
Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno
#visitczechrepublic 

Poznejte 
legendární 
vilu

Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno

Prohlédněte si splněný sen 
o bydlení, který dodnes 
okouzluje dokonalými 
liniemi, vzdušným interiérem 
a unikátními technologiemi. 
Neopakovatelnou atmosféru 
Brna můžete zažít i v krásných 
dobových kavárnách.

Navštivte Brno a objevte perly 
funkcionalismu.

Nadčasový
design

19. ročník

SALON VÍN 
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 
ČeSké RepUbliky 2019

Sa
lO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
01

9

Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno
#visitczechrepublic 

Poznejte 
legendární 
vilu

Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno

Prohlédněte si splněný sen 
o bydlení, který dodnes 
okouzluje dokonalými 
liniemi, vzdušným interiérem 
a unikátními technologiemi. 
Neopakovatelnou atmosféru 
Brna můžete zažít i v krásných 
dobových kavárnách.

Navštivte Brno a objevte perly 
funkcionalismu.

Nadčasový
design

19. ročník

SALON VÍN 
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 
ČeSké RepUbliky 2019

Sa
lO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
01

9

Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno
#visitczechrepublic 

Poznejte 
legendární 
vilu

Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno

Prohlédněte si splněný sen 
o bydlení, který dodnes 
okouzluje dokonalými 
liniemi, vzdušným interiérem 
a unikátními technologiemi. 
Neopakovatelnou atmosféru 
Brna můžete zažít i v krásných 
dobových kavárnách.

Navštivte Brno a objevte perly 
funkcionalismu.

Nadčasový
design

19. ročník

SALON VÍN 
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 
ČeSké RepUbliky 2019

Sa
lO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
01

9



NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Sobotní 1029

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

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

www.salonvin.cz
www.wineofczechrepublic.cz

Vydalo: © Národní vinařské centrum, o.p.s.
Koncepce a zpracování katalogu: Ing. Marek Babisz
Žádné texty z tohoto katalogu nesmí být reprodukovány  
bez písemného souhlasu vydavatele.
Tisk: Tisk Pálka, Břeclav
978-80-87498-90-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slámová vína, likérová vína).

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

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

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

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

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

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

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

www.salonvin.cz
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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Vážení návštěvníci Salonu vín!   

Dovolte mně, abych se letos zamyslel nad ví-
nem jako fenoménem, který doprovází a ovlivňu-
je  lidskou společnost určitě už několik tisíciletí . 

IN VINO VERITAS – toto nejspíše staré římské 
přísloví říká, že ve víně je PRAVDA - a  vzal bych 
toto přísloví jako axiom -  tedy není o čem pochy-
bovat, že to pravda je! Staří Římané dobývající 

starověký svět měli jako ti silnější pravdu vždy na své straně . Dnes máme 
však demokracii a zdá se, že pravdu má každý…

Základní pravdou je …, že víno je alkoholický nápoj a svou podstatou 
ovlivňuje chování člověka . Množství výzkumů prokázalo, že jeho přiměře-
ná konzumace pozitivně ovlivňuje jak fyzické, ale především duševní zdra-
ví člověka . Nedokážu představit téměř žádnou událost v životě lidském, 
která by se obešla bez vína jako media, které nás dokáže spojit, dobře na-
ladit a povzbudit naši duši .    

Víno je fenoménem i dnešní doby a měli bychom v něm hledat výji-
mečný zážitek . Zážitek vůní a chutí, zážitek s kontaktu a s jinými lidskými 
bytostmi zážitek s  bytí na této planetě . Je to nikdy nekončicí děj stejně 
jako hledání svojí PRAVDY .

Přeji Vám, abyste našli při návštěvě Salonu vín v každém doušku vína 
příjemný zážitek… . 

Zážitek s nejlepšími moravskými a českými víny, která jsou fenoménem 
naší kulturní společnosti, a která nám dělají každodenní život příjemnější . 

A to PRAVDA! 

    Ing . František Mádl
    Předseda správní rady NVC
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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 2017, 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 2019

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

tou medailí “Salon vín České republiky 2019“ pre-
zentovaná v degustační expozici sklepních prostor 
státního zámku ve Valticích . Jedná se již o 19 . ročník 
tohoto nejnáročnějšího národního výběru přihláše-
ných vín, který je založen na propracovaném více-
kolovém systému Národní soutěže vín ČR .

Všech 100 oceněných vín zlatou medailí získalo v mezinárodně uzná-
vaném stobodovém systému podle standardu O .I .V . více než 86 bodů a 18 
z nich dokonce více než 90 bodů . Tyto výsledky odráží vysoké a zároveň velmi 
vyrovnané hodnocení jejich kvality . Současně byla u těchto vín posuzována 
jejich senzorická struktura, mohutnost a aromatický profil . Tyto výsledky byly 
zpracovány do přehledné grafické podoby systémem vyvinutým ve spolu-
práci Národního vinařského centra ve Valticích a Zahradnické fakulty Ledni-
ce Mendelovy univerzity v Brně . Každý návštěvník tak během ochutnávání 
může srovnávat vlastní senzorické pocity s názory profesionálních degustá-
torů, znázorněných v senzorických profilech u každého vína .

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

Nejvyšší zastoupení mají vína ročníku 2016 a 2017, a to více než 78 % . 
Jarní mrazy v obou uvedených letech způsobily velké ztráty a nejednotné vy-
zrávání 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 2016 a 2017 doplňují vynikající vína starších ročníků, je-
jichž kvalita a nezaměnitelný charakter přesvědčily 35 přísných senzorických 
hodnotitelů rozdělených do 5 komisí závěrečného hodnotícího kola .

