké vinařství 
Bzenec s .r .o . se 6 víny a Znovín Znojmo a .s . s 5 víny . Celkem dodá vína do 
expozice Salonu vín rekordní počet 55 vinařských firem . 

  Ing . Marek Babisz
  hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Více informaci: www .narodnisoutezvin .cz nebo www .salonvin .cz

Národní soutěž vín
5 nominačních soutěží – celkově přihlášeno 2 020 vín

Vinařská podoblast Znojemská

Vinařská podoblast Mikulovská

Vinařská podoblast Velkopavlovická

Vinařská podoblast Slovácká

Vinařská oblast Čechy

První kolo
na základě nominací přihlášeno 1 116 vín 
Top 200 vín postupuje do finálního kolo

Finální kolo
vybere 100 vín s titulem „Zlatá medaile Salon vín 2017“  
a šampiona a vítěze kategorií
na základě bodového ocenění vybere 85 vín  
s titulem „Stříbrná medaile Salon vín 2017“

postupuje 200 vín

přihlášeno 1 116 vín

100 vín
Zlatá medaile 
Salon vín 2017

85 vín 
Stříbrná medaile Salon vín 2017

www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz
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Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2017 
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 úze-
mí 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 sou-
těže 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 podoblas-
tech (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 ne-
splnění 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 ocenění:
„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-
hlášených v 1 . kole) . Před začátkem hodnocení 2 . kola stanoví organizační 
výbor soutěže postup výběru Šampiona a Vítězů kategorií .
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Ocenění Zlatou medailí Salonu vín ČR
Ve druhém kole získá 100 vín ocenění Zlatá medaile Salonu vín ČR 2017 

podle těchto kriterií:

a) 80 vín celkem v kategoriích A a E (bílá a červená vína 0-12 g/l zbytkového 
cukru), která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednotlivých vinař-
ských 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 dru-
hém kole . V případě nesplnění minimálního bodového hodnocení při výběru 
podle bodů a) až e) budou zlatou medailí oceněna vína do celkového 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 při-
hlašovatele . V případě přesáhnutí tohoto limitu si může přihlašovatel vybrat 
10 svých vín, oceněných zlatou medailí . Ostatní vína budou oceněna stříbr-
nou medailí za předpokladu splnění minimálního bodového hodnocení uve-
deného v předchozím bodu .

Vína, která budou oceněna zlatou medailí Salonu vín ČR, budou celoročně 
prezentována ve stálé degustační expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valti-
cích .

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 2017 . 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 de-
gustační expozici Salonu vín, příp . na jiných prezentačních akcích .

Nejlepší kolekce
Bude udělena „Cena za nejlepší kolekci“ . Cenu za nejlepší kolekci obdrží 

přihlašovatel/výrobce, který získá nejvíce vín s oceněním „Zlatá medaile Sa-
lonu vín ČR“ . V případě shody je dalším kritériem počet udělených Stříbrných 
medailí Salonu vín ČR, příp . průměr bodového hodnocení vín daného výrob-
ce 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)

Šampion soutěže a vítěz kategorie A
R\zlink vlašský, pozdní sběr, 2015, č . šarže 5309
Zámecké vinařství Bzenec, s .r .o .

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

Vítěz kategorie B
Ryzlink vlašský botrytický sběr, výběr z hroznů, 2015, č . šarže L5005
Kamil Prokeš s .r .o .

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

Vítěz kategorie C
Veltlínské zelené, výběr z cibéb, 2013, č . šarže 18/13
Střední vinařská škola Valtice

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

Vítěz kategorie D
Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr, 2015, č . šarže 40A/15
Víno Botur – ing . Luděk Botur

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

Vítěz kategorie E
Rulandské modré barrique, výběr z hroznů, 2013, č . šarže 1335
Štěpán Maňák

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

Vítěz kategorie G
Chateau Bzenec brut, jakostní šumivé víno s .o . 2013, č . šarže 14018C
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 2017
Předseda hodnocení
Doc . Ing . Josef Balík, Ph .D . 

Ředitel soutěže
Ing . Pavel Krška

Enolog soutěže
Ing . Marek Babisz

Komise: K01
Předseda komise: Doc . Ing . Mojmír Baroň, Ph .D .
Členové: Ing . Martin Nesvadba, Ing . Vlastimil Vávra, Branko Černý, 
Ing . Pavel Vajčner, Michal Šetka, Ing . Richard Tichý

Komise: K02
Předseda komise: Ing . Petr Ptáček
Členové: Doc . Ing . Miloš Michlovský, DrSc ., Leoš Horák, JUDr . Luboš Bárta, 
MBA, Ing . Pavel Kornhäuser, Ing . Pavel Chrást, Ing . Bronislav Pavelka,

Komise: K03
Předseda komise: Ing . Luboš Oulehla
Členové: Ctirad Králík, Ing . Zuzana Menšíková, Ivo Dvořák, 
Ing . František Drahonský, Ing . Pavel Filipovszki, Mgr . Ing . Marek Šťastný

Komise: K04
Předseda komise: Ing . Jan Bezchleb
Členové: MUDr . Martin Křístek, Ing . Dominika Černohorská, 
Ing . Stanislav Málek, Miroslav Majer, Ing . Petr Bíza, Ing . Jan Stávek, PhD .

Komise: K05
Předseda komise: Libor Nazarčuk
Členové: MgA . Radana Vítková, Oldřich Drápal, Ing . Jakub Šamšula, 
Libor Jestřáb, Ing . Bořek Svoboda, Ing . Lubomír Dvořáček, PhD .
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Průvodce návštěvníka expozicí 
Salonu vín ČR 2017

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 pro-
gramu 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 pro-
gramu je 150 minut .

Při překročení časového limitu u degustačních programů A1 nebo A2 vám 
bude na recepci doúčtován poplatek za každou započatou hodinu 100,- 
Kč/osoba .

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 2017 . O aktuální otevírací 
době, programech a cenách se informujte na www .salonvin .cz .

Další aktivity Národního vinařského centra
• Pořádání školení a seminářů pro odborníky i veřejnost 
• Vydávání odborné vinařské literatury 
• Správa národní webové stránky vín z České republiky 
www .wineofczechrepublic .cz 
• Obecná podpora a propagace moravských a českých vín 
ve spolupráci s Vinařským fondem České republiky
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Profil struktury a mohutnosti vína 
a aromatický profil vín

jsou tradičními informacemi o vínech oceněných Zlatou medailí „Salon 
vín České republiky 2017“, 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, . . .)
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RůžOVá VíNA A KlAREty
květnaté (růže, pivoňka, luční květy, květ jabloně)
jádrové ovoce (hruška, jablko)
tropické ovoce (banán, ananas, mango, liči, žlutý meloun)
cirusové ovoce (grapefruit, limeta, pomeranč, mandarinka)
peckové ovoce (broskev, meruňka, třešeň, višeň, švestka)
drobné ovoce (jahoda, malina, červený a bílý rybíz)
drobné tmavé ovoce (černý rybíz, ostružina, borůvka, bezinka)
vařené a sušené ovoce (kompot, rozinky, povidla)
karamelizované (med, bisciut, pražené oříšky, karamel)
bylinné (listy rybízu, kopřiva, tráva, máta, seno)
kořenité (koření, mletá paprika, skořice)
laktátové (máslo, smetana)
minerální a ostatní (minerální, barikové, . . .)

ČERVENá VíNA
květnaté (růže, fialka, pivoňka, šeřík)
jádrové ovoce (hruška, jablko)
tropické ovoce (banán)
peckové ovoce (švestka, třešeň, višeň)
drobné světlé ovoce (jahoda, malina, červený rybíz)
drobné tmavé ovoce (černý rybíz, ostružina, borůvka, bezinka)
vařené a sušené ovoce (kompot, povidla, fíky)
karamelizované (karamel, čokoláda, med, pražený oříšek)
kořenité (mletá paprika, černý pepř, skořice)
bylinné čerstvé (paprika, list rybízu, makovice, máta)
bylinné sušené (seno, tabák, černé olivy)
barikové (dřevité, pryskyřičné, cedr, vanilka, kokos, toast, káva, kouř)
minerální a ostatní (kůže, zvěřina, lanýž)

 Metodika © Národní vinařské centrum, o .p .s .
 Autoři: J . Balík, P . Krška, M . Babisz
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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
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Přihlaste se na WiFi síť Salonu vín . 
Na stránce  www .salonvin .cz můžete využít on-line katalog vín v Salonu . 

Po přihlášení číslem Vaší vstupenky a kontrolním kódem můžete využí-
vat interaktivní funkce – Vaše poznámky ke každému vínu, hodnocení 
systémem „hvězdiček“ a vytváření Vašeho nákupního košíku . 

Využijte také sekci „návštěvnické hlasování“ . 
Postupně označte max . 3 vína, v dalším kroku max . 3 vinaře a v posledním 
kroku budete vyzváni k zadání vašeho jména a e-mailu . 
Na konci aktuálního ročníku dostanou vylosovaní hlasující hodnotné ceny! 
Toto hlasování můžete provést také na Vašem domácím PC (budete potřebo-
vat číslo a kontrolní kód ze vstupenky, proto si ji uschovejte) .

A171234 / ABC

V. I. P.
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atum

/D
ate/D

atum
: ............................

Platnost/Validity/G
ültigkeit:

.......................................................

W
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zech Republic
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einsalon der Tschechischen Republik

VSTU
PEN

KA
 - Entrance Ticket - Eintrittskarte

N
árodní vinařské centrum

, o.p.s. – w
w

w
.vinarskecentrum

.cz

Kód pro hlasování na www.salonvin.cz
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On line katalog a návštěvnické hlasování 
ve vašem smart-phonu přímo v expozici 
Salonu vín

Číslo
vstupenky

Kód
vstupenky

A – Volné degustace 
Možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín (mimo vín šumivých a speciálních výběrů). 

A1 – Volná degustace – cena 355 Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i v katalogu. 

Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 90 minut.

A2 – Společná vstupenka(Volná degustace + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 419 Kč
Zvýhodnění 61 Kč oproti běžným cenám. Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

A3 – Volná degustace prodloužená – cena 499 Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i v katalogu. 

Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 150 minut.

B – Degustace s „By the Glass“
Možnost individuálně ochutnat vína s využitím moderního výdejníku vín značky „By the Glass“.

Program B1 – cena 100 Kč
Vybraná kolekce několika odrůd do výše kreditu (např. bílé suché a polosladké, růžové a červené).

Program B2 – cena 250 Kč
Vybraná kolekce speciálních výběrů do výše kreditu (např. ledová vína, botrytické sběry, výběry z bobulí, 

slámová vína, likérová vína).

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

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

je min. 8, max. cca 45 osob. Termín řízené degustace doporučujeme domluvit dopředu. 
Bez potvrzení rezervace termínu není možno provedení řízené degustace garantovat.

Program C1 – cena 150 Kč
Vybraná kolekce 4 bílých a 2 červených odrůd dle výběru sommeliera (mimo vín šumivých a přírodně sladkých). 

Program C2 – cena 260 Kč
Vybraná kolekce 5 bílých a 4 červených odrůd a 1 přírodně sladkého vína dle výběru sommeliera. 

Možnost platby: hotově v CZK a EUR, platební karty VISA, EC/MC a AmericanExpress

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

www.salonvin.cz

DEGUSTAČNÍ PROGRAMY SALONU VÍN ČR
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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
2015
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Zimní vrch
suché
22.10.2015
96,0
21,0
21
12 665      
4,0
6,5
12,8
22,1
Víno světlejší zelenkavě-žluté barvy. Kom-
plexní vůně se představuje tóny žlutého 
melounu, zralých jablek, čerstvého kiwi 
a je podpořena bylinnou linkou. Dovůně 
se nese v  pálavském, jemně botrytickém, 
duchu. Chuť je citrusová se znatelným čer-
veným grepem a šťavnatou kyselinkou. Do-
chuť je příjemně slaná a má velmi dobrou 
perzistenci.
Zlatá medaile NSV Mikulovská podoblast 
2016
2016-2020
VINAŘSTVÍ 
MIKROSVÍN 
MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

26

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

1

2015

POZDNÍ SBĚR
JAKOSTNÍ VÍNO S PŘÍVLASTKEM
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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
2015
pozdní sběr
Hovorany
Zadní díly
suché
21.10.2015
80,0
21,5
5309
12 665      
5,1
6,8
12,6
22,3
Víno zlatavé barvy se zelenkavými odlesky. 
Vůně grepové pecky a mandlí ukazuje na 
výbornou vyzrálost hroznů. Příjemně mi-
nerální chuť s  širokým středem a dlouhou 
perzistencí. Dochuť pomerančové kůry a 
medovinka naznačuje velký potenciál.
Bronzová medaile Decanter 2016, Stříbrná 
medaile International Wine Challenge 2016, 
Zlatá medaile NSV Slovácká podoblast 2016, 
Zlatá medaile Král vín 2016, Prague Gold 
Prague Wine Trophy 2016
2016-2019
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

27

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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:

Ryzlink vlašský
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice

suché
21.9.2015
50,0
21,4
522
6 665      
5,6
6,0
12,5
19,2
Světle zelenkavá barva a jemná decentní 
květinková vůně. V chuti svěží tóny s příjem-
nou dávkou minerality.
Velká zlatá medaile Král vín 2016, Zlatá me-
daile NSV velkopavlovické podoblasti 2016, 
Zlatá medaile Weinparade Poysdorf 2016, 
Stříbrná medaile Valtické vinné trhy 2016, 
Stříbrná Hustopečská pečeť 2016, Stříbrná 
medaile Finger Lakes USA 2016
2016-2018
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

28

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

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:

Ryzlink vlašský
2015
pozdní sběr
Perná
Železná
suché
29.10.2015
45,0
23,0
1536
4 000      
6,3
7,6
13,5
22,9
Krásné, minerálně kovové víno ve vůni s pev- 
ným nádechem po zkorodovaném železe. 
Chuť je mohutná, tradičně plná železné mi-
nerálnosti.
Zlatá medaile NSV Mikulovská podoblast 
2016, Zlatá medaile AWC Vienna 2016, Bron-
zová medaile Král vín 2016
2016-2022
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

29

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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:

Ryzlink vlašský
2015
pozdní sběr
Dobré Pole

suché
27.10.2015
61,0
24,0
5237
6 665      
7,2
6,8
13,0
28,2
Ve vůně naleznete sušené plátky jablek, 
máslovou hrušku a limetku. Chuť je výrazná 
s tóny pomeranče, žluté třešně s krémovým, 
minerálním projevem terroir a oříšky v zá-
věru.

2018-2020
DAVINUS s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

30

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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
2015
VOC Znojmo
Hnanice
Knížecí vrch
suché
10.10.2015
70,0
20,6
16/15/VZ
7 710      
0,6
6,1
12,0
23,7
Světlejší odstín zlatavě žluté barvy se zelen-
kavými odlesky a velmi dobrou viskozitou, 
vůně je čistá, výrazná, kořenitá s čitelným 
projevem pepře, sušených bylinek a zralé-
ho žlutého ovoce. Chuť je plnější, kořenitá 
s tóny citrusů, jablečného jádřince a stopou 
čerstvých mandlí. Závěr vína je svěží s velmi 
dobrou kyselinou a s linií čerstvého ovoce.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2016
2016-2018
Trávníček a Kořínek, spol. 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
2015
pozdní sběr
Petrovice
Kokusové hory
suché
6.11.2015
50,0
21,6
16/15
2 660      
0,9
7,1
12,3
26,5
Zářivě zlatožlutá barva. Aroma typického 
znojemského pepřového veltlínu s tóny 
lipového květu a stopou pestré minerální 
emanace. V chuti je víno šťavnaté, extraktiv-
ní s mandlovou dochutí.

2016-2021
Víno Tichý s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

32

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

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
2015
kabinetní víno
Valtice
Pod Reistnou
suché
21.10.2015
63,0
20,0
08/15
4 000      
1,1
6,6
11,2
20,1
Elegantní, svěží víno s lehkou aromatikou 
angreštu a zeleného pepře. Chuťový vjem 
je tvořen svěží kyselinkou a kořenito - ovoc-
nými tóny.
Stříbrná medaile Festwine 2016, Zlatá me-
daile Grand Prix Vinex 2016, Zlatá medaile 
Král vín 2016
2016-2018
Střední vinařská škola Valtice

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:

Veltlínské zelené
2015
pozdní sběr
Vrbovec
Šác
suché
7.10.2015
80,0
22,5
40/15
8 265      
3,4
7,1
12,5
23,4
Toto víno zelenožluté barvy Vás ve vůni zau-
jme tóny zahradního ovoce, jež je doplněno 
o tóny bílého pepře, které spolu s kořenitos-
tí přechází i do chuti.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2016
2016-2020
VINICE - HNÁNICE s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

34

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

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:

Veltlínské zelené
2015
pozdní sběr
Přítluky
Přítlucká hora
suché
21.10.2015
58,0
22,0
1915
4 265      
3,8
6,7
13,0
21,4
Víno světle žluté barvy s oranžovými odles-
ky. Vůně po pomerančích, cukrovém melou-
nu a lehké tóny pepře se výborně doplňují  
s osvěžující a plnou extraktivní chutí s odrů-
dovou mandlovou dochutí a svěží kyselinou 
v závěru.
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2016, Zla-
tá medaile KRÁL VÍN ČR 2016
2016-2022
Vinařství Starý vrch

Evidenční číslo vína:   

35

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

10
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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
2015
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Plotny
suché
20.10.2015
91,0
22,6
22/15
1 335      
4,7
7,0
12,0
22,4
Víno má zelenožlutou barvu. Vůně grape-
fruitu a pomela. V chuti velmi plné, sameto-
vé až krémovité s dominancí pepře a grepu 
s výraznou minerální až zemitou dochutí. 
Víno zrálo 7 měsíců na jemných kalech.
Zlatá medaile Král vín 2016
2016-2019
Vinařství ŠOMAN

Evidenční číslo vína:   

36

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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:

Veltlínské zelené
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice
Zadní hora
suché
19.10.2015
94,0
22,2
p1515
1 335      
5,1
5,5
12,0
18,4
Svěží víno s vůní louky přecházející do ovoc-
né vůně bílého grepu, končící s typickou 
pepřnatostí. Víno jemně žlutozelené s har-
monickou chutí.
Stříbrná medaile Král vín 2016, Bronzová 
Hustopečská pečeť 2016, Stříbrná medaile 
NSV velkopavlovické podoblast 2016; Hroz-
ny pochází z vinice o stáří 40 let.
2018-2019
Rodinné vinařství Spěvák s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

37

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

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:

Veltlínské zelené
2015
jakostní víno odrůdové
Velké Bílovice

suché
5.10.2015
60,0
21,2
516
21 200      
5,5
5,7
12,0
20,0
Ve vůni i chuti cítíme kombinaci lipových a 
lučních květů.

