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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Vážení a milí milovníci 
českých a moravských vín ! 
Tak jako každý rok, tak i letos Vás vítám v pro-

storách Salonu vín, kde se opět „sešla vybraná 
společnost vín“ … . a jak se také na slavnostní 
zámecké prostory sluší, některá vína s méně jiná 
zase s více tituly a oceněními, v každém případě 
však ušlechtilá a připravená poskytnout Vám ne-
zapomenutelný zážitek při jejich degustaci .

Tradičně je v  Salonu vín pouze 100 reprezentantů našich vinařských 
regionů, a tak mě číslovka v roce 2018 vybízí k malé vzpomínce na 100 . 
výročí vzniku naší novodobé státnosti .    

Vinařství na tom v roce 1918 nebylo zrovna nejlépe! Na počátku století 
decimovaly naše vinice fatální škůdci a choroby, zavlečené pravděpodob-
ně neúmyslně z amerického kontinentu . Symbolem úpadku se stala pře-
devším pak mšička révokaz, která vyhladila až 90 % evropských vinic . Ná-
sledná první světová válka, zničené hospodářství a vyčerpané obyvatel-
stvo zapříčinily zcela jiné starosti než zvelebování vinic . Přesto se vinařství 
zcela neztratilo a především houževnatostí, dřinou a umem našich předků 
přežilo uplynulých 100 let a podle současného stavu vypadá, že tu bude 
s námi i v letech následujících .

Vzpomeňme tedy při skleničce vína našich „vinařských“ předků!
Vzdejme jím  dík, že  pro nás uchránili  tento krásný a ušlechtilý obor, že  

pro  nás před 100 lety začala nová éra pro česká a moravská vína!
Pozvedám pohár vína Na zdraví Čechů a České republiky!  

    Ing . František Mádl
    Předseda Správní rady NVC



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2018

PA 432 SAHM lead grey

C
M
Y
K

100
67
14
3

R
G
B

0
81

149

PA 301 SAHM blue

C
M
Y
K

76
63
51
42

R
G
B

56
65
74

SAHM Gastro    02.04.2013

6

Úvodní slovo prezidenta Svazu vinařů ČR
Vážení návštěvníci,
poslední roky počasí vinařům práci příliš neu-

lehčuje . Svízele v podobě masivních jarních mrazů, 
dlouhotrvající suchá léta a velmi deštivé podzimní 
dni vytváří velkou výzvu před sklepmistry jak stano-
vit správnou dobu sběru hroznů, jak reagovat na ak-
tuální úroveň cukernatosti moštu či obsahu kyselin . 

Vyžaduje to zvýšenou míru improvizace a inova-
tivnosti . Podle výsledků Národní soutěže vín a Sa-
lonu vín se však zdá, že naši producenti jsou dobře 

připraveni, se zdá se již stálými klimatickými změnami popasovat . Vína roč-
níku 2016, kterých je v Salonu vín většina, jsou velmi výrazná, ovocitá, svěží 
a lahodná . Samozřejmě i vína starších ročníků, která měla to štěstí, a po 
tříkolovém hodnocení se dostala do kolekce Salónu vín ČR, nabízí každému 
milovníku vína tu nejvyšší kvalitu . Každý ročník Salonu je něčím zvláštní a 
specifický . Ten letošní je mimořádný velkým počtem zastoupených vinař-
ství v kolekci jak Salonu vín, tak i vín oceněných stříbrnou medailí . Jednak 
to svědčí o velkém zájmu vinařů o účast v  Salonu, ale taky o rozšiřování 
počtu našich producentů vyrábějících špičková vína . Přeji Vám příjemné 
hledání toho Vašeho nejlepšího z nejlepších v kolekci vín, kterou Vám pro 
letošek předkládáme .

Na zdraví

    JUDr . Tibor Nyitray
    Prezident Svazu vinařů ČR
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2018

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

zlatou medailí “Salon vín České republiky 2018“ 
prezentovaná v degustační expozici Národního 
vinařského centra ve Valticích . Jedná se již o 18 . 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 .  více než 85 bodů a 10 z nich dokonce více 
než 90 bodů . Tyto výsledky odráží vysoké a zároveň velmi vyrovnané hodno-
cení jejich kvality . Současně byla u těchto vín posuzována jejich senzorická 
struktura, mohutnost a aromatický profil . Tyto výsledky byly zpracovány do 
přehledné grafické podoby systémem vyvinutým ve spolupráci Národního 
vinařského centra ve Valticích a Zahradnické fakulty Lednice Mendelovy 
univerzity v Brně . Každý návštěvník tak během ochutnávání může srovnávat 
vlastní senzorické pocity s  názory profesionálních degustátorů, znázorně-
ných 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 2016, a to více než 89 % . Su-
chý a teplý podzim v roce 2015 umožnil sklízet velmi vyzrálé a zároveň zdravé 
hrozny . Jarní mrazy v roce 2016 způsobily velké ztráty a nejednotné vyzrá-
vání hroznů zejména ve vinicích lokalizovaných v  dolinách a na rovinách . 
Tam, kde mrazy neškodily, byla však úroda více než průměrná a teplé počasí 
umožnilo hroznům dosáhnout aromatické i fenolické zralosti . Tuto kolekci 
vín zdařilých ročníků 2015 a 2016 doplňují vynikající vína starších ročníků, je-
jichž kvalita a nezaměnitelný charakter přesvědčily 35 přísných senzorických 
hodnotitelů rozdělených do 5 komisí závěrečného hodnotícího kola .

Ochutnejme tedy bílá i červená vína, pomocí našich smyslů je srovnávej-
me, hledejme jejich odrůdová specifika i rozdíly dané jejich odlišným půvo-
dem či ročníkem . 

 doc . Ing . Josef Balík, Ph .D .
 předseda hodnocení Salonu vín - Národní soutěže vín ČR 2018
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Úvodní slovo ředitele 
Národního vinařského centra

Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v rukou katalog již 18 . ročníku Salonu vín 

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

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

Degustační komise vybrala dle statutu soutěže 
nejlepších 100 vín, které byly oceněny Zlatou me-
dailí Salonu vín ČR . Další vína z  finální dvoustov-

ky byla oceněna Stříbrnou medailí Salonu vín ČR za předpokladu, že ve 
finálním kole obdržela v  hodnocení 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) . 

Osobně jsem měl možnost většinu hodnocených vín ochutnat a jsem 
přesvědčen, že úroveň kolekce Salonu vín je opravdu vynikající .

Jsem velmi rád, že od prvního ročníku jde úroveň našich vín, soutěže i 
degustační expozice neustále nahoru . Degustační expozice Salonu vín ČR 
je skutečným reprezentantem našich vín a vinařství . Recepce degustační 
expozice slouží současně jako informační centrum o našem víně – nalez-
nete zde informační materiály o vinařství a vinařské turistice včetně infor-
mačních materiálů o turistických možnostech v regionu . 

Jsme velmi rádi, že zájem o soutěž a navazující degustační expozici 
stále roste . V loňském roce byla návštěvnost opět rekordní a některý z de-
gustačních programů využilo téměř 23 000 milovníků našich vín .

Stále pro vás připravujeme novinky a další vylepšení . Letos to bude 
například interaktivní mapa vín a vinic na našich webových stránkách . 
Kromě organizace Salonu vín se Národní vinařské centrum věnuje také 
další velmi bohaté obecně-prospěšné činnosti k  propagaci našich vín, 
např . tisk informačních brožur, naučných plakátů o našich vínech, propa-
gačních kalendářů atd .

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 

2012 přihlášeno 1211 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových, červených a 
šumivých vín . Titulem „Zlatá medaile Salonu vín České republiky 2018“ bylo 
oceněno 100 vín . V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno 73 vín 
bílých, 23 vín červených a 2 vína šumivá a 2 růžové víno . Odrůdová skladba 
čítá vína z 19 odrůd révy vinné a 7 vín cuvée . Nejúspěšnějšími odrůdami le-
tošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 17 zastoupeními, Rulandské šedé, 
Veltlínské zelené a Chardonnay s 8 zastoupeními, Sauvignon se 7 zastou-
peními, Ryzlink vlašský, Pálava a Frankovka s 5 zastoupeními a Rulandské 
bílé, Merlot, Cabernet Sauvignon a Tramín červený se 4 zastoupeními . Dle 
jakostního zařazení je 50 vín v pozdním sběru, 27 vín ve výběru z hroznů, 
7 kabinetních vín, 5 vín VOC, 3 výběry z bobulí, 2 vína jakostní, šumivá a 
výběr z cibéb a 1 víno ledové a slámové . 

Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2015 s  53 víny a ročník 2016 
s 37 víny . Nejstarší víno je z roku 2008 . Nejúspěšnější vinařskou podoblastí 
byla podoblast mikulovská s 30, dále velkopavlovická s 26, slovácká s 23 a 
znojemská s 17 víny . Vinařská oblast Čechy bude zastoupena 3 víny z měl-
nické podoblasti . V  letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Vinselekt 
Michlovský a .s . s 9 víny, Zámecké vinařství Bzenec s .r .o . se 6 víny, Habánské 
sklepy spol . s r .o ., Vinařství Josef Dufek a Vinařství MIKROSVÍN MIKULOV a .s . 
se 4 víny . Celkem dodá vína do expozice Salonu vín rekordní počet 59 vi-
nařských firem . 

  Ing . Marek Babisz
  hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Národní soutěž vín
5 nominačních soutěží – celkově přihlášeno 2 073 vín

Vinařská podoblast Znojemská

Vinařská podoblast Mikulovská

Vinařská podoblast Velkopavlovická

Vinařská podoblast Slovácká

Vinařská oblast Čechy

První kolo
na základě nominací přihlášeno 1 211 vín 
Top 200 vín postupuje do finálního kolo

Finální kolo
vybere 100 vín s titulem „Zlatá medaile Salon vín 2018“  
a šampiona a vítěze kategorií
na základě bodového ocenění vybere 86 vín  
s titulem „Stříbrná medaile Salon vín 2018“

postupuje 200 vín

přihlášeno 1 211 vín

100 vín
Zlatá medaile 
Salon vín 2018

86 vín 
Stříbrná medaile Salon vín 2018

www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

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



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

11

Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2018
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 resp . 0 – 4 g/l zbytkové-
ho cukru, která budou vybrána dle plochy vinic v jednotlivých vinařských 
podoblastech (oblasti), a to:
a . 6 nejlépe hodnocených vín z vinařské oblasti Čechy
b . 28 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c . 42 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d . 44 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e . 40 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké

b) 22 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12 resp . 4 - 45 g/l zb . cukru)
c) 10 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb . cukru) 
d) 4 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 hod-

nocenému vínu z vín s limitem 0-12 resp . 0-4 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 2018 

podle těchto kritérií:

a) 80 vín celkem v kategoriích A a E (bílá a červená vína 0-12 resp . 0-4 g/l 
zbytkového cukru), která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednot-
livých vinařských podoblastech (oblasti), a to:

  a . 3 nejvýše hodnocená vína z vinařské oblasti Čechy
  b . 14 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
  c . 21 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
  d . 22 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
  e . 20 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké
b) 11 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12 resp . 4 - 45 g/l zb . 

cukru)
c) 5 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb . cukru) 
d) 2 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 2018 . 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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Vinařská mapa České republiky
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Šampion soutěže, vítězové kategorií, 
nejlepší kolekce
Kategorie A – vína bílá suchá a polosuchá (0–12 g/l zb . cukru)

Šampion soutěže a vítěz kategorie A
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, 2016, č . šarže NV220
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a .s .

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

Vítěz kategorie B
Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, 2015, č . šarže 25
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a .s .

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

Vítěz kategorie C
Tramín červený, výběr z cibéb, 2015, č . šarže NV174
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a .s .

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

Vítěz kategorie D
Rosé Bočky, VOC Modré hory, 2016, č . šarže 616
VÍNO J .STÁVEK

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

Vítěz kategorie E
Frankovka, kabinetní víno, 2015, č . šarže 2700
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a .s .

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

Vítěz kategorie G
Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno s .o ., 2011, č . šarže 2047A
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 2018
Předseda hodnocení
Doc . Ing . Josef Balík, Ph .D . 

Ředitel soutěže
Ing . Pavel Krška

Enolog soutěže
Ing . Marek Babisz

Komise: K01
Předseda komise: Ing . Pavel Chrást
Členové: Zbyněk Kopeček, Ing . Zuzana Menšíková, Ing . Luboš Oulehla, Vla-
dimír Tetur, Ctirad Králík, Milan Vašíček

Komise: K02
Předseda komise: Doc . Ing . Mojmír Baroň, Ph .D .
Členové: MUDr . Martin Křístek, Ing . Jan Stávek, Ph .D ., Lubomír Tichý, Old-
řich Drápal, Ing . Pavel Filipovszki, Ing . Miloš Vidlář

Komise: K03
Předseda komise: Doc . Ing . Miloš Michlovský, DrSc .
Členové: Ing . Richard Tichý, Libor Nazarčuk, Ing . Pavel Vajčner, Ing . Martin 
Nesvadba, Vladimír Hipper, Dipl .WSET, Ing . Josef Svoboda

Komise: K04
Předseda komise: Ing . Bořek Svoboda
Členové: MgA . Radana Vítková, Ing . František Drahonský, Mgr . Ing . Marek 
Šťastný, Ing . Ladislav Musil, Ing . Kamil Prokeš, Ph .D ., Štěpán Maňák

Komise: K05
Předseda komise: Ing . Petr Ptáček
Členové: Michal Šetka, Ing . Jan Bezchleb, Ing . Stanislav Málek, Miroslav Ma-
jer, Ing . Libuše Vrbová, Ing . Evžen Kašpárek
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Průvodce návštěvníka expozicí 
Salonu vín ČR 2018

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 2018 . 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 2018“, 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:

autolyzátové
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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, pražené oříšky, karamel, slad)
bylinné (listy rybízu, kopřiva, tráva, zelené rajče, seno)
kořenité (bílý pepř, koření)
barikové (dřevité, pryskyřičné, cedr, vanilka, kokos, toast, káva, kouř)
autolyzátové (brioška, bisciut, droždí, máslo)
minerální a ostatní (minerální, pazourek, petrolej, . . .)

autolyzátové
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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
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w
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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



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
Perná
Purmice
suché 
9.10.2015
52,7
24,4
2846
3 300      
0,7
4,5
13,6
20,6
Nastupující lahvová zralost zavařených ryn-
glí, přezrálých cibébujících hroznů přechází 
v chuti do kandovaných citrusů s medovou 
kořenitostí a elagotaninovým závěrem.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2024
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

26

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

1
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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
2016
pozdní sběr
Klentnice
Bavorsko
suché 
16.11.2016
20,0
22,4
NV220
3 335      
2,0
7,4
12,5
27,7
Víno zlatavé barvy s vůní medu, hrozinek 
a citrusu (grepu). Plná, dlouhá a intenzivní 
chuť ve které jsou cítit opět medové a hro-
zinkové tóny.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2021
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

Evidenční číslo vína:   

27

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

2
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský
2015
pozdní sběr
Perná
Purmice
suché 
26.10.2015
42,0
23,0
35
5 065      
6,4
6,3
12,7
23,6
Víno sytější zlaté barvy s olivovým odles-
kem. Bohatá vůně vyniká tóny broskvové 
šťávy a mandlí ve smetaně. Chuť je vyváže-
ná a šťavnatá, objevují se náznaky rozinek 
a pomerančové kůry. Minerální dochuť je 
zcela v souladu s tímto výjimečným terroir 
pálavského masivu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - podob-
last Mikulovská 2017, Zlatá medaile Prague 
Wine Trophy 2017
2017-2025
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

28

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

3



29

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
2016
pozdní sběr
Novosedly
U Božích muk
suché 
4.10.2016
40,0
21,0
17/2016
1 335      
8,8
6,9
12,0
25,3
Víno se vyznačuje silně minerálním charak-
terem, plným pevné struktury a lahodné 
vyváženosti. Zajímavý je až extrémní projev 
buketních látek a minerální svěžest tohoto 
vína. Chuť je pikantní a ovocná, plná naslád-
lých náznaků meruněk a lučních květů.