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

 doc . Ing . Josef Balík, Ph .D .
 předseda hodnocení Salonu vín - Národní soutěže vín ČR 2019



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2019

8

Úvodní slovo ředitele 
Národního vinařského centra

Vážení přátelé moravských a českých vín,
držíte v rukou katalog již 19 . ročníku Salonu vín 

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

Novinkou letošního ročníku je výběr čtyř set 
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 čtyřstovky 
byla oceněna Stříbrnou medailí Salonu vín ČR za 

předpokladu, že ve finálním kole obdržela v  hodnocení minimálně 84 
bodů v 100-bodové stupnici . Zároveň platí kritérium limitace 30% uděle-
ných ocenění z počtu vín hodnocených v prvním kole .

Zároveň vybrala komise Šampiona soutěže, vítěze kategorií a nejlepší 
kolekci .

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

Jsem velmi rád, že od prvního ročníku jde úroveň našich vín, soutěže i 
degustační expozice neustále nahoru . Degustační expozice Salonu vín ČR 
je skutečným reprezentantem našich vín a vinařství . Recepce 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 . 

Stále pro vás připravujeme novinky a další vylepšení . Od loňského 
ročníku to je například interaktivní mapa vín a vinic na našich webových 
stránkách . Kromě organizace Salonu vín se Národní vinařské centrum vě-
nuje také další velmi bohaté obecně-prospěšné činnosti k propagaci na-
šich vín, např . tisk informačních brožur, naučných plakátů o našich vínech, 
propagačních 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 

2019 přihlášeno 1231 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových, červených 
a šumivých vín . Titulem „Zlatá medaile Salonu vín České republiky 2019“ 
bylo oceněno 101 vín . V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno 
71 vín bílých, 25 vín červených a 2 vína šumivá a 2 růžové víno . Odrůdová 
skladba čítá vína z 19 odrůd révy vinné a 7 vín cuvée . Nejúspěšnějšími od-
růdami letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 21 zastoupeními, Ryzlink 
vlašský s 10 zastoupeními, Rulandské modré se 7 zastoupeními, Sauvignon 
a Rulandské bílé se 6 zastoupeními, Veltlínské zelené a Frankovka s 5 za-
stoupeními a Tramín červený a Rulandské šedé se 4 zastoupeními . Dle ja-
kostního zařazení je 49 vín v  pozdním sběru, 28 vín ve výběru z  hroznů,  
6 výběru z  bobulí a VOC vín, 4 kabinetní vína, 3 moravská zemská vína,  
2 vína jakostní, šumivá a 1 víno likérové a slámové . 

Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2017 s 45 víny a ročník 2017 s 34 
víny . Nejstarší víno je z roku 2009 . Nejúspěšnější vinařskou podoblastí byla 
podoblast mikulovská a velkopavlovická s  27, dále slovácká s  22 a znoj-
emská s 20 víny . Vinařská oblast Čechy bude zastoupena 3 víny z mělnické 
podoblasti . V  letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Vinselekt Mich-
lovský a .s . s 10 víny, Zámecké vinařství Bzenec s .r .o . se 6 víny, Štěpán Maňák, 
Vinné sklepy Lechovice, spol . s r .o ., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, 
a .s . a B\V vinařství a .s . se 4 víny . Celkem dodá vína do expozice Salonu vín 
57 vinařských firem . 

 

  Ing . Marek Babisz
  hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Národní soutěž vín
5 nominačních soutěží – celkově přihlášeno 2 199 vín

Vinařská podoblast Znojemská

Vinařská podoblast Mikulovská

Vinařská podoblast Velkopavlovická

Vinařská podoblast Slovácká

Vinařská oblast Čechy

První kolo
na základě nominací přihlášeno 1 231 vín 
Top 400 vín postupuje do finálního kolo

Finální kolo
vybere 100 vín s titulem „Zlatá medaile Salon vín 2019“  
a šampiona a vítěze kategorií
na základě bodového ocenění vybere 223 vín  
s titulem „Stříbrná medaile Salon vín 2019“

postupuje 400 vín

přihlášeno 1 231 vín

100 vín
Zlatá medaile 
Salon vín 2019

223 vín 
Stříbrná medaile Salon vín 2019

www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

Více informaci: www .narodnisoutezvin .cz nebo www .salonvin .cz
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Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2019
Poslání a cíl Soutěže
Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí sou-

těžního systému Národní soutěže vín . Posláním Soutěže je zvýšit odbornou 
úroveň a systémově řešit vinařské soutěže moravských a českých vín na území 
České republiky . 

Cílem je vybrat Šampiona, Vítěze kategorií a ocenit dle tohoto statutu nej-
lepší vína zlatými a stříbrnými medailemi Salonu vín ČR prostřednictvím pro-
fesního vícekolového soutěžního systému Národní soutěže vín .

Pořadatel Soutěže
Národní vinařské centrum, o .p .s ., (dále jen „NVC“) je organizátorem Soutěže 

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 400 vín podle těchto kritérií:

a) 320 vín celkem z kategorií A a E s limitem 0- 12 resp . 0 – 4 g/l zbytkového 
cukru, která budou vybrána dle plochy vinic v jednotlivých vinařských podob-
lastech (oblasti), a to:

a . 12 nejlépe hodnocených vín z vinařské oblasti Čechy
b . 56 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c . 84 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d . 88 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e . 80 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké

b) 44 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12 resp . 4 - 45 g/l zb . 
cukru)
c) 20 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb . cukru) 
d) 8nejvýše hodnocená vína v kategorii D (růžová vína a klarety)
e) 8 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 400 vybrána z kategorií A a E podle 
absolutního zisku bodů bez ohledu na podoblasti/oblast .