2016-2018
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

38

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

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:

Veltlínské zelené
2015
výběr z hroznů
Petrovice
Kokusové hory
polosuché
10.11.2015
70,0
24,2
5017
33 105      
7,0
6,6
12,9
24,3
Ve vůni najdete typický projev po pražených 
mandlích, zeleném pepři a jemné vanilce.  
V ústech oceníte vyvážený poměr zbytkové-
ho cukru a celkových kyselin. Terroir viniční 
trati se odráží v bohatosti a minerálnosti to-
hoto výjimečného vína. V chuti se projevuje 
i velká vyzrálost hroznů.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2016, Stříbrná medaile FESTWINE 2016
2017-2022
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

39

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

14

Znovín Znojmo

veltlínské Zelené

2015

12,5 % obj. 0,75 l

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC PETROVICE
VINIČNÍ TRAŤ KOKUSOVÉ HORY

P O L O S U C H É

bílé víno s přívlastkem
výběr z hroznů
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
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
2015
pozdní sběr
Perná
Věstonsko
suché
14.10.2015
60,0
23,0
1528
4 000      
7,6
6,8
13,5
19,2
Veltlín se díky dlouhodobému ležení na 
kvasnicích projevuje až smaragdovými tóny, 
ve vůni můžeme cítit lehce přezrálé mango 
se smetanovým podtónem. Chuť je plná, se 
středním náznakem po ušlechtilé autolýze.
Stříbrná medaile NSV mikulovské podob-
lasti 2016, Bronzová medaile Král vín 2016, 
Stříbrná kolekce Vinař roku 2016
2016-2022
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

40

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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:

Veltlínské červené rané
2015
jakostní víno odrůdové
Tasovice
Kamenný vrch
polosuché
22.10.2015
80,0
19,0
5020
30 330      
9,1
6,4
12,5
22,3
Ve vůni zaujme svou bohatostí a příjemně 
oříškovo-kořenitým projevem. V ústech po-
hladí laskavou nasládlostí polosuchého vína 
a líbivou ovocnou příchutí připomínající vy-
zrálé hrušky nebo meruňky. Nepřehlédnete 
typickou mandlovost a velmi dlouhou a čis-
tou dochuť.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2016
2017-2019
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

41

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

16

Znovín Znojmo

veltlínské Červené rané

2015

12,5 % obj. 0,75 l

odrůdové bílé víno jakostní

P O L O S U C H É

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC TASOVICE

VINIČNÍ TRAŤ KAMENNÝ VRCH
ČESKÁ REPUBLIKA
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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
2015
kabinetní víno
Velké Bílovice
Nová hora
suché
30.9.2015
75,0
20,6
110/15
5 330      
3,3
5,9
12,0
22,1
Víno světlejší žluté barvy. Vůně zralého bí-
lého ovoce, bílých třešní a jablek s jemnými 
tóny koření. V chuti plné, obsáhlé a bohaté 
víno s výraznou kyselinou a pevnou struk-
turou. Dlouhý svěží závěr s aroma zralých 
rynglí, citrusů, zelených jablek a mandlí.
Zlatá medaile NSV velkopavlovické podob-
lasti 2016
2016-2019
Rodinné vinařství SEDLÁK

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

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
2015
výběr z hroznů
Zaječí
U Kapličky
suché
23.10.2015
64,0
24,4
41/15
2 660      
1,7
5,9
14,5
27,2
Barva vína je žlutozelená. Včelí tmel zásadně 
určuje buket i chuť tohoto velmi kompaktní-
ho vína. Po chvíli ve vůni vystupují ovocné 
tóny hruškových křížal.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2016, Zlatá medaile International Galician 
Wine Contest 2016, Zlatá medaile Festwine 
2016, Zlatá medaile Mikulovské vinné trhy 
2016, Zlatá medaile NSV velkopavlovické 
podoblast 2016, Commended IWC London 
2016, Stříbrná medaile Terravino Izrael 2016, 
Stříbrná medaile Víno Bojnice 2016, Velká 
bronzová medaile Grand Prix Austerlitz 2016
2016-2026
Vinařství U Kapličky s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

18
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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; Drnholec
Za cihelnou ; Sluneční vrch
suché
21.10.2013
80,0
22,0
117/13A
5 330      
2,7
5,6
12,5
22,3
Barva vína je slámová až zlatavá. Vůně je 
výrazná, tvořená tóny kandovaného ovoce, 
vanilky a žlutého zahradního ovoce. Chuť je 
krémová až smetanová s typickou burgun-
dovou chlebovinou a lehkým dotekem du-
bového dřeva.
Velká zlatá medaile a vítěz kategorie Král vín 
2016
2016-2021
Templářské sklepy Čejkovice

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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
2015
pozdní sběr
Moravská Nová Ves
Stará hora
suché
19.10.2015
100,0
23,0
36/15
2 660      
3,9
5,5
13,2
23,6
Elegantní svěží víno s okouzlujícím zlatavým 
odstínem. Vůně je příjemně ovocná s tóny 
tropického ovoce provázená jemným me-
dovým nádechem. Chuť je příjemně vanil-
kově sladká provázená jemnými tóny čers-
tvých limetek s dlouhou citrusovou dochutí.
Zlatá medaile Vino Ljubljana 2016, Zlatá 
medaile Nominační soutěž vín Slovácké po-
doblasti 2016, Top77 vín ČR 2016
2016-2020
Rodinné vinařství Košut s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

45

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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
2015
pozdní sběr
Mikulov
Pod Kopečkem l.
suché
7.10.2015
45,0
22,0
1505
1 500      
3,9
5,7
13,5
20,0
Vyznačuje se zlatavě žlutou barvou s medo-
vým okrajem. Chuť plná, dlouho doznívající, 
jemně kořenitá podpořená paletou tropic-
kého ovoce a pomerančového květu s ele-
gantní kyselinkou . Při dlouhodobém zrání 
víno získá nádech zralých hrušek. 
Víno zrálo 8 měsíců na jemných kalech a  
z toho 5 měsíců na velkých dubových su-
dech. Vyrobeno bylo 1500 ks lahví. 
2016-2022
Vinařství Fučík

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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
2015
pozdní sběr
Čejkovice
Stará hora
suché
4.10.2015
68,0
23,8
262
5 428      
5,0
6,6
13,1
23,9
Bohaté aroma manga a žlutého melounu 
přechází do vůně vyzrálých hrušek a anana-
su. Chuť zralých plodů kiwi, hrušek a citruso-
vých plodů je snoubena s lahodnou šťavna-
tou kyselinkou.

2017-2020
Ing. Petr Bíza

Evidenční číslo vína:   

47

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

22

Víno z České republiky

Plněno v: 
Ing. PETR BÍZA 
Čejkovice, Česká republika
WWW.BIZAVINO.CZ

zbyt. cukr: 2,2 g/l, obs. kys.: 7,1 g/l

Sur lie ·  pozdní sběr
Sur lie je metoda, při které se víno ponechává ležet delší 
dobu na kvasnicích. Tento ryzlink ležel šest měsíců na 
kvasnicích a intenzivně byl promícháván (battonage). 
Víno má zlatožlutou barvu se třpytivými odlesky 
a jemnou perličkou. Bohatá vůně limetky, citrónové kůry 
a kdoulí  je sladěna s tóny lipového květu. Chuť je plná, 
extraktivní, podbarvená jemnou mineralitou s příjemnou 
dochutí citrusových plodů, meruněk a máslových 
sušenek.  Díky svému charakteru je víno určeno nejen 
k okamžité konzumaci, ale i k uchování v archivu 8-10 let.

vinařská oblast Morava
podoblast Velkopavlovická 
vinařská obec Čejkovice 
viniční trať Díl u včelína

Uchovávejte při teplotě 8–12 °C, podávejte při teplotě 9–11 °C.

Ryzlink rýnský

Ryzlink rýnský

12,5 % obj. 0,75 l

víno s přívlastkem

POZDNÍ SBĚR

2015

Ev.č.j.: 41A1-16/13
č.šarže: 243
suché
obsahuje oxid siřičitý

alk. 12,5 % obj.

Víno z České republiky

Plněno v: 
Ing. PETR BÍZA 
Čejkovice, Česká republika
WWW.BIZAVINO.CZ

13 % obj. 0,75 l

pozdní sběr
Víno má zelenožlutou barvu se třpytivými 
odlesky a jemnou perličkou. Bohatá vůně 
černého rybízu a angreštu je snoubena s tóny 
bělomasých broskví a hluchavek. Chuť je plná, 
harmonická s příjemným projevem pomela, 
angreštu a s lahodnou dochutí  nektarinek. 
Díky svému charakteru je víno určeno nejen 
k okamžité konzumaci, ale i k uchování 
v archivu  6-8 let.

Ev.č.j.: 41A1-16/30
č.šarže: 245
suché
obsahuje oxid siřičitý

vinařská oblast Morava
podoblast Velkopavlovická 
vinařská obec Čejkovice 
viniční trať Helezný díl

Uchovávejte při teplotě 8–12 °C, podávejte při teplotě 9–11 °C.

alk. 13 % obj.

víno s přívlastkem

POZDNÍ SBĚR

2015
zb. cukr: 1,4 g/l, obs. kys.: 6,2 g/l

Víno z České republiky

Plněno v: 
Ing. PETR BÍZA 
Čejkovice, Česká republika
WWW.BIZAVINO.CZ

11,5 % obj. 0,75 l

Uchovávejte při teplotě 8–12 °C, podávejte při teplotě 8–10 °C.

alk. 11,5 % obj.

Ev.č.j.: 41A1-16/46
č.šarže: 264
suché
obsahuje oxid siřičitý

vinařská oblast Morava
podoblast Velkopavlovická 
vinařská obec Čejkovice 
viniční trať Novosady

víno s přívlastkem

POZDNÍ SBĚR

2015 zb. cukr: 1,6 g/l, obs. kys.: 6,2 g/l

pozdní sběr
Víno má intenzivní lososovou barvu. Bohatá 
ovocná vůně červeného rybízu a jahod  je snoubena 
s aroma malin. Chuť třešní, jahodového jogurtu 
a červeného rybízu je sladěna s lahodnou 
šťavnatou kyselinkou. 
Díky svému charakteru je víno určeno nejen 
k okamžité konzumaci, ale i k uchování 
v archivu 2-3 roky.

Víno z České republiky

Plněno v: 
Ing. PETR BÍZA 
Čejkovice, Česká republika
WWW.BIZAVINO.CZ

13 % obj. 0,75 l

pozdní sběr
Víno má slunečně zlatavou barvu. Bohaté 
aroma manga a žlutého melounu přechází do 
vůně vyzrálých hrušek a ananasu. Chuť 
zralých plodů kiwi, hrušek a citrusových 
plodů je snoubena s lahodnou šťavnatou 
kyselinkou. 
Díky svému charakteru je víno určeno nejen 
k okamžité konzumaci, ale i k uchování 
v archivu   6-8 let.

Ev.č.j.: 41A1-16/25
č.šarže: 262
suché
obsahuje oxid siřičitý

vinařská oblast Morava
podoblast Velkopavlovická 
vinařská obec Čejkovice 
viniční trať Stará hora

Uchovávejte při teplotě 8–12 °C, podávejte při teplotě 9–11 °C.

alk. 13 % obj.

víno s přívlastkem

POZDNÍ SBĚR

2015
zb. cukr: 5 g/l, obs. kys.: 6,6 g/l

Chardonnay
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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
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice

polosuché
23.9.2015
50,0
21,6
507
26 000      
8,9
5,9
12,5
25,7
Zlatavá barva, ve vůni i chuti cítíme velmi 
jemné nuance melounu a citrusových plo-
dů.
Bronzová medaile Král vín 2016
2016-2018
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

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
2015
výběr z hroznů
Žarošice
Nové Hory – Klášovky
polosuché
22.9.2015
14,0
24,2
560
5 200      
9,4
7,9
13,1
25,0
Víno zlatožluté barvy, v intenzivní ovoc-
né vůni dominují tóny jádrového ovoce, 
žlutého melounu a vanilky. V chuti je víno 
robustní, velmi extraktivní s ovocně kořeni-
tým aroma s tóny pražených mandlí, které 
doprovází dlouhý minerální až křemenný 
závěr.
Zlatá medaile NSV slovácké podoblasti 
2016, Zlatá medaile Král vín 2016
2016-2019
SPIELBERG CZ, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

24

13,0 % VOL 75 cl

2015

Chardonnay

Vinařská oblast Morava
podoblast slovácká, vinařská obec Žarošice

VINICE KLÁŠOVKY

jakostní víno s přívlastkem 
výběr z hroznů, polosuché

V IRG
IN
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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
2015
výběr z hroznů
Nosislav
Přední hory
polosuché
12.10.2015
54,0
25,8
1505
2 660      
9,8
5,5
14,0
22,5
Víno zlatavé barvy s vůní přezrálého ovoce 
a medovými tóny. V chuti harmonické plné 
víno s bylinným profilem, příjemnou lehkou 
kyselinou, doplněnou medovými tóny pře-
zrálých hrušek a žlutého ovoce.
Zlatá medaile AWC Vienna 2016; Víno bylo 
vyrobeno autochtonním kvašením.
2016-2020
Vinařství Válka Karel

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

25

Ch�d�nay
Výběr z hroznů • Polosuché • 2015
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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
2015
pozdní sběr
Moravská Nová Ves
Stará hora
polosuché
19.10.2015
100,0
23,0
15/15
6 000      
11,5
5,6
12,5
22,9
Extraktivní svěží víno, příjemné zlatožluté 
barvy. Velmi bohatá vůně citrusového ovo-
ce s jemným nádechem vanilky přecházejí-
cí v ovocné tóny jarního sadu. Chuť rozvíjí 
ovocné téma vůně, z počátku je sladká po-
stupně přechází v jemnou kyselinku s náde-
chem ovocných bonbónů.
Zlatá medaile Wienparade Poysdorf 2016, 
Zlatá medaile Festwine 2016, Zlatá medaile 
NSV Slovácké podoblasti 2016, Stříbrná me-
daile AWC Vienna 2016, Bronzová medaile 
Král vín ČR 2016
2016-2020
Rodinné vinařství  
Košut s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

51

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

26



52

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
2015
pozdní sběr
Bzenec
Hašneky
suché
14.10.2015
80,0
21,0
16396
9 060      
0,3
5,8
13,1
20,6
Barva světlého zlata se zelenkavými od-
lesky. Bohatá vůně připomínající hrušku, 
podzimní jablka a ananas. Chuť je středně 
plná, šťavnatá, navazující na vůni s příjem-
ně pikantním charakterem a delší minerální 
dochutí.
Stříbrná medaile MUNDUSVINI 2016, Stříbr-
ná medaile AWC Vienna 2016, Prague Gold 
Prague Wine Trophy 2016, Zlatá medaile 
KRÁL VÍN ČR 2016
2019-2021
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

52

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

27



53

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 hroznů
Pouzdřany
Kolby
suché
15.10.2013
29,0
25,0
08/13
6 665      
3,6
5,8
14,0
23,8
Víno žlutozlaté barvy, v jehož paletě vůní 
najdeme kompotovanou hrušku, mateří 
kašičku a banány. Chuť provází příjemná 
tříslovina, typická pro Pinot blanc, lehce sví-
ravá, připomínající mirabelky či plané trnky, 
vyvážená sametovou strukturou.
Stříbrná medaile AWC Vienna 2016, Zlatá 
medaile MICHELANGELO WINE AWARDS, 
Bronzová medaile Decanter London 2016, 
Bronzová medaile IWC San Francisco 2015, 
Zlatá medaile Terravino Izrael 2015
2013-2019
Kolby a.s.