2017-2020
Vinařství Na Soutoku, Karel Průša

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:

Veltlínské zelené
2015
pozdní sběr
Mikulov
Za cihelnou
suché 
27.10.2015
46,0
21,0
5261
2 665      
1,2
5,7
12,6
21,0
Vůně je medově kořenitá, s jemným tónem 
citronového sorbetu. V chuti suché a širo-
ké, s pevnou kyselinou, která je podpořena 
jemnou slaností. V dochuti příjemně pepř-
naté.
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2017, 
Zlatá medaile Národní soutěž vín - podob-
last Mikulovská 2017
2017-2023
Zámecké vinařství Bzenec 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
2016
pozdní sběr
Žarošice
Nové hory
suché 
3.10.2016
13,2
21,6
3/17
1 225      
2,0
6,9
12,5
19,4
Suché svěží víno s aromatikou grepů a citru-
sů a jemnou pikantní chutí.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast 2017
2017-2020
Vinařství Žarošice - Petr Svoboda

Evidenční číslo vína:   

31

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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
2016
pozdní sběr
Týnec
Vinohrady
suché 
21.10.2016
41,0
21,2
11/16
4 130      
3,0
5,7
13,0
19,7
Barva vína je světle žlutá se zelenkavými 
tóny. Ovocná vůně po čerstvém ovoci, s tó- 
ny bělomasé broskve, manga, kiwi a letního 
jablíčka je doplněna o příjemnou kořenitou 
vůni bílého pepře. Chuť je osvěžující s ovoc-
nými tóny po broskvích, tropickém ovoci a 
květovém medu, s příjemně šťavnatou ky-
selinkou. 
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast 2017
2017-2020
BMVinařství s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

7



33

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
Skoronice
Slíny
suché 
6.11.2015
71,0
23,0
5263
1 200      
3,1
5,8
12,9
22,7
Vůně je nevtíravá, s tóny kdoulí a mandlí. 
Chuť je harmonická, s tóny zeleného pepře 
a limetkovou kyselinkou. Dochuť je nasládlá 
a dlouhá.
Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 2017, 
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká 
podoblast 2017
2017-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

33

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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
kabinetní víno
Olbramovice
Olbramovická hora
suché 
2.11.2015
37,0
20,0
6615
12 930      
5,1
6,2
12,0
22,9
Elegance a harmonie letních jablek a čers-
tvě rozkrojeného ananasu ve vůni je v chuti 
skvěle podpořena výraznou kořenitostí a 
stopou pro region tolik typického bílého 
pepře v závěru.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2017
2017-2019
DAVINUS 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
2016
pozdní sběr
Velké Bílovice
Nová hora
suché 
8.10.2016
85,0
22,6
11-16
4 800      
6,4
6,3
12,5
22,4
Víno má krásnou vyzrálou zelenožlutou 
barvu. Vůně je výrazná s jemnými ovocnými 
tóny. V chuti je víno plné, harmonické s ko-
řenitými tóny a delším závěrem.
Zlatá medaile Národní soutěž vín -Velkopav-
lovická podoblast 2017, Zlatá medaile Wein-
parade Poysdorf 2017
2017-2020
Vinné sklepy Zapletal

Evidenční číslo vína:   

35

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

10

Pozdní sběr
2016
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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
2016
pozdní sběr
Lipov
Dlouhé pole
suché 
8.10.2016
40,0
21,2
22/2016
2 665      
6,6
7,0
12,5
26,2
Tento „Veltlín“ je lehce pitelné víno s obrov-
ským spektrem ovocných vůni a velmi la-
hodnou chutí, která těží z ideální kombinace 
kyselin a velmi nízkého zbytkového cukru.

2017-2021
Vinařství Na Soutoku, Karel Průša

Evidenční číslo vína:   

36

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

11

Vinařská oblast:  Morava
Vinařská podoblast:  Slovácká
Vinařská obec:  Lipov 
Viniční trať:   Dlouhé pole
Veltlínské zelené, pocházející z moravských vinic, si v 
poslední době opět začalo získávat srdce milovníků 
dobrých moravských vín. Může za to jeho svěžest a 
„mladistvá veselost“, která dokáže svou pikantností a 
šťavnatostí potěšit téměř každého. Tento „Veltlín“ je lehce 
pitelné víno s obrovským spektrem ovocných vůni a velmi 
lahodnou chutí, která těží z ideální kombinace kyselin a 
velmi nízkého zbytkového cukru. 

Doporučená teplota servírování je 8o až 10oC. Doporučujeme speciálně ke všem 
jemným pokrmům, ale i k exotičtějším úpravám mořských plodů. 

jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, suché
Limitovaná edice 2666 lahví / Limited edition of 2666 bottles

Datum sběru hroznů:    8.10.2016
cukernatost hroznů:   21,2o ČNM
celkové kyseliny:    7,0 g/l
zbytkový cukr:    6,6 g/l
bezcukerný extrakt:   26,2 g/l 
Ověřte si původ tohoto vína na: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ odkaz „ZATŘÍDĚNÍ VÍNA“

Veltlínské zelené 2016

Číslo šarže/ dávky: 22/2016, Ev.č. jakosti: 65I1-17/5

Alk. 12,5 % obj. 

Nevratný obal

Objem: 0,75l

Veltlínské zelené

podoblast Slovácká

pozdní sběr
2016
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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
33 100      
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 Národní soutěž vín - Znoj-
emská podoblast 2016, Stříbrná medaile na 
mezinárodní soutěži vín FESTWINE 2016, 
Zlatá medaile SALON VÍN ČR 2017, Stříbrná 
medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2017, Zlatá 
medaile Národní soutěž vín - Znojemská po-
doblast 2017
2017-2022
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

37

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

12

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:

Neuburské
2016
výběr z hroznů
Perná
Kotelná
suché 
9.11.2016
66,0
25,0
19
2 000      
5,4
6,9
13,5
27,7
Víno výrazně zlaté barvy. Bohatá vůně spo-
juje tóny přezrálého ovoce, jako jsou máslo-
vé hrušky či ryngle a sušené pomerančové 
kůry. Chuť je extraktivní a jemně botrytická. 
Projevuje se hravou kyselinkou, lehkou ze-
mitostí a příjemně slanou dochutí.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2022
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

38

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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:

Chardonnay
2015
pozdní sběr
Perná
Věstoňsko
suché 
27.10.2015
122,8
24,2
2711
3 950      
0,5
6,2
13,4
19,1
Nazrálý buket jižních žlutomasých peckovin 
doprovází v chuti rozinky, zavařené meruň-
ky s lehkým závěrem karamelovaného Crè-
me brûlée.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2027
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

39

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

14
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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
2016
pozdní sběr
Tvrdonice
Nové vinohrady
suché 
16.9.2016
40,0
21,2
14/16
4 670      
0,6
6,2
13,5
22,6
Víno má jiskrně žluto zelenkavou barvu. 
Vůně je široká s tóny zralého ananasu, va-
nilky, manga a žlutého melounu. V chuti se 
objevují smetanovo-vanilkové tóny, mletá 
skořice, sušené meruňky a zralý pomeranč. 
Svěží kyselinka a dlouhá intenzivní dochuť, 
podtrhuje celkový charakter tohoto vína. 
Zlatá medaile Festwine 2017, 3* TOP 77 vín 
České republiky 2017, Stříbrná medaile Ná-
rodní soutěž vín - Slovácká podoblast 2017
2017-2020
BMVinařství s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

40

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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:

Chardonnay
2016
výběr z hroznů
Nosislav
Kacířky
suché 
25.10.2016
90,0
24,2
6369
16 000      
0,7
6,5
13,5
23,9
Víno bylo mícháno 8 měsíců na jemných 
kvasničných kalech. Díky tomu si můžete 
vychutnávat Chardonnay, které maximálně 
vystihuje potenciál odrůdy. Můžeme cítit 
tóny kandovaného ovoce, oříšky a krémo-
vitost. V chuti je tělnaté, plné, s nádechem 
ovocitosti a jemnosti. Víno je připravené na 
dlouhé zrání na lahvi.
Stříbrná medaile VINAGORA 2017, Zlatá me-
daile VINO LJUBLJANA 2017, Bronzová me-
daile KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2017
2017-2025
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

41

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

16

Znovín Znojmo

Chardonnay

2016

13,5 % obj. 0,75 l

S U C H É

bílé víno s přívlastkem
výběr z hroznů

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST VELKOPAVLOVICKÁ

VINAŘSKÁ OBEC NOSISLAV
VINIČNÍ TRAŤ KACÍŘKY
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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 Grand Reserva No. 3
2015
pozdní sběr
Vrbovec
Sv. Urban
suché 
6.10.2015
30,0
23,6
1516
2 250      
1,7
7,2
14,0
21,0
Křišťálově čisté víno se zářivě zelenkavou 
barvou, velmi bohatá viskozita. Vůně je in-
tenzivní, čistá, s výrazným tónem kvalitního 
sudu, připomínají smetanu, vanilku, kara-
mel a exotické ovoce. Chut je mmimořádně 
opulentní, šťavnatá s bohatými tóny citrusů, 
karamelu a dřeva. Dlouhý závěr.

2017-2025
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

42

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

17
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2013
pozdní sběr
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, Zlatá medaile Salon vín 2017
2017-2022
Templářské sklepy Čejkovice

Evidenční číslo vína:   

43

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice
Dlouhá hora
suché 
7.10.2015
80,0
22,8
107/15
 6 670      
3,8
5,8
13,0
21,4
Víno jiskrné zlatožluté barvy. Vůně je velmi 
koncentrovaná, s projevy přezrálého ovoce, 
medového melounu a nádechem grape-
fruitu. Díky ležení v dubových sudech se 
projevují tóny vanilky. Chuť velmi příjemně 
navazuje na vůni. Při prvním doušku okouzlí 
zralými citrusy, které se spolu s medovými 
tóny rozlévají po celou dobu pití.
Víno zrálo 9 měsíců v sudech typu barrique.
2017-2027
Rodinné vinařství SEDLÁK

Evidenční číslo vína:   

44

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

19

RODINNÉ VINAŘSTVÍ

CHARDONNAY
POZDNÍ SBĚR
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Burgundským odrůdám svědčí zrání 
v sudech. Proto i toto Chardonnay 
leženo devět měsíců v dubovém sudu. 
Chuť velmi příjemně navazuje na vůni 
s tóny vanilky, které přecházejí  
do zralých citrusů a až medových 
náznaků.

Rod Sedláků hospodaří na vlastních 
vinicích už po čtyři generace. Našim 
předkům vždy pomáhali v práci koně 
a sedlák s koněm se proto stal i naším 
symbolem. Znamená pro nás poctivost 
v přístupu k vínům i lidem. Naše vína 
jsou z odrůd typických pro naši oblast 
a hroznů zdejších vinic.



45

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
Dolní Kounice
Karlov
suché 
1.10.2015
52,0
23,8
1512
3 460      
4,3
8,1
14,0
24,9
Víno zlatavé barvy, ve vůni tóny akátového 
medu a meruňkového džemu. V chuti lze 
rozpoznat ananas, vlašský ořech a náznak 
citrusů. Lehce doplňuje kyselinka a typické 
kounické minerální tóny. 
Stříbrná medaile Salon vín 2017, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín - Znojemská pod-
oblast 2017
2017-2020
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš 
Oulehla

Evidenční číslo vína:   

45

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

20
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2016
výběr z hroznů
Vracov
Klínky
suché 
28.10.2016
77,0
24,5
6316
10 250      
5,2
7,8
13,6
25,8
Víno barvy lipového květu. Ve vůni rozmani-
té, s tóny zralého žlutého ovoce, propolisu a 
s jemnými náznaky rozinek. V chuti středně 
plné, se šťavnatou limetkovou kyselinkou a 
zajímavou délkou. V dochutí čisté, s typicky 
lískooříškovou dochutí.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2017, 
Stříbrná medaile Galerie rulandských vín ČR 
2017, Zlatá medaile a Vítěz kategorie A - Slo-
vácká podoblast 2017
2017-2023
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

46

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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:

Rulandské bílé
2015
pozdní sběr
Bzenec
Hašneky
suché 
22.10.2015
80,0
22,0
16395
20 250      
1,1
5,1
13,0
20,0
Vyšší žluto zlatavá barva, jemně chlebnatá 
vůně s výraznými tóny ovoce, chuť je jemně 
pikantní se svěžím závěrem.
Zlatá medaile OENOFORUM 2017, Zlatá me-
daile Prague Wine Trophy 2017, Zlatá medai-
le Král vín ČR 2017, Zlatá medaile Národní 
soutěž vín  - Slovácká podoblast 2017
2017-2018
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

47

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

22
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé
2016
pozdní sběr
Vrbice
Skale
polosuché
22.10.2016
100,0
23,0
39-16
2 665      
4,7
7,0
12,2
23,4
Extraktivní víno zlatavé barvy s intenzivním 
aroma a znatelnými tóny dubového sudu, 
ve kterém zrálo. V chuti je harmonické, plné 
s dlouhou viskózní dochutí.

2017-2020
MITOMA Vrbice s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

48

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:

Rulandské bílé
2015
výběr z hroznů
Vracov
Klínky
suché 
23.10.2015
51,0
24,5
5224
2 665      
8,1
6,3
12,9
24,5
Výrazná, velmi bohatá vůně, s tóny přezrá-
lých broskví a meruněk. V chuti intenziv-
ní, velmi široké, s dobrou plností. Projevu 
sekunduje šťavnatá kyselinka a příjemně 
medová dochuť.
Velká zlatá medaile Concours Mondial de 
Bruxelles 2017, Bronzová medaile Decanter 
2017, Zlatá medaile Prague Wine Trophy 
2017, Šampion - Cena hejtmana JmK Galerie 
rulandských vín ČR 2017, Zlatá medaile Slo-
vácká podoblast 2017
2017-2022
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

49

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

24
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2016
pozdní sběr
Nový Přerov
Na štrekách
suché 
29.9.2016
56,7
23,3
2972
40 760      
0,3
7,0
12,9
21,6
Vyvážený buket přezrálých hrušek, peče-
ných jablek s hřebíčkem a skořicí doplňuje 
vanilka Crème brûlée se strukturovanými 
elagotaniny v závěru.

2017-2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

50

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

25
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2015
pozdní sběr
Nový Přerov
Na štrekách
suché 
15.9.2015
17,7
22,2
2763
6 040      
3,0
6,2
12,9
18,9
Expresivní projev kandovaných citrusů do-
provází dropsové zahradní ovoce s příjem-
ným závěrem světlých rozinek a sušených 
hrušek.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2027
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

51

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

26
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace: 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2016
pozdní sběr
Velké Němčice
Punty
suché 
14.10.2016
72,0
22,4
L6004
1 335      
4,9
6,0
13,7
24,5
Lahodná odrůdově medová vůně s tóny 
přezrálých mandarinek dokonale souzní  
s chutí sušeného a kandovaného tropického 
ovoce, která je doplněna chlebovými tóny  
s příjemně asimilovanými kyselinami.
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2017 - Vel-
kopavlovická podoblast 2017
2017-2021
Kamil Prokeš vinařství

Evidenční číslo vína:   

52

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

27
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2016
pozdní sběr
Vrbovec
Lampelberg
suché 
10.10.2016
87,0
24,0
2976
6 530      
4,1
6,3
12,9
21,0
Vyvážená vůně vanilky a vyzrálých hroznů, 
mandlí a sušeného ovoce je harmonicky do-
plněna o prvky tropických dužnatých plo-
dů, které dokonale souzní s příjemně asimi-
lovanými kyselinami a výraznou kořenitostí.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín podob-
last ZNOJEMSKÁ 2017
2017-2027
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

53

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

28
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 

 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2016
výběr z hroznů
Olbramovice
Na vyhlídce
suché 
13.10.2016
92,0
24,4
2977
4 830      
5,5
7,0
13,8
27,7
Vůně ovocitého dropsu s lehkou karame-
lovou skořicovostí přechází do pečeného 
jablečného koláče s jemným citrusem v do-
chuti.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Zno- 
jemská podoblast 2017
2017-2027
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

54

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

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 šedé BB barrique 
2008
výběr z bobulí
Velké Bílovice
Zadní hora
polosuché
3.10.2008
60,0
27,4
824
1 600      
6,1
7,1
12,5
22,6
Barva je sytá zlato - žlutá, ve vůni kouřové 
tóny, v chuti medové tóny a vanilka. 
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2017, Stříbrná medaile 
Král vín 2017; Víno zrálo 15 měsíců v dubo-
vých sudech.
2017-2020
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

55

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

30
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Víno - odrůda, název:
 

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay & Pinot gris  
barrique
2015
pozdní sběr
Popice
Sonberk
suché 

48,0
22,0
3315
5 330      
0,2
5,6
14,0
21,6
Komplexní a plné víno s burgundským 
charakterem. Bohatá vůně žlutého ovo-
ce, špendlíků a meruněk, podpořená tóny 
ušlechtilého dubového dřeva, se stopami 
kávy, karamelu a vlašských ořechů. Na pat-
ře převažuje v první fázi ovocnost, později 
se projevují oříšky, kakao a smetana. Chuť i 
vůní osvěžuje dotek eukalyptu. 
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2024
SONBERK a.s.