Udělení cen soutěže
Vínům, hodnoceným ve druhém kole, budou udělena následující ocenění:
„Šampion Salonu vín – národní soutěže vín ČR“ – bude udělen nejvýše 

hodnocenému vínu z vín s limitem 0-12 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-
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hlášených v 1 . kole) . Před začátkem hodnocení 2 . kola stanoví organizační vý-
bor soutěže postup výběru Šampiona a Vítězů kategorií .

Ocenění Zlatou medailí Salonu vín ČR
Ve druhém kole získá 100 vín ocenění Zlatá medaile Salonu vín ČR 2019 

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 jednotli-
vých vinařských podoblastech (oblasti), a to:

a . 3 nejvýše hodnocená vína z vinařské oblasti Čechy
b . 14 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c . 21 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d . 22 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e . 20 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké

b) 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 . 84 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 2019 . Pod-
mínkou pro udělení stříbrné medaile je bodové hodnocení ve druhém kole 
min . 84 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 výrobce 
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
Rulandské bílé, Collection 1508, pozdní sběr, 2017, č . šarže 7319
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s .r .o .

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

Vítěz kategorie B
Pálava, výběr z hroznů, 2017, č . šarže 7317
VINAŘSTVÍ HANZEL s .r .o .

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

Vítěz kategorie C
Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2017, č . šarže 30/17
VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY s .r .o .

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

Vítěz kategorie D
Rulandské modré rosé, výběr z hroznů, 2017, č . šarže 22/17
ŠTĚPÁN MAŇÁK

Kategorie E – vína červená suchá a polosuchá (0–4 g/l zb . cukru)

Vítěz kategorie E
Rulandské modré, výběr z hroznů, 2015, č . šarže 14/15
JIŘÍ RADOCHA

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

Vítěz kategorie G
Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno s .o ., 2013, č . šarže 14019D
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 2019
Předseda hodnocení
Doc . Ing . Josef Balík, Ph .D . 

Ředitel soutěže
Ing . Pavel Krška

Enolog soutěže
Ing . Marek Babisz

Komise:K01
Předseda komise: Ing . Zdeněk Tréšek
Členové: Mgr . David Šťastný, Ing . Josef Svoboda, MgA . Radana Vítková, 
Oldřich Drápal, Ing . Martin Nesvadba, Ing . Kamil Prokeš, Ph .D .,

Komise:K02
Předseda komise: Doc . Ing . Mojmír Baroň, Ph .D .
Členové: Josef Valihrach ml ., Ing . Iva Šantavá, Branko Černý, MBA, 
Milan Vašíček, Bc . Jaroslav Suský, Ing . Pavel Holub, 

Komise:K03
Předseda komise: Ing . Jakub Šamšula
Členové: Ing . Libuše Vrbová, Miroslav Majer, g . Jitka Bezchlebová, 
Vladimír Tetur, Libor Jestřáb, Vladimír Hipper, Dipl .WSET

Komise:K04
Předseda komise: Ing . Pavel Chrást
Členové: Ing . Evžen Kašpárek, Ing . Ladislav Musil, Ing . Pavel Filipovszki, 
Ing . Zuzana Menšíková, Štěpán Maňák, Milan Sedlák

Komise:K05
Předseda komise: Ing . Miloš Vidlář
Členové: Ing . Andrej Sabolčák, Ing . Michal Kumšta, Ing . Petr Poizl, 
Ing . Petr Bíza, Ing . Marcela Křivohlávková Olbrechtová, Lubomír Tichý
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Průvodce návštěvníka expozicí 
Salonu vín ČR 2019

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 
budovách zámku ve Valticích, v prostorách Národního vinařského centra, 
které byly rekonstruovány za přispění Evropské unie a Ministerstva země-
dělství ČR . Samotné město Valtice je centrem vinařství a turistiky v regionu . 
Leží v nádherné oblasti přezívané „perla jižní Moravy“ – Lednicko-valtickém 
areálu, zapsaného v registru světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO .

Degustační programy Salonu vín ČR

A - Volná degustace - cena 499 Kč, trvání 120 minut
Unikátní možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín 
(mimo vín šumivých a speciálních výběrů) . Od každého vína je otevřena 
jedna láhev . O každém z vín jsou k dispozici podrobné informace jak na 
prezentačním boxu každého vína, tak v katalogu . Během degustace je ná-
vštěvníkům k dispozici sommelier, který podává na požádání informace  
o víně a jednotlivých vinařstvích .
Vstupenku s údajem o konci degustace noste viditelně a při odchodu ode-
vzdejte na recepci Salonu vín .
Doplatek: za každou započatou 0,5 hod . nad časový rámec degustace vám 
bude na recepci účtován doplatek 100,- Kč/osoba .
Ztráta vstupenky = pokuta 500,- Kč
K programu A obdržíte zdarma katalog Salonu vín (1 katalog na návštěv-
níka, příp . na pár)
*** SLEVA -10 % NA PROGRAM A1 NEBO A2 PRO DRŽITELE PLATNÉ VSTU-
PENKY Z NĚKTERÉHO Z PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ ZÁMKU VALTICE . 
STEJNĚ TAK DRŽITELÉ VSTUPENKY ZE SALONU VÍN OBDRŽÍ SLEVU -10 %  
NA VSTUPENKU NA PROHLÍDKOVÝ OKRUH ZÁMKU (více informací o pro-
hlídkách zámku Valtice: www .zamek-valtice .cz) ***
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B - Degustace s „By The Glass“ - kredit 100 kč
Možnost individuálně ochutnat vybranou kolekci až 16 vín s využitím mo-
derního výdejníku vín značky „By The Glass“ . Počet degustovaných vín zá-
visí na výši zakoupeného kreditu . Je možno zakoupit samozřejmě násobky 
kreditu (200 Kč, 300 Kč atd .) . Nevyčerpaný kredit se nevrací zpět .
Vratný depozit na degustační kartu: 200 Kč .