Evidenční číslo vína:   

53

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

28



54

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
2015
pozdní sběr
Bzenec
Hašneky
suché
13.10.2015
82,0
21,0
15854
20 000      
4,1
6,0
12,9
20,9
Víno má krásnou žlutozelenou barvu. Vůně 
je jemná ušlechtilá a vyzrálá. Projevem při-
pomíná žluté letní ovoce. Chuť vína je har-
monická, svěží, podpořená kvalitními kyse-
linami.
Stříbrná medaile Valtické vinné trhy 2016, 
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2016, Zla-
tá medaile Král vín 2016, Stříbrná medaile 
Vinagora Hungary 2016, Zlatá medaile San 
Francisco IWC 2016
2016-2019
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

54

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

29



55

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
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice
Vinohrádky
suché
9.10.2015
114,0
21,2
1515
6 025      
6,6
5,4
12,5
19,2
Víno světle zlatožluté barvy, vůně kořenitě 
ovocitá, nasládlá s tóny zralé hrušky a ko-
kosu. Chuť vyvážená s jemnou kyselinou a 
aromatikou zavařených rynglí, podpořená 
vrstevnatou dochutí a dotekem cedrového 
dřeva.
Vítěz kategorie Vinum Juvenale 2016, Šam-
pion - Velkobílovická výstava vín
2017-2018
Ing. František Zapletal

Evidenční číslo vína:   

55

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

30



56

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
2015
pozdní sběr
Žarošice
Nové Hory
polosuché
18.9.2015
34,0
22,4
550
6 665      
7,2
7,5
13,0
22,8
Intenzivní vůně žlutého tropického ovoce, 
mirabelek a záplavy citrusů. Chuť je plná  
s dotekem máslové sušenky a pomeranče.  
V závěru již dominuje jemná kyselinka a ko-
řenitost.
Zlatá medaile NSV slovácké podoblasti 2016
2018-2019
DAVINUS s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

56

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

31



57

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
2015
pozdní sběr
Vracov
Vinohrady U Panny Marie
suché
2.10.2015
44,0
23,0
5379
8 265      
8,0
6,8
13,3
24,3
Víno barvy lipového květu se zelenkavými 
odlesky. Vůně vyzrálého ananasu s citruso-
vou dovůní. Chuť jemná, doprovázená svěží 
kyselinkou. Lehký dojem zbytkového cukru 
dává vínu eleganci a plnost. Víno je dlouhé 
a perzistentní.
Zlatá medaile NSV Slovácká podoblast 2016
2016-2019
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

57

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

32



58

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
2015
jakostní víno odrůdové
Čejkovice
Šatrapky
suché
5.10.2015
72,0
21,2
364
2 860      
8,4
6,9
13,1
22,6
Víno zelenožluté barvy s jemnou květnatou 
vůní, plné extraktivní chuti připomínající 
chléb.
Zlatá medaile Galerie Rulandských vín 2016, 
Zlatá medaile Král vín 2016, Stříbrná medai-
le NSV velkopavlovická podoblast 2016
2016-2021
Zemědělská a.s. Čejkovice

Evidenční číslo vína:   

58

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

33



59

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
2015
pozdní sběr
Dyjákovičky
Ořechový vrch
polosuché
15.10.2015
48,0
23,0
15/07
6 000      
9,8
6,8
13,0
26,4
Víno zelenkavě nazlátlé barvy s výraznější 
vůní zralého bílého ovoce s nádechem kvě-
tů měsíčku, v chuti se doplňují šťavnaté tóny 
manga s extraktivní plností spojenou s víny 
typu sur lie a dotváří velmi elegantní, pří-
jemně pitelný charakter tohoto vína.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2016
2018-2020
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

59

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

34
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RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr

polosuché

2015

RULANDSKÉ BÍLÉ 
Víno s přívlastkem pozdní sběr, 

sklizeň 2015, polosuché, „SUR-LIE“
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA 
podoblast znojemská, vinařská obec 
Dyjákovičky, viniční trať Ořechový vrch
zb. cukr: 9,8 g/l, kys.: 6,8 g/l, extr.: 26,4 g/l 

dle rozboru ze dne: 26. 7. 2016 
č. šarže: 15/07, ev.č.jakosti: 122 A 1 – 16/11 

obsahuje siřičitany
Víno s výraznou vůní zralého bílého 

ovoce s nádechem květů měsíčku, v chuti se 
doplňují šťavnaté tóny manga s extraktivní 

plností spojenou s charakterem vína Sur Lie.
Doporučujeme: 11-13°C

alk. 13 % obj. 0,75 l

8 594012 930551



60

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
2015
výběr z hroznů
Podmolí
Šobes
polosuché
13.10.2015
40,0
24,2
5027
1 335      
10,2
6,6
12,5
22,8
Bohaté a podmanivé Rulandské bílé jistě 
zaujme svou ušlechtilou vůní po vyzrálém 
ovoci, rozinkách a medu. V ústech oceníte 
čistotu a harmonii chuťového projevu i lí-
bivou příchuť po čerstvém másle a chlebu.
Zlatá medaile AWC Vienna 2016
2017-2022
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

60

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

35

Znovín Znojmo

Rulandské Bílé

2015

12,5 % obj. 0,75 l

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC PODMOLÍ
VINIČNÍ TRAŤ ŠOBES

P O L O S U C H É

bílé víno s přívlastkem
výběr z hroznů



61

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
2015
kabinetní víno
Mělník
Neuberská
polosuché
12.10.2015
71,0
20,4
5/15
2 660      
10,6
7,3
11,0
23,9
Barva bledě zlatavá. Velmi dobrá viskozita. 
Vůně čistá, živá, s intenzivním nádechem 
pomerančové kůry, s podtóny zralých citru-
sů. Delší minerální dochuť.
Zlatá medaile NSV oblast Čechy 2016, Stříbr-
ná medaile Galerie rulandských vín ČR 2016; 
Vinice byla vysázena v roce 1981.
2016-2020
Česká zemědělská univerzita v Praze

Evidenční číslo vína:   

61

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

36



62

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
99,0
23,6
2355
14 435      
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.
Zlatá medaile NSV mikulovská podoblast  
2015, Šampion Galerie rulandských vín 2015, 
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2014, 
Zlatá medaile Salon vín 2016
2016-2026
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

62

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

37

12,5 0,75 l

Rulandské šedé
2013

oblast Morava, podooblast Mikulovská

obec Nový Prerov

pozdní sber, suché

2355, ev.c.j.: 18D1-14/19



63

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
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice
Široká hora
suché
21.9.2015
70,0
23,0
L5004
1 335      
7,5
5,9
13,5
24,0
Lahodná odrůdově medová vůně s tóny žlu-
tého melounu a červených pomerančů do-
konale souzní s chutí exotického tropického 
ovoce s vanilkově smetanovým nádechem a 
s příjemně asimilovanými kyselinami.
Zlatá medaile NSV velkopavlovické podob-
lasti, Finalista Vinař roku 2016
2017-2020
Kamil Prokeš vinařství

Evidenční číslo vína:   

63

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

38



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:

VOC Cuvée
2015
VOC Znojmo
Vrbovec; Chvalovice
Slunný vrch; Dívčí hora
suché
23.10.2015
42,0
22,2
15/27
3 500      
0,6
5,6
13,0
20,1
Víno lehce nazlátlé barvy, ve vůni i chuti se 
v naprosté harmonii prolínají obě použité 
odrůdy s minerálně kořenitými tóny Veltlí-
nu, doplněné o lipově meruňkové Ryzlinku 
s lehce medovou, extraktivně vyváženou 
dochutí.
Vína vyzrávala samostatně, 7 měsíců na 
vlastních jemných kalech, kdy měla dosta-
tečný čas rozvinout svůj charakter a i přes 
minimální obsah zbytkového cukru zane-
chává plný, výrazně „pitelný“ dojem.
2019-2022
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

64

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

39
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VOC
CUVÉE 

suché

2015

VOC CUVÉE 2015
Veltlínské zelené + Ryzlink rýnský 

sklizeň 2015, suché 
Víno originální certifikace Znojmo
podoblast Znojemská, vinařská obec 

Vrbovec, Dyjákovičky, viniční trať 
Slunný vrch, Dívčí hora

kód VOC: 16/02/04-16.63, č. šarže: 15/27 
zb. cukr: 0,6 g/l, kys.: 5,6 g/l, extr.: 20,1 g/l 

dle rozboru ze dne: 18. 8. 2016 
obsahuje siřičitany

Víno zelenkavě nazlátlé barvy, ve 
vůni i chuti jsou harmonicky vyváže-
ny obě odrůdy s výrazně minerálním 

charakterem a dlouhou dochutí.
alk. 13 % obj. 0,75 l

8 594012 930759
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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 & Rulandské šedé
2013
pozdní sběr
Popice
Sonberk
suché
28.10.2013
85,0
23,0
7713
7 680      
1,4
7,1
13,9
22,9
„Radost piť a radosť variť s týmto vínom. 
Chuťovo vyvážené ako paleta tých mojich 
najlepších jedál. Čím dlhšie bude dozrievať 
vo fľaši, tým zrelšie bude chutiť. Dubové 
& maslové a orieškové tóny v chuti vína sa 
dajú veľmi dobre kombinovať s grilovaným 
teľacím ale aj údenou rybou.“ Marcel Ihna-
čák, Chef
Commended Decanter London 2016; Víno 
školeno v originálních francouzských dubo-
vých sudech typu barrique, poměr odrůd  
60 % Chardonnay, 40 % Rulandské šedé
2016-2024
SONBERK a.s.

Evidenční číslo vína:   

65

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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 Thomas Family coll.
2015
pozdní sběr
Blatnička
Novosady
suché
2.11.2015
58,0
23,2
169/15
4 450      
7,6
6,4
12,7
25,5
Cuvée Thomas patří mezi prémiové vína 
našeho rodinného vinařství. Bohaté na těl-
naté Rulandské bílé dodává vínu plnou chuť 
a jemné ovocné aroma. Elegantní až citru-
sově-minerální Ryzlink rýnský dodává pi-
kantnost, svěžest a zdůrazňuje jedinečnost 
tohoto Cuvée.
Velká zlatá medaile a šampion soutěže IWC 
Cuvée 2016,  Zlatá medaile AWC Vienna 
2016, Zlatá medaile Muvina Prešov 2016, 
Zlatá medaile Galicija Vitis 2016
2016-2022
VÍNO HRUŠKA s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

66

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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:

Ryzlink rýnský
2015
pozdní sběr
Vracov
Vinohrady U Panny Marie
suché
16.10.2015
55,0
21,4
0315
2 130      
1,0
7,3
12,5
19,1
Světle žlutozelená barva, vůně květinová, 
kořenitá. Chuť peprně kořenitá a plná. Víno 
je vhodné k předkrmům, rybám a drůbeži.

2016-2021
Fridrich Josef

Evidenční číslo vína:   

67

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

42



68

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
Olbramovice
Olbramovická hora
suché
5.11.2013
119,0
20,8
2368
10 995      
2,6
7,1
13,2
21,1
Svěžest jarních květin a expresivní ovocný 
projev je stylově doprovázen jemnými tóny 
lipového medu, s příchutí vlašských ořechů 
a rozvíjející se kořenitostí.
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2015
2016-2023
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

68

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

43

13,0 0,75 l

Ryzlink rýnský
2013

oblast Morava, podooblast Znojemská   

obec Olbramovice

víno s prívlastkem kabinetní, suché

2368, ev.c.j.: 45E1-14/16
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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:

Ryzlink rýnský
2015
české zemské víno
Mělník
Klamovka
suché
12.10.2015
60,0
21,5
RR15/K
8 000      
3,0
7,5
13,0
19,5
Víno s výraznější „ryzlinkovou“ kyselinkou, 
která přináší svěží chuť. Šťavnaté suché víno 
s projevy citrusů, žlutého melounu, meruň-
ky, lipového květu a medu.

2017-2019
Vilém Kraus

Evidenční číslo vína:   

69

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

44

RYZLINK RÝNSKÝ 2015

ČESKÉ ZEMSKÉ VÍNO
Víno bílé suché, 
česká vinařská oblast,
podoblast mělnická,
vyrobeno v České republice,
č. šarže: RR15K/1, obsahuje siřičitany

alk.: 13,0 % vol., obj. 750 ml
Výrobce: Vilém Kraus, 
Přístavní 1282, 
Mělník 27601, ČESKÁ REPUBLIKA
www.vinarstvi-kraus.cz / e-mail: info@vinarstvi-kraus.cz

Product of
Czech Republic

Svěží víno s projevy citrusů, žlutého melounu, 
broskve a medu.
Hrozny dosáhly cukernatosti 21,5 °ČNM.

Riesling 2015 shows fine varietal expression: aroma
of citrus, melon, peach, honey.
Dry wine.
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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
2015
pozdní sběr
Mikulov
Valtická
suché
9.10.2015
68,0
22,0
16388
16 000      
4,8
6,0
12,9
19,4
Světle zlatá barva, vůně v níž lze najít jemné 
aroma lípy a ovocnou vůni sušených me-
runěk. Chuť je svěží a pikantní s příjemnou 
kořenitostí
Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2016, 
Stříbrná medaile KRÁL VÍN ČR 2016, Prague 
Gold Prague Wine Trophy 2016
2018-2019
VÍNO Mikulov, 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:

Ryzlink rýnský
2013
pozdní sběr
Nový Přerov
Na štrekách
suché
30.10.2013
139,0
21,6
2367
5 704      
2,7
7,1
13,2
21,5
Vůně rozkvetlé louky je stylově doprováze-
na lipovo-bylinnými tóny s rozvíjející se ko-
řenitostí v chuti.
Stříbrná medaile AWC Vienna 2015, Zlatá 
medaile NSV podoblast mikulovská 2015
2016-2023
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

71

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

46

13,0 0,75 l

Ryzlink rýnský
2013

oblast Morava, podooblast Mikulovská

obec Nový Prerov

pozdní sber, suché

2367, ev.c.j.: 18D1-14/11
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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:

Ryzlink rýnský
2014
pozdní sběr
Archlebov
Maliny
suché
10.10.2014
76,0
21,4
415
4 000      
5,8
8,2
12,3
26,2
Vůně vína je ovocná a zároveň nazrálá s tóny 
kompotované hrušky, kandovaného ovoce, 
vanilky a lučních květů. V chuti je víno ko-
řenité, extraktivní, silně minerální se šťavna-
tou kyselinkou, vhodné k ležení na lahvi.
Stříbrná medaile NSV slovácké podoblasti 
2016, Stříbrná medaile Finger Lakes IWC 
2016
2017-2020
SPIELBERG CZ, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

72

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

47

12,0 % VOL 75 cl

2014

Ryzlink rýnský 

jakostní víno s prívlastkem
pozdní sber, suché

Vinařská oblast Morava
podoblast slovácká, vinařská obec Archlebov

VINICE HORNÍ MALINY

GOU
RMET
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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
2015
pozdní sběr
Velké Němčice
Punty
suché
4.11.2015
60,0
23,4
L5003
1 070      
7,3
6,3
13,5
25,0
Květinově-medová vůně jarní louky, lípy a 
cibébovým nádechem vyzrálých hroznů je 
protkána okouzlující ovocností. Exkluzivitu 
tohoto vína podtrhuje neobyčejně svůdná 
jemnost a harmonie lehkého zbytkového 
cukru se svěžími a dynamickými kyselinami.
Zlatá medaile NSV velkopavlovické podob-
lasti 2016,  Finalista vinař roku 2016
2017-2020
Kamil Prokeš vinařství

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:

Ryzlink rýnský
2015
VOC Valtice
Valtice
Kačisdorfské pole
suché
12.10.2015
55,0
22,0
814/15
6 665      
7,3
6,6
13,3
22,9
Vůně vína je ovocně-květinová s jemnými 
tóny ořechů a ananasu. Chuť je plná, velmi 
příjemná s krásně vyváženou kyselinkou.
Stříbrná medaile NSV mikulovská podoblast 
2016
2017-2020
CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

74

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

49
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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
2015
pozdní sběr
Vrbice
Skale
suché
9.10.2015
123,0
22,2
1107
1 970      
7,6
7,1
12,4
21,2
Barevně výrazný citrusově žlutý. Vůně svěží 
ovocná, mírně zemitá. V chuti je vyvážená 
kyselina s cukrem, jemně dřevitý tón, delší 
dochuť.
Zlatá medaile NSV velkopavlovická podob-
last 2016; Víno bylo vyrobeno způsobem 
delší macerace na slupkám, leželo 4 měsíce 
na kvasnicích bez SO2 a bylo mícháno.
2016-2020
Vít Sedláček

Evidenční číslo vína:   

75

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

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:

Ryzlink rýnský
2015
pozdní sběr
Mělčany
Veselá hora
suché
22.10.2015
52,0
23,0
RR/15
1 335      
8,1
8,7
13,0
21,9
Víno světle žluté barvy, u kterého ve vůni 
dominuje žlutý meloun, lípa a mango. Chuť 
je extraktivní, plná, výrazně ovocná s dlou-
hou dochutí.
Stříbrná medaile Galerie Rýnských ryzlinků 
2016
2016-2019
Roman Komarov - Vinařství

Evidenční číslo vína:   

76

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

51
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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
2015
pozdní sběr
Louka
Dolní hora
polosuché
13.10.2015
84,0
22,4
12/15
3 410      
9,5
7,0
12,2
21,8
Lehké svěží víno, lehce zlatavého odstínu 
s odrůdovou vůní lipového květu a lehkou 
vůní rozkvetlé louky, v chuti s jemnou ko-
řenitostí a velmi příjemnou kyselinkou pře-
cházející v sladké citrusové ovoce.
Zlatá medaile Finger Lakes IWC USA 2016, 
Zlatá medaile Král vín 2016, Bronzová me-
daile Vinař roku 2016, Stříbrná medaile 
Vinum Juvenale 2016, Bronzová medaile 
Valtické vinné trhy 2016, Stříbrná medaile 
Wienparade Poysdorf 2016
2016-2021
Rodinné vinařství  
Košut s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

77

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

52
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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
2015
pozdní sběr
Lipov
Nová hora
polosuché
14.10.2015
52,0
21,0
5327
6 665      
9,6
7,0
12,3
23,2
Víno světle žluté barvy s bělavými odles-
ky. Jemná vůně broskví a limetky. Chuť je 
svěží a široká. Dochuť je příjemně sladěná 
s tóny meruněk a žlutého melounu. Víno je 
dlouhé.
Stříbrná medaile NSV Slovácká podoblast 
2016, Stříbrná medaile Král vín 2016
2016-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

78

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

53
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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
2015
pozdní sběr
Šanov
U Vinohradu
suché
8.9.2015
74,0
21,0
5408
20 665      
7,4
7,4
12,2
22,0
Víno světle žluté barvy. Vůně jemná s  tóny 
malého bobulového ovoce. Můžete zde cítit 
bílý rybíz a angrešt s dovůní rybízového dře-
va. Chuť je osvěžující s  rychlým nástupem 
ovocných tónů a šťavnatou kyselinkou.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2016
2016-2018
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

79

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

54



80

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:

Šaldorfský kravák
2015
pozdní sběr
Nový Šaldorf
Kraví hora
suché
20.10.2015
60,0
20,3
1508
2 130      
4,2
6,5
13,2
20,3
Víno typu Grand cru, 100%tní Sauvignon ze 
Znojemské Kraví hory. Přísná selekce hroz-
nů, 24 hodinová kryomacerace a kvašení 
vlastními kvasinkami dává vzniknout mo-
hutnému a robustnímu vínu s velkým tělem. 
Je plné černého bezu, má pevnou kyselinou 
a vyšší alkohol. Předurčené pro vývoj a dlou-
hé zrání.
Šampion NSV znojemské podoblasti  2016
2018-2021
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

80

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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81