Evidenční číslo vína:   

56

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

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:

Chardonnay & Pinot blanc  
barrique
2015
výběr z hroznů
Svatobořice-Mistřín
Tabule
suché 
21.10.2015
107,0
24,4
11915
1 200      
0,7
5,7
14,0
23,3
Víno po celou dobu svého vývoje fermento-
valo a zrálo ve francouzských burgundských 
sudech s lehkým vypálením, téměř bez po-
užití oxidu siřičitého. Vůně je typická pro 
Pinot Blanc s tóny hrušky, kdoule a jemně 
vypáleného sudu. V chuti je mohutné s vel-
mi dlouhou krémovou dochutí. 
Stříbrná medaile Galerie Rulandských vín 
Kyjov 2017; Víno zrálo v nových barikových 
sudech z Francie po dobu 20 měsíců.
2017-2032
Vinařství Josef Dufek

Evidenční číslo vína:   

57

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

32
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cuvée Premiéra
2015
pozdní sběr
Moravské Bránice / Mělčany
Nová hora / Veselá hora
suché 
10.10.2015
39,0
21,5
SGRB
4 000      
0,7
4,7
13,0
19,3
Barva vína je svěží, světle zelenkavá se zlata-
vými odlesky. Vůně je příjemná, květinová, 
v závěru s jemnou vůní čerstvě pečeného 
chleba. Chuť vína je plná, hebká, příjemná s 
příjemným zbytkovým cukrem a osvěžující 
pomerančovou kyselinkou. 
Champion Cuvée Ostrava 2017, Zlatá me-
daile Oenoforum 2017, Top 77 vín ČR 2017; 
Zrálo v nových dubových sudech 9 měsíců 
na kvasnicích. Cuvée 70% Sauvignon a 30% 
Rulandské bílé.
2017-2022
Vinařství Jan Plaček

Evidenční číslo vína:   

58

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

33

2015

pozdní sber

PREMIÉRA
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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
2016
VOC Znojmo
Hnanice
Knížecí vrch
suché 
3.10.2016
60,0
22,1
17/16/RR
4 130      
0,5
7,2
13,0
23,0
Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky 
a dobrou viskozitou. Vůně je čistá, inten-
zivní, ovocná s  nádechem čerstvých meru-
něk, lipového květu a bylinek. Chuť je plná, 
šťavnatá s velmi dobrou ovocnou kyselinou 
doplněnou o tóny meruňky a citrusových 
plodů. Závěr vína je dlouhý s příjemnou ky-
selinou typickou pro tuto odrůdu. 

2017-2022
Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

59

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

34
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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
kabinetní víno
Liběchov
Liběchovská
suché 
16.10.2015
80,0
20,5
15/15
1 050      
1,0
8,4
12,4
22,7
Světle zelenkavě žlutá barva se stříbrnými 
odlesky. Vůně bohatá, čistá s nádechem 
žlutých květů, sušených meruněk, zralých 
grepů a jemných tónů ananasu. Chuť je 
velmi svěží, výrazná, dynamická s pikantní 
kyselinkou, tóny meruněk s citrusy. Velmi 
dlouhý závěr.
Zlatá medaile Litoměřický hrozen 2017, Zla-
tá medaile Král vín ČR 2017, Stříbrná mediale 
Národní soutěž vín - oblast Čechy 2017
2017-2024
Bc. Luděk Vondrák

Evidenční číslo vína:   

60

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

35

Vinaská oblast echy
podoblast Mlnická

tra Libchovská

Obsahuje
oxid siiitýGLwww.vino-melnik.cz

Jakostní víno s pívlastkem kabinet
suché

íslo are: 15/15, evidenní íslo jakosti: 86D1-16/10

Plnno vinohradníkem

Bc. Ludk Vondrák
torchova stezka 651, Mlník - Mlazice, víno z R

2015
0,75 l

Alk. 12,5 % obj.

Ryzlink rýnský



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:

Ryzlink rýnský
2016
pozdní sběr
Perná
Pravá klentnická
suché 
7.11.2016
42,0
21,7
1630
2 000      
1,3
7,1
13,0
22,2
Ryzlink z trati Pravá klentnická snoubí ve 
vůni lipový květ s meruňkami. Výraznou vá-
penitost příjemně doplňuje chuť čerstvého 
čaje z lipového květu.

2017-2022
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

61

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

36
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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
2016
pozdní sběr
Hrádek
Pustina
suché 
30.9.2016
60,0
21,0
018/16
6 270      
6,1
5,6
12,2
18,9
Vůně vína připomíná sušené meruňky, citru-
sy s jemnými minerálními tóny. Chuť je plná, 
harmonická s dlouhou dochutí.

2017-2021
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, 
a.s.

Evidenční číslo vína:   

62

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

37

Ryzlink rýnský

Ryzlink rýnský
pozdní sběr, 2016

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

Nevratná láhev
Obsahuje oxid siřičitý
Obsahuje oxid siričitý

Vinařská oblast Morava
Znojemská podoblast
Vinařská obec Hrádek
Viniční trať Pustina
Víno s přívlastkem, suché
Víno s prívlastkom, suché
Č. šarže 018/16, ev. č. jakosti: 129F1-17/12

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

2 0 16

Krásné víno s vůní připomínající ovoce, zejména sušené meruňky a citrusy. 
Chuť je plná, harmonická s dlouhou dochutí a jemnými minerálními tóny.
Doporučujeme k rybám, drůbežímu masu a k sýrům.
Doporučená teplota podávání je 8–12 °C. Skladujte bez přístupu světla tak, 
aby byl korek zalit vínem. Víno je možné archivovat.
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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
Bzenec
Horní hory
suché 
23.10.2015
50,0
21,0
15901
28 000      
1,6
7,0
12,7
22,4
Zralý Ryzlink výrazné zlatavé barvy, inten-
zivního květového aroma lípy s lehkým do-
tekem meruněk a s jemným petrolejovým 
nádechem. V chuti je víno výrazně suché  
s dominancí pikantní charakteristické ky-
seliny. Chuť je výrazná, šťavnatá se středně 
dlouhou perzistencí.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2017, Zlatá 
medaile GRAND PRIX VINEX 2017, Velká zlatá 
medaile KRÁL VÍN České republiky 2017
2017-2020
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

63

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

38
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2015
pozdní sběr
Bořetice
Terasy
suché 
6.11.2015
41,0
23,0
20/15
8 720      
3,2
7,1
12,5
23,9
Výrazné plné vyvážené víno žlutozlatý od-
stín barvy. Jemná minerální bohatá vůně  
s nádechem rozkvetlých růží, sušených me-
runěk a s jemnými tóny kandovaného ovo-
ce, oříšků, medu a s výrazným minerálním 
tónem. Chuť plná jemně kořenitá připomí-
nající grapefruit, meruňky, vařenou hruštič-
ku a s jemnými tóny lipového thé.
Zlatá medaile Král vín ČR 2016, Zlatá medai-
le FESTWINE 2017, Suchá vína online UE - vy-
brané víno, TOP 30 vín MH Velké Pavlovice 
2017, Zlatá medaile EPICURE /SK 2016, Zlatá 
medaile Chrudim 2016, Stříbrná medaile 
AWC Vienna 2017, Stříbrná medaile MUN-
-DUS 2017
2017-2021
Rodinné 
vinařství 
Jedlička, 
Bořetice a.s.

Evidenční číslo vína:   

64

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

39
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 

 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2015
kabinetní víno
Liběchov
Liběchovská
suché 
26.10.2015
52,0
20,8
C5/15
4 000      
4,5
7,4
12,0
25,2
Barva světle žlutozelená, vůně výrazná, svě-
ží, ovocná, přecházející do lipového květu 
a meruňky. V chuti svěží výrazné kyseliny. 
U lahvově zrajícího vína přechází příjemná 
mineralita do plnosti a kořenitosti.
Šampion a Zlatá medaile Národní soutěž vín 
- oblast Čechy 2017; Stáří vinice 30 let. 
2017-2022
Školní statek Středočeského kraje Mělník

Evidenční číslo vína:   

65

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

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:

Ryzlink rýnský
2015
pozdní sběr
Liběchov
Liběchovská
suché 
27.10.2015
45,0
21,6
N26/15
2 400      
5,0
8,6
12,0
26,0
Barva světle žlutá až zlatavá, vůně decentní, 
svěží, ovocná, mírně kořenitá, s náznakem 
lipového květu, broskve a meruňky. Pomalu 
zrající víno získává harmonii vývojem buket-
ních látek a kyselin. U lahvově zrajícího vína 
přechází příjemná mineralita do plnosti a 
kořenitosti.
Stáří vinice 30 let.
2017-2022
Školní statek Středočeského kraje Mělník

Evidenční číslo vína:   

66

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

41



67

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
Klínky
suché 
20.10.2015
98,0
22,0
5494
2 000      
5,2
7,0
12,4
23,2
Víno s komplexní vůní zralých meruněk a 
limetek. V chuti zábavné, s pěknou šířkou, 
šťavnatou kyselinkou a hladkým doznívá-
ním.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast 2017, Zlatá medaile Prague 
Wine Trophy 2017
2017-2023
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

67

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

42
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 

 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2016
kabinetní víno
Petrov
Tmice
suché 
10.10.2016
75,0
22,0
34/2016
1 335      
5,6
7,8
12,9
23,6
Aroma po citrusech s převažujícími limetka-
mi, následováno lipovým květem. Chuť je 
plná, harmonická s výraznou kyselinkou a 
dochutí po červeném grepu.
Vítěz kategorie Vinum Juvenale 2017
2017-2020
Ing. Luděk Botur – Víno Botur

Evidenční číslo vína:   

68

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

43

RYZLINK RÝNSKÝ
• 2016 •

kabinetní víno



69

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
Za cihelnou
suché 
24.10.2015
46,0
24,0
26
5 330      
8,2
7,9
12,6
23,8
Optimálně vyzrálé hrozny dávají vzniknout 
vínu s vynikajícím potenciálem. Vůně je vel-
mi komplexní a rozmanitá. Ucítíte citrusové 
ovoce s lehkým květinovým nádechem.  
V pikantní chuti jsou jasně zřetelné zralé 
meruňky. Lehký zbytek cukru podporuje 
šťavnatost a minerální slanost výborně vy-
plňuje dochuť tohoto vína.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Miku-
lovská podoblast 2017, Regional Champion 
Prague Wine Trophy 2017
2017-2030
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

69

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

44
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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
Násedlovice
Nová hora
suché 
12.10.2015
59,0
21,5
5177
2 000      
8,8
7,3
12,2
23,8
Vůně jsou kořenité a bohaté. Chuť je har-
monická a perzistentní. Vyzrálé víno s vůní 
zralých meruněk a bylinek. Víno střední pl-
nosti, kterému udává směr pikantní kyseli-
na. Dochuť je příjemně perzistentní a jemně 
kořenitá.
Stříbrná medaile Vinalies Internationales 
Paříž 2017, Zlatá medaile Národní soutěž 
vín - Slovácká podoblast 2017, Zlatá medaile 
Prague Wine Trophy 2017
2017-2022
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

70

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

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
2015
VOC Znojmo
Kyjovice
Špičák
polosuché
12.10.2015
45,0
22,2
3415
13 200      
10,2
7,7
12,5
22,0
Harmonické víno jiskrné zelenkavé barvy 
se zlatavými odlesky s jemnou vůní ovoce 
a lipových květů, která ležením přechází do 
minerálně-petrolejových nuancí. Svěží chuť 
provází vyvážená kyselinka, meruňkové  
i lehce minerální tóny.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Znojem-
ská podoblast 2017
2017-2023
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

71

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

46

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

Objem 0,75 l | Alkohol 12,5 % obj. |
Zbytk. cukr 10,2 g/l | Kyseliny 7,7 g/l | Bezcukerný extrakt 22,0 g/l |
Cukernatost hroznů 22,2 ° NM | Archivace 4–6 let | Podávat vychlazené na 8–10 ° C |
Obsahuje oxid siřičitý | Hrozny sbírány 12. 10. 2015 | Evidenční č.j. 16/02/06-16.59 |
Č. šarže 3415 | Údaje k 19. 8. 2016 | Víno vyrobeno v ČR | Plněno vinařem:

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

Vinařská oblast Morava
Znojemská vinařská podoblast
Vinařská obec Kyjovice
Viniční trať Špičák

Ryzlink Rýnský
VOC | polosuché

2015 Rr
černá P185 P8842 zastupuje červenou metalickou fólii 

Lahofer_etikety VOC_RR 3415.indd   1 6.9.2016   14:28:55
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Hibernal
2015
pozdní sběr
Čejkovice
Novosady
suché 
20.10.2015
70,0
23,2
268
2 450      
2,7
6,5
13,6
22,0
Víno má zelenožlutou barvu. Bohatá vůně 
kompotovaných broskví, květu černého 
bezu a grepu je snoubena s tóny vanilkové-
ho lusku. Chuť je plná, extraktivní, s příjem-
ným projevem bělomasých broskví, meru-
něk a s lahodnou dochutí grepu a limetky.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2017; Ve dvouletých 
barrique sudech zrálo víno 14 měsíců na 
kvasnicích.
2017-2023
Ing. Petr Bíza

Evidenční číslo vína:   

72

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:

Sauvignon
2016
pozdní sběr
Horní Bojanovice
Stará hora
suché 
24.9.2016
80,0
22,8
1116
5 200      
0,9
7,2
13,0
22,3
Barva vína je zelenkavě slámová. Vůně je 
zajímavou kompozicí pupenů černého ry-
bízu, květů hluchavky, bezu a rynglí. Chuť 
vína je příjemně šťavnatá, podporuje další 
konzumaci. Mírný taninový závěr chuti evo-
kuje bylinnost v podobě čaje z čerstvě na-
sekaných kopřiv, ale také slupku z angreštu, 
která podporuje ovocnou perzistenci. 
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2017
2017-2020
VÍNO J. STÁVEK

Evidenční číslo vína:   

73

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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74

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
2016
pozdní sběr
Čejkovice
Helezný díl
suché 
23.9.2016
70,0
21,0
284
2 855      
2,3
6,6
13,3
22,0
Víno má zlatavou barvu. Bohatá vůně čer-
ného rybízu a angreštu je snoubena s tóny 
bělomasých broskví a hluchavek. Chuť je 
plná, harmonická, s příjemným projevem 
grepu, angreštu a s lahodnou dochutí čer-
ného rybízu.
Zlatá medaile OENOFORUM 2017  
2017-2021
Ing. Petr Bíza

Evidenční číslo vína:   

74

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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75

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
2016
pozdní sběr
Čejkovice
Helezný díl
suché 
23.9.2016
50,0
21,0
116
1 000      
3,1
7,7
12,9
21,9
Ve vůni tohoto vína se vyskytují typické 
odrůdové tóny, převažuje přezrálý angrešt, 
rybízový kompot, bílé květy hluchavky, aká-
tu a šalvěje. Svěží chuť přesně kopíruje od-
růdovou vůni. 