C - Řízené degustace
Programy degustace vybraných vzorků řízené sommelierem . Počet účast-
níků 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 . Řízenou degustace lze po 
předchozí domluvě provést i v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouz-
ština, ruština) za příplatek 500 Kč / skupinu .

> Program C1 - cena 160,- Kč
Vybraná kolekce pěti vzorků vín dle výběru sommeliera (mimo vín šumi-
vých a přírodně sladkých) . Doba trvání programu je cca 20 – 30 minut .

> Program C2 - cena 290,- Kč
Vybraná kolekce deseti vzorků vín dle výběru sommeliera . Doba trvání pro-
gramu je cca 40 - 50 minut .

Ceny uvedeny včetně DPH 21 % . 
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 2019 . 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 2019“, 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:

Informační list vína z hodnocení
Soutěž:  Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2019 - Aroma profily

Č. vzorku:  100

Označení vzorku:  Tramín červený   2017,  výběr z bobulí

Výrobce:  Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Oblast/podoblast: Morava/Znojemská

Č. šarže:  01743

Kategorie:  C - Vína sladká (nad 45 g/l zbytkového cukru) 

Bodové hodnocení:  100,00

Poznámka:  

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

Příklad aromatického profilu vína (bílé víno):

Podrobnější popis jednotlivých parametrů pro jednotlivé typy vín:

BÍLÁ VÍNA
květnaté (květ lípy, pomerančovníku, bezu, luční květy, růže)   
tropické ovoce (liči, maracuja, žlutý meloun, mango, banán, ananas)  
citrusové ovoce (limeta, grapefruit, pomeranč, mandarinka)  
jádrové ovoce (jablko, kdoule, hruška)  
peckové ovoce (broskev, meruňka, ryngle)  
drobné ovoce (angrešt, moruše, bílý rybíz)
sušené a vařené ovoce (rozinky, kompot, botrytida, datle, fíky)   
karamelizované (med, pražené oříšky, karamel, chlebová kůrka, slad)
bylinné (listy rybízu, kopřiva, zelené rajče, máta, sušené byliny)
kořenité (bílý pepř, zázvor, koření, kari)
barrique (dřevité, pryskyřičné, cedr, vanilka, kokos, toast, káva, kouř)
autolyzátové a laktátové (máslo, brioška, biskvit, droždí, smetana)
minerální nebo petrolej, vosk, mořská tráva

RŮŽOVÁ VÍNA A KLARETY
květnaté (růže, pivoňka, luční květy, květ jabloně)
jádrové ovoce (hruška, kdoule, jablko)

Informační list vína z hodnocení
Soutěž:  Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2019 - Aroma profily

Č. vzorku:  100

Označení vzorku:  Tramín červený   2017,  výběr z bobulí

Výrobce:  Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Oblast/podoblast: Morava/Znojemská

Č. šarže:  01743

Kategorie:  C - Vína sladká (nad 45 g/l zbytkového cukru) 

Bodové hodnocení:  100,00

Poznámka:  

Profil struktury a mohutnosti vína 
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tropické ovoce (banán, ananas, mango, liči, maracuja, žlutý meloun)
citrusové ovoce (grapefruit, limeta, pomeranč, mandarinka)
peckové ovoce (broskev, meruňka, třešeň, višeň, švestka)
drobné světlé ovoce (jahoda, malina, červený rybíz, angrešt)
sušené a vařené ovoce (kompot, džem, rozinky, povidla, fíky)
karamelizované (med, pražené oříšky, karamel, chlebová kůrka, slad)
bylinné (listy rybízu, kopřiva, paprika, máta, sušené byliny)
laktátové (máslo, smetana)
kořenité (koření, mletá paprika, skořice, kari)

ČERVENÁ VÍNA
květnaté (růže, fialka, pivoňka, šeřík)
jádrové nebo tropické ovoce (hruška, kdoule, banán)
peckové ovoce (švestka, třešeň, višeň)
drobné světlé ovoce (jahoda, malina, červený rybíz)
drobné tmavé ovoce (černý rybíz, ostružina, borůvka)
sušené a vařené ovoce (kompot, džem, povidla, fíky)
karamelizované (čokoláda, karamel, pražený oříšek)
kořenité (mletá paprika, černý pepř, skořice)
bylinné čerstvé (paprika, list rybízu, makovice, máta, eukalyptus)
bylinné sušené (seno, tabák, černé olivy)
barrique (dřevité, pryskyřičné, cedr, vanilka, kokos, toast, káva, kouř)
animální (kůže, zvěřina, maso)
houby nebo zemité

ŠUMIVÁ VÍNA
květnaté (kvetoucí stromy, luční květy, růže)
bylinné (listy rybízu, zelené rajče, máta, sušené byliny)
tropické ovoce (liči, maracuja, žlutý meloun, mango, banán, ananas)
citrusové ovoce (limeta, grapefruit, pomeranč, mandarinka)
jádrové ovoce (zelené jablko, kdoule, hruška)
peckové ovoce (broskev, meruňka, třešně, višně)
drobné ovoce (moruše, angrešt, rybíz, jahoda, malina)
sušené a vařené ovoce (rozinky, kompot, džem, datle)
karamelizované (med, pražené oříšky, karamel, chlebová kůrka, slad)
autolyzátové a laktátové (máslo, brioška, biskvit, droždí, smetana)
kořenité (bílý pepř, zázvor, koření, kari)
minerální
barrique (dřevité, pryskyřičné, cedr, vanilka, kokos, toast, káva, kouř)

  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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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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Drnholec
Slunečný vrch
suché
12.10.2017
3,00
24,4
NV251
10 000      
0,8
6,6
13,5
25,7
Ryzlink vlašský z NOVÉHO VÍNAŘSTVÍ a.s. je 
typickým zástupcem vín z mikulovské po-
doblasti, který nese plnou čistou a krásně 
harmonickou chuť. Ve vůni i chuti můžete 
nalézt rozinky, med, grepovou kůru. Dochuť 
je lehce minerální a dlouhá.