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
2015
pozdní sběr
Karlín na Moravě
Díly
suché
17.9.2015
59,0
21,5
5338
13 335      
7,9
8,2
12,4
23,4
Víno zelenkavé barvy. Vůně bohatá a in-
tenzivní s tóny rybízového dřeva a černého 
rybízu. Chuť je příjemně šťavnatá s krásnou 
broskvovou dochutí. Víno je svěží a velmi 
šťavnaté.
Zlatá medaile Oenoforum 2016, Prague Pre-
mium Gold Prague Wine Trophy 2016
2016-2018
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

81

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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82

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
2015
pozdní sběr
Mikulov
Za cihelnou
polosuché
8.10.2015
120,0
21,2
114/15
5 865      
9,8
6,9
13,0
19,9
Víno s barvou žlutého melounu s citrono-
vými odlesky nás zaujme svěží vůní zralého 
angreštu a zelené broskve s příjemnou ko-
řenitostí. Ve vydatné chuti nejvíce vystupu-
je zralý, žlutý meloun, podpořený pobízející 
šťavnatostí, jemnou mineralitou a zemitostí 
zaprášené polní cesty.
Zlatá medaile NSV mikulovské podoblasti 
2016, Stříbrná medaile Festwine 2016
2016-2018
Templářské sklepy Čejkovice

Evidenční číslo vína:   

82

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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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:

Sauvignon
2015
VOC Znojmo
Hnanice
Knížecí vrch
polosuché
28.9.2015
70,0
22,6
33/15
8 000      
11,0
6,9
13,0
21,0
Toto víno žlutozelené barvy Vás zaujme 
aromatem hluchavky a bělomasé broskve, 
která v chuti přechází ve žlutomasou a je za-
končena pikantní kyselinkou v závěru.
Zlatá medaile NSV znojemská podoblast 
2016
2016-2020
VINICE - HNÁNICE s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

83

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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84

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
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
2015
pozdní sběr
Klobouky u Brna
Ostrá
polosuché
9.10.2015
80,0
23,0
158/15
6 600      
7,1
6,2
13,0
19,5
Barva vína je jasně zelenožlutá až zelenka-
vá. Vůně je intenzivně ovocná, rozpoznáme 
černý rybíz, zralý angrešt a kvetoucí bez. Ve 
šťavnaté a pobízivé chuti dominuje zralá 
nektarinka, kompotovaná broskev, dopl-
něná pikantností zeleného kiwi a žlutého 
melounu.
Zlatá medaile NSV velkopavlovické podob-
lasti 2016, Zlatá medaile Grand Prix Vinex 
2016, Zlatá medaile Festwine 2016, Bronzo-
vá medaile Top 77
2016-2018
Templářské sklepy Čejkovice

Evidenční číslo vína:   

84

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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85

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
2015
pozdní sběr
Perná
Levá klentická
suché
12.9.2015
104,0
22,2
1505
3 330      
6,2
6,3
13,0
22,2
Pěkná suchá Pálava se ve vůni projevuje sil-
ným mandarinkovým tónem s lehkou kom-
binací vanilky, a to díky částečnému zrání  
v akátovém sudu. Chuť je plná s projevem 
po pomerančové kůře, se svěží kyselinkou.
Zlatá medaile NSV mikulovské podoblast 
2016
2016-2021
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

85

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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86

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
2015
výběr z hroznů
Moravská Nová Ves
Stará hora
suché
15.10.2015
101,0
24,4
14/15
5 330      
5,4
4,4
13,5
19,9
Velmi intenzivní jiskrně zlatožlutá odrůdová 
barva s jantarovými odstíny a bohatou ty-
pickou kořenitou vůní čajové růže, doprová-
zená medovým nádechem. Plná extraktivní 
chuť s širokou škálou kořenitosti a ovocností 
s dochutí exotického ovoce s tóny fialek, zá-
zvoru a sametovou hebkostí růže, kombinu-
jící nevyspělost a nevybouřenost mládí.
Zlatá medaile SMV Kanada 2016, Zlatá me-
daile Finger Lakes IWC USA 2016, Stříbrná 
medaile NSV slovácké podoblasti 2016, Stří-
brná medaile Wienparade Poysdorf 2016
2016-2018
Rodinné vinařství  
Košut s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

86

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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87

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:

Gewürztraminer
2015
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Pod Slunným vrchem
suché
19.9.2015
93,0
22,4
1514
3 330      
2,0
7,1
13,5
20,9
Krásné kořenité víno s decentní aromati-
kou po červené čajové růži s kombinací 
levandulových květů. Chuť je středně plná 
s příjemnou perzistencí, zakončená svěží 
kyselinkou.
Bronzová medaile Valtické vinné trhy 2016, 
Bronzová medaile Festwine 2016, Prague 
Gold Prague Wine Trophy 2016
2016-2021
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

87

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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88

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
2015
kabinetní víno
Březí
Ořechová hora
suché
4.9.2015
120,0
19,8
1503
3 330      
2,4
6,8
12,5
20,3
Ve vůni se projevuje muškátový oříšek s li-
metkovým nádechem. Chuť je středně plná 
s ovocným podtónem opět po muškátových 
oříšcích, se suchou grepovou kyselinkou.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2016, Zlatá 
medaile Weinparade Poysdorf 2016, Prague 
Gold Prague Wine Trophy 2016, Bronzová 
medaile Víno Bojnice 2016, Zlatá medaile 
NSV mikulovská podoblast 2016 
2016-2021
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

88

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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89

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
2015
pozdní sběr
Dobré Pole
Daniel
polosuché
23.10.2015
87,0
25,0
5215
15 600      
12,6
6,1
13,0
25,4
Víno jiskrně žluté barvy. Vůně nese stopy 
lučních květů a jarního ovoce. V chuti lehké 
a přesto plné a široké. Chuť mandarinek a 
medu je v harmonii se šťavnatou kyselinkou 
a dlouze doznívající dochutí.

2016-2018
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

89

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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90

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
2015
výběr z hroznů
Přítluky
Přítlucká hora
polosuché
9.10.2015
50,0
24,2
16/2015
3 400      
17,2
7,7
13,0
29,0
Víno zlatavé barvy, s citrusovo-květnatými 
tóny ve vůni a plnou extraktivní chutí se 
šťavnatou kyselinkou, zakulacenou příjem-
ným zbytkovým cukrem.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická pod-
oblast 2016, Stříbrná medaile Valtické vinné 
trhy 2016, Stříbrná medaile Galerie ruland-
ských vín 2016, Bronzová medaile Král vín 
ČR 2016
2016-2021
VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

90

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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91

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
2015
výběr z hroznů
Valtice
Pod Reistnou
polosladké
13.10.2015
54,0
24,2
07/15
4 000      
24,4
6,4
12,5
23,7
Víno světle zelenožluté barvy se zlatavý-
mi odlesky. Velmi intenzivní, svěže ovocné 
vůně exotického ovoce. V chuti harmonické, 
plné, extraktivní - zanechává silný chuťový 
zážitek.
Šampion Vinum Juvenale 2015, Diplom Val-
tické vinné trhy 2016
2016-2018
Střední vinařská škola Valtice

Evidenční číslo vína:   

91

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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92

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
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
2015
výběr z hroznů
Čejkovice
Novosády
polosladké
24.10.2015
107,0
25,2
1415
2 800      
27,2
6,0
13,2
24,0
Vůně je velmi intenzivní připomínající bros-
kev a červený rybíz. Chuť je robustní, kořeni-
tá, s pikantní kyselinkou.
Zlatá medaile NSV velkopavlovická podob-
last 2016
2016-2021
Libor Pavka

Evidenční číslo vína:   

92

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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93

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
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 
2015
výběr z hroznů/botrytický sběr
Velké Němčice
Růžová hora
polosladké
5.11.2015
70,0
24,3
L5005
1 335      
29,6
6,4
12,0
31,6
Ušlechtilý botrytický buket s jemnými citru-
sovými tóny a svěžím nádechem žlutého 
ovoce umocněný originální a smyslnou chu-
tí kandovaných mandarinek, která je příjem-
ně doplněna medovou dochutí tropického 
ovoce.
Zlatá medaile a nejlépe hodnocené víno  
v soutěži Vinař roku 2016
2017-2020
Kamil Prokeš vinařství

Evidenční číslo vína:   

93

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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94

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
2015
výběr z hroznů
Šatov
Na vinici
polosladké
23.10.2015
60,0
24,8
5047
10 800      
31,1
7,0
12,5
26,2
Ušlechtilé Rulandské šedé z jižní části zno- 
jemské vinařské podoblasti. Oceníte čistotu 
a bohatost aromatického i chuťového pro-
jevu, příjemný ovocný projev i příchuť po 
rozinkách danou vyzrálými hrozny.

2017-2022
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

69

Znovín Znojmo

Rulandské Šedé

2015

12,5 % obj. 0,75 l

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC ŠATOV
VINIČNÍ TRAŤ NA VINICI

P O L O S L A D K É

bílé víno s přívlastkem
výběr z hroznů
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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
2015
výběr z hroznů
Čejkovice
Helezný díl
polosladké
8.10.2015
30,0
24,4
422
1 584      
31,5
7,2
13,0
22,5
Barva svítivě zlatá se zelenými podtóny.  
V ovocité vůni nalezneme sušené meruňky, 
zelené bonpari, broskve a včelí plásty. Na-
sládlá, medová chuť je plná kandovaného 
ovoce. 

2016-2020
Stanislav Škrobák

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

70



96

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
2015
výběr z hroznů
Čejkovice
Niva hrbatá
polosladké
21.10.2015
35,0
25,0
417
930      
31,8
6,0
13,0
23,0
Víno má krásně zlatou barvu s lehounce 
slámovými okraji. Krásná, elegantní vůně 
pomerančového likéru, červeného grepu, 
mandarinkové kůry a okvětních plátků růží. 
Plná, kořeněná chuť s dotekem vanilky, za-
končená elegantním projevem zbytkového 
cukru. 

2016-2020
Stanislav Škrobák

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

71
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Pálava
2015
výběr z hroznů
Miroslav
Weinperky
polosladké
28.10.2015
40,0
24,0
5070
8 850      
32,2
7,0
12,5
30,2
Podmanivá, svůdná, neodolatelná…takto 
by se dala charakterizovat Pálava vyrobená 
z vyzrálých hroznů viniční trati Weinperky. 
Ve vůni objevíte tóny po rozinkách, medu 
nebo marcipánu. V ústech oceníte harmo-
nii příjemného zbytkového cukru a jarně 
svěžích kyselin. Příchuť po šťavnatých bro-
skvích nebo exotickém liči Vás bude lákat  
k dalšímu jejímu ochutnávání.
Bronzová medaile VINNÉ TRHY PEZINOK 
2016, Zlatá medaile LES CITADELLES DU VIN 
2016, Stříbrná medaile GALERIE RULAND-
SKÝCH VÍN ČR 2016, Zlatá medaile soutěž 
MONDIAL DES PINOTS 2016, Zlatá medaile 
P A R D U B I C K Ý 
FESTIVAL VÍNA 
2016, Zlatá me-
daile NSV znoj-
emská podob-
last 2016
2017-2022
ZNOVÍN  
ZNOJMO, a.s.

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:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

72

Z n o v í n  Z n o j m o

Pálava

2015

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC MIROSLAV, VINIČNÍ TRAŤ WEINPERKY

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 É

příjemný zbytkový cukr
přímo z hroznů

12,5 % 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:

Johanniter
2015
výběr z hroznů
Perná
Věstonsko
sladké
30.9.2015
66,0
25,4
1518
2 660      
62,6
7,3
11,0
26,8
Botrytická vůně s lehkým lipovým náde-
chem je projevem tohoto vína. Chuť je plná, 
dominantně botrytická, zakončená příjem-
ným zbytkovým cukrem.
Stříbrná medaile NSV mikulovská podoblast 
2016
2016-2021
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

73
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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 rosé
2015
pozdní sběr
Dolní Bojanovice
Zadní hora
suché
15.10.2015
64,0
23,0
40A/15
1 270      
4,5
6,5
12,5
25,0
Víno sytě lososovité barvy, ve vůni připomí-
nající lehký jahodový jogurt a lesní ovoce. 
V chuti příjemně plné, šťavnaté s jemnými 
tóny malin a ostružin.
Stříbrná medaile Vinum Juvenale 2016
2016-2018
Ing. Luděk Botur - Víno Botur

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

74

CABERNET SAUVIGNON ROSÉ
• 2015 •

pozdní sběr
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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
kabinetní víno
Olbramovice
Leskoun
suché
14.10.2013
125,0
20,0
2398
14 770      
0,2
5,5
12,7
25,9
Jemné višňovo-peckové aroma s buketností 
sušených švestek harmonizuje s jižní ovoc-
ností, vyváženými tříslovinami a příjemnými 
karamelovými tóny v dochuti.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2015
2016-2026
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

100

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

75

12,5 0,75 l

Svatovavrinecké
2013

oblast Morava, podooblast Znojemská

obec Olbramovice

víno s prívlastkem kabinetní, suché

2398, ev.c.j.: 85I1-14/31
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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:

Svatovavřinecké
2015
kabinetní víno
Zaječí
Růžový vrch
suché
25.9.2015
68,0
21,2
2808
13 335      
0,6
4,8
13,0
28,3
Jemné višňovo-peckové aroma s buketností 
sušených švestek harmonizuje s jižní ovoc-
ností, vyváženými tříslovinami a příjemnými 
karamelovými tóny v dochuti.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická pod-
oblast 2016
2016-2026
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

101

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

76

13,0 0,75 l

Svatovavrinecké
2015

oblast Morava, podooblast Velkopavlovická

obec Zajecí

víno s prívlastkem kabinetní, suché

2808, ev.c.j.: 111I1-16/41
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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:

André
2012
kabinetní víno
Hovorany
Díly za vinohrady
suché
12.10.2012
113,0
20,6
2092
12 790      
0,3
4,4
12,8
24,5
Hřejivě působící čokoládovo-višňový bu-
ket s příjemnými tóny vanilky je podpořen 
jemnou ovocností peckovin s povzbuzující 
svěží bylinou a bohatě strukturovanými 
tříslovinami.
Stříbrná medaile NSV slovácká podoblast 
2015
2016-2026
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

102

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

77

13,0 0,75 l

André
2012

oblast Morava, podooblast Slovácká

obec Hovorany

víno s prívlastkem kabinetní, suché

2092, ev.c.j.: 79D1-13/45



103

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
2015
pozdní sběr
Novosedly
Kamenný vrch
suché
23.10.2015
89,0
21,4
30/15
5 330      
0,4
5,0
13,3
25,1
Barva vína je středně intenzivní s rubínovým 
leskem. Vůně nabízí sušené švestky přelité 
hořkou čokoládou, doplněné jemnými tóny 
kompotovaných třešní. Harmonická a pří-
jemná chuť nám nabízí černý rybíz, který se 
krásně prolíná s tóny peckového ovoce. Vše 
je doplněno jemnou tříslovinkou.
Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf 2016
2016-2020
Vinařství Kovacs s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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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:

Zweigeltrebe barrique
2013
výběr z hroznů
Strážnice
Horní hory
suché
15.11.2013
75,0
24,4
23/13
2 660      
0,9
5,8
13,0
25,7
Plné víno s výraznou odrůdovou vůní po 
drobném lesním ovoci, doplněno čokoládo-
-kávovými vjemy. V chuti nalezneme červe-
no-černé ovoce, které se zráním v kvalitním 
sudu obohatilo o tóny čokolády, kávy a slad-
kých taninů.
Zlatá medaile TOP 77, Zlatá medaile Grand 
Prix Vinex 2016, Zlatá medaile NSV slovácká 
podoblast 2016
2013-2023
Vinařství Kněží hora s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

79
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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
2015
jakostní víno odrůdové
Velké Bílovice
Zadní hora
suché
7.10.2015
30,0
19,0
10-15
2 660      
1,6
5,4
14,0
25,8
Zweigeltrebe je víno se světlejší rubínovou 
barvou. Vůně připomínající vanilku. V chuti 
pikantní, ovocné s výraznější mladou kyse-
linkou. 

2016-2019
Sing Wine s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

80
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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
2013
pozdní sběr
Strážnice
Horní hory
suché
10.11.2013
68,0
23,5
25/13
2 660      
5,0
4,9
14,0
27,0
Víno rubínové barvy, aromaticky připomí-
nající sušené švestky a širokou škálu drob-
ného peckového ovoce s dominancí třešňo-
vého kompotu. 
Víno zrálo 16 měsíců v sudech Mercier, 50 % 
v nových a 50 % použitých.
2016-2022
Ing. Luděk Botur - Víno Botur

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

81

F R A N KOV K A
• 2013 •

pozdní sběr
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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
Zaječí
Růžový vrch
suché
20.10.2012
105,0
23,4
2143
4 930      
2,1
4,7
14,0
28,6
Elegantní vůně florentského kosatce, vy-
zrálých třešní a drobného lesního ovoce 
působivě harmonizuje s líbivou kořenitostí 
skořice, vanilky a černé čokolády.
Stříbrná medaile NSV velkopavlovická po-
doblast 2015, Stříbrná medaile AWC Vienna 
2015
2016-2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

82

14,0 0,75 l

Merlot
2012

oblast Morava, podooblast Velkopavlovická

obec Zajecí

pozdní sber, suché

2143, ev.c.j.: 72H1-13/49



108

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
2015
pozdní sběr
Zaječí
Růžový vrch
suché
22.10.2015
105,0
23,4
2725
6 152      
0,2
4,7
13,2
25,8
Elegantní kabernetová vůně je citlivě do-
provázena transformovaným lesním ovo-
cem s příjemnou skořicovostí a tmavou čo-
koládou v závěru.
Hrozny jsou fermentovány v nerezových 
vinifikátorech s následným zráním v 3-5ti 
letých dubových sudech.
2016-2030
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

83

13,5 0,75 l

Merlot
2015

oblast Morava, podooblast Velkopavlovická

obec Zajecí

pozdní sber, suché

2725, ev.c.j.: 32D1-16/48
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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:

Pinot noir
2014
české zemské víno
Mělník
Klamovka
suché
3.10.2014
60,0
23,0
PN14A
5 330      
2,0
5,0
13,0
23,0
Víno rubínové barvy s elegantním proje-
vem lesních jahod a červeného zahradního 
ovoce. Výraz je příjemně doladěn zráním  
v sudech „barrique“. Dlouhá dochuť s proje-
vy kořenitých bylinek.
Stříbrná medaile NSV oblast Čechy 2016
2017-2023
Vilém Kraus

Evidenční číslo vína:   
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Čechy Mělnická
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PINOT NOIR 2014
Odrůda pinot noir (Rulandské modré) je v Mělníku 
pěstována od 14. století. Víno je jemné, elegantní, s projevy 
lesní jahody. Chuť je jemně kořenitá s dlouhým dozvukem.