2017-2020
Ing. Martin Škrobák

Evidenční číslo vína:   

75

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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76

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
2016
pozdní sběr
Znojmo
Kraví hora
suché 
28.9.2016
40,0
22,0
12/2016
3 870      
4,1
8,4
13,0
24,3
Vynikající poloha vinice propůjčila tomuto 
vínu čerstvé a neuvěřitelně osvěžující aro-
ma černého rybízu a bezového květu. Chuť 
je lehká, velmi šťavnatá a osvěžující, s vý-
raznější pikantní kyselinkou a dlouhým, od-
růdově typickým závěrem. Díky extrémně 
šetrné technologii zpracování působí víno 
čistým a dobře vyhraněným dojmem s pře-
kvapivě plnou strukturou a komplexností a 
tím neustále nabádá k dalším douškům.
Velká zlatá medaile Král vín, Zlatá medai-
le Weinparade Poysdorf, Stříbrná medaile 
AWC Vienna 2017
2017-2019
Vinařství Na Soutoku, Karel Průša

Evidenční číslo vína:   

76

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

51



77

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon
2016
pozdní sběr
Pavlov
Sahara
suché 
1.11.2016
65,0
21,0
17375
13 350      
5,9
6,6
12,9
21,0
Světle žlutá barva, výrazné, ovocné aroma 
připomínající angrešt či rybíz, chuť je vyvá-
žená, šťavnatá, svěží.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2017, Zla-
tá medaile Národní soutěž vín - Mikulovská 
podoblast 2017
2017-2019
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

77

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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78

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
2016
výběr z hroznů
Nechvalín
Borový Čtvrtě
suché 
1.11.2016
50,0
25,2
1657
2 960      
7,2
6,8
14,7
22,0
Komplexní vůně exotického ovoce s domi-
nancí citrusů a následným nástupem černé-
ho bezu. Chuť je doprovázena černorybízo-
vým kompotem s příjemnou dochutí citrusů 
a dlouhou perzistencí. Příjemná kyselinka 
typická pro slováckou podoblast
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká 
podoblast 2016
2017-2020
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Evidenční číslo vína:   

78

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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79

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
2016
pozdní sběr
Nový Přerov
Langewarte
polosuché
22.9.2016
50,0
21,4
NV230
9 750      
8,3
7,2
12,5
26,1
Květinová vůně čajové růže a liči. V chuti 
plné, extraktivní s jemnou kyselinkou.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2021
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

Evidenční číslo vína:   

79

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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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:

Tramín červený
2015
výběr z hroznů
Mutěnice
Úlehle
polosuché
19.10.2015
45,0
24,4
1525
5 665      
11,5
6,1
13,5
23,7
Víno žluté barvy. Ve vůni lesních fialek vy-
stupují zralé banány a červená růže. Chuť 
je kořenitá, na konci doplněna zralým man-
gem.
Zlatá medaile CONCOURS MONDIAL DE 
BRUXELLES 2017
2017-2025
B\V vinařství a.s.

Evidenční číslo vína:   

80

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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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:

Pálava
2016
výběr z hroznů
Valtice
Kačisdorfské pole
polosuché
11.10.2016
71,0
24,8
713
18 880      
9,5
6,3
14,2
20,8
Zlato žlutá barva. Vůně květin s tóny čajo-
vé růže. Chuť harmonická, jemně nasládlá,  
s projevem medu a koření.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2021
MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

81

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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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:

Muškát moravský
2016
kabinetní víno
Čejkovice
Odměry
suché 
14.9.2016
60,0
20,4
0916
1 200      
5,1
5,4
12,6
20,0
Víno světle žluté barvy s velmi ovocným 
charakterem. Vůně intenzivní s tóny citru-
sových plodů, především pak mandarinek 
a limetkové kůry. Chuť je lehká s příjemně 
svěží kyselinkou.

2017-2020
Libor Pavka

Evidenční číslo vína:   

82

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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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:

Ryzlink rýnský
2015
výběr z hroznů
Dobré Pole
Staré
polosuché
28.10.2015
60,0
25,0
25
3 450      
12,6
7,1
13,2
26,5
Citrónová barva a dobrá viskozita dávají 
tušit vysokou vyzrálost hroznů. Vůně je vý-
razně meruňková a kořenitá s jemně medo-
vým závěrem. V chuti je víno široké s dobrou 
strukturou. Snoubí se v ní pikantní citrusová 
kyselinka se sladkostí cukrového melounu.
Stříbrná medaile Král vín ČR 2016, Zlatá 
medaile Prague Wine Trophy 2016, Zlatá 
medaile Oenoforum 2017, Stříbrná medai-
le Král vín 2017, Zlatá medaile Mikulovská 
podoblast 2017, Zlatá medaile Prague Wine 
Trophy 2017
2017-2025
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

83

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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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:

Rulandské bílé
2015
pozdní sběr
Němčičky
Odměry
polosladké
12.10.2015
60,0
23,0
19-15
5 330      
19,8
7,6
12,0
22,7
Toto víno po dobu dvou měsíců zrálo na 
jemných kvasničních kalech. Ve vůni převlá-
dají sušené meruňky, kandované broskve 
a fíky. Chuť kombinuje výraznější sladkost  
s medovou dochutí a svěží kyselinkou.
Stříbrná medaile VINUM JUVENALE 2015, 
Zlatá medaile Mikulovské vinné trhy, Stří-
brná medaile FESTWINE 2016, 4* TOP 77, 
Stříbrná medaile KRÁL VÍN 2016, Zlatá me-
daile VINUM MORAVIUM, Stříbrná medaile 
- Terra Wag Šaĺa, Velká zlatá medaile Fingel 
Lakes, Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 
2017, Stříbrná medaile Michelangelo Wine 
Awards, Zlatá medaile Valtické vinné trhy, 
Stříbrná medaile  WINE Degustation, Zla-
tá medaile FESTWINE 2017, Zlatá medaile 
Prague Wine Trophy 2017, 4*  TOP 77 - 2017, 
Zlatá medaile OENOFORUM 2017, Zlatá me-
daile Galerie Rulandských vín 2017, Stříbrná 
medaile Národní soutěž vín 2017, Zlatá me-
daile IWC TEXAS 
2017-2020
ZD Němčičky

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:

Rulandské šedé
2015
výběr z hroznů
Týnec
Vinohrady
polosladké
7.10.2015
76,0
24,4
17/15
1 265      
22,9
6,2
12,5
20,5
Víno je decentní lehce žluté barvy. Intenziv-
ní vůně kandovaného ovoce v karamelu je 
podpořená o kouřové tóny toastovaného 
dřeva a špetku vanilky. Robustní víno zaplní 
ústa silnou, teplou chutí s jemně karamelo-
vo vanilkovou dochutí. Intenzivní a bohatá 
chuť koresponduje s vůní. 
Zlatá medaile MUN-DUS 2017, Stříbrná 
medaile Bojnice 2017, Stříbrná medaile Mi-
kulovské vinné trhy 2017, Zlatá medaile Ná-
rodní soutěž vín Slovácká podoblast 2017, 
Bronzová medaile KRÁL VÍN 2017
2017-2022
BMVinařství s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

85

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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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:

Ryzlink rýnský
2012
pozdní sběr
Strachotín
Šusfeldy
polosladké
2.11.2012
18,3
22,0
5/12
3 066      
23,9
7,3
11,5
17,9
Víno zlatavé barvy s vůní angreštu, meruňky 
a lipového květu s petrolejovými tóny ty-
pickými pro ty nejlepší ryzlinky. Při prvním 
doušku působí lehce a svěže, po dopolknutí 
se projeví dlouhou perzistencí a hutnou pl-
ností s výraznou kyselinkou.
Stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 
2016, Stříbrná medaile Festwine 2016, Stří-
brná medaile IWC San Francisco 2016, Zlatá 
medaile Král vín 2016, Zlatá medaile Vinař-
ské Litoměřice 2017, Zlatá medaile Festwine 
2017, Zlatá medaile Národní soutěž Miku-
lovské podoblasti 2017, Zlatá medaile Chru-
dimské Svatováclavské fórum 2017, Stříbrná 
medaile HKIWSC Hong Kong 2017
2017-2027
MEGA Production a.s.

Evidenční číslo vína:   

86

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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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:

Rulandské šedé
2015
výběr z hroznů
Dolní Dunajovice
Kraví hora
polosladké
23.9.2015
60,0
24,0
999/15
6 670      
26,6
7,3
12,1
25,6
Vůně vína je bohatá, medová, připomínající 
rozinky, tropické ovoce a zejména liči a žlutý 
meloun, s jemnými tóny grepu. Chuť je plná, 
extraktivní, harmonická.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2022
CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

87

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

62

Rulandské šedé
výběr z hroznů, 2015

Vůně vína je bohatá, medová, připomínající rozinky, tropické ovoce 
a zejména liči a žlutý meloun, s jemnými tóny grepu. Chuť je plná, 
extraktivní, harmonická.  Doporučujeme k drůbeži, grilovaným 
rybám a k sýrům. 
Doporučená teplota podávání je 8–12 °C. Skladujte bez přístupu světla 
tak, aby byl korek zalit vínem. Víno je možné archivovat.

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

Nevratná láhev
Obsahuje oxid siřičitý
Obsahuje oxid siričitý

Vinařská oblast Morava
Mikulovská podoblast
Vinařská obec Dolní Dunajovice
Viniční trať Kraví hora
Víno s přívlastkem, polosladké
Víno s prívlastkom, polosladké
Č. šarže 999/15, ev. č. jakosti: 98F1-17/20

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

2 0 1 5

Rulandské šedé
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2013
pozdní sběr
Strachotín
Šusfeldy
polosladké
19.10.2013
18,5
21,2
2/13
3 265      
25,0
7,2
11,5
17,1
Víno zlatavé barvy s vůní angreštu, meruňky 
a lipového květu s petrolejovými tóny ty-
pickými pro ty nejlepší ryzlinky. Při prvním 
doušku působí lehce a svěže, po dopolknutí 
se projeví dlouhou perzistencí a hutnou pl-
ností s výraznou kyselinkou. Víno s velkým 
potenciálem k archivaci.
Bronzová medaile IWC San Francisco 2016, 
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2017, Zla-
tá medaile Vinařské Litoměřice 2017, Zlatá 
medaile Festwine 2017, Zlatá medaile Ná-
rodní soutěž Mikulovské podoblasti 2017, 
Zlatá medaile Král vín 2017, Zlatá medaile 
Chrudimské Svatováclavské fórum 2017
2017-2027
MEGA Production 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:

Hibernal
2016
výběr z hroznů
Přítluky
U křížku
polosladké
5.10.2016
65,0
24,2
20/2016
1 240      
18,4
7,3
13,5
23,2
Víno zlatavé barvy, s mohutnou vůní květů 
černého bezu, šťavnatou chuť doplňuje pří-
jemně nasládlý závěr.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2017, Bronzová me-
daile Král vín ČR 2017
2017-2020
VINAŘSTVÍ ŠABATA 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:

Sauvignon
2016
výběr z hroznů
Nechvalín
Borový Čtvrtě
polosladké
2.11.2016
65,0
24,5
1316/SGB
2 665      
25,5
6,8
12,0
21,4
Víno má nazlátlou barvu se zelenkavými 
odlesky. Charakteristické aroma kompo-
tovaného angreštu doplňují medové tóny 
hluchavkových květů. Plnou nasládlou chuť 
zakončuje šťavnatá ovocitost.
Velká zlatá medaile Král vín 2017, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín - Slovácká podob-
last 2017
2017-2025
Vinné sklepy Skalák

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
Popice
Panenský kopec
polosladké
12.10.2015
80,0
27,0
1115
2 350      
21,7
5,4
14,5
20,4
Žlutě zlatá barva s vysokou viskozitou. Vůně 
čajové růže a jemně kořenitého medu. Na-
sládlá, ale harmonická chuť perníkového ko-
ření s medovými tóny. Dlouhá dochuť.
Spontánní kvašení přirozenou mikroflórou. 
Mimo bentonitu a SO2 nabyl přídavek žád-
né jiné látky.
2017-2023
Ing. Jiří Kopeček

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
2016
výběr z hroznů
Pavlov
Stará hora
polosladké
25.10.2016
69,0
24,2
119
1 600      
30,1
7,8
12,6
26,0
Víno je zlatavě žluté barvy. Vůně je výrazná 
s typickými tramínovými tóny. V chuti pře-
vládá charakter rozinek, sušeného ovoce a 
medu, se svěží kyselinkou.
Zlatá medaile a Vítěz kategorie poloslad-
kých vín národní soutěže vín - Mikulovská 
podoblast 2017
2017-2022
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:

Pálava
2016
výběr z hroznů
Vrbovec
Šác
polosladké
6.11.2016
60,0
25,5
102/16
9 335      
41,8
7,3
12,5
35,1
Toto víno zlaté barvy ve vůni zaujme tóny 
čajové růže, rmenu a koření, které přechází 
i do chuti, kde je doplněno šťavnatou kyse-
linkou.
Zlatá medaile Chrudimské Svatováclavské 
fórum 2017
2017-2020
VINICE - HNÁNICE s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Rozbor č. 633/2017: kyseliny 7,3 g/l,
zb. cukr 41,8 g/l, bezcuker. extrakt 35,1 g/l

Toto víno zelenožluté barvy Vás ve vůni 
zajme tóny čajové růže, rmenu a koření, 

které přechází i do chuti, kde je doplněno 
pikantní kyselinkou.

Doporučujeme ke kořeněné vepřové kotletě 
na medu se šťouchanými bramborami.

PÁLAVA, 2016
VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSLADKÉ

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

OBEC VRBOVEC, TRAŤ ŠÁC

PLNĚNO VINOHRADNÍKEM: VINICE-HNANICE S.R.O., 
HORÁKOVA 7, BRNO, TEL.: 724 081 142

PROVOZOVNA: HNANICE, ČESKÁ REPUBLIKA
WWW. VINICE-HNANICE.CZ

Číslo šarže: 102/16
Ev. č. jakosti: 42E1-17/33
Víno z České republiky.
Obsahuje siřičitany.

0,75 l Alk. 12,4% obj.

2016
VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ

POLOSLADKÉ

PÁLAVA

8 5 9 5 6 1 4 4 01 784
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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:

Lemberger klaret
2016
pozdní sběr
Vrbice
Stráně
polosuché
18.10.2016
40,0
21,4
34/2016
7 065      
10,9
6,9
12,0
22,4
Toto víno vzniklo technologií lisování celých 
hroznů, aby došlo k minimálnímu uvolnění 
barviv, obsažených ve slupce bobulí. Barva 
je proto zlatavá s cibulovými odlesky. Vůně 
je extrémně intenzivní a víno působí celko-
vě velmi šťavnatým a příjemně hravým do-
jmem, nabádajícím k dalšímu napití.

2017-2020
Rodinné vinařství Břeclav 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:

Rosé Bočky
2016
VOC Modré hory
Němčičky
Bočky
suché 
24.9.2016
90,0
22,1
616
4 680      
2,8
6,5
13,0
24,5
Atraktivní pivoňková barva s lososovými 
odstíny na okraji evokuje mladost vína a 
dokazuje stoprocentní zdraví hroznů pou-
žitých k výrobě. Aroma vína je komplexní, 
jemně po květech lilie a jabloní, ale hlavně 
po malinách, třešních a mirabelkách. V chu-
ti je nejdříve patrný vjem divokého ovoce, 
především dřeně z dřínu, ale později vystou-
pí višňové a červenorybízové tóny. I přesto, 
že se jedná o suché víno, je jeho dochuť 
sladcehořká, kořenitá. V závěru je až slané, 
což odkazuje na více než čtyřicet let starou 
vinici, ze které pochází.
Bronzová medaile Král vín 2017, Stříbrná 
medaile AWC Vienna 2017
2017-2024
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:

Zweigeltrebe barrique
2015
pozdní sběr
Velké Pavlovice
Trkmanska
suché 
21.10.2015
132,0
22,0
15928
8 000      
0,2
5,0
12,5
23,8
Vyšší rubínová barva, elegantní ovocná 
vůně připomínající přezrálé višně doplněná 
decentními tóny hořké čokolády, kouře a 
karamelu. Chuť je bohatá, šťavnatá, ovocně 
kořenitého charakteru s delším závěrem, 
kde najdeme náznaky kouře, sladkého dře-
va a koření.
Zlatá medaile Nominační soutěž vín - Vel-
kopavlovická podoblast 2017, Diplom De-
canter WWA 2017 London, Prague Premium 
Gold Prague Wine Trophy 2017
2017-2023
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Zweigeltrebe
2016
jakostní víno odrůdové
Velké Bílovice
Přední hora / Nová hora
suché 

100,0
20,0
18-16
3 425      
0,3
5,7
14,0
26,6
Víno s tmavou rubínovou barvou. Vůně při-
pomínající třešně a švestky. V chuti velmi 
harmonické, ovocné s jemnou tříslovinou a 
příjemnou kyselinkou.