2018-2025
NOVÉ VINAŘSTVÍ, 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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Zaječí
U Kapličky
suché
9.10.2017
5,36
21,5
36/17
5 335      
2,5
7,0
12,5
22,1
Krásně harmonický buket jemných tónů by-
linek a citrusů je v minerální chuti rozšířen  
o grepový závěr.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2018, Zlatá medaile 
Hradecký pohár vína 2018, Stříbrná medaile 
Prague Wine Trophy 2018, Stříbrná medaile 
Vinoforum 2018
2018-2020
Vinařství U Kapličky s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

27

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Vkopavlovická

2
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z hroznů
Perná
Levá Klentnická
suché
9.10.2017
3,90
24,5
7307
5 335      
2,5
7,3
14,4
25,6
Víno zelenkavě-zlaté barvy s vyšší viskozi-
tou. Vůně je výrazně citrusová, s tóny gre-
pů a pomela. Postupně  se rozvíjí do vůně 
sušených pálavských bylin a je podpořená 
jemnou, medově-botrytickou linkou. Díky 
delšímu míchání na jemných kvasnicích je 
chuť mohutná, plná a pevná. Na patře se 
šťavnatým akcentem grepu a minerální, pi-
kantně-slanou dochutí.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Miku-
lovská podoblast 2018, Velká zlatá medaile 
Král vín ČR 2018, Zlatá medaile Prague Wine 
Trophy 2018
2018-2023
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

28

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

3
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Mikulov
Pod Mušlovem
suché
21.10.2017
7,00
22,0
1117
3 200      
3,4
7,0
13,5
21,1
Světle zlatavá barva, aroma je příjemně 
harmonické, připomínající vyzrálé máslové 
hrušky a citrusy, v chuti výrazná mineralita, 
doplněna osvěžující kyselinkou.

2018-2021
Vican rodinné vinařství

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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Tvrdonice
Padělky
suché
10.10.2017
9,27
21,4
13/17
3 335      
3,5
5,9
13,5
18,4
Víno se zelenožlutou barvou. Bylinné tóny 
doplňují peckové a tropické ovoce. Chuť 
zralého angreštu, červeného grepu a luč-
ních květin s jemnou minerální dochutí.
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice
2018-2022
BMVinařství s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

30

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

5
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
VOC Pálava
Perná
Purmice
suché
2.10.2017
4,18
26,2
3184
4 530      
3,6
5,9
13,3
20,0
Nazrálý buket zavařených rynglí a sušených 
meruněk se vrstevnatě prolíná s rozinkami, 
pečeným žlutým ovocem a mandlovou pec-
kou v závěru.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2018
2018-2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

31

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

6



Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Hovorany
Zadní díly
suché
17.10.2017
3,60
23,0
7180
8 000      
6,3
7,2
14,4
26,0
Víno sytější zlaté barvy s velmi dobrou 
viskozitou. Typická vůně s projevem červe-
ného grepu, sušených bylin a nádechem 
medu. Chuť je mohutná, s pevnou kyselin-
kou a jemným dotykem cukru. V závěru del-
ší s rozinkově nasládlou dochutí.
Prague Premium Gold - Prague Wine Trophy 
2018
2018-2021
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

32

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

7
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Perná
Bergrus
suché
2.10.2017
5,90
24,0
7092
2 000      
6,6
7,5
13,0
24,9
Vůně sušených plátků letních jablek, máslo-
vých hrušek a kandovaného žlutého tropic-
kého ovoce. Chuť je pikantní, šťavnatá, de-
centně kořenitá se závěrem s tóny žlutého 
melounu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2018
2018-2022
DAVINUS s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

33

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

8
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
polosuché
7.10.2015
6,18
23,0
3025
6 670      
7,9
5,2
13,8
20,3
Dlouhý a hluboký buket zavařených žluto-
masých rynglí, přezrálých a kandovaných 
meruněk doprovází plná kořenitá chuť  
s bohatým extraktem a dlouhým medovo-
-propolisovým závěrem.
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2018
2018-2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

34

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

9
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
kabinetní víno
Strážnice
Horní hory
suché
3.10.2017
9,00
22,2
31/2017
3 200      
0,5
7,3
13,0
23,0
Aroma lipový květ, kořeněný v chuti, příjem-
ná kyselina s mandlovou dochutí.

2018-2020
Ing. Luděk Botur

Evidenční číslo vína:   

35

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

10

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
- 2017 -

kabinetní víno
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Vrbovec
Šác
suché
23.10.2017
7,19
23,0
3213
10 000      
0,6
6,0
12,9
19,3
Vůně rozkvetlé louky a čerstvých pražených 
mandlí. V chuti dominuje ovocný projev  
s nádechem hruškového kompotu s kando-
vanými citrono-pomerančovými tóny.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Znojem-
ská podoblast 2018
2018-2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

36

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

11
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Zadní hora
suché
7.10.2016
7,00
22,0
1614
2 000      
3,9
6,5
12,5
21,6
Víno s buketem zralého exotického ovoce a 
koření, šťavnaté chuti dominuje minerální 
charakter.
Víno vyrobeno z vinice 40 let staré.
2018-2020
Hana Mádlová

Evidenční číslo vína:   