Pinot noir is the most traditional variety in Melnik. 
Wine is fine, elegant with wild strawberry expression.
Taste is softly spicy with long finish.

ČESKÉ ZEMSKÉ VÍNO
Víno červené suché, 
česká vinařská oblast,
vyrobeno v České republice,
č. šarže: PN14A/2, obsahuje siřičitany.

alk.: 13,0 % vol., obj. 750 ml
Výrobce: Vilém Kraus, 
Přístavní 1282, 
Mělník 27601, ČESKÁ REPUBLIKA
www.vinarstvi-kraus.cz / e-mail: info@vinarstvi-kraus.cz

Product of
Czech Republic
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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
2015
pozdní sběr
Březí
Ořechová hora
suché
25.10.2015
70,0
23,4
34/15
2 000      
1,2
4,9
13,0
24,1
Rulandské modré, víno z naší nejslunnější a 
nejcennější vinice stará Ořechová hora. Zrá-
lo v sudech barrique. V chuti švestka spolu  
s kávově dřevitými tóny.

2017-2019
Šebesta Martin

Evidenční číslo 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:

Rulandské modré barrique
2013
výběr z hroznů
Novosedly
Růžová hora
suché
29.10.2013
50,0
24,0
1335
1 955      
2,6
5,5
13,5
31,0
Profil vůně tohoto Pinotu je tvořen červený-
mi plody jahodového kompotu a marmelá-
dy. To vše zabarvuje tón toustovaného du-
bového dřeva, který zvýrazňuje charakter 
odrůdy. Chuť doznívá pocitem tmavé čo-
kolády díky 12 měsícům ležení na francouz-
ských sudech.
Champion červených vín Vinař roku 2016, 
Champion kategorie Galerie Rulandských 
vín, Gold Prague Wine Trophy 2015, Zlatá 
medaile Hradecký pohár vína 2015, Stříbrná 
medaile Salon vín ČR 2016
2016-2020
Štěpán Maňák 

Evidenční číslo vína:   
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Rulandské modré
2013

• výběr z hroznů •
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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
2012
pozdní sběr
Rakvice
Trkmansko
suché
11.10.2012
126,0
21,6
2179
11 936      
0,3
4,3
13,8
25,2
Buket přezrálých malin, ostružin a černých 
třešní je v chuti doplněn tóny marmelády ze 
zahradního a lesního ovoce, s jemnou hor-
ko-čokoládovou dochutí.
Hrozny jsou zpracovány technologií řízené-
ho kvašení.
2016-2028
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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14,0 0,75 l

Rulandské modré
2012

oblast Morava, podooblast Velkopavlovická

obec Rakvice

pozdní sber, suché

2179, ev.c.j.: 72H1-13/43
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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:

Cabernet Moravia barrique
2013
pozdní sběr
Žádovice
Fěruňk
suché
29.10.2013
65,0
21,0
1316
2 464      
2,3
5,4
11,5
24,4
Krásná rubínová barva, vůně koření a jemný 
tón červených plodů. To vše najdete v naší 
Cabernet Moravii. Kulatost chuti doprovází 
jemná vanilka z dubového dřeva, na kterém 
toto víno zrálo celých 12 měsíců.
Zlatá medaile NSV slovácké podoblasti 
2016, Silver Prague Wine Trophy, Stříbrná 
medaile Víno Bojnice 2016
2016-2020
Štěpán Maňák 

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast
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Cabernet Moravia
2013

• pozdní sběr •
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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
pozdní sběr
Rakvice
Trkmansko
suché
24.10.2013
131,0
23,6
2285
11 735      
1,1
6,2
12,9
27,0
Dozrávající černý rybíz prolínající se s tóny 
čerstvé kůže doplňují v chuti kanadské ost-
ružiny s mátou a lesními jahodami.
Zlatá medaile NSV velkopavlovická podob-
last 2015
2016-2030
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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89

13,0 0,75 l

Cabernet Sauvignon
2013

oblast Morava, podooblast Velkopavlovická

obec Rakvice

pozdní sber, suché

2285, ev.c.j.: 90I1-14/45
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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:

Cabernet Sauvignon
2012
výběr z hroznů
Dolní Bojanovice
Zadní hora
suché
3.11.2012
58,0
24,5
32/12
2 130      
5,3
5,7
13,5
28,0
Víno má pěknou granátovou barvu. Vůně 
i chuť obsahuje jemný cabernetový tón  
s nádechem černého rybízu a lesních plodů. 
Chuť je plná a intenzivní.
Víno zrálo 14 měsíců v nových sudech Mer-
cier MT+.
2016-2020
Ing. Luděk Botur - Víno Botur

Evidenční číslo vína:   

115

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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-  2012 -

JAKOSTNÍ VÍNO S PŘ ÍVLASTKEM
V Ý B ĚR  Z  H R O Z NŮ

CABERNET SAUVIGNON
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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:

SKALE Family Reserve
2011
pozdní sběr
Vrbice
Skale
suché
1.11.2011
47,0
23,9
1114
2 660      
1,8
5,2
14,0
24,8
Tmavě červená barva s cihlovým meniskem 
a velmi dobrá viskozita. Vůně čistá, intenziv-
ní, s tóny čokolády, nakládaných višní, trnek 
a lesního ovoce. Chuť je koncentrovaná, vy-
rovnaná, s velmi dobrým poměrem kyselin a 
cukru, navíc doplněná o tóny zralého ovoce 
a tříslovin. Velmi dlouhý, elegantní závěr.
Zlatá medaile Concours Mondial de Bruxel-
les 2016, Bronzová medaile Decanter Lon-
don 2016, Zlatá medaile Král vín 2016 
2016-2020
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Číslo zakázky/Order Nr.: 001630053128_2AK
Rozměr/Dimension: 90 x 90 mm
Radius/Radius: 1 mm 
Tisk. technika/Print: UVF 
Operátor/Operator: JB  
Datum:/Date: 27.1.2016

bežováK bronz červená

Schválením k tisku zákazník přejímá plnou zodpovědnost  za rozměrovou, gra�ckou a textovou správnost motivu. 

By approval of print client takes over full liability for size, graphic and textual correctness of motif. 
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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:

Chateau Bzenec brut
2013
jakostní šumivé víno s.o.

brut

14018C
11 030      
6,9
7,6
12,9
23,3
Chateau Bzenec brut má jiskrnou, zlatavě 
žlutou barvu a jemné, bohaté perlení. Aro-
ma sektu je intenzivní, s typickými tóny 
odrůdy Ryzlink rýnský a ušlechtilými zna-
ky zrání v  lahvi. Vůně připomíná rozkvetlé 
květy lípy, sušené meruňky a med. Chuť je 
šťavnatá, elegantní, příjemně plná, s  tóny 
zralého sadového ovoce. Dochuť je dlouhá, 
s příjemnou harmonickou kyselinkou.
Vyrobeno klasickou metodou kvašením  
v lahvi s 30 měsíčním ležením na kvasinkách.
2016-2019
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo 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:

Bohemia Sekt Prestige brut
2013
jakostní šumivé víno s.o.

brut

14015K
31 184      
9,8
7,2
12,7
21,5
Bohemia Sekt Prestige brut má jiskrný 
vzhled, zelenkavě zlatavou barvu a jemné, 
dlouhotrvající perlení. Vůně sektu je inten-
zivní, ušlechtilá, s jemnými podtóny květin a 
máslových sušenek. Chuť je svěží, vyvážená, 
s dlouhou a příjemně vyváženou perzisten-
cí.
Zlatá medaile a vítěz kategorie KRÁL VÍN 
ČR 2016, Prague Gold Prague Wine Trophy 
2016, Stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 
2016, Stříbrná medaile AWC VIENNA 2016, 
Zlatá medaile a vítěz kategorie NSV velko-
pavlovické podoblasti 2016
2016-2019
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo 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:

Pálava
2015
výběr z bobulí
Rakvice
Kozí horky
polosladké
10.11.2015
65,0
27,4
9715
640      
39,5
5,2
12,5
25,7
Sytá barva zlatého šperku se slunečními 
paprsky. Velmi bohatá, široká a plná vůně. 
Dominují v ní tóny čajových růží, za nimi při-
chází meruňková marmeláda, sušené hruš-
ky a proslazené exotické ovoce. Chuť je ještě 
lákavější než buket, plná a pevná. Sladká po 
zralé papáje, mangu a marakuje. Dochuť je 
nekonečná.
Zlatá medaile NSV velkopavlovické podob-
lasti 2016
2016-2018
Vinařství Vajbar Bronislav

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
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
2015
pozdní sběr
Zaječí
U Kapličky
sladké
28.10.2015
114,0
21,8
46/15
5 600      
90,1
6,9
8,5
29,5
Barva vína je zlatavá s lehkým zelenkavým 
třpytem. Víno vyniká intenzivním buketem 
připomínajícím sušené ovoce, především 
meruňku a hrušku, jenž je doplněn o me-
dově citrusové tóny. Chuť vína je příjemně 
sladká, po chvíli přechází až do velmi zralých 
meruněk a medu.
Zlatá medaile Vino Ljubljana 2016, Zlatá 
Hustopečská pečeť 2016, Zlatá medaile Víno 
Bojnice 2016, Zlatá medaile Festwine 2016, 
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2016, Zla-
tá medaile NSV  podoblast Velkopavlovická 
2016, Stříbrná medaile Riesling U Monde 
2016, Stříbrná medaile Terravino Izrael 2016, 
Stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 
2016, Stříbrná medaile Danube Wine 2016
2016-2019
Vinařství  
U Kapličky  
s.r.o.

Evidenční číslo 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:

Tramín červený
2015
výběr z bobulí
Pavlov
Stará hora
sladké
2.11.2015
49,0
27,2
108
1 075      
45,6
8,1
12,6
28,7
Víno je zlatavě žluté barvy. V buketu zaujme 
bohatou květinovou vůní. V chuti převládá 
charakter rozinek, sušeného ovoce a medu, 
doplněný delikátní kořenitostí a příjemnou 
kyselinkou.
Stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 2016, 
Zlatá medaile Mikulovské vinné trhy 2016, 
Zlatá medaile a Vítěz kategorie sladkých vín 
národní soutěže vín mikulovské podoblasti 
2016
2016-2024
Vinařství Garčic

Evidenční číslo 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:

Lokus červený
2013
likérové víno

sladké
24.10.2013
110,0
21,2
213
3 000      
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, Stříbrná medaile Meditrina 2016, Zlatá 
medaile Salon vín 2016
2016-2048
VÍNO J. STÁVEK

Evidenční číslo 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:

Pálava
2015
výběr z bobulí
Velké Němčice
Růžová hora
sladké
6.11.2015
50,0
27,9
15-6
2 400      
59,9
6,0
11,9
27,9
Středně intenzivní žlutá barva se slámovými 
odlesky a velmi dobrá viskozita. Vůně je vý-
razná, s typickými tramínovými tóny a patr-
nou ovocnou složkou, jež připomíná meruň-
kovou marmeládu, broskvové čatní a květy 
lilie. Chuť je plná, bohatá, ovocně nasládlá,  
s dobrou kyselinou a příjemnými kořenitými 
podtóny. Dlouhý závěr.
Zlatá medaile Vinum Juvenale 2016, Zlatá 
medaile Mikulovské vinné trhy 2016
2016-2024
PECHOR Vinařství

Evidenční číslo 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:

Tramín červený
2015
výběr z cibéb
Nový Přerov
Langewarte
sladké
3.11.2015
20,0
36,0
NV174
680      
108,7
5,0
11,5
45,6
Barva vína je jiskrná, zlatavě žlutá. Vůně 
čajové růže, medu a rozinek. V chuti svádí  
k dlouhému převalování. Příjemná kořeni-
tost zůstává v ústech ještě dlouho po napití.
Zlatá medaile NSV mikulovské podoblasti 
2016
2017-2023
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

Evidenční číslo 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:

Veltlínské zelené
2013
výběr z cibéb
Valtice
Pod Reistnou
sladké
16.1.2014
50,0
32,0
18/13
400      
161,1
6,6
8,5
25,5
Elegantní zelenožlutá barva. Příjemná ovoc-
ná vůně angreštu, zeleného pepře a medu. 
Korespondující kořenito-ovocná chuť v do-
konalé harmonii cukru s kyselinkou.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2015, Stří-
brná medaile Král vín 2015, Zlatá medaile 
NSV mikulovské podoblasti 2014
2015-2020
Střední vinařská škola Valtice

Evidenční číslo vína:   
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Bíza Petr, Ing .
Peckova 1009
Čejkovice, 696 15
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
bizavino@bizavino .cz
www .bizavino .cz
3
6,5 ha
70 000 lahví

BOHEMIA SEKt, s .r .o .
Smetanova 220
Starý Plzenec, 332 02
BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším výrobcem sektů s více 
než sedmdesátiletou tradicí . Sekty stejnojmenné značky 
jsou oceňovány pro svou nezaměnitelnou harmonii, jemný, 
ale přesto osobitý charakter a elegantní, mimořádně čistou 
chuť . Popularita u domácích i zahraničních konzumentů sek-
tů a ocenění získaná na soutěžích a výstavách po celém svě-
tě jen potvrzují vysokou kvalitu šumivých vín Bohemia Sekt .
Josef Švéda
377 197 111

obchod@bohemiasekt .cz
www .bohemiasekt .cz
250
410 ha

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 2017
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Botur luděk, Ing . - Víno Botur
Nádražní 1516
Strážnice, 696 62
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, ce-
loživotním koníčkem . S technologií mu pomáhal dlouholetý 
přítel pan prof . Kraus . Nyní se zaměřujeme na výrobu přívlast-
kových vín nejvyšší kvality . Velký důraz klademe na výrobu 
červených vín, s následným zraním v barikových sudech a ar-
chivaci ve sklepě . Při optimální lahvové zralosti putuje teprve 
víno k zákazníkovi . Hrozny na výrobu našeho vína, již v dnešní 
době nepochází z vlastních vinic . Získáváme je od našich pro-
věřených smluvních dodavatelů . Jsou to pěstitelé kvalitní révy 
vinné, především z podoblasti Slovácké . 
Martin Šachinger 
603 510 915
603 510 915
vinobotur@centrum .cz
www .vinobotur .cz
3
10 ha
50 000 lahví

Česká zemědělská univerzita v Praze
Chloumecká 1717
Mělník, 276 01
Vinařské středisko Mělník, patřící České zemědělské univerzi-
tě . Budova vinařství, původně Kartuziánský klášter, je jeden  
z mála dochovaných vinařských domů na Mělníku, proto je 
památkově chráněn . Vyrábí se zde kvalitní přívlastková a ja-
kostní vína . Roční produkce se pohybuje kolem 30 000 litrů 
vína . 80% tvoří odrůdy bílé, zbytek připadá na modré odrůdy . 
Vinařské středisko slouží České zemědělské univerzitě neje-
nom pro výrobu vína a k reprezentaci, ale také pro pedago-
gickou činnost . Řeší se zde bakalářské, diplomové i disertační 
práce a probíhají praxe studentů . Další náplní je udržování 
genofondu vybraných odrůd révy vinné . Vinice jsou na trati 
Neuberská, která je jednou z nejlepších tratí na Mělníku .
Ing . Štěpán Weitosch
731 117 242
731 117 242
weitosch@lany .czu .cz
www .czu .cz
6
12 ha
 30 000 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, 252 19
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

200 000 lahví

Fridrich Josef
Řadová 1366
Vracov, 696 42
Jsme malé rodinné vinařství z Vracova, zabývající se pěsto-
váním vinné révy a jejím následným zpracováním v lahodný 
mok . Víno vyrábíme z hroznů z našich vinic, které se nachází 
ve Slovácké vinařské oblasti . Vína z našeho vinařství jsou vyrá-
běna šetrným způsobem zahájeným již při ruční sklizni hroz-
nů . Dále pak probíhá lisování, odkalení a zakvášení čistou kul-
turou kvasinek . Toto zpracování je předpokladem pro pěkná 
a mnohdy až výjimečná vína z Vracova . Bílá vína zrají v nere-
zových tancích, červená vína leží několik měsíců v barikových 
nebo klasických dubových sudech . Vína jsou po vyškolení pl-
něna do lahví . Naše vinařství dále nabízí posezení v klasickém 
slováckém sklípku s možností řízené degustace a občerstvení .
Zdeněk Fridrich
724 359 517
724 359 517
vinarstvifridrich@email .cz
www .vinarstvifridrich .cz

3 ha
15 000 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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HABáNSKÉ SKlEPy, spol . s r .o .
Čejkovská 1324
Velké Bílovice, 691 02
Habánské sklepy byly postaveny tzv . Habány roku 1614, 
v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě . Habáni 
si na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci a vynikající 
vinaři .  Vinařství, které navazuje na jejich dědictví, se nachází 
ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci . Filo-
zofie uplatňovaná při výrobě vín je dosáhnout jemné čisté 
chuti při zachování odrůdového výrazu . 
Ing . Přemysl Vašíček
519 346 233

info@habanskesklepy .cz
www .habanskesklepy .cz
22

CHAtEAU BZENEC, spol . s r .o .
Podhájí 421
Bzenec, 696 81
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 . 
Malým klenotem vinařství je Chateau Bzenec sekt . Ročníko-
vý sekt vyráběný tradiční metodou kvašením v lahvi a jeho 
cuvée je sestaveno výhradně z odrůdy Ryzlink rýnský .
Ing . Alexander Flodr

info@chateaubzenec .cz
www .chateaubzenec .cz
15
180 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:
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CHÂtEAU VAltICE - Vinné sklepy Valtice, a .s .
Vinařská 407
Valtice, 691 42
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 .  
Pomocí nejmodernějších i tradičních postupů a metod na-
bízejí více jak 200 druhů špičkových vín . Značka CHÂTEAU 
VALTICE je již několik století synonymem pro nejkvalitnější 
vína nejen v Čechách, ale i ve světě . O tom svědčí pravidelná 
významná ocenění kvality na vysoce prestižních domácích 
i světových výstavách vín . Vína z CHÂTEAU VALTICE získala 
dvakrát nejvyšší ocenění Šampion Salonu vín .
Ing . Miloslav Matocha, Zdeněk Horník, 
Zdeněk Antoš, Ing . Jaroslav Matocha 
519 361 311
732 266 752
odbyt@vsvaltice .cz
www .vsvaltice .cz
80
550 ha
4 000 000 lahví