2017-2020
Sing Wine s.r.o.

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Evidenční číslo vína:   
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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
výběr z hroznů
Svatobořice-Mistřín
Tabule
suché 
3.11.2015
112,0
24,0
10515
2 000      
0,5
5,3
13,0
24,0
Víno je granátové barvy, s vůní do červené-
ho ovoce s nádechem vanilky, v chuti pak do 
alkoholizovaných višní s jemnou hořčinkou 
kořene Smetánky lékařské. Je plné, harmo-
nické až sametové s delší dochutí. 
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká 
nominační 2017, Zlatá medaile Mikulovské 
vinné trhy, Stříbrná medaile Víno Bojnice, 
Diplom Decanter WWA London
2017-2032
Vinařství Josef Dufek

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:

André
2013
kabinetní víno
Rakvice
Trkmansko
suché 
31.10.2013
124,0
20,8
2269
7 320      
0,2
5,1
12,5
24,6
Buket transformovaného lesního ovoce do-
provázený elagotaninovými tóny francouz-
ského dubu doplňují v chuti bohatě struk-
turované taniny s povidlovým perníkem  
v čokoládové krustě.

2017-2027
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

99

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

74



100

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
2015
VOC Modré hory
Němčičky
Kolberk
suché 
20.10.2015
80,0
24,8
1315
6 050      
0,1
5,7
13,0
26,1
Intenzivní rubínová barva dokazuje výbě-
rovou vyzrálost hroznů. Vůně vína je jem-
ná, nese aroma peckového ovoce – třešní, 
višní - což je typické pro originální terroir 
Modrých hor, a také rybízu a čokolády. Chuť 
přináší stopy pecek či mandlí s prvky vaře-
ného ovoce a kořenitými nuancemi skořice 
a máty. Dlouhou dochuť vína doplňuje aro-
ma dubového dřeva. 
Víno vyzrávalo po dobu 14 měsíců v dubo-
vých sudech a následně v láhvi. 
2017-2022
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:

Frankovka
2015
pozdní sběr
Přítluky
U studánky
suché 
22.10.2015
64,0
23,2
10415
4 110      
0,1
5,1
13,0
30,0
Barva je temně višňová. Ve vůni se postup-
ně otevírají tóny višní v čokoládě, černých 
třešní a modrých moruší, za nimi čokoládo-
vá fontána i jemné stopy borůvek. Chuť je 
hladká a hutná, přitom však jemně ovocná 
v tónech višní i linecké marmelády, přidá-
vají se pikantní tóny brusinek a sladké tříslo  
v dlouhém závěru. 
Stříbrná medaile Festwine 2016
2017-2019
Vinařství Vajbar Bronislav

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:

Frankovka
2015
VOC Modré hory
Velké Pavlovice
Nadzahrady
suché 
2.11.2015
60,0
22,0
12/15
2 870      
0,4
5,0
12,8
24,8
Tmavší rubínová barva, vůně čistě ovocná, 
dominuje čerstvá višeň i lehké dřevo. Chuť 
je plnější, oblá a příjemnou tříslovinou
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Vel-
kopavlovická podoblast 2017; Zrálo 18 mě-
síců v moravských dubových a akátových 
sudech.
2017-2027
Leoš Horák

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:

Frankovka
2015
kabinetní víno
Dyje
Babičák
suché 
30.10.2015
116,0
24,2
2700
4 590      
0,5
5,2
12,2
25,7
Vůni čerstvého a transformovaného pec-
kového ovoce s hebkými tóny štěpů švest-
kového dřeva v chuti doplňují šťavnatostí 
kyseliny s vyprofilovanými elagotaniny a 
charakteristickou ohnivostí v dochuti.

2017-2027
VINSELEKT MICHLOVSKÝ 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:

Frankovka barrique
2015
výběr z hroznů
Strážnice
Horní hory
suché 
24.11.2015
52,0
24,4
20/15
1 335      
0,5
4,9
14,3
29,0
Tmavá granátová barva a vyšší viskozita, 
vůně je plná drobného lesního ovoce a po-
videl. Chuť plná a dlouhotrvající se stopami 
kávy a dřeva v závěru.
Premium gold Praque wine trophy 2017, 
Zlatá medaile Muvina 2017, Stříbrná medai-
le Národní soutěž vín - Slovácká podoblast 
2017
2017-2025
Vitis spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Výběr z hroznů

FRANKOVKA
BARRIQUE

2015

FRANKOVKA
BARRIQUE

Víno s přívlastkem
Výběr z hroznů

SUCHÉ
MORAVA, PODOBLAST SLOVÁCKÁ

OBEC STRÁŽNICE, TRAŤ HORNÍ HORY

Víno z České republiky · Obsahuje oxid siřičitý
Kyseliny 4,9 g/l · Zbytkový cukr 0,5 g/l

Č. šarže 20/15 · Ev. č. jak. 141I1-16/43

Plněno vinohradníkem: Vitis spol. s r.o.,
Strážnice 1698, Česká republika

Alk. 14,5 % obj. 0,75 l

Velmi stará odrůda, jejíž původ není 
přesně znám. Mezinárodní jméno zní Lemberger. 

Odrůda je poprvé jistě zdokumentována 
v 18. století v Rakousku. Jméno nesla dle 

města Limberger (dnes Maissau). 
U nás se pěstuje zejména na Velkopavlovicku 

a Slovácku. Je to jedna z nejlepších 
pozdních odrůd, často však nedoceněná. 

Při omezeném výnosu a dokonalém vyzrání 
hroznů poskytuje velmi plná a extraktivní 

vína hluboké granátové barvy s vůní 
drobného lesního ovoce a povidel. 

Toto víno zrálo 12 měsíců v dubových sudech.
 Podávejte ke zvěřině a tmavým masům. 

Víno je vhodné k archivaci.
Podávejte při teplotě 16-18 °C.
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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:

Grand Bouffé - Merlot
2015
výběr z hroznů
Hlohovec
Stará hora
suché 
14.10.2015
50,0
25,8
18/15
935      
0,1
4,4
13,0
26,8
Tmavě červená barva. Vůně ostružin, višní, 
borůvek, doplněná vůni vanilky a pražené 
kávy. Velmi dlouhá sametová dochuť, cel-
ková harmonie je největší hodnotou tohoto 
vína.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017; Bez lisování, samotok, 
spontání kvašení v otevřené kádi, MLF v no-
vých barikových sudech, ležení na sudech 
14 měsíců.
2017-2027
Víno Cibulka/Portz insel s r.o.

Evidenční číslo vína:   

105

Vinařská oblast Vinařská podoblast
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Merlot • Barrique • 2015 • Samotok • Výběr z hroznů obj. 0,75 l • alk. 13,0 % obj.

Vino Cibulka

La Grande BouffeLa Grande Bouffe
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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 barrique
2015
výběr z hroznů
Dolní Kounice
Šibeniční hora
suché 
27.10.2015
60,0
25,6
1546
2 000      
0,2
5,7
14,5
27,7
Víno intenzivní granátové barvy s vůní su-
šeného lesního ovoce a planých višní. Dále 
nastupuje karamel, čokoláda a podtóny 
vzácného dřeva. Chuť je plná, harmonická 
s tóny zralého bobulového ovoce, šípkové-
ho čaje a příjemnými podtóny kakaových 
bobů, vanilky. Dlouhý, lehce kořenitý závěr 
s nádechem likérového vína. 
Zlatá medaile GRAND PRIX VINEX 2017; Víno 
zrálo 18 měsíců na sudech barrique.
2017-2025
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš 
Oulehla

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:

Merlot
2015
pozdní sběr
Čejkovice
Helezný díl
suché 
24.10.2015
45,0
23,6
1315
1 200      
0,2
6,6
13,9
27,3
Rubínově červené víno, v aroma se snoubí 
drobné lesní ovoce, především borůvky a 
jeřabiny. V chuti dominují tóny hořké čoko-
lády a višňové pecky. Díky zrání v sudech 
získalo víno plnou nasládlou dochuť.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2017
2017-2025
Tomáš Veverka

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:

Merlot
2015
výběr z hroznů
Žádovice
Fěruňk
suché 
28.10.2015
50,0
24,8
1543
2 590      
1,5
5,9
13,0
31,3
Černofialová barva s cihlovými odlesky, 
vysoká viskozita ve skleničce. Vůně je čistá 
intenzivnější, s nádechem ostružin, suše-
ného peckového ovoce a vanilkového ko-
ření. Chuť je plnější, bohatá na tříslovinu,  
s pikantní chutí bobulového ovoce. V závěru 
dominují tóny toustovaného dřeva, ve kte-
rém víno 12 měsíců zrálo.
Šampion Víno Bojnice 2017, Zlatá medaile 
Festwine 2017, Zlatá medaile Vinum Grade-
cense 2017, Zlatá medaile TOP77 2017
2017-2022
Štěpán Maňák

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
Svatobořice-Mistřín
Tabule
suché 
30.10.2013
116,0
24,0
8413
1 440      
0,6
5,0
12,5
26,0
Víno má tmavě cihlovou až rubínovou barvu 
s vůní lesního ovoce s dominancí ostružin.  
V chuti je plné, s tóny sušených trnek. Vše je 
umocněno pikantní tříslovinkou s dvouleté-
ho zrání v barikovém sudu. 
Zlatá medaile Galerie Rulandských vín Kyjov 
2017; Víno bylo vyrobeno z hroznů z keřů 
starších 40-ti let. Lahvováno bez filtrace. 
2017-2032
Vinařství Josef Dufek

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
2015
výběr z hroznů
Dolní Kounice / Pravlov
Šibeniční hora / V dlouhých
suché 
19.10. a 2.11.2015
70,0
24,5
222/15
8 000      
0,4
5,2
13,0
30,9
Víno světle granátové barvy s vůní třešní a 
višní, je podtržena kouřovými tóny, které 
ovlivňují plnou strukturovanou chuť se slad-
kými taniny.
Stříbrná medaile Král vín 2017, Stříbrná me-
daile Národní soutěž vín - Znojemská pod-
oblast 2017, Stříbrná medaile AWC Vienna 
2017
2017-2020
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ 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:

Rulandské modré
2015
pozdní sběr
Velké Pavlovice
Trkmanska
suché 
23.10.2015
85,0
23,6
15934
17 060      
0,3
4,6
12,5
29,4
Víno má typicky méně intenzivní červenou 
barvu s cihlovými okraji. Vůně vína je výraz-
ná připomínající drobné ovoce, především 
borůvky a jahody. V chuti je víno jemné  
s nižším obsahem kyselin. Připomíná kom-
potované modré ovocné druhy. Dochuť je 
středně dlouhá.

2017-2022
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. 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:

Rulandské modré
2015
výběr z hroznů
Svatobořice-Mistřín
Tabule
suché 
14.10.2015
78,0
24,2
10115
4 800      
1,8
4,9
13,5
25,0
Víno po celou dobu svého vývoje fermen-
tovalo a zrálo ve francouzských sudech  
s lehkým vypálením, téměř bez použití oxi-
du siřičitého. Vůně je typická pro Pinot Noir 
s tóny lesního ovoce a jemně vypáleného 
sudu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká 
podoblast 2017, Stříbrná medaile Galerie 
Rulandských vín Kyjov 2017; Víno nebylo 
filtrováno.
2017-2032
Vinařství Josef Dufek

Evidenční číslo vína:   

112

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

87

Pinot Noir
Toto výjimečné víno bylo vyrobeno z našich nej-
lepších viničních tratí z velmi starých keřů. Bylo 
vyráběno ručně tradičním způsobem s minimální-
mi vlivy moderní technologie. Po celou dobu své-
ho vývoje fermentovalo a zrálo ve francouzkých 
burgundských sudech s lehkým vypálením, téměř 

bez použití oxidu siřičitého. Vůně je typická  
pro Pinot Noir s tóny lesního ovoce a jemně vypá-
leného sudu. V chuti plné s nekonečnou dochutí. 
Víno nebylo filtrováno. Podává se při 16–18 °C.

Obsahuje oxid siřičitý. • Víno z České republiky
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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
Čejkovice
Stará hora
suché 
30.10.2013
125,0
21,4
15425
22 100      
0,5
5,2
12,2
28,2
Tmavě rubínová barva s černofialovými 
odlesky, vyzrálá vůně připomínající černo-
rybízový džem a ostružiny, chuť je bohatá, 
vyvážená s měkkou tříslovinkou.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2017
2017-2020
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. 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:

Cabernet Sauvignon
2013
pozdní sběr
Mikulov
Turold
suché 
19.11.2013
56,0
22,4
19/13
1 700      
0,7
4,8
13,0
26,4
Barva vína je rudá s cihlovým až pomeran-
čovým nádechem. Vůně vína je po 36 mě-
sících ležení v dubovém sudu hutná, plná  
s příjemnou keřovitostí a ovocným závanem 
jahod, malin a jemné marmelády. Chuť vína 
je bohatá, dlouhá s nádherně jemným a 
vyzrálým taninem. Dochuť vína je ovocná  
s příchutí kvalitní hořké čokolády.
Víno zrálo 36 měsíců na dubových sudech.
2017-2022
Vinum Moravicum a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon
2013
pozdní sběr
Perná
Věstoňsko
suché 
30.10.2013
108,5
24,4
2284
2 855      
1,9
5,0
13,1
26,8
Nazrálý buket ostružinovo – brusinkové 
marmelády s pečeným černorybízovým 
koláčem a borůvkovou zavařeninou dopl-
ňují jemně komponované odrůdové taniny  
s elagotaniny francouzského dubu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2017
2017-2032
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník: 

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
 

Další informace: 
 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon
2015
výběr z hroznů
Novosedly
Slunečná
suché 
5.11.2015
70,0
24,2
1534
3 500      
2,0
5,4
13,5
31,3
V Cabernetu dominuje na vůni marmeláda  
z černého rybízu, doplněná tóny kouře z du-
bového dřeva. Chuť připomíná sušené pec-
kové plody zalité v tmavé čokoládě. Domi-
nující tanin v závěru chuti, předurčuje vínu 
potenciál ve zrání.
Šampion Meditrina 2017, Zlatá medaile Ga-
licja vitis 2017, Zlatá medaile Festwine 2017, 
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2017, Zlatá 
medaile TOP 77 
2017-2022
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Alibernet
2015
pozdní sběr
Novosedly
Slunečná
suché 
20.10.2015
70,0
23,0
1523
2 550      
1,6
5,6
13,0
33,5
Alibernet vyniká svojí výrazně tmavou 
barvou, vůně je exklusivní, koncentrovaná  
s tóny černorybízové marmelády. Chuť Vám 
připomene kombinaci bobulového ovoce a 
hořké čokolády. To vše doplňují tóny dubo-
vého dřeva ve kterém víno zrálo po dobu 12 
měsíců.
Velká zlatá medaile Finger Lakes USA 2017, 
Zlatá medaile Chisinau Moldova 2017, Zlatá 
medaile Terravino Izrael 2017, Zlatá medaile 
Epikuros 2017, Zlatá medaile Grand Prix Vi-
nex 2017, Zlatá medaile TOP 77 2017
2017-2022
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cuvée Bellegrado
2015
jakostní víno známkové
Velke Bilovice

suché 

105,0
24,0
1546
2 665      
0,2
5,1
13,9
26,9
Víno temně rudé barvy s fialovými odlesky, 
s vůní kandovaných švestek a pražené kávy, 
v chuti kořenité s tóny perníku a hořké čo-
kolády
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2017;  Víno zrálo 13 
měsíců v barikových sudech. Cuvée Caber-
net Sauvignon, Merlot a Zweigeltrebe.
2017-2025
Ing. František Zapletal

Evidenční číslo vína:   

118

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

93

bellegrado
2015

C U V É E  2 0 1 5
CS 55 % ·  ME 35 % ·  ZW 10 %
j a k o s t n í  v í n o  z n á m k o v é
č e r v e n é  -  s u c h é
zbytkový cukr 0,2 g/ l  ·  kysel iny 5,1 g/ l

z r á l o  1 5  m ě s í c ů  v  s u d u  b a r r i q u e

Oblast MORAVA
Vinařská podoblast velkopavlovická
Vinařská obec Velké Bílovice

Ing. František Zapletal, Břeclav 1089/7, Česká republika   
plněno v:  Sadová 645, Velké Bílovice 
Víno z České republiky

č.š. 1546, ev.č.j. 45C1-17/37
obsahuje oxid siřičitý obj. 0,75 l alk. 14,0 % obj.