37

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

12
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
VOC Znojmo
Božice
Nová hora
suché
3.10.2017
3,60
21,8
01745
2 650      
6,6
5,6
12,5
22,3
Víno zlatožluté barvy, s ovocně květinovou 
vůní se stopou pylu. V chuti plné, tělnaté a 
uhlazené, v závěru měkce pikantní, s mine-
rálním podtónem.
Šampion Národní soutěž vín - Znojemská 
podoblast 2018, Stříbrná medaile AWC 
Vienna 2018, Zlatá medaile Muvina Prešov 
2018, Stříbrná medaile Vinoforum 2018
2018-2022
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

38

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

13



39

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Novosedly
Kamenný vrch
polosuché
3.10.2017
8,00
21,8
1736
3 870      
7,3
6,1
12,5
21,4
Barva vína je sytě žlutá se zlatým odleskem, 
vůně je bohatě kořenitá doplněná autolý-
zou kvasinek, na kterých víno zrálo po dobu 
6ti měsíců. I díky tomu je chuť velmi plná a 
harmonická připomínající světlé bobulové 
ovoce.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - 
Mikulovská podoblast 2018, Zlatá medaile 
Festwine 2018, Stříbrná medaile Grand Prix 
Vinex 2018
2018-2021
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

39

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

14

• pozdní sběr •

2017

krášleno a kvasnicích

Veltlínské
zelené
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené
2017
pozdní sběr
Perná
Věstoňsko
suché
16.10.2017
5,86
22,8
3202
5 440      
5,0
6,3
13,0
20,0
Svěží květnato-ovocitou vůni doplňují do-
zrávající jablka s černorybízovým závěrem.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2018
2018-2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

40

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

15
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené
2017
jakostní víno odrůdové
Mělník
Neuberská
suché
28.9.2017
4,70
17,9
N4/17
2 670      
8,6
7,1
11,5
22,3
Barva zelenožlutá. Vůně jemná přecháze-
jící do kořenitých tónů. Chuť harmonická  
s výraznou kyselinou, nepatrným zbytko-
vým cukrem a jemnou tříslovinou.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - oblast 
Čechy 2018
2018-2022
Školní statek Středočeského kraje Mělník

Evidenční číslo vína:   

41

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

16
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené
2017
pozdní sběr
Mutěnice
Úlehle
suché
27.9.2017
7,00
21,0
1719
2 340      
8,8
6,9
11,0
20,9
Víno zelenožluté barvy. Ve vůni se objevu-
je tropické ovoce. Svěží kyselinka a ovocná 
chuť bílé broskve je podtržena minerální 
dochutí.
Zlatá medaile Mundus Vini 2018, Stříbrná 
medaile Vinař roku 2018, Stříbrná medaile 
Národní soutěž vín - Slovácká podoblast 
2018
2018-2021
B\V vinařství a.s.

Evidenční číslo vína:   

42

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

17

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
2017

jakostní víno s přívlastkem
pozdní sběr

suché
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2016
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Plotny
suché
10.10.2016
8,00
24,0
4024/16
2 670      
1,2
6,7
13,5
23,0
Víno sytě žluté barvy s vůní žlutomasého 
ovoce a pomerančové kůry. Plnou a mo-
hutnou chuť doprovází dlouhá dochuť. 
Víno zrálo 13 měsíců na kvasničních kalech,  
z toho 5 měsíců zrálo ve velkém sudu ze sla-
vonského dubu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2018
2018-2023
Vinařství ŠOMAN

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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Velká Bílá Slípka
2015
moravské zemské víno
Velké Bílovice

suché
28.9.2015
7,00
23,5
71-15
1 470      
2,2
5,8
13,5
22,0
Velká Bílá Slípka je cuvée z odrůd Char-
donnay a Rulandské šedé, které zrálo 12 
měsíců v nových francouzských sudech. 
Charakterizuje plné strukturované víno  
z Velkých Bílovic, ovocné ve vůni a příjemně 
harmonické v chuti.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2018, Zlatá medaile 
Král vín 2018
2018-2030
Vinné sklepy Zapletal

Evidenční číslo vína:   

44

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

19
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
4,33
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 AWC Vienna, Zlatá medaile 
Grand Prix Vinex, Zlatá medaile OENOFO-
RUM
2018-2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

45

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

20
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
moravské zemské víno
Josefov
Židlíky u Nechor
suché
6.10.2017
11,40
24,4
1706
1 000      
4,0
7,2
13,5
25,2
Jedná se o velmi plné a strukturní víno z vy- 
zrálých hroznů, které na první pohled zau-
jme zlatavou barvou a krásnou viskozitou. 
Ve vůni se pomalu rozvíjí aroma zavařených 
hrušek, manga a patrná je i stopa akátového 
medu. Chuť je plná s elegantní kyselinkou 
a dlouhou perzistencí na patře. Patrné jsou 
jemně kořenité tóny s minerální linkou.
Bronzová medaile korunky Král vín ČR 2018
2018-2025
Ondřej Brdečko

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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Vrbovec
U sv. Urbana
suché
5.10.2016
3,80
22,4
16/45
4 000      
5,6
6,4
13,0
24,6
Víno má světlé odlesky nazlátlé barvy, vůně 
i chuť je ve vzájemné harmonii. Můžeme 
vnímat tóny zralého ovoce, především hruš-
ky, manga s nádechem akátového medu a 
pražených oříšků. Vyrovnaný charakter vína 
doplňuje příjemná mineralita, lehce svěží 
kyselinka v kombinaci s náznakem dřeva a 
jemným zbytkem přírodního cukru.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - 
Znojemská podoblast 2018, Zlatá medaile 
Král vín ČR 2018, Stříbrná medaile Oenofo-
rum
2018-2025
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