Kamil Prokeš s .r .o .
Vrchní 513
Velké Němčice, 691 63
Kamil od osmi let pravidelně pomáhal otci ve vinici i ve 
sklepě, kde také získal své první zkušenosti s výrobou vína . 
Naplno se začal věnovat vinařství od roku 1999 . Ing . Kamil 
Prokeš, Ph .D . se ztotožnil s životním krédem prof . Mosera a 
prof . Krause „Nevyzkoušené je nepoznané“ . To ho přivedlo 
k samotnému vinařství jako profesi, speciálně k výrobě šu-
mivých vín klasickou technologií kvašením v lahvi, k sabráži, 
výrobě oleje ze semen hroznů révy vinné . Mým cílem je tedy 
vyrábět vína s důrazem na minimální enologické zásahy, vy-
sokou kvalitu a se zachování získaného terroir .
Ing . Kamil Prokeš, Ph .D .
776 029 080
776 029 080
enolog@kamilprokes .cz
www .kamilprokes .cz
1
1 ha
20 000 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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Kolby a .s .
Česká 51
Pouzdřany, 693 01
Největším bohatstvím vinařství Kolby je stejnojmenná vi-
niční trať nacházející se v těsné blízkosti přírodní rezervace 
Pouzdřanská step . Nedotčená příroda, hlinité spraše velké 
výhřevnosti a jedinečné mikroklima vytváří typické terroir, 
které se vepisuje do vůní i chutí našich vín . Na 34 hektarech 
vinic pěstujeme 7 bílých a 2 modré odrůdy révy, vlajkový-
mi loděmi jsou Ryzlinky rýnské a vlašské . Vinná réva se pod 
Pouzdřanskou stepí pěstuje již od dávných časů, o čemž 
svědčí četné archeologické nálezy . 
Ing . Petr Otřísal
519 415 495
601 550 791
pouzdrany@kolby .cz
www .kolby .cz
10
34 ha
100 000 lahví

Kraus Vilém
Přístavní 1282
Mělník, 276 01
Rodinná firma se sídlem v Mělníku v současné době říze-
ná Vilémem Krausem v pořadí třetím z vinařského rodu .  
V produkci převažují bílá vína, nejdůležitější odrůda je Ryz-
link rýnský . Z červených Dornfelder a v Mělníku tradiční Pi-
not noir . Důležité jsou i nové rezistentní odrůdy: Hibernal, 
Solaris, Saphira . Podnik je spolu s produkcí vína i největším 
producentem sazenic vinné révy v ČR .
Ing . Karel Hejduk
315 670 062
733 327 075
info@vinarstvi-kraus .cz
www .vinarstvi-kraus .cz
3
23 ha
90 000 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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Maňák Štěpán
žádovice 54
žádovice, 696 49
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 pří-
vlastková lahvová vína . Snahou vinařství je udržet si každoroč-
ně své místo mezi předními vinařství České republiky . Proto 
používáme při výrobě moderní technologie plus přístup s ur-
čitou lidskou filozofií . Většina našich vín dozrává v nádobách 
z nerezu s metodou Sur-lie, část pak v dubových barriqových 
sudech a to jak vína bílá, tak i červená . Zajímavostí jsou pak 
barriqovaná vína dezertní, slámová a ledová . Naše vinařství se 
často prezentuje na vinařských soutěžích, jak tuzemských tak 
i zahraničních . Výsledkem usilovné práce je, každoroční zařa-
zení do nejprestižnější národní soutěže Salon vín ČR . 
Karel Novotný
736 488 613
736 488 613
vinomanak@vinomanak .cz
www .vinarstvi-manak .cz
10
25 ha
170 000 lahví

NOVÉ VINAŘStVí, a .s .
Zarybník 516
Měřín, 594 42
Nové Vinařství a .s . bylo založeno v roce 2005 a hospodaří 
na vinicích v Mikulovské podoblasti, v blízkosti Pálavských 
vrchů .  V současné době pěstuje révu vinnou v obcích Drn-
holec - trať Šibeniční vrch a Slunečný vrch, Nový Přerov - trať 
Langewarte  a Klentnice – trať Bavorsko a Pod lomem . Cílí 
na zákazníky s vysokými nároky na design a kvalitu vína 
vyrobeného z výhradně moravských hroznů . Od počátku 
používá moderní šroubové a skleněné uzávěry .  Vína sbírají 
pravidelně ocenění na prestižních domácích a zahraničních 
soutěžích . Dle stylu přístupu ke keři úroda dělena do třech 
úrovní . A to základní, přívlastková a selektivní . 
Ing . Petr Ptáček
519 519 082
602 481 272
obchod@novevinarstvi .cz
www .novevinarstvi .cz
26
123 ha
300 000 lahví

Výrobce:
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Pavka libor
Pod Zámkem 510
Čejkovice, 696 15
Vinařství Mezi sklepy sídlí ve vinařské obci Čejkovice . Po-
dobu, jakou má vinařství dnes, dostalo v roce 2009, kdy se  
k majiteli Liboru Pavkovi přidal i jeho syn Richard a přinesl do 
vinařství modernější postupy . Od této doby se firma zamě-
řuje pouze na výrobu lahvového vína . V dnešní době firma 
hospodaří na více než 2, 5 ha vinic, což nestačí na pokrytí 
ročního objemu cca 30 000 lahví, a tak nakupují hrozny i od 
malých pěstitelů, převážně z Čejkovic . Cílem je však vyrábět 
vína pouze z hroznů vlastních vinic .
Bc . Richard Pavka
601 202 522
774 995 272
pavka@vinomezisklepy .cz
www .vinomezisklepy .cz
1
2,5 ha
33 000 lahví

PECHOR Vinařství
Brodačská 332
Velké Němčice, 691 63
Vinařství Pechor je malé rodinné vinařství z Velkých Němčic . 
Zakladatel Marek Pechor navazuje na tradici rodu Pechorů, 
jenž vinařili ve Velkých Němčicích a sousedních Uherčicích 
po mnoho generací . Nejstarší obhospodařovanou vinicí vi-
nařství je vinice z roku 1940, kterou vysazovali praprarodiče 
současného majitele . Vinice jsou vysazeny v tratích, které se 
nacházejí na úpatí Hustopečské pahorkatiny . Půdy v těchto 
tratích jsou povětšinou lehké vápencové spraše, jež dávají 
mimořádné předpoklady pro produkci excelentních hroznů 
odrůd, jako je Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Pálava atd . Še-
trně obhospodařované vinice s unikátním terroir v kombina-
ci se špičkovou technologií zpracování a mnohaletými zku-
šenostmi dávají vínům Vinařství Pechor unikátní charakter .
Marek Pechor
608 889 967
608 889 967
marek@pechor .cz
www .pechor .cz
3
6 ha
40 0000 lahví

Výrobce:
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Rodinné vinařství Košut s .r .o .
Novinky 178
Prušánky, 696 21
Jsme střední rodinné vinařství, sídlící v obci Prušánky, ve 
vesničce vinných sklepů „Nechory“ u Prušánek se nachází 
naše archivní a prezentační sklepy a ve vedlejší obci Morav-
ská Nová Ves máme naši vinařskou provozovnu . V součas-
né době obhospodařujeme 15 hektarů vinic, z toho jednu 
třetinu výsadeb zaujímají odrůdy rodu Pinot . Zaměřujeme 
se především na původní nebo nové moravské odrůdy . 
Celková odrůdová skladba vinic je rozložena především ve 
prospěch bílých odrůd . Veškerou produkci zpracováváme 
moderními technologiemi, s cílem vyrábět charakteristická 
moravská vína té nejvyšší kvality . Tradice hospodaření naší 
rodiny sahá až do 19 . století a nejstarší památka, která svědčí 
o naší historii, je trám na selském stavení v Moravské Nové 
Vsi, kde je uvedeno „Michal Košut - Hospodář roku 1862“ .
Ing . luděk a Jaroslav Košutovi
728 676 326
604 386 867
vinarstvi@kosut .wine
www .kosut .wine
6
15 ha
80 000 lahví

Rodinné vinařství SEDláK
Svárov 14
Velké Bílovice, 691 02
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

Výrobce:
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Rodinné vinařství Spěvák s .r .o .
U křástelky 658
Velké Bílovice, 691 02
Kořeny současného vinařství rodiny Spěvákovy sahají do 30 . 
let minulého století . Malovinaření otce Františka se postup-
ně rozrůstalo, ale od sedmdesátých let až do roku 1999 vyrá-
bělo vinařství pouze sudová vína . Tato skutečnost se změni-
la s nástupem nové generace reprezentované Milanem Spě-
vákem, který navázal na tradice s novými ambicemi . Začali 
jsme se orientovat na lahvová vína, jakostní a přívlastková 
a v roce 2001 jsme rozšířili výrobní a skladovací prostory  
v historickém, více než sto let starém sklepě . Milan Spěvák 
proměnil původního koníčka v profesi v roce 2008 . Od vino-
braní 2012 sídlí vinařství ve zcela novém, moderním objektu . 
Milan Spěvák
773 608 228
773 608 228
milanspevakvb@seznam .cz
www .vinarstvi-spevak .cz
5
4 ha
50 000 lahví

Sedláček Vít
č .p . 405
Vrbice, 691 09
Malé rodinné vinařství . Vyrábíme bílá, růžová a červená vína 
s co nejmenšími zásahy do nich . Bílá vína macerujeme na 
slupkách a krášlíme na jemných kvasničních kalech . Červená 
vína necháváme i po vykvašení ležet delší dobu na rmutu .
Vít Sedláček
776 636 401
776 636 401
vinarstvi .sedlacek@centrum .cz
www .vinosedlacek .cz
2
2 ha
30 000 lahví
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Sing Wine s .r .o .
žižkovská 1365
Velké Bílovice, 691 02
Manželé a majitelé vinařství Tomáš a Sáša Teturovi s celou 
svou rodinou hospodaří a vlastní ve Velkých Bílovicích 12 
ha vinohradů ve viničních tratích Vinohrádky, Přední Hora, 
Zadní Hora, Nová Hora a Pod Belegrady .  Vína se řadí do čtyř 
základních řad: Line Classic, Line Fresh, Line Exclusive a Line 
Unique . V nabídce naleznete jakostní i přívlastková vína, vína 
jemně perlivá, slámová i ledová . Oblíbená jsou i jedinečná 
cuvée, a to jak bílá, růžová i červená . Přestože vinařství Sing 
Wine nemá pod touto značkou dlouhou historii, podařilo se 
mu získat řadu významných lokálních i mezinárodních oce-
nění
Aleš tetur 
775 595 561
775 595 560
info@singwine .cz
www .singwine .cz
3
10 ha
90 000 litrů

SONBERK a .s .
Sonberk 1
Popice, 691 27
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
45 ha
150 000 lahví

Výrobce:
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SPIElBERG CZ, s .r .o .
Archlebov 406
Archlebov, 696 33
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
518 633 521
774 288 100
obchod@spielberg .cz
www .spielberg .cz
21
65 ha
180 000 litrů

Střední vinařská škola Valtice, p .o .
Sobotní 116
Valtice, 691 42
Vinařská škola Valtice, jediná svého druhu v České republice 
produkuje víno pouze z hroznů sklizených ve vlastních vini-
cích . Výroba je zaměřena na kvalitní lahvová, přívlastková 
vína se specializací na výrobu bílých a růžových vín .
lubomír tichý 
519 352 039
736 676 716
info .venerie@svisv .cz
www .svisv .cz
10
32 ha
80 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
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Šebesta Martin
U Vodárny 358
Dolní Dunajovice, 691 85
Rodinné vinařství z Podpálaví, zaměřené na výrobu vysoce 
kvalitních lahvových vín .
Martin Šebesta
603 468 385
603 468 385
vino .sebesta@seznam .cz
www .vino-sebesta .cz
4
10,5 ha
80 000 lahví

Škrobák Stanislav
Okružní 823
Čejkovice, 696 15
Tradiční rodinné vinařství, kde se láska k vínu a um vinaře 
dědí z otce na syna, z generace na generaci . Vinařství na 
profesionální úrovni založil Stanislav Škrobák v roce 1992, 
ale vinařství se věnovaly už generace před ním . V současné 
době chod vinařství přebírají synové Martin a Stanislav, ab-
solventi zahradnické fakulty v Lednici . Tato mladá generace 
přinesla nový, moderní a inovativní přístup, zároveň si však 
váží odkazu předků a osvědčených postupů . Ve vinařství se 
proto snaží skloubit tradici s modernou . Víno vyrábí z hroznů 
z vlastních vinic, které jsou obhospodařovány podle zásad 
ekologického zemědělství .
Ing . Martin Škrobák, Ing . Stanislav Škrobák
721 743 478
723 265 806
skrobak@centrum .cz
www .vinoskrobak .cz
4
10 ha
40 000 lahví
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templářské sklepy Čejkovice
Na Bařině 945
Čejkovice, 696 15
Templářské sklepy Čejkovice plní funkci jediného vinař-
ského družstva v České republice . Společnost působí stále  
v historických sklepech, kde víno zraje v dubových a bariko-
vých sudech a má 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 míst-
ních 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
100 ha
4 000 000 lahví

tetur Vladimír
Záhumní 1277
Velké Bílovice, 691 02
Vinařství Vladimír Tetur – výroba jakostních a přívlastkových 
vín z Velkých Bílovic . Patří ke středně velkým producentům 
tichých vín s orientací na gastronomii, specializované ob-
chody s vínem a soukromý sektor . Vinařství Vladimír Tetur je 
moderně zařízené a vyrábí vína v široké odrůdové rozmani-
tosti tak, jak je pro Moravu typické .
Jana teturová
605 505 912
603 253 529
vlad .tetur@gmail .com
www .vinarstvivladimirtetur .cz
6
13 ha
220 000 litrů

Výrobce:
Ulice:
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trávníček a Kořínek, spol . s r .o .
Pod Skálou 106
Hnanice, 669 02
Vinařství Trávníček & Kořínek se nachází v Hnanicích v národ-
ním parku Podyjí . O vinice se staráme šetrně, místo chemie 
je chrání příroda a náš citlivý přístup . Ve sklepě využíváme 
jak moderní technologie, tak i klasické zrání v dřevěných 
sudech včetně barikových . Našimi klíčovými odrůdami jsou 
Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Chardonnay a 
Pinot noir .
Petr Kořínek
725 995 531
725 995 531
richard .suss@vinarstvitak .cz
www .vinarstvitak .cz
15
58 ha
80 000 litrů

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
3 ha
35 000 lahví
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Vinařství Garčic
Vinařská 237
Pavlov, 692 01
Jsme malé rodinné vinařství, sídlící v malebné obci pod 
Dívčími hrady, v obci Pavlov . Vzniklo v roce 2006 . Navázalo 
tak na více jak padesátiletou tradici výroby vína manže-
lů Chramostových . Naše vinohrady leží na svazích Pálavy  
v nejzajímavějších viničních tratích Stará hora a U božích muk . 
Půda je zde bohatá na vápník, a to dodává vínům jedinečný 
charakter . Snažíme se pěstovat kvalitní hrozny a při využití 
moderních technologií, vyrábět jakostní přívlastková vína . 
Jan Garčic
728 746 500
728 746 500
vinarstvi@garcicovi .cz
www .garcicovi .cz
1
1,5 ha
9 000 lahví

Vinařství Kněží hora s .r .o .
Pod Kněží horou 1469
Bzenec, 696 81
Když se řekne jižní Morava, většina z nás si ihned vybaví vy-
nikající víno . Jestliže se řekne Bzenec, opravdové znalce oka-
mžitě napadne rodinné Vinařství Kněží hora . Snoubení nej-
modernějších technologií se starými osvědčenými postupy 
stojí za zrodem vín, jimž věnují pozornost všichni členové ro-
diny Ingrovy . Znalci dobrého vína vědí, že nejvíce si prastarý 
nápoj vychutnají v dobré společnosti . Navštivte Vinařství 
Kněží hora a ochutnejte to nejlepší, co Morava může nabíd-
nout . Zavítejte na degustaci do krásného vinného sklípku  
s posezením pro 15 osob . 
Kamila Ingrová
608 505 549
608 505 549
ingrova@vinarstviknezihora .cz
www .vinarstviknezihora .cz
5
5 ha
50 000 lahví
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Vinařství Kovacs s .r .o .
Novosedly 5
Novosedly, 691 82
Vinařství Kovacs je malé rodinné vinařství se sídlem v obci 
Novosedly na Moravě . Vinařství navazuje na dlouholetou ro-
dinnou tradici pěstování révy vinné a výrobu špičkových vín 
zaměřených na originální původ . Při výrobě vína a ve vinicích 
klade vinařství obrovský důraz na to, aby co nejvíce vynikla 
jedinečná poloha a půdní složení na jednotlivých viničních 
tratích . Hospodaření na vinicích probíhá šetrně v souladu  
s přírodou dle pravidel ekologického zemědělství . O vinohra-
dy a výrobu vína se osobně stará již téměř 15 let velmi zkušený 
vinohradník, vinař a enolog Alois Černík . V krásných degus-
tačních prostorách vinařství v Novosedlech rádi uvítáme zá-
jemce o degustaci špičkových moravských vín .
Alois Černík 
519 521 200
775 127 736
vinarstvi@vinarstvi-kovacs .cz
www .vinarstvi-kovacs .cz
15
38 ha
200 000 lahví