119

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Louis Girardot
2011
jakostní šumivé víno s.o.

brut

2047A
1 700      
6,9
5,0
11,3
18,6
Louis Girardot brut má nádherně jiskrnou, 
zlatavou barvu s platinovými odlesky a vel-
mi jemné, dlouhotrvající perlení. Vůně je 
ušlechtilá, s příjemnými terciálními tóny da-
nými dlouhým ležením sektu na kvasinkách. 
Chuť sektu je sametově harmonická, s tóny 
lískových oříšků a lučního medu. Sekt má 
dlouhou a jemnou perzistenci.
Vyrobeno klasickou metodou kvašením  
v lahvi s pětiletým ležením na kvasinkách. 
Cuvée Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Char-
donnay.
2017-2021
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:

Chateau Bzenec
2013
jakostní šumivé víno s.o.

brut

14018D
1 880      
8,1
7,9
12,7
23,4
Chateau Bzenec brut má jiskrnou, zlatavě 
žlutou barvu a jemné, bohaté perlení. Aro-
ma sektu je velmi intenzivní, s typickými 
tóny odrůdy Ryzlink rýnský a ušlechtilými 
terciálními znaky dlouhého zrání v  lahvi. 
Vůně připomíná rozkvetlé květy lípy, sušené 
meruňky a med. Chuť je šťavnatá, elegantní, 
plná, s  tóny zralého sadového ovoce. Do-
chuť je dlouhá, s  příjemnou harmonickou 
kyselinkou.
Velká zlatá medaile a vítěz kategorie GRAND 
PRIX VINEX 2017, Velká zlatá medaile MUVI-
NA Prešov 2017, Zlatá medaile a vítěz kate-
gorie Národní soutěž vín - Slovácká pod-
oblast 2017, Stříbrná medaile AWC VIENNA 
2017, Stříbrná medaile San Francisco IWC 
2017
2017-2021
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast
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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
Nový Šaldorf - Sedlešovice
Kraví hora
sladké
9.11.2015
20,0
29,0
1815
1 000      
76,4
5,9
11,0
41,7
Barva světle žlutozelená. Výrazná květinová 
vůně se sladkým až medovým podtónem. 
Chuť výrazně kořenitá, odrůdově typická, 
sladká, avšak nepostrádající svěží kyselinu.
PREMIUM GOLD Praque Wine Trophy
2017-2022
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast
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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
23.11.2015
20,0
36,0
NV174
1 352      
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 Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2016 a 2017, Zlatá medaile 
Salon vín 2017
2017-2023
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (q/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (g/l):

Obsah kyselin (g/l):
Obsah alkoholu (% obj.):
Bezcukerný extrakt (g/l):

Senzorická charakteristika: 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský
2015
výběr z cibéb
Mikulov
Pod Mušlovem
sladké
4.12.2015
9,0
42,0
2415
335      
152,6
8,8
11,0
44,4
Unikátní víno vyrobeno z hroznů napade-
ných ušlechtilou plísní Botrytis cinerea. Ve 
vůni vynikají tóny lipového květu a medu,  
v chuti můžeme cítit propolis.
Zlatá medaile San Francisco 2017, Velká zla-
tá medaile Festwine 2017, Stříbrná medaile 
Král vín 2017, Zlatá medaile  Oenoforum 
2017, Zlatá medaile Asia Wine Trophy 2017, 
Zlatá medaile Top 77
2017-2022
Vican rodinné vinařství

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast
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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:

Ryzlink rýnský
2015
ledové víno
Stošíkovice na Louce
U tří dubů
sladké
4.1.2016
20,0
35,2
5110
1 500      
194,8
9,0
8,4
53,6
Nechte se unést koncentrovanou krásou 
výjimečného ledového vína z vyhlášeného 
ročníku 2015 a oceňte jeho výborné před-
poklady k dlouhé archivaci.
Zlatá medaile GRAND PRIX VINEX 2016, Pla-
tinová medaile DECANTER Londýn 2016, 
Zlatá medaile a Vítěz kategorie NÁRODNÍ 
SOUTĚŽI VÍN 2016 – Znojemská podoblast, 
Zlatá medaile MUNDUS VINI 2016, Zlatá me-
daile AWC VIENNA 2016, Velká zlatá medaile 
MICHELANGELO IWSA Stellenbosch, Stříbr-
ná medaile Hong Kong IWSC 2016, Stříbrná 
medaile TERRAVINO IZRAEL 2016, Zlatá me-
daile GRAND PRIX VINEX 2017, Zlatá medaile 
SMDV CANADA 2017, 
Zlatá medaile OENO-
FORUM 2017,  Zlatá me-
daile a Vítěz kategorie 
NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 
2017 – Znojemská pod-
oblast, Stříbrná medai-
le na IWC TEXAS 2017, 
Absolutní šampion, 
Nejlepší víno z ČR, Vítěz 
kategorie a Velká zlatá 
medaile TERRAVINO 
IZRAEL 2017
2017-2029
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Ledové víno

bílé víno s přívlastkem
ledové víno

sladké

R y z l i n k  r ý n s k ý
2 0 15

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

č e s k á r e p u b l i k a
8 , 5 % o b j .  – o b s a h 0 , 2  l



125

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
2016
slámové víno
Popice
Sonberk
sladké
21.9.2016
52,0
41,0
2216
5 000      
196,6
7,8
10,8
72,1
Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky, 
ve vůni překvapivá svěžest s tóny sušené-
ho ovoce a orientálního koření. V příjemně 
šťavnaté chuti se snoubí kandovaná broskev 
se zázvorem. Bude se myslím dobře vyvíjet. 
Oldřich Drápal ml., sklepmistr
Zlatá medaile MUNDUS vini 2017
2017-2030
SONBERK a.s.

Evidenční číslo vína:   
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SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2018
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SAHM Gastro    02.04.2013
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B\V vinařství a .s .
Hornická 1309
Ratíškovice 69602
Jsme vinařství, které vzniklo v září roku 2012 a cílem našeho 
vinařství je zaměřit se na přívlastková lahvová vína z vlast-
ních vinic s odrůdovým charakterem při použití moderní 
technologie .
Jiří toman
725 416 911
725 416 911
toman@vinarstvibv .cz
www .vinarstvibv .cz
8
57 ha
180 000 lahví

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 Tramín, 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

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 2018



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz
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BMVinařství s .r .o .
Na Farkáně III 279/5
Praha 5 15000
BMVinařství aneb Balgovo malé vinařství vzniklo v roce 2010 
a pochází z tradiční vinařské a folklórní slovácké obce Tvrdo-
nice . Majitelem je Jan Balga, který ho vede se svou dcerou 
Nicol . Filozofie malého vinařství je postavena na respektu  
k přírodě .
Jan Balga
603 858 945
603 858 945
info@bmvinarstvi .cz
www .bmvinarstvi .cz
6
20 ha
60 000 lahví

BOHEMIA SEKt, s .r .o .
Smetanova 220
Starý Plzenec 33202
BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším výrobcem sektů s více 
než sedmdesátiletou tradicí . Sekty stejnojmenné značky 
jsou oceňovány pro svou nezaměnitelnou harmonii, jemný, 
ale přesto osobitý charakter a elegantní, mimořádně čistou 
chuť . Popularita u domácích i zahraničních konzumentů sek-
tů a ocenění získaná na soutěžích a výstavách po celém svě-
tě jen potvrzují vysokou kvalitu šumivých vín Bohemia Sekt .
Josef Švéda
377 197 111
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:
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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, 
celoživotním koníčkem . S technologií mu pomáhal dlouho-
letý přítel pan prof . Kraus . Nyní se zaměřujeme na výrobu 
přívlastkových vín nejvyšší kvality . Velký důraz klademe na 
výrobu červených vín, s následným zraním v barikových 
sudech a archivaci ve sklepě . Při optimální lahvové zralosti 
putuje teprve víno k zákazníkovi . 
Martin Šachinger 
606 914 489
603 510 915
info@vinobotur .cz
www .vinobotur .cz
4
12 ha
50 000 lahví

DAVINUS s .r .o .
Ringhofferova 115/1
Praha 5 15521
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 . 
Miroslav Majer
605 200 206
605 200 206
info@davinus .cz
www .davinus .cz
4

250 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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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

Horák leoš
č .p . 422
Vrbice, 69109
Male rodinné “butikové“ vinařství se nachází v malebné vi-
nařské obci VRBICE, vyrábí pouze vína s přívlastkem a vína  
s apelací VOC MODRÉ HORY . Na nejprestižnější světové vý-
stavě Vinalies Internationales Paris – zisk dvou šampionů .
leoš Horák
605 414 837
605 414 837
info@vinarstvihorak .cz
www .vinarstvihorak .cz
3
2 ha
70 000 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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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

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 . 
Hospodaření na vinicích a jejich pečlivá ochrana probíhá 
šetrně v souladu s přírodou dle pravidel ekologického ze-
mědělství . Pomocí nejmodernějších i tradičních postupů 
a metod nabízejí více jak 200 druhů špičkových vín . Znač-
ka CHÂTEAU VALTICE je již několik století synonymem pro 
nejkvalitnější vína nejen v Čechách, ale i ve světě . Vína  
z CHÂTEAU VALTICE získala dvakrát nejvyšší ocenění Šampi-
on Salonu vín . 
Ing . Miloslav Matocha, Zdeněk Horník, Zdeněk Antoš, 
Ing . Jaroslav Matocha 
519 361 311
732 266 752
odbyt@vsvaltice .cz
www .vsvaltice .cz
100
630 ha
4 000 000 lahví

Výrobce: 
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:

Telefon:
Mobil:

E-mail:
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:
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Kamil Prokeš vinařství
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“ . Víno je pro 
mě láskou, životním stylem a neustálou výzvou k novému 
poznání, studiu a pokoře . Mým cílem je tedy vyrábět vína  
s důrazem na minimální enologické zásahy, vysokou kvalitu 
a se zachování získaného terroir . 
Ing . Kamil Prokeš, Ph .D .
776 029 080
776 029 080
info@kamilprokes .cz
www .kamilprokes .cz
1
1 ha
20 000 lahví

Kopeček Jiří, Ing .
Nám . Svobody 16
Valtice, 69142
Malé vinařství ve dvoře Vinařského domu na náměstí ve 
Valticích . Majitel vinařství Ing . Jiří Kopeček je dlouholetý 
vinařský pedagog, autor vinařských publikací, mezinárodní 
degustátor a prezident Vinařské akademie Valtice . Je vlastní-
kem registrované ochranné známky „VINUM BONUM,“ která 
je součástí loga vinařství . Výroba je založena na výběru a 
šetrném zpracování hroznů od stálých dodavatelů . Vyrábí 
přírodní vína s  jasným původem . Nepoužívá čisté kultury 
kvasinek a minimalizuje použití ostatních látek na SO2 a, je-li 
třeba, bentonit . Vína se lahvují nejdříve po 6 měsících a pak 
dále zrají . 
Ing . Jiří Kopeček
777 743 494
777 743 494
j .kopecek@telecom .cz
www .vinumbonum .cz
1
0,2 ha
12 000 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 
přívlastková lahvová vína . Snahou vinařství je udržet si ka-
ždoročně své místo mezi předními vinařství České republi-
ky . Proto používáme při výrobě moderní technologie plus 
přístup s určitou lidskou filozofií . Většina našich vín dozrává  
v nádobách z nerezu s metodou Sur-lie, část pak v dubových 
barikových sudech a to jak vína bílá, tak i červená . Zajíma-
vostí jsou pak barikovaná vína dezertní, slámová a ledová . 
Naše vinařství se často prezentuje na vinařských soutěžích, 
jak tuzemských tak i zahraničních . Výsledkem usilovné práce 
je, každoroční zařazení do nejprestižnější národní soutěže 
Salon vín ČR . 
Karel Novotný
773 684 685
603 275 122
vinomanak@vinomanak .cz
www .vinarstvi-manak .cz
10
26 ha
300 000 lahví

MEGA Production a .s .
Nejedlého 377/5
Brno, 63800
Plná vína, jak bílá i klarety se zbytkovým cukrem s nízkým 
sklonem k stárnutí . Vše jen v přívlastku pozdní sběr a výběr  
z hroznů . Ve výjimečných případech i červené víno, pouze ze 
sklizně v cukernatosti výběru z hroznů . 
Čestmír Adamec
608 668 880
608 668 880
marcus@mega2000 .cz
www .marcuswines .com
3
5 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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MItOMA Vrbice s .r .o .
č .p . 421
Vrbice u Břeclavi, 69109
Naše rodinné vinařství vyrábí odrůdová a přívlastková vína 
v malebné obci Vrbice výlučně z hroznů vlastní produkce . 
Vinice s bohatou odrůdovou skladbou leží v tratích Modrých 
hor .
David Mikulica
602 509 094
602 509 094
info@mitoma .cz
www .mitoma .cz
5
16,5 ha
68 000 litrů

MORAVíNO s .r .o .
Mikulovská 176
Valtice, 69142
Firma svým objemem patří mezi středně velké výrobce 
vína . Odpovědným přístupem ke kvalitě se již před mnoha 
lety zařadila mezi prvotřídní firmy s následně velmi dobrým 
postavením na trhu . MORAVÍNO s .r .o . hospodaří na 17 ha 
vlastních vinic . Vinice se nacházejí na vynikajících viničních 
tratích – Kačisdorfské pole, Pod Reistnou a Knížecí vyhlídka .
lubomír Černý
519 353 714
602 505 207
moravino@moravino .cz
www .moravino .cz
10
17 ha
300 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
Sklepmistr:

Telefon:
Mobil:

E-mail:
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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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 Pálavy . Cílí 
na zákazníky s vysokými nároky na design a kvalitu vína 
vyrobeného z výhradně moravských hroznů . Vína sbírají 
pravidelně ocenění na prestižních domácích a zahraničních 
soutěžích . Dle stylu přístupu ke keři je úroda dělena do třech 
úrovní . Základní, přívlastková a selektivní . 
Ing . Petr Ptáček
519 519 082
519 519 082
obchod@novevinarstvi .cz
www .novevinarstvi .cz
36
120 ha
300 000 litrů

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 přine-
sl do vinařství modernější postupy . Od této doby se firma 
zaměřuje pouze na výrobu lahvového vína . V dnešní době 
firma hospodaří na více než 4 ha vinic, což nestačí na pokrytí 
ročního objemu cca 35 000 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
4,1 ha
35 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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RAJHRADSKÉ KláŠtERNí s .r .o .
Štefánikova 69
Rajhrad, 66461
Vinařství v dnešní podobě funguje od roku 2009 a navazu-
je na nepřetržitou tradici vinařství ve sklepích, které v roce 
1692 vybudoval rajhradský benediktinský klášter . Jako nové 
a moderní vinařství používáme takové technologie, které 
v nejvyšší možné míře respektují přírodu a její zákonitosti . 
To nám dává možnost zpracovávat hrozny, vypěstované  
v integrované produkci, metodami vystihujícími charaktery 
jednotlivých terroir . 
Jiří Ruibar
777 916 136
777 916 136
jiri .ruibar@rajhradskeklasterni .cz
www .rajhradskeklasterni .cz
8
40 ha
100 000 lahví

Rodinné vinařství Břeclav s .r .o .
Havlíčkova 769/15
Břeclav, Poštorná, 69141
V roce 2013 jsme se rozhodli, že založíme vinařství . Vinařství, 
které bude v něčem jiné, než ty ostatní . Vybereme pouze ty 
nejpoctivější vinohradníky z celé Moravy, od nich každý rok 
nakoupíme zásadně a bez kompromisu pouze ty nejlepší 
moravské hrozny, z kterých u nás v Břeclavi vyrobíme spolu, 
jako rodina, poctivé víno, na které budeme hrdí .
Ing . Karel Průša
603 211 800
603 211 800
obchod@vinicola .eu
www .vinarstvibreclav .cz
2

100 000 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:
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Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a .s .
č .p . 511
Bořetice, 69108
Rodinné vinařství bylo založeno v roce 2000 . Hospodaří na 
42 ha vinic v ekologickém režimu nacházejících se v oko-
lí Bořetic u Velkých Pavlovic . Zaměřuje se na kvalitní vína  
s významným vlivem terroir . Jádrem produkce jsou Ryzlinky 
a červená vína vyrobená technologií dlouhé macerace .
Bc . Jaroslav Suský
602 854 662
602 854 662
vinoboretice@vinoboretice .cz
www .vinoboretice .cz
8
42 ha
150 000 lahví