47

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

22
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Kyjov
Kameníky
suché
27.10.2015
7,10
24,6
8415
4 000      
0,5
7,1
14,5
25,0
Barva vína je světle zelenožlutá, vůně je 
plná s tóny hrušek, kdoule, jižního ovoce 
až lesních jahod s jemným projevem zrání 
v sudu, což se projevuje i v chuti, která je 
komplexní, extraktivní a přitom elegantní  
s jemnými kyselinkami s dlouhou dochutí.
Zlatá medaile Vinalies Internationales Paris 
2018, Zlatá medaile Great American New 
York 2018, Zlatá medaile AWC Vienna 2018, 
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast  2018, Stříbrná medaile 
Vinné trhy Pezinok 2016,  Stříbrná medaile 
Víno Bojnica 2016
2018-2025
Vinařství 
Josef Dufek

Evidenční číslo vína:   

48

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

23

Rulandské bílé
Barva vína je světle žlutá, ve vůni 

plná s tóny jižního ovoce s jemným 
projevem zrání v sudu, což se projevuje 

i v chuti, která je jinak komplexní, 
extraktivní s jemnými kyselinami a 

dlouhou dochutí. V hodné k archivaci  
na 5 i více let. Podáváme při 11–12 °C.

Obsahuje oxid siřičitý a alergeny  
z mléka a vajec. • Nevratný obal

Víno z České republiky

Rulandské bílé
Víno s přívlastkem - Výběr z hroznů

suché
Ev. číslo jakosti: 123F1-16/22

Alk. 14,0 % obj.       č. šarže: 8415       0,75 l

podoblast Slovácká
vinařská obec Kyjov

viniční trať Kameníky
Plněno v: Josef Dufek

Pod Sokolovnou 1275, Svatobořice-Mistřín, Česká republika
Provozovna: Pod Sokolovnou 1185, Svatobořice-Mistřín

2015
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Velké Němčice
Punty
suché
27.10.2015
9,00
25,0
L5010
1 335      
3,7
6,0
13,5
25,8
Zrání 18 měsíců na jemných kvasničních 
kalech dává Pinot blanc z ročníku 2015 ne-
zaměnitelný charakter chlebnatosti s tóny 
exotického ovoce, který je doplněn jemným 
cibébově botrytickým nádechem. Chuť je 
vína bohatá, plná a přitom suchá s příjem-
nou hřejivou ovocností přezrálých žlutoma-
sých plodů a s velmi strukturní kyselinou  
v dochuti.
Šampion od mladého vinaře - Co chutná 
mladým 2018?, Stříbrná medaile Národní 
soutěž vín - Velkopavlovická podoblast 2017 
a 2018, Šampion Pardubický festival vína 
2017
2018-2023
Kamil Prokeš vinařství

Evidenční číslo vína:   

49

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

24
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Dolní Dunajovice
Pod Slunným vrchem
suché
29.9.2015
6,00
24,0
828/15
6 670      
4,0
6,3
12,1
25,7
Příjemná vůně připomínající ovoce, zejmé-
na broskve, dále oříšky a luční květiny. Chuť 
je plná, harmonická, s dlouhou dochutí a 
dotekem minerálnosti.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2017 
a 2018, Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 
2018
2018-2023
CHÂTEAU VALTICE 
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

50

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

25

Rulandské bílé
výběr z hroznů, 2015

Příjemná vůně připomínající ovoce, zejména broskve, dále oříšky a luční 
květiny. Chuť je plná, harmonická, s dlouhou dochutí a dotekem 
minerálnosti. Doporučujeme k rybám, pernaté zvěři 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 Pod Slunným vrchem
Víno s přívlastkem, suché
Víno s prívlastkom, suché
Č. šarže 828/15, ev. č. jakosti: 98F1-17/17

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

2 0 1 5

Rulandské bílé
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Vracov
Klínky 
suché
16.10.2017
5,60
22,5
7319
5 335      
5,4
7,2
13,1
26,6
Víno zlaté barvy se zelenkavým nádechem. 
Ve vůni se krásně prolíná zralé žluté ovoce 
jako je banán, žlutý meloun, ananas a tóny 
citrusů jako jsou mandarinky. V chuti je víno 
harmonické a velmi komplexní. Na patře  
s projevem kandovaných pomerančů a jem-
nou minerální linkou.
Zlatá medaile Galerie rulandských vín ČR 
2018, Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast 2018, Bronzová medaile 
Vinař roku 2018, Zlatá medaile Král vín ČR 
2018, Vítěz kategorie v odrůdě Rulandské 
bílé Královský košt vína Hodonín 2018
2018-2022
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

51

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

26
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Vracov
Klínky
suché
16.10.2017
5,60
22,5
7116
6 670      
7,5
7,4
13,4
24,8
Víno zlato-žluté barvy. Vůně se představuje 
tóny zralých nektarinek, broskví, vřesové-
ho medu a sušených cibéb. Chuť je čistá,  
s pevnou citrusovou kyselinkou a výbornou 
plností. V dochuti se projevuje vliv zrání 
části vína na jemných kvasnicích v malých 
sudech.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín -  Slo-
vácká podoblast 2018
2018-2023
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

52

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

27
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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 Bílovice
Přední Hora
suché
2.10.2016
7,00
21,8
22/16
1 800      
1,4
4,7
13,5
18,8
Víno barvy zlata s odlesky pomerančové 
kůry. Jeho vůně i chuť jsou komplexní, ví-
cevrstvé s tóny sušeného ovoce a stopou 
ušlechtilého dřeva.
K výrobě tohoto vína byli použity ručně sbí-
rané a pečlivě vybrané nejkvalitnější hrozny. 
Mošt po vylisování kvasil ve francouzských 
dubových sudech o objemu 225l a 500l. Ve 
stejných ušlechtilých sudech následně víno 
12 měsíců zrálo.
2018-2025
Vinařství Kubík