VINAŘStVí MIKROSVíN MIKUlOV a .s .
Nádražní 29
Mikulov, 692 01
Naše moto „Víno se rodí ve vinici“ je typické pro pálavské mi-
kroklima . Díky půdě bohaté na vápník a osobitému lidskému 
přístupu získávají naše vína jedinečný charakter a náskok proti 
ostatním . Vlajkovou lodí vinařství je Ryzlink vlašský, který pěs-
tujeme na nejvýše položených tratích jihozápadního pásu Pála-
vy . Pod Mikrosvín Mikulov spadá 490 ha vinic a patří již dlouhé 
roky mezi nejvýznamnější producenty predikátních vín z terroir 
Pálava . Pod názvem řady Flower Line se skrývají čistě vyrobená 
odrůdově typická svěží mladistvá vína . Řada Traditional Line se 
stala legendou tuzemského vinařství především díky skvělým 
Vlašským a Rýnským ryzlinkům, ale i Chardonnay z nejlep-
ších tratí Pálavy a Dunajovických kopců . Náš Ryzlink vlašský 
by rozhodně neměl chybět ve Vaší soukromé sbírce .  
Ing . Zbyněk žiška
777 454 900
777 454 900
info@mikrosvin .cz
www .mikrosvin .cz
40
490 ha
290 000 lahví
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Vinařství Piálek & Jäger s .r .o .
č .p . 234
Nový Šaldorf, 671 81
Malý výrobce produkující pouze přívlastková vína v malých 
partiích a vždy jedné jediné šarži . Vína cílí do nejvyšších 
pater degustací a gastronomie, naleznete zde ovocná vína 
VOC Znojmo, ale i vína typu Reserva školená na dřevěných 
sudech .
Kamil Piálek
602 485 993
602 485 993
info@pialek .cz
www .pialek .cz
3
3 ha
40 000 litrů

Vinařství Roman Komarov
Oslavanská 92
Ivančice, 664 91
Malé rodinné vinařství, hospodařící na sedmi hektarech 
vinic v Ivančicích . Pěstujeme Muller-Thurgau, Sauvignon a 
Chardonnay z bílých a Svatovavřinecké, Rulandské modré 
a Neronet z modrých odrůd . Další hrozny nakupujeme od 
prověřených pěstitelů z blízkého okolí Ivančic . Máme svůj 
časem prověřený postup kompozice vína, který téměř ne-
měníme, pouze zkvalitňujeme surovinu a prostředí, ve kte-
rém víno vzniká .
Roman Komarov
603 361 031
603 478 610
vinokom@volny .cz
www .vino-komarov .cz
2
7,1 ha
30 000 lahví
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VINAŘStVí SPRINGER a .s .
sklepy pod Kraví horou 402
Bořetice, 691 08
Malé skutečně rodinné vinařství – Pavel Springer s manžel-
kou Naďou a rodinou hospodaří na 5 ha vlastních vinic, kde 
je úroda přísně redukována . „Vyrábíme vína pouze z vlast-
ních hroznů . Vína zrají po dlouhé maceraci ve francouzských 
barikových sudech . Nečíříme, červená nefiltrujeme a bílá jen 
lehce . Specializujeme se na výrobu vín vhodných k archivaci . 
Jsou osobitá a nabitá čistou energií .“ Nabízíme degustační 
programy pro max . 15 osob s rodinnou atmosférou a vybra-
nou regionální gastronomií snoubící se s víny . Především 
červená vína patří ke špičce v ČR .
Pavel Springer
606 702 971
602 450 137
vinarstvi@springer .cz
www .springer .cz
3
5 ha
30 000 lahví

Vinařství Starý vrch
Havlíčkova 25
Hustopeče u Brna, 693 01
Vinařství Starý vrch bylo vybudováno v roce 2014 na okraji 
Hustopečí . Nový vinařský dům je odborníky označován za 
ukázku moderní vinařské architektury . Je citlivě zakompo-
nován do krajiny plné vinic a ovocných sadů . Celkový výraz 
je umocněn blízkostí v Evropě unikátních mandloňových 
sadů s rozhlednou, ke kterým vede naučná stezka vinoucí se 
přímo kolem vinařství . Ročně lze ve vinařství vyrobit až 100 
tisíc litrů vína . Výroba je založena na nejnovějších technolo-
giích pro zpracování surovin, řízení procesu kvašení a filtraci 
hotového vína . Současně vinařství obhospodařuje 7 hektarů 
vinic a plánuje další rozšiřování . Vedle vnitřních degustač-
ních prostor nabízí vinařství i posezení na kamenné terase .
Ing . Ondřej lukeš
773 801 806
773 801 806
info@stary-vrch .cz
www .stary-vrch .cz
5
7 ha
80 000 litrů
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VINAŘStVí ŠABAtA s .r .o .
Nad vodárnou 506
Zaječí, 691 05
Moderní vinařství vzniklo z podnětu Ing . Vladimíra Šabaty, 
který nejprve sám a poté se svými syny hospodařil v ně-
kolika sklepích v Zaječí . První vinobraní proběhlo v novém 
vinařství v roce 2011 . Nyní nabírá dech k cílové kapacitě ko-
lem 100 000 litrů . Díky nejmodernějším technologiím je Ing . 
Šabata spolu se syny Václavem a Janem schopen bez dalších 
zaměstnanců obstarat celý řetězec od práce s vinohradníky, 
zpracování  hroznů až po rozvoz vína koncovým odběrate-
lům . Produkce hroznů pochází výhradně z lokalit Přítlucké 
hory a jejího nejbližšího okolí . 
Václav Šabata
724 204 480
724 105 148
vaclav .sabata@seznam .cz
www .vinarstvisabata .cz
3
8 ha
100 000 lahví

Vinařství ŠOMAN
Rudé armády 42
Dolní Dunajovice, 691 85
Vinařství Šoman je rodinná firma, která byla založena 
9 .9 .1999 . V současné době obděláváme 9 ha vlastních vinic 
v integrované produkci . Všechny vinice máme nově vysáze-
ny ve viniční trati Plotny . Zpracování hroznů probíhá v nově 
postavené moderní hale na okraji obce . V současné době je 
dostavěn i penzion nad původním sklepem, který je součás-
tí areálu a vznikl tak ucelený vinařský dvůr . Naší filosofií je 
nabízet tato vína jako mladá a svěží, na trh se uvádí obvykle 
již v březnu .
Marek Šoman
608 743 123
608 743 123
vsoman@seznam .cz
www .vinarstvisoman .cz
3
9 ha
100 000 litrů
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Vinařství U Kapličky s .r .o .
Vinařská 484
Zaječí, 691 05
Naše vinařství sídlí v areálu, který je jako z malebných Lado-
vých obrázků, jehož součásti jsou neuvěřitelně zpracované 
sklepy, vinárna, wellness centrum Relax Uprostřed vinohra-
dů, Retro music Club a restaurace Retro Gril, dále konferenč-
ní sály, degustační prostory, krásně a pohodlně vybavený 
penzion s kapacitou 268 lůžek . Nad tím vším i romantická 
rozhledna Dalibor, ze které se Vám poskytne úžasný výhled 
nejenom do všech našich vinohradů . V těch s láskou peču-
jeme o porost i půdu, takže nás můžete zahlédnout napří-
klad při vápnění, okopávání či setí vícepruhových směsek  
i ozimu .
Dalibor Babáček
724 952 520
606 766 147
d .babacek@vinarstviukaplicky .cz
www .vinarstviukaplicky .cz
56
92 ha
420 000 lahví

Vinařství Vajbar Bronislav
Nádražní 480
Rakvice, 691 03
Středně velké rodinné vinařství s moderním přístupem  
k vínům, vinařství i životu . Specialista nejen na rosé, frizzan-
te, sladká vína a aromatické odrůdy . V posledních třech le-
tech se vinařství zásadně mění . Většina vín je nyní uzavřena 
moderním šroubovým uzávěrem, který umožňuje vyrábět 
mnohem čistší, zdravější a aromatičtější vína s nižším ob-
sahem oxidu síry . Pouze vína určená k delšímu zrání v láhvi 
jsou uzavřena přírodním korkem . Všechny láhve pak dostaly 
novou moderní ambaláž . 
Bronislav Vajbar
519 349 371
606 438 950
objednavky@vinarstvivajbar .cz
www .vinarstvivajbar .cz
21
36 ha
250 000 lahví
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Vinařství Válka
Kroužek 428
Nosislav, 691 64
Na tradicích a přírodním přístupu je vinařství založeno, eko-
logické pěstování, údržba krajiny a víno spojené s uměním, 
vyjadřují další postoje rodinného BIO vinařství . Révu pěstují 
na 7 ha v Nosislavi s cílem dělat přívlastková strukturovaná 
zralá vína s dlouhým potenciálem zrání .  Jejich osobitou chuť 
s výraznou mineralitou doplňuje také obal, na němž jsou ori-
ginální viněty s obrázky od samotného vinaře . 
Milada Válková
547 231 628
776 070 644
info@vinarstvivalka .cz
www .vinarstvivalka .cz
3
7 ha
25 000 lahví

VINAŘStVí WAlDBERG VRBOVEC s .r .o .
provoz - sklep Chvalovice 190
Vrbovec, 671 24
Vinařství Waldberg Vrbovec s .r .o . je vinařskou společností, 
ve které se daří spojovat tradiční vinařské hodnoty a zku-
šenosti s moderními technologiemi, což s významným po-
tenciálem vlastních vinic dává vzniknout vínům s výrazným 
odrůdovým charakterem . Motto „Waldberg – Víno s tváří“ 
vyjadřuje naši snahu zhodnotit úrodnost zdejších půd, kva-
litu našich viničních tratí – terroir a vhodné klimatické pod-
mínky, které společně s poctivou prací našich vinohradníků 
ve vinici a vinařů ve sklepě dávají vzniknout jedinečným,  
s přírodou harmonickým vínům se svým charakteristickým 
výrazem .
ing . Pavel Filipovszki
736 631 547
736 631 547
vino@waldberg .cz
www .waldberg .cz
5
130 ha
150 000 lahví
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VINICE - HNáNICE s .r .o .
Horákova 3080/7
Brno, 616 00
Společnost hospodaří na 270 ha vinic v Hnanicích, Jarosla-
vicích a Vrbovci . Všechny vinice jsou zařazeny ve druhém 
stupni integrované produkce a ty hnanické dokonce leží  
v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, z čehož vyplý-
vají i velmi přísné požadavky na ekologický způsob hospo-
daření . Hrozny pro výrobu našich vín VOC Znojmo pocházejí 
z tratí Knížecí vrch, Fládnická, U kapličky, Vinná hora, Šác, 
Kacperky a Dolní vinohrady . Vína jsou zpracovávána v no-
vém agroturistickém areálu bývalé roty pohraniční stráže na 
samém úpatí Národního parku Podyjí v Hnanicích . V areálu 
kromě vinařství naleznete luxusní čtyřhvězdičkový hotel  
s restaurací, konferenčními prostory a wellness .
tomáš Plocr
775 682 048
724 081 142
kasparek@vinice-hnanice .cz
www .vinice-hnanice .cz
74
294 ha
300 000 lahví

VíNO HRUŠKA s .r .o .
Blatnička 143
Blatnička, 696 71
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

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:



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

149

VíNO J . StáVEK
č .p . 176
Němčičky, 691 07
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 .
732 135 499
774 43 07 39
info@jstavek .cz
www .jstavek .cz
3
5,5 ha
45 000 lahví

VíNO Mikulov, spol . s r .o .
K Vápence 1675
Mikulov, 692 01
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
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Víno tichý s .r .o .
č .p . 190
Rybníky, 672 01
Rodinné vinařství bratrů Jaroslava a Lukáše založil jejich 
otec . Vinařství sídlí v budově barokního mlýna, která se stala 
nejlépe opravenou kulturní památkou v držení fyzické oso-
by na jižní Moravě v roce 2014 . Zpracování hroznů probíhá 
na moderní příjmové lince . Suchá vína se nechávají zrát na 
jemných kalech bez síry minimálně půl roku . Vína se zbytko-
vým cukrem jsou vyráběna reduktivně a vynikají výrazným, 
čistým ovocným profilem . Hrozny pochází od partnerských 
dodavatelů z vinic oblasti Dolní Kounice a Hostěradice .
Jaroslav tichý
723 270 415
723 270 415
jaroslav@vinotichy .cz
www .vinotichy .cz
3

30 000 litrů

VINSElEKt MICHlOVSKÝ a .s .
luční
858 Rakvice, 691 03
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
739 555 015
michlovsky@michlovsky .com
www .michlovsky .com
60
125 ha
1 300 000 lahví
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Volařík Miroslav, Ing .
Bezručova 703/30
Mikulov, 692 01
Vinařství se od svého vzniku v roce 2007 specializuje na bílá 
přívlastková vína, ale v nabídce nechybí ani rosé a sekty . Ob-
jemem produkce se řadí mezi střední vinařství . Při pěstování 
i zpracování klade velký význam na polohu vinice a vytváří 
vlastní řadu vín TERROIR – spojení nejprestižnějších vinič-
ních tratí s nejvhodnější odrůdou . Každá trať  svou polohou, 
podložím a klimatickými podmínkami výrazně ovlivňuje 
charakter hroznu .
Filip Mlýnek
519 513 553
736 472 365
gebauerova@vinarstvivolarik .cz
www .vinarstvivolarik .cz
29
80 ha
240 000 lahví

Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .
Zámecká 1508
Bzenec, 696 81
Vinařství se nachází v krásném a romantickém prostředí 
Bzeneckého zámku, postaveného v pseudogotickém slohu . 
Výrobou vín v zámeckých sklepech navazuje na významnou 
historii tohoto místa . Sklepy čítají mnoho barikových i krás-
ných ručně vyřezávaných sudů různých objemů . Zde o svá 
vína pečují zkušení sklepmistři a zároveň dbají na tradiční 
principy výroby vína a šetrné zpracování hroznů .  Zámecké 
vinařství Bzenec ve spolupráci se svými sesterskými spo-
lečnostmi Vinařství Mikrosvín Mikulov a Vinařství U Dvou 
lip obhospodařuje přes 500 ha vinic v podoblasti Slovácké, 
Mikulovské a Znojemské . V roce 2016 získalo titul Vinařství 
roku 2015 a Vinař roku 2016 .
Ing . Marcela Olbrechtová
518 384 123

info@zameckevinarstvi .cz
www .zameckevinarstvi .cz
65
520 ha
5 280 000 lahví



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2017

152

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:

Zapletal František ing .
Sadová 645
Velké Bílovice, 691 02
Rodinné vinařství působící ve Velkých Bílovicích produku-
jící vína pouze z hroznů z vlastních vinic - především vína 
přívlastkem a známková červená vína, která zrála v sudech 
barrique .
Ing . František Zapletal
602 738 538
602 738 538
info@belegradum .cz
www .belegradum .cz
4
17 ha
120 000 litrů

Zemědělská a .s . Čejkovice
Bílovická 950
Čejkovice, 696 15
Zemědělská a .s . Čejkovice hospodaří na 230 ha vinic . Vinař-
ská tradice v této obci sahá do 13 století . Zemědělská a .s . 
Čejkovice vyrábí vína výhradně z vlastních hroznů, která 
dodávají našim vínům charakteristické aroma, chuťovou 
plnost a příjemnou kyselinku . Pro zpestření nabídky vám 
nabízíme i vlastní pěstitelsky sekt, vyrobeny metodou pří-
mého kvašení v lahví .
Karel Michna
518 362 605-9
724 202 013
zem .cejk@iol .cz
www .zemedelskaas-cejkovice .cz/
160
230 ha
70 000 litrů
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ZNOVíN ZNOJMO, a .s .
Šatov 404
Šatov, 671 22
Středně velká, 100 % česká, vinařská firma zaměřená na 
tuzemského zákazníka a produkci kvalitních, jakostních, 
přívlastkových, odrůdových, známkových, ledových, slámo-
vých a šumivých vín z nejlepších viničních tratí znojemského 
a hustopečského regionu dle motta „Znovín Znojmo-vína 
hrdá na svůj původ“ . Provozujeme bohatý turistický pro-
gram, v rámci kterého můžete navštívit mnoho atraktivních 
míst a ochutnat řadu vzorků kvalitních vín .
Antonín Zatloukal, Petr Drozd, Ing . Jakub Smrčka
515 266 620
606 702 165
znovin@znovin .cz
www .znovin .cz
95
517 ha
4 000 000 lahví
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY POŘÁDANÉ 
V NÁRODNÍM VINAŘSKÉM CENTRU

Úvod do degustace vína
Degustace vína – věda i umění

Sommelier junior
Moderní vinař

Vinařský marketing
PR ve vinařství

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

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Zámek 1, 691 42 Valtice, tel./fax: +420 519 352 072

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

Termíny kurzů najdete v sekci Kurzy a semináře na

www.vinarskecentrum.cz 
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BMVinařství s .r .o .   
Muškát moravský kabinetní víno 2015 13/15
BOHEMIA SEKt, s .r .o .   
Louis Girardot brut jakostní šumivé víno s .o . 2011 2045B
BV vinařství a .s .   
Rulandské modré - klaret pozdní sběr 2015 1519
Gotberg a .s .   
Sylvánské zelené pozdní sběr 2015 G1115
HABáNSKÉ SKlEPy, spol . s r .o .   
Modrý Portugal jakostní víno odrůdové 2013 15345
CHÂtEAU VAltICE - Vinné sklepy Valtice, a .s .   
Zweigeltrebe pozdní sběr 2015 970/15
Ing . Miroslav Volařík   
Rulandské bílé pozdní sběr 2015 1512
Sekt Volařík pěstitelský sekt 2013 1306
Ing . Petr Bíza   
Grand Tramin výběr z hroznů 2012 215
Komarov Roman - Vinařství   
Zweigeltrebe pozdní sběr 2013 15/13
Mádlová Hana   
Hibernal pozdní sběr 2013 1329
Ryzlink vlašský kabinetní víno 2015 1512
Martin Škrobák   
Rulandské šedé výběr z hroznů 2015 48
NOVÉ VINAŘStVí, a .s .   
Cépage - Ryzlink vlašský pozdní sběr 2015 NV197
Petanque - Chardonnay výběr z hroznů 2015 NV187
Pavka libor   
Muškát moravský moravské zemské víno 2015 0115
Pavlovín, spol . s r .o .   
Rulandské modré pozdní sběr 2013 36-13/B
Radek Bůšek-Rodinné vinařství Chrenka   
Pálava výběr z hroznů 2015 10/15
Reisten, s .r .o .   
Riesling Classic pozdní sběr 2014 2314
Rodinné vinařství Košut s .r .o .   
Rulandské bílé ROBUSTUS pozdní sběr 2015 21/15
Rodinné vinařství SEDláK   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 104/15
Sing Wine s .r .o .   
Modrý Portugal jakostní víno odrůdové 2015 12-15