Rodinné vinařství SEDláK
Svárov 14
Velké Bílovice, 69102
Rod Sedláků hospodaří na vlastních vinicích už po čtyři ge-
nerace . Našim předkům vždy pomáhali v práci koně a sedlák 
s koněm se proto stal i naším symbolem . Znamená pro nás 
poctivost v přístupu k vínům i lidem . Naše vína jsou z odrůd 
typických pro naši oblast a hroznů zdejších vinic .
Jaroslav Sedlák
774 944 214
774 944 214
info@vinarstvisedlak .cz
www .vinarstvisedlak .cz
7
20 ha
200 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail: 

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 

 
Sklepmistr:

Telefon:
Mobil:

E-mail: 
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

137

Sing Wine s .r .o .
žižkovská 1365
Velké Bílovice, 69102
Sing Wine je rodinné vinařství z Velkých Bílovic obhospoda-
řující 12 ha vinic v největší vinařské obci v ČR . Vyrábí kvalitní 
vína, které podtrhává moderní nadčasový design etiket a 
především skutečné hodnoty a oddaná práce celé rodiny .
Aleš tetur 
775 661 111
775 661 111
info@singwine .cz
www .singwine .cz
2
8 ha
50 000 litrů

SONBERK a .s .
Sonberk 1
Popice, 69127
Architektonicky kultovní vinařství Sonberk vyrábí chuťově 
originální vína pouze z vlastních, ručně sklízených hroznů 
dopěstovaných na 45 hektarech stejnojmenné viniční tratě . 
Průměrná sklizeň 1,5 kg hroznů na keř odpovídá roční pro-
dukci asi 130 000 lahví .
Oldřich Drápal ml .
777 630 434
777 630 434
sonberk@sonberk .cz
www .sonberk .cz
11
45 ha
130 000 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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Školní statek Středočeského kraje Mělník
Dobrovského 1777
Mělník, 27601
Vinařství Školního statku Mělník má jedny z nejseverněji po-
ložených vinic nacházejících se v lokalitách chráněných již-
ních svahů . Klima těchto lokalit spolu s opukovými půdami 
jim dává typický charakter .
Vojtěch Kušina
315 622 549
315 622 549
kusina@zas-me .cz
www .statek .zas-me .cz
5
23,5 ha
80 000 lahví

Škrobák Martin, Ing .
Příhon 937
Čejkovice, 69615
Příběh našeho vinařství je současně příběhem naší rodiny . 
Naše rodina je už po generace pevně spjata s Čejkovicemi a 
s pěstováním révy vinné . Od začátku jsme vsadili na vlastní 
vinice . Vyrábět víno z vlastních vinic je podle nás základní 
předpoklad na cestě k dokonalému vínu . Dnes obhospoda-
řujeme 11 hektarů vinic a vinice dále rozšiřujeme . Uvědomu-
jeme si také důležitost ochrany životního prostředí, a proto 
obhospodařujeme všechny vinice ekologicky .
Ing . Martin Škrobák
723 265 806
773 993 905
info@vinoskrobak .cz
www .vinoskrobak .cz
1
11 ha
40 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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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 .
Vladimír tetur
603 253 529
603 253 529
vlad .tetur@gmail .com
www .vinarstvivladimirtetur .cz
6
14 ha
400 000 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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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
608 060 358
725 995 531
info@vinarstvitak .cz
www .vinarstvitak .cz
20
65 ha
100 000 lahví

Vican rodinné vinařství
Mušlov
Mikulov, 69201
Naše vinařství je barevné, pozitivní a plné slunce, které 
máme na Pálavě . Motto: Je třeba se dívat přímo do slunce, 
pak všechny stíny zůstanou za námi . Kmotrem našeho vinař-
ství je Václav Postránecký .
Michal Homola
602 692 875
602 692 875
daniel@vican .wine
www .vican .wine
10
32 ha
80 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Cibulka/Portz insel s r .o .
21 . dubna 567
lednice na Moravě, 69144
Malé „garážové“ vinařství, které pracuje s moderními postu-
py v pěstování a výrobě révy vinné . Vinohrady v Mikulovské 
podoblasti, vinařská obec Lednice . Vinařství vede rodina 
Petra Cibulky s manželkou Michaelou a synem Janem . 
Petr Cibulka
602 516 481
602 516 481
info@vinocibulka .cz
www .vinocibulka .cz
4
10,5 ha
100 000 litrů

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 . Snažíme se pěstovat kvalitní hrozny a při využití mo-
derních technologií, vyrábět jakostní přívlastková vína . 
Ing . Jan Garčic
728 746 500
728 746 500
vinarstvi@garcicovi .cz
www .garcicovi .cz
1
1,5 ha
9 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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VINAŘStVí JAKUBíK a .s .
Zlechov 589
Zlechov, 68710
Ve Vinařství Jakubík se k vínu přistupuje s pokorou . Cesta, 
kterou se vinařství vydalo, v sobě spojuje tradiční postu-
py našich předků a tu nejmodernější technologii . S úctou  
k přírodě, citlivou kultivací vinic a moderními postupy vzniká 
víno s charakteristickým rukopisem Jakubík .
Břetislav Jakubík
572 551 703
777 980 124
info@vinarstvijakubik .cz
www .vinarstvijakubik .cz
4
3 ha
80 000 lahví

Vinařství Jan Plaček
č .p . 39 
Dolní Kounice, 66464
Rodinné vinařství Jan Plaček bylo založeno v roce 2001 . Vi-
nařství se nachází ve znojemské podoblasti, ve vinařské obci 
Moravské Bránice, která leží mezi městy Ivančice a Dolní 
Kounice . Révu vinnou pěstujeme ve vlastních vinohradech . 
Filozofií našeho vinařství je výroba vysoce kvalitních odrů-
dových vín s ohledem na ekologické pěstování hroznů ve 
vinici . Vyrábíme moderními technologickými postupy .
Ing . Jan Plaček
737 109 064
723 067 276
info@vinoplacek .cz
www .vinoplacek .cz
10
36 ha
100 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Josef Dufek
Pod Sokolovnou 1185/17
Svatobořice-Mistřín, 69604
Rodinné vinařství moderního typu, využívající zkušeností 
více jak stoleté tradice vinařství v rodině . Na výrobu pře-
vážně přívlastkových vín a nově i sektů používá surovinu  
z vlastních vinic o výměře 47 ha . Vinařství je koncepčně 
provázáno s penzionem Svatoborský sklípek s kapacitou 48 
osob a vlastní kuchyní .
Josef Dufek
603 275 655
603 275 655
obchod@vinarstvi-dufek .cz
www .vinarstvi-dufek .cz
24
47 ha
190 000 lahví

Vinařství lAHOFER, a .s .
Brněnská 523
Dobšice, 67182
Vinařství LAHOFER obhospodařuje 430ha vinic, kapacita je 
stanovena na roční produkci 800 tisíc lahví . Vína LAHOFER 
lze ochutnat v Hotelu LAHOFER na Veselé ulici ve Znojmě, ve 
vinném hrádku Lampelberg u Vrbovce či v altánu na Rajské 
vinici u centra Znojma .
Ing . Jiří lancman
725 319 096
725 319 096
vino@lahofer .cz
www .lahofer .cz
100
430 ha
600 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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VINAŘStVí 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 lidské-
mu přístupu získávají naše vína jedinečný charakter a náskok 
proti ostatním . Vlajkovou lodí vinařství je Ryzlink vlašský, 
který pěstujeme na nejvýše položených tratích jihozápadní-
ho pásu Pálavy . Pod Mikrosvín Mikulov spadá 490 ha vinic a 
patří již dlouhé roky mezi nejvýznamnější producenty predi-
kátních vín z terroir Pálava . 
Ing . Zbyněk žiška
720 069 824
720 069 824
info@mikrosvin .cz
www .mikrosvin .cz
40
490 ha
200 000 lahví

Vinařství Na Soutoku/Vinicola, s .r .o .
lanžhotská 27
Břeclav, 69002
Vinařství Na soutoku je mladé . Bylo založeno v roce 2011 . 
Spíš než rodinné vinařství se jedná o rodinný podnik otce a 
synů Průšových . Základem jsou jejich dvacetileté zkušenosti 
s dovozem luxusních vín z celého světa v rámci jejich spo-
lečnosti Vinicola, s .r .o ., léta praxe s výrobou, ale i spolupráce 
se světovými poradci a strategická poloha vinařství na okraji 
Břeclavi .
Ing . Karel Průša
603 211 800
603 211 800
obchod@vinicola .eu
www .nasoutoku .cz
11

80 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Piálek & Jäger s .r .o .
č .p . 234
Nový Šaldorf, 671 81
Malé vinařství produkující pouze lahvová přívlastková vína  
v jedinečných malých partiích . S víny se můžete setkat pře-
devším ve špičkových restauracích včetně těch michelin-
ských . Najdete zde krásná ovocná vína, vína VOC Znojmo, 
především však vína typu Reserva, školená na akátových a 
dubových sudech . Vinařství nabízí řízené degustace i v kom-
binaci se zážitkovou gastronomii .
Jaroslav Jäger, Kamil Piálek
777 179 462
775 989 890
info@pialek .cz
www .pialek .cz
5
3 ha
50 000 lahví

Vinařství rodiny Špalkovy s .r .o .
č .ev . 104E
Nový Šaldorf - Sedlešovice, 67181
Rodinné BIO vinařství založené 1991 . Vinice se nachází na 
Kraví hoře . Kromě tradičních vín vyrábí i vína speciální: le-
dová, vína zrající na kvasnicích (Sur lie), vína likérová (Šaler) a 
vína přírodní, ze šlapaných hroznů (Edelspitz) .
Petr Ilgner
515 243 802
723 388 882
vino@spalek .bio
www .spalek .bio
8
10,5 ha
75 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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VINAŘStVí 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
10 ha
100 000 lahví

Vinařství trpělka a Oulehla - Ing . luboš Oulehla
Nové Bránice 39
Dolní Kounice, 66464
Rodinné vinařství pěstuje révu vinnou v okolí historického 
města Dolních Kounic na 30 ha .  Vinařství oslavilo v loňském 
roce 25 . výročí založení . Vyrábí zde suchá vína s otiskem kra-
jiny a lidské práce . Jsou to jednak svěží a ovocitá vína s kvě-
tinovými tóny, tak i plná, extraktivní a kořenitá vína s poten-
ciálem zrání v lahvi . Zdejší podloží dává obzvláště červeným 
vínům osobitý charakter . 
Ing . luboš Oulehla
603 834 166
603 834 166
info@reginacoeli .cz
www .reginacoeli .cz
3
30 ha
120 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 
 

 

Sklepmistr: 
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Vajbar Bronislav
Nádražní 480
Rakvice, 69103
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
300 000 lahví

Vinařství Veverka
Na Větřáku 220
Čejkovice, 69615
Jsme menší rodinná firma, produkujeme kvalitní jakostní 
a přívlastková vína pocházející  pouze z našich vinic v oko-
lí obce Čejkovice . Při výrobě vín klademe důraz na terroir . 
Všechny zásahy ve vinici i ve sklepě provádíme s co největší 
šetrností k přírodě . Důkazem je členství ve Svazu integrova-
né produkce hroznů a vína, a zařazení části vinic do biovi-
nohradnictví .
tomáš Veverka
777 617 537
777 617 537
info@vinarstvi-veverka .cz
www .vinarstvi-veverka .cz
2
12 ha
50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 

 
 

 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství žarošice - Petr Svoboda
č .p . 133
žarošice, 69634
Vinařství Žarošice je malé vinařství zaměřující se na výrobu 
přívlastkových vín s historií od roku 2008 . Naše vinice leží 
na úpatí Ždánického lesa s krásnou jižní dispozicí v obcích 
Žarošice a Archlebov . Dbáme především na vysokou kvalitu 
pěstovaných hroznů a jejich šetrné zpracování .
Petr Svoboda
724 241 981
724 241 981
vinarstvizarosice@seznam .cz
www .vinarstvizarosice .cz
1
2 ha
25 000 lahví

VINICE - HNáNICE s .r .o .
Horákova 3080/7
Brno, 616 00
Společnost hospodaří na 294 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 vy-
plývají i velmi přísné požadavky na ekologický způsob hos-
podaření . Vína jsou zpracovávána v novém agroturistickém 
areálu bývalé roty pohraniční stráže na samém úpatí Ná-
rodního parku Podyjí v Hnanicích . V areálu kromě vinařství 
naleznete luxusní čtyřhvězdičkový hotel s restaurací, konfe-
renčními prostory a wellness .
tomáš Plocr
775 682 048
724 081 142
plocrt@vinice-hnanice .cz
www .vinice-hnanice .cz
82
294 ha
350 000 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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Vinné sklepy Skalák
Hornická 1091
Dubňany, 69603
Vinné sklepy Skalák jsou rodinným vinařstvím sídlícím ve 
Skalce u Kyjova . Vinařství produkuje špičková vína se slo-
váckým charakterem a nabízí také nádherné prostory, které 
slouží k akcím různého charakteru . Těšíme se na Vaši návště-
vu .
Ing . Petr Soják
777 740 121
777 740 143
krakovic@sklepskalak .cz
www .sklepskalak .cz
10
19 ha
100 000 litrů

Vinné sklepy Zapletal
Slíny 1380
Velké Bílovice, 69102
Rodinné vinařství z Velkých Bílovic  je situované na cyklos-
tezce přímo mezi vinicemi . Příběh našich vín se začíná psát 
na nejlépe položených velkobílovických vinicích Panské, 
Nová hora,  Úlehle  apod . Vinice obděláváme v ekologickém 
režimu a snažíme se tím co nejméně zatěžovat  přírodu . Vy-
rábíme především přívlastková vína suchá a polosuchá ve 
třech řadách . 
tibor Zapletal
606 715 417
606 715 417
tibor@vinarstvi .cz
www .vinnesklepyzapletal .cz
5
4 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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VíNO J .StáVEK
č .p . 176
Němčičky, 69107
VÍNO J . STÁVEK je rodinné vinařství situované ve VINAŘSKÉM 
DVOŘE v Němčičkách, který byl postaven v roce 1898 a dnes 
už v tomto selském stavení vyrůstá pátá generace vinařů . Vi-
nařství se specializuje na fortifikovaná vína, jejichž produkce 
je v tuzemsku velmi nevšední a vína rosé, která se na soutě-
žích umisťují na předních místech . Moto vinařství „Bavíme se 
(s) vínem“ vystihuje čilé dění na Vinařském dvoře . 
Ing . Jan Stávek, Ph .D .
732 135 499
774 430 739
info@jstavek .cz
www .jstavek .cz
2
6 ha
40 000 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 a 2016 .
Ing . František Drahonský
519 504 244

info@vinomikulov .cz
www .vinomikulov .cz
77

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

Výrobce:
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Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
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Mobil:
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Roční produkce:
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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:

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
519 360 870
michlovsky@michlovsky .com
www .michlovsky .com
55
125 ha
1 300 000 lahví

Vinum Moravicum a .s .
Vracovská 338
Bzenec, 69681
Vinum Moravicum a .s . – malé vinařství, sídlící v královském 
jihomoravském městě Bzenci v srdci slovácké vinařské pod-
oblasti . Motto společnosti je: „Zdravý a vyzrálý hrozen-kva-
litní víno-spokojený zákazník“ . V duchu této myšlenky tvo-
říme víno a věříme, že náš přístup se odráží i v kvalitě vína . 
Ing . Jan Bezchleb
775 773 507
737 557 040
info@vinummoravicum .cz
www .vinummoravicum .cz
3

50 000 lahví
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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:

Vitis spol . s r .o .
Masarykova 1698
Strážnice, 69662
Rodinné vinařství hospodařící na 31 ha vlastních vinic . 
Vinice jsou vysázeny na těžkých jílovitých půdách s vyšším 
obsahem vápna, což dává vínům nezaměnitelný charakter, 
mineralitu a svěžest . K nejlepším odrůdám patří Rulandské 
bílé, Rulandské modré, Sauvignon, Chardonnay, Frankovka . 
Červená vína vyzrávají v dubových sudech, a jsou tak mo-
hutnější a vhodná k archivaci .
Ing . tomáš Baňař
777 701 021
777 701 021
vitis@tiscali .cz
www .vino-vitis .cz
5
31 ha
80 000 lahví