Evidenční číslo vína:   

53

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

28
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 

 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé
2013
výběr z hroznů
Velké Pavlovice
Staré hory – Vejdunky
suché
21.10.2013
3,00
25,0
25/13
1 120      
5,7
7,8
12,5
24,8
Barva sytě zlatá. Vůně úchvatná, velmi bo-
hatá a strukturovaná, nacházíme letní poko-
senou louku, sušené bylinky, výrazné stopy 
sudu a karamele. V chuti stejně krásné, plné 
a bohaté. Vše z vůně je tu zasazeno do olej-
naté plnosti. Velmi dlouhé až nekonečné 
víno!
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2018, Zlatá 
medaile FESTWINE 2018, Stříbrná medaile 
OENOFORUM 2018, Zlatá medaile MUVINA 
2018, Velká zlatá medaile Král vín 2018 
2018-2022
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

54

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

29
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Čejkovice
Helezný díl
suché
12.10.2017
6,80
22,0
17857
16 000      
6,9
5,7
13,5
22,4
Víno má zelenkavě žlutou barvu. Vůně je 
ovocného charakteru, připomíná zralé nebo 
sušené žluté ovocné druhy. V chuti působí 
uhlazeně a ušlechtile, má kvalitní kyselinu a 
jemně připečenou dochuť.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2018
2018-2021
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Damborřice
Lepiny
polosuché
1.10.2016
3,90
24,0
100/16
6 670      
11,1
5,8
13,8
22,8
Víno barvy kočičího zlata. Vůně nazrálá 
se stopami sušených meruněk, doplněná  
o medové tóny s dochutí pražených mandlí. 
Víno je mohutné, plné a vyvážené. V chuti 
hřejivé a korpulentní.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín -  Slo-
vácká podoblast 2018
2018-2022
Vinařství Neoklas Šardice a.s.

Evidenční číslo vína:   

56

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

31

K6 - SUD - korektura - 16.1.2018

ZRÁLO V SUDU

2016
víno s přívlastkem

P O Z D N Í  S B Ě R
bílé - suché

V I N A Ř S K Á  O B L A S T  M O R A V A
P O D O B L A S T  S L O V Á C K Á

RULANDSKÉ
BÍLÉ

ZRÁLO V SUDU

2016
víno s přívlastkem

V Ý B Ě R  Z  H R O Z N Ů
bílé - polosuché

V I N A Ř S K Á  O B L A S T  M O R A V A
P O D O B L A S T  S L O V Á C K Á

RULANDSKÉ
ŠEDÉ

ZRÁLO V SUDU

2016
víno s přívlastkem

P O Z D N Í  S B Ě R
červené - suché

V I N A Ř S K Á  O B L A S T  M O R A V A
P O D O B L A S T  S L O V Á C K Á

MERLOT

Víno z České republiky • Obsahuje oxid siřičitý

Plněno v: Vinařství NEOKLAS Šardice a.s., 696 13 Šardice 700, 
Česká republika. Pro: Vinný sklep Sovín, s.r.o. • www.neoklas.cz

JAKOSTNÍ VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR
BÍLÉ • SUCHÉ

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST SLOVÁCKÁ
OBEC DAMBOŘICE, TRAŤ LÍCHY

0,75 l

Již více než 6 století se na úbočí Chřibů pod majestátným
hradem Buchlov pěstuje vinná réva. Sovínské vinice patří
k nejseverněji položeným v moravském vinařském regionu.

Vína z nich se vyznačují jemným buketem, plností, 
typickou kyselinkou a nezaměnitelným charakterem.

RULANDSKÉ BÍLÉ 2016

Víno zlatavé barvy. Vůně připomíná tóny čerstvě opraženého toastu 
s nádechem vanilky. Chuť je nasládlá, plná, harmonická, přecházející 
od ovoce a vanilkových tónů do chlebovinky s příjemnou kyselinkou. 

Vhodné k sýrům, zvěřině a ke svátečním příležitostem.
Doporučená teplota servírování  10 - 12 °C.

Případné vysrážení vinného kamene není vadou vína.

Víno z České republiky • Obsahuje oxid siřičitý

Plněno v: Vinařství NEOKLAS Šardice a.s., 696 13 Šardice 700, 
Česká republika. Pro: Vinný sklep Sovín, s.r.o. • www.neoklas.cz

JAKOSTNÍ VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ
BÍLÉ • POLOSUCHÉ

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST SLOVÁCKÁ
OBEC DAMBOŘICE, TRAŤ LEPINY

0,75 l

Již více než 6 století se na úbočí Chřibů pod majestátným
hradem Buchlov pěstuje vinná réva. Sovínské vinice patří
k nejseverněji položeným v moravském vinařském regionu.

Vína z nich se vyznačují jemným buketem, plností, 
typickou kyselinkou a nezaměnitelným charakterem.

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016

Víno barvy kočičího zlata. Vůně nazrálá se stopami sušených  
meruněk, doplněná o medové tóny s dochutí pražených mandlí. 
Víno je mohutné, plné a vyvážené. V chuti hřejivé a korpulentní. 

Vhodné k výrazným kozím sýrům. 
Doporučená teplota servírování 10 - 12 °C .

Případné vysrážení vinného kamene není vadou vína.

Víno z České republiky • Obsahuje oxid siřičitý

Plněno v: Vinařství NEOKLAS Šardice a.s., 696 13 Šardice 700, 
Česká republika. Pro: Vinný sklep Sovín, s.r.o. • www.neoklas.cz

JAKOSTNÍ VÍNO S PŘÍVLASTKEM POZDNÍ SBĚR