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže

Stříbrná medaile Salon vín 2017
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SONBERK a .s .   
Riesling V .O .C . VOC Mikulov 2015 1115
Stanislav Škrobák   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 415
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a .s .  
Rulandské modré výběr z hroznů 2013 7513
Štěpán Maňák   
Rulandské modré Barrique pozdní sběr 2014 1423
Sauvignon slámové víno 2015 1548
Sauvignon  ledové víno 2013 1340
Zweigeltrebe Barrique pozdní sběr 2014 1425
templářské sklepy Čejkovice   
Chardonnay pozdní sběr 2015 108/15
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 123/15
tomáš Veverka   
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2015 815
trávníček a Kořínek, spol . s r .o .   
Sauvignon VOC Znojmo 2015 4/15/SG
Uher Josef   
Cabernet Moravia moravské zemské víno 2015 04/15
Vican rodinné vinařství   
Frankovka výběr z hroznů 2015 2515
Vinařství Josef Dufek   
Frankovka výběr z hroznů 2015 10615
Neronet - Barrique pozdní sběr 2015 4915
Vinařství Kněží hora s .r .o .   
Modrý Portugal barrique výběr z hroznů 2013 22/13
Tramín červený pozdní sběr 2015 23/15
Vinařství lAHOFER, a .s .   
Sauvignon VOC Znojmo 2015 415
Tramín červený výběr z hroznů 2015 7815
Vinařství Mečl   
Rulandské bílé výběr z hroznů 2015 1515S
Vinařství Pavlov   
Sauvignon pozdní sběr 2015 16384
Vinařství rodiny Špalkovy s .r .o .   
Tramín červený výběr z bobulí 2015 1815
Vinařství Starý vrch   
Sauvignon pozdní sběr 2015 1315
Vinařství Šilinek Jiří   
Solaris výběr z hroznů 2015 1501

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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Vinařství trpělka a Oulehla - Ing . luboš Oulehla  
Chardonnay pozdní sběr 2015 1512
Rulandské šedé pozdní sběr 2015 1535
Sauvignon pozdní sběr 2015 1511
Vinařství U Kapličky s .r .o .   
Rulandské šedé pozdní sběr 2015 26/15
VINAŘStVí WAlDBERG VRBOVEC s .r .o .   
Veltlínské zelené VOC Znojmo 2015 15/10
Vinné sklepy Kutná Hora, s .r .o .   
Cabernet cortis výběr z bobulí 2015 9/15
Rulandské modré kabinetní víno 2015 25/15
Vinné sklepy Skalák   
Chardonnay výběr z hroznů 2015 1115/CHA
Tramín červený výběr z hroznů 2015 915/TC
Vinný dům, spol . s r .o .   
Cabernet Sauvignon výběr z hroznů 2012 26/12
VíNO HRUŠKA s .r .o .   
Sauvignon Organic pozdní sběr 2015 151/15
VíNO J .StáVEK   
Lokus červený likérové víno 2012 212
VíNO Mikulov, spol . s r .o .   
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2013 16328
Frankovka pozdní sběr 2013 16495
Rulandské modré pozdní sběr 2015 16513
Rulandské šedé pozdní sběr 2015 16403
Veltlínské zelené pozdní sběr 2015 16496
VINO RICHARD - Ing . Richard tichý   
Cuvée Lucie moravské zemské víno 2015 21/15
VINSElEKt MICHlOVSKÝ a .s .   
André kabinetní víno 2013 2269
Cabernet Moravia pozdní sběr 2013 2280
Frankovka kabinetní víno 2013 2291
Johaniter moravské zemské víno 2015 2718
Malverina BIO pozdní sběr 2013 2312
Merlot výběr z hroznů 2011 2070
Rulandské šedé pozdní sběr 2015 2768
Ryzlink vlašský výběr z hroznů 2015 2780
Sauvignon výběr z hroznů 2015 2791
Vinum Moravicum a .s .   
Aurelius pozdní sběr 2015 2/15
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2009 33/09
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2008 37/08

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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Vladimír tetur   
Neuburské jakostní víno odrůdové 2015 505
Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .   
Müller Thurgau pozdní sběr 2015 5434
ZD Němčičky   
Frankovka pozdní sběr 2015 30-15
ZNOVíN ZNOJMO, a .s .   
Frankovka výběr z hroznů 2015 5104
Irsai Oliver jakostní víno odrůdové 2015 5068
Rulandské bílé pozdní sběr 2015 5025
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2015 5012
Tramín červený výběr z hroznů 2009 9076
Veltlínské zelené pozdní sběr 2015 5014

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže



NA ŽIVOT
JAKO VÍNO!

NAŠE ČERVENÁ VÍNA PATŘÍ 
KE SKVĚLÝM JÍDLŮM

WWW.VINAZMORAVY.CZ  
WWW.VINAZCECH.CZ

Jsou smyslná, příjemně kořenitá 
i hebce sametová a každý pokrm 
se s nimi stává zážitkem.
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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



Služby s přívlastkemwww.vinarskepotreby.cz

Stejně jako přívlastková vína, i naše produkty 
a služby mají přidanou hodnotu. Již dvacet let 
vám nabízíme nejkvalitnější vybavení a odborné 
poradenství v pěstování révy a výrobě vína.



Podrobné informace o otevření 
a chodu MAKRO Akademie 
naleznete na www.makro.cz

PRO VŠECHNY, 
KTEŘÍ CHTĚJÍ 
PŘEKONAT 
DNEŠEK



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

Řešení pro správu a archivaci
dokumentů 

Zabezpečovací a kamerové systémy

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

RIBBON, s. r. o. | Kaštanová 34, 620 00 Brno

Ribbon-vino-03.indd   1 27.12.2016   12:29:07



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

 Odvodnění a drenáže
 Chráničky
 Komunikace

 Odvodnění a drenáže

Březiněves
182 00 Praha 8
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reklamní tiskoviny
noviny, časopisy, knihy
etikety v rolích i arších
kompletní servis pro vinaře
propagace měst a obcí
malonákladový tisk

+420 777 807 803
www.tiskpalka.cz



Pro chvíle
ve vybroušeném

stylu
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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
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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

NVC 2016.indd   1 22.12.2015   10:12:54



skleničky a sommelierské potřeby karafy
a džbány koštýře dárkové sklo etikety odnosky
dárkové balení dárkové krabice přepravní krabice

nálevky vývrtky igelitové tašky vizitky letáky

papírové tašky brožury dřevěné dárkové boxy
dárkové sady reklamní předměty s potiskem chladiče

nosičky na skleničky katalogy korky a zátky záklopky

textil zástěry bannery cedule plachty roll-upy 3d nápisy

polepy výloh diplomy medaile áčka a rámy prezentační

loga světelná reklama a nápisy polepy automobilů
stolky a stánky vstupenky a pozvánky identifikační

náramky rozlišovače na skleničky i láhve
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Lanžhotská 1a, 690 02 BŘECLAV, www.svetreklamy.czL

Dobré víno 
nestačí

potisk • laser • pískování



& cestován
í

Udělejte si 6x ročně radost!

Pozitivní přístup, dobrá nálada, víno, cestování,
nejpodrobnější zpravodajství o vinařských  

soutěžích z celého světa! Gastronomie,  
hotelnictví, šéfkuchaři, pivo, káva.

Jen původní reportáže!
Literární a cestopisný časopis

pro milovníky všech dobrých věcí,
které dělají život hezčím!

Tituly SOMMELIER a Revue pro Hotel a Restaurant
vydává a předplatné zajišťuje vydavatelství GastroPress s.r.o.,  

251 66 Hrusice 177,  www.e-sommelier.cz

Již třetí rok nejen na křídovém papíře, ale i digitálně 
ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu na

110X200 SALON_SOMMELIER2017.indd   1 12.1.2017   12:11:14



Odborný časopis pro vinohradnictví,  
sklepní hospodářství a obchod vínem

Už 109 let vám přinášíme 
informace o víně a révě vinné. 
www.vinarskyobzor.cz

110



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



Největší nezávislé zpravodajské 
 noviny v České republice

 Nejúplnější regionální zpravodajství

 Řada příloh a magazínů zdarma

 Prémiový program 
 pro předplatitele 
 ABO BONUS

Ty nejlepší noviny
k tomu nejlepšímu vínu

miový program 
předplatitele 

O BONUS

www.denik.cz
www.mojepredplatne.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.

travel profi_nvc.qxp_travel profi_nvc  1/4/16  6:24 PM  Page 1



+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 předplatné objednat) na 
číslo +420 605 202 115. Cena SMS je běžná dle vašeho tarifu. Zašleme vám složenku, po jejímž 
zaplacení vám začne časopis chodit do schránky.

SMS

yacht@send.cz
@

Váš průvodce světem vína

www.w-d.cz
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WINE
 Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Pinot Noir 

Tomáš Osička
Z Bílovic na pražskou Salabku

Volnay
Burgundská elegance

Toskánská 
Anteprima 
2016

 Váš průvodce světem vína

Březen 2016/03
89 Kč/3,99 EUR

001_Titulka_03_2016.indd   1 1.3.2016   21:29:53

WINE
 Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Conegliano 
Valdobbiadene

Prosecco Superiore

Poklady klasické 
francouzské kuchyně

Olivový olej

Basilicata

Mikrosvín
Mikulov

 Váš průvodce světem vína

Červen 2016/06
89 Kč/3,99 EUR
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WINE
 Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Blaufränkisch

Ryzlink rýnský
VOC Znojmo 2015 Vína bývalé 

Jugoslávie a Řecka

Mendoza

 Váš průvodce světem vína

Říjen 2016/10
89 Kč/3,99 EUR

001_Titulka_10_2016.indd   1 30.9.2016   16:45:52
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WINE

 Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Chianti Classico

Poklady klasické 
francouzské kuchyně

Provensálské bylinky

Jak se fotí víno
Vinařská fotosoutěž
o fotoaparát FUJI

Bořek Svoboda
Zámecké vinařství Bzenec

 Váš průvodce světem vína

07-08/2016
89 Kč/3,99 EUR

001_Titulka_07-8_2016.indd   1 18.7.2016   23:13:57
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WINE
 Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Barolo

Bronislav Vajbar

Oranžová vína

 Váš průvodce světem vína

Listopad 2016
89 Kč/3,99 EUR

Poklady klasické 
francouzské kuchyně

Lanýže

001_Titulka_11_2016.indd   1 5.11.2016   16:51:35
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WINE
 Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Chablis 
Grand Cru

Bordeaux 2015
Skvělý ročník je tady!

Badia a Coltibuono
Legendární toskánské vinařství

Wine Prague 2016
Vinařská akce roku

 Váš průvodce světem vína

Květen 2016/05
89 Kč/3,99 EUR

Titulka_05_2016.indd   1 9.5.2016   9:55:09
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WINE
 Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Échezeaux
Grand Cru

Poklady klasické 
francouzské kuchyně

Francouzská hořčice

Vína papežů

Klentnice
Putování za víny 
pod Pálavou

 Váš průvodce světem vína

Září 2016/09
89 Kč/3,99 EUR

001_Titulka_09_2016.indd   1 3.9.2016   20:26:57
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WINE
12/2016–1/2017
89 Kč/3,99 EUR
12/2016–1/2017
89 Kč/3,99 EUR Degustation

www.w-d.cz

GRAND 

T E S T

Champagne
Brut NV

Šumivá vína
z Čech a Moravy

156. aukce vín
Hospices de Beaune

Vánoční dárky 
pro milovníky 
vína

 Váš průvodce světem vína

001_Titulka_12_2016.indd   1 12.12.2016   17:38:28
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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

S_inzerce_100x195_160105_02.indd   1 05.01.16   18:07
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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

Bravissimo_inzerce_final.indd   1 2.1.2017   9:41:32



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·
O
IV

katalog NSV 2015.p65 27. 1. 2015, 12:001
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OD ČESKÝCH 
INŽENÝRŮ

Věříme
v jednoduchá
řešení, která vám
usnadní život
INOVACE PŘEDSTĚNOVÝCH 
INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ

Zdokonalené WC moduly ALCA jsou 
vyrobeny pomocí nejmodernějších 
technologií, vynikají jednoduchou 
instalací a naprostou spolehlivostí.

www.alcaplast.cz



Ubytování
v centru Valtic

restaurace

ubytování

směnárna

www.hotelsalety.cz
+420 518 329 090

Hotel Salety se nachází v těsné 

blízkosti městského muzea a zámku. 

Valtice jsou malebné příhraniční 

město obklopené vinicemi, 

historickými stavbami  v přírodě 

zvanými Salety a krajinou protkanou 

cyklictickými  stezkami.

Hotel Salety, Zámecká 239,

691 42 Valtice



Ještě nikdy nebyla naše vína
tak blízko

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

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

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

s přáteli. Dotkněte se moravských a českých vín.

ANDROID APP ON

www.vinonadotek.cz



Šťastný Josef, Frodl Rudolf, Mikulovská 165, Valtice 691 42
tel./fax: +420 519 352 366, tel.: +420 519 353 760 (office)

e-mail: Valticka.rychta@email.cz

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

Cateringové služby, pořádání rautů, 
oslav, banketů v atraktivních

prostorách vinných sklepů 
(v historických objektech

Lednicko-valtického areálu).

Jsme zařazeni mezi 100 
nejlepších restaurací v ČR.

www.valtickarychta.cz



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



Innnfollinkkka: ++4220 7723 66000 42223
Vinařská č. ev. 47, 691 42  Valtice • info@valtickepodzemi.cz

wwwwwww...vaalttticckkeppoooddzemmiii.ccz

OTEVÍRACÍ DOBA - OTEVŘENO CELOROČNĚ
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 * 

* Na objednávku. Vínovna otevřena celoročně. 

TOPP mmmístto pproo VVVaaši  fifi rremmníí čii prrriváátníí akkci

• programy šité na míru • víno za ceny vinařství 
• kreativní soutěže na přání zákazníka 
• výběr z mnoha sklepů pro různý počet osob

2017 01 03 inzerce 110x200 mm.indd   2 19.1.2017   11:56:13



Vydání katalogu Salonu vín ČR 
každoročně podporuje Vinařský fond

Vinařský fond (se sídlem v Brně) je instituce zřízená zákonem 
o vinařství a vinohradnictví a funguje od roku 2002.
Hlavní náplní jeho činnosti je propagace a podpora tuzemské-
ho vinařství. Fond podporuje např. účast vinařů na soutěžích 
a výstavách vín v ČR i zahraničí, konání školení, seminářů  
a konferencí s vinařskou tématikou, vinařských akcí, jako 
jsou výstavy vín, vinobraní či otevřené sklepy, vydávání vi-
nařských publikací apod.
Stěžejní aktivitou je komunikační kampaň zastřešující značku
tuzemských kvalitních vín – „Vína z Moravy, vína z Čech.“ 
V rámci komunikace značky Vína z Moravy, vína z Čech reali-
zuje Vinařský fond projekty na podporu růžových vín (období 
jaro-léto), na podporu červených vín (podzim) a v neposlední 
řadě i propagaci tuzemských mladých vín, uváděných na trh 
každoročně 11.11. pod společnou značkou Svatomartinské.
Komunikační kampaň zahrnuje mediální propagaci, vydá-
vání nejrůznějších propagačních materiálů, propagační akce  
a další.
Vinařský fond spolupracuje s Národním vinařským centrem, 
Svazem vinařů, Jihomoravským krajem a mnoha dalšími in-
stitucemi a organizacemi a financuje např. projekt podpory  
a rozvoje vinařské turistiky na Moravě či oficiální portál tu-
zemského vinařství www.vinazmoravy.cz/www.vinazcech.cz. 

Kontakt:
Vinařský fond
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: 541 652 471
Mail: info@vinarskyfond.cz
www.vinarskyfond.cz



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 978-80-87498-76-7

A – Volné degustace 
Možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín (mimo vín šumivých a speciálních výběrů). 

A1 – Volná degustace – cena 355 Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i v katalogu. 

Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 90 minut.

A2 – Společná vstupenka(Volná degustace + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 419 Kč
Zvýhodnění 61 Kč oproti běžným cenám. Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

A3 – Volná degustace prodloužená – cena 499 Kč
O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace u jednotlivých boxů i v katalogu. 

Během degustace je k dispozici sommelier. Doba trvání programu je 150 minut.

B – Degustace s „By the Glass“
Možnost individuálně ochutnat vína s využitím moderního výdejníku vín značky „By the Glass“.

Program B1 – cena 100 Kč
Vybraná kolekce několika odrůd do výše kreditu (např. bílé suché a polosladké, růžové a červené).

Program B2 – cena 250 Kč
Vybraná kolekce speciálních výběrů do výše kreditu (např. ledová vína, botrytické sběry, výběry z bobulí, 

slámová vína, likérová vína).

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

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

je min. 8, max. cca 45 osob. Termín řízené degustace doporučujeme domluvit dopředu. 
Bez potvrzení rezervace termínu není možno provedení řízené degustace garantovat.

Program C1 – cena 150 Kč
Vybraná kolekce 4 bílých a 2 červených odrůd dle výběru sommeliera (mimo vín šumivých a přírodně sladkých). 

Program C2 – cena 260 Kč
Vybraná kolekce 5 bílých a 4 červených odrůd a 1 přírodně sladkého vína dle výběru sommeliera. 

Možnost platby: hotově v CZK a EUR, platební karty VISA, EC/MC a AmericanExpress

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

www.salonvin.cz
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