Volařík Miroslav, Ing .
Husova 36
Mikulov, 69201
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
736 472 363
736 472 363
info@vinarstvivolarik .cz
www .vinarstvivolarik .cz
30
80 ha
240 000 lahví
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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:

Bc . Vondrák luděk 
Štorchova stezka 651
Mělník, 27601
Rodinné vinařství začalo s výrobou vín v devadesátých le-
tech . V současné době hospodaří na 12 ha vinic, které se 
rozkládají na jižních svazích břehu řeky Labe . Půdy jsou zde 
kamenité - opukové, což příznivě ovlivňuje mikroklima ve vi-
nici . Toto vše ve spojení s kvalitními evropskými odrůdami je 
předurčeno k výrobě špičkových přívlastkových vín .
luděk Vondrák
737 153 293
737 153 293
lvondrak@seznam .cz
www .vino-melnik .cz
1
12 ha
25 000 litrů

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 . 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
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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
100 000 lahví

ZD Němčičky
č .p . 153
Němčičky, 69107
Od roku 2015 jsme kompletně změnili filozofii vinařství a vše 
potrhli nejenom novou kvalitou vína, ale i designem všeho 
s tím spojené (nový tvar lahve, reklamní předměty, etikety) . 
Základní portfolio tvoří dvě řady vín Klasik – vína pod šrou-
bovým uzávěrem a Premium - vína pod korkem pro delší 
zrání na lahvi .
Pavel Buriánek
602 550 480
602 550 480
zdnemcicky@quick .cz
www .zd-nemcicky .cz
28
92 ha
100 000 lahví
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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

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce
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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

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 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 



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

157

B\V vinařství a .s .   
Tramín červený výběr z bobulí 2015 1541
Frankovka výběr z hroznů 2015 1536
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 1608
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 1607
Svatovavřinecké pozdní sběr 2015 1518
BMVinařství s .r .o .   
Rulandské šedé pozdní sběr 2016 24/16
Dornfelder výběr z hroznů 2015 36/15
Bohemia Canopus   
Cuvée Canopus pozdní sběr 2015 0915
BOHEMIA SEKt, s .r .o .   
Chateau Radyně extra brut jakostní šumivé víno s .o . 2015 16026C
HABáNSKÉ SKlEPy, spol . s r .o .   
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2013 15425
Chardonnay pozdní sběr 2015 15845
Rulandské bílé pozdní sběr 2015 15854
Horákova farma,a .s .   
Chardonnay barrique výběr z hroznů 2015 14B/15
CHÂtEAU VAltICE - Vinné sklepy Valtice, a .s .   
Chardonnay výběr z hroznů 2015 993/15
Zweigeltrebe pozdní sběr 2015 970/15
Ing . Jiří Kopeček   
Cuvée Orange wine moravské zemské víno 2015 1915
ing . luděk Botur - Víno Botur   
Frankovka výběr z hroznů 2015 50/15
Alibernet pozdní sběr 2015 41/15
Ing . Miroslav Volařík   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 1631
Gewurrztraminer výběr z hroznů 2016 1627
Jindřich Kadrnka   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 17/16B
Johann W Zámecké vinařství třebívlice   
JohannW jakostní víno známkové 2014 13/2014
Gewurztraminer výběr z hroznů 2015 07/2015
leoš Horák   
Cabernet Moravia pozdní sběr 2016 14/16
Cuvée Horák jakostní víno známkové 2015 18/15
libor Pavka   
Dornfelder pozdní sběr 2016 1316

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže

Stříbrná medaile Salon vín 2018
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Bc . luděk Vondrák   
Ryzlink rýnský výběr z bobulí 2007 8/07
Ryzlink rýnský VOC Mělník 2015 14/15
MORAVíNO s .r .o .   
Merlot pozdní sběr 2016 727
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2016 739
PROQIN s .r .o .   
MATTHIAS PINOT 
CHARDONNAY SEKT BRUT pěstitelský sekt 0 L4103
Rodinné vinařství Břeclav s .r .o .   
Rulandské šedé pozdní sběr 2016 29/2016
Sauvignon pozdní sběr 2016 20/2016
Rodinné vinařství Spěvák s .r .o .   
Rulandské bílé pozdní sběr 2016 P10/16
Roman Komarov-Vinařství   
Neronet pozdní sběr 2015 NEPS15
SPIElBERG CZ, s .r .o .   
Pinot Blanc pozdní sběr 2016 611
Štěpán Maňák   
Frankovka pozdní sběr 2014 1424
Vican rodinné vinařství   
Chardonnay výběr z bobulí 2015 2315
Vinařství Hanzel s r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2016 6516
VINAŘStVí JAKUBíK a .s .   
Sauvignon výběr z hroznů 2016 1660
Vinařství Jan Plaček   
Hibernal pozdní sběr 2016 16Hi
Nová hora pozdní sběr 2016 VcRšb
Vinařství Josef Dufek   
Veltlínské zelené pozdní sběr 2016 5616
Kerner výběr z hroznů 2016 7916
Zweigeltrebe - Barrique výběr z hroznů 2015 10515-A
Vinařství lAHOFER, a .s .   
Sauvignon VOC Znojmo 2016 4016
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2016 6816
Ryzlink rýnský kabinetní víno 2016 6216
VINAŘStVí MIKROSVíN MIKUlOV a .s .  
Rulandské šedé, Traditional line výběr z hroznů 2015 27
Vinařství Pavlov   
Sauvignon pozdní sběr 2016 16045
Sauvignon pozdní sběr 2015 16384

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz
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Vinařství Petr Skoupil   
Cabernet Sauvignon Reserva pozdní sběr 2015 3015
Frankovka Reserva výběr z hroznů 2015 2915B
VINAŘStVí Plešingr, spol . s r .o .   
Rulandské šedé výběr z hroznů 2012 14/12
Vinařství Pod Zámkem s .r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2015 4/15
Vinařství Popela   
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2016 30/16
Vinařství U Kapličky s .r .o .   
Sauvignon pozdní sběr 2015 19/15
Rulandské bílé výběr z hroznů 2016 30/16
VINAŘStVí WAlDBERG VRBOVEC s .r .o .   
Veltlínské zelené pozdní sběr 2016 16/44
Veltlínské zelené VOC Znojmo 2016 16/10
VINNÉ SKlEPy MARŠOVICE v .o .s .   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 3/16
Vinné sklepy Skalák   
Cuvée Sauvel moravské zemské víno 2016 2216/CU
Vinný dům, spol . s r .o .   
Dornfelder pozdní sběr 2015 21/15
VíNO J .StáVEK   
Vlašák pozdní sběr 2015 1715
Lokus červený likérové víno 2014 814
VíNO Mikulov, spol . s r .o .   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015 16389
VíNO PROKEŠ s .r .o .   
Rulandské šedé pozdní sběr 2016 17/2016
Sylvánské zelené pozdní sběr 2016 24/2016
VíNO SÝKORA, s .r .o .   
Rulandské modré výběr z bobulí 2015 PV11/15
Cabernet Sauvignon výběr z hroznů 2015 PV16/15
Tramín červený výběr z hroznů 2015 PV15/15
Vinofol s .r .o .   
Merlot výběr z hroznů 2015 1525
VINSElEKt MICHlOVSKÝ a .s .   
Aurelius výběr z cibéb 2008 1461
Ryzlink vlašský moravské zemské víno 2015 2783
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2015 3025
Cabernet Sauvignon moravské zemské víno 2016 2923
André moravské zemské víno 2016 2910
Vít Sedláček   
Frankovka rosé VOC Modré hory 2016 1200

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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Vitis spol . s r .o .   
Pinot noir barrique výběr z hroznů 2015 18/15
Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .   
Ryzlink rýnský, Terroir Moravia pozdní sběr 2015 5286
EGO No . 81 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 6320
ZNOVíN ZNOJMO, a .s .   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 6313
Kerner výběr z bobulí 2015 5042
Pálava výběr z hroznů 2015 5071
Frankovka výběr z hroznů 2015 5103
Rulandské bílé pozdní sběr 2016 6309

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže



Poznámky:



NA ŽIVOT JAKO VÍNO!

NAŠE ČERVENÁ VÍNA PATŘÍ 
KE SKVĚLÝM JÍDLŮM

WWW.VINAZMORAVY.CZ  
WWW.VINAZCECH.CZ

Cervene_vino_lahev_105x148_samolepka.indd   1 13.09.16   15:15





PEČLIVĚ V YBR ANÁ VÍNA 
S DUŠÍ NAŠICH VINIC

SOM M E L I ER SE L EC T  
E X K LU Z I V N Í 

Z NAČK A

OD ROKU 2015 TATO VÍNA JIŽ ZÍSK ALA 
PŘ ES 40 OCENĚNÍ NA V ÝZNA MNÝCH

TUZEMSKÝCH I ZAHR ANIČNÍCH SOUTĚŽÍCH.

SommelierSelect_130x210_CZ.indd   1 17.08.17   10:04



...pro milovníky vín

www.pulltex.cz



akademiekvality.cz

Nakupujte 
kvalitu s chutí .





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



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

Ultra Rib2 PP

UltraCor PP

Ultra Helix 
PE-HD/PP

Ultra Solid PP

Ecoflex - Supra

RC Protect, 
RC TECH

GEROFIT

S TRIO

Mondial

KVALITNÍ POTRUBNÍ SYSTÉMY 
PRO VODOVODY A KANALIZACE

odukty_salon vín_2018.indd   1 8.1.2018   15:10:25



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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Husova 4,  Břeclav
+420 777 807 803

www.tiskpalka.cz

tradice

spolehlivost

kvalita






habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

VĚNUJ SVÉMU VÍNU
VEŠKEROU PÉČI

A LÁSKA K NĚMU
PŘETRVÁ STALETÍ

. HABÁNSKÝ ZÁKON .

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

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

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

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

HS_SALON_VIN_ZweigeltrebE_MEDAILE.indd   1 3. 1. 2018   11:23:57





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 2017.indd   1 18.12.2017   9:27:30



STILLUS s.r.o.
CZ- 690 02 Břeclav, Lanžhotská 1A
mobil: +420 702 000 128
e-mail: marketing@stillus.cz

www.sklenicky.cz



Historie se neptá...
Výroba vína je velmi specifické odvětví a naučil  

jsem se, že pro něj platí několik pravidel a zákonitostí. Jedno  
z nich je: Historie se nikdy neptá, proč se víno nepovedlo.  

Při použití konvenčních způsobů uzavření jsem neměl vždy 
jistotu, že naše práce nebude znehodnocena a zákazníka 

neodradí. Se sklěněnými zátkami Vinolok pracuji od roku 
2008 a díky nim mi odpadla starost, že víno bude negativně 

ovlivněno zátkou. Víc informací na vinolok.cz

ING. PETR PTÁČEK
ŘEDITEL A TECHNOLOG
NOVÉ VINAŘSTVÍ, A.S.

Vinolok-SalonVin-2017-110x200-Ptacek.indd   1 06.12.17   13:40



Podpora vinařů, 
vinařských spolků a sdružení
Svaz vinařů ČR, za podpory Jihomoravského kraje, 

nabízí zvýhodněný pronájem chladících vitrín 
pro pořádání nejrůznějších vinařských akcí, 

ať už odborných, nebo pro širokou veřejnost.

Cena za zapůjčení 1 ks vitríny

1 den/500 Kč, 2 dny/800 Kč
při zapůjčce je nutno složit vratnou kauci 

k dispozici jsou také elektrický rozvaděč a 40 m kabeláže

Kontakt: obchod@svcr.cz www.svcr.cz



& cestován
í

Magazín SOMMELIER  
i Revue pro Hotel, Restaurant a Cestování jsou 
kdekoli na světě dostupné pro smartphony, tablety, 
notebooky i desktopy na www.alza.cz.

Každé číslo 55 Kč bez DPH,
68 Kč s DPH on-line.

Pozitivní přístup, dobrá nálada, víno a vinaři,  
nejpodrobnější zpravodajství o vinařských 

soutěžích z celého světa! Gastronomie, hotelnictví, 
šéfkuchaři a jejich recepty, pivo, káva, cestování.

Jen původní reportáže!
Literární a cestopisný časopis pro milovníky 

všech dobrých věcí, které dělají život hezčím! 
Udělejte si šestkrát ročně radost 

za 79 korun na těžkém křídovém papíře!!
K předplatnému připočítáváme poštovné dle tarifu České pošty. 

Vydává GastroPress s.r.o., 251 66 Hrusice 177, tel. 605 957 774, redakce@e-sommelier.cz, http://e-sommelier.cz  

SOMMELIER SALON 2018.indd   1 4.1.2018   18:05:34



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

XXII. ročník, 1-2/2017

Turistické informace 
z České republiky, Slovenska a Polska

Co by byl Kuks bez Šporka
str. 17

Na Černou louku přijedou i Japonci
str. 24

Na Lyže do Pardubického kraje
str. 27

Běžky. Běžky? Běžky!
str. 4-5

Co nového v Dolním Poohří?
str. 9

XXII

XXII. ročník, 3-4/2017

Turistické informace 
z České republiky, Slovenska a Polska

Je libo trochu mystiky?
str. 11

Na pár dní do Svitav a okolí
str. 12

Akční léto v Moravskoslezském kraji
str. 26

Letní Litoměřice 
v turistickém balíčku

str. 7
Medicus curat, natura sanat

str. 9

www.dopravauk.cz

Čtěte na str. 4-5

ÚSTECKÝ KRAJ JEDE!

XXII. ročník, 5-6/2017

Turistické informace 
z České republiky, Slovenska a Polska

Kde sedí rytířové z Blaníka?
str. 18

Sto dvacet let na lyžích z Vysočiny
str. 20

Obec Suchý a okolí zvou k rekreaci
str. 21

Za exotikou 
do Českého středohoří

str. 6
Čtrnáct pomocníků a otec vlasti

str. 9

Čtěte na str. 24-25

GO a REGIONTOUR 2018 
s novým konceptem

www.bvv.cz/go-regiontour

XXII. ročník, 9-10/2017

Turistické informace 
z České republiky, Slovenska a Polska

Víte, kudy teče Nečíz?
str. 19

Toulky Korunou Vysočiny I
str. 20-21

Turistika – fotbal, jak se to rýmuje?
str. 26

Na Labské stezce je stále živo
str. 6

Když cesta, tak z města
str. 11

Čtěte na str. 4-5

Dobrodružství na
KŘINICKÉ CYKLOSTEZCE

XXII. ročník, 7-8/2017

Turistické informace 
z České republiky, Slovenska a Polska

Není koruna jako koruna
str. 17

Nejkrásnější kus Drahanské vrchoviny
str. 18-19

Aktivní podzim v Jeseníkách
str. 21

Litoměřice hravé i poučné
str. 7

Merhované Domažlicko
str. 10-11

Více na stran  9.Více nVíce n

Objevte kouzlo souzn ní jedine ných kulturních a p írodních památek.

Chrudim  2017 
PAMÁTKY A P ÍRODA

        

XXII. ročník, 11-12/2017

Turistické informace 
z České republiky, Slovenska a Polska

O velkém kouzlu malých veletrhů
str. 11

Sportu zdar v Moravskoslezském kraji
str. 21

Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě...
str. 22

Ústecký kraj v zimním hávu
str. 4-5

Terra incognita 
– Ukrajina, davaj, Ukrajina!

str. 8-9

Čtěte na str. 6

SEZONA 
V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ
NEKONČÍ

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  1/3/18  7:40 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

J A K
O B J E D N AT?

Salon_vin_2018.indd   1 18.12.2017   11:26:23







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 | weby

originální texty | návrhy etiket | 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 08.01.2018   10:54:26



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









VINO CIBULKA
rodinné vinařství Mikulov

www.vinocibulka.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





Ochutnejte šampiona

Chardonnay 2013
pozdní sběr, suché, Sur-lie

www.templarske-sklepy.cz

pozdní sběr, suché, Sur-liepozdní sběr, suché, Sur-lie

Ochutnejte šampiona

Sanctus
Victoria



VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., Luční 858, 691 03 Rakvice www.michlovsky.com



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.“ 
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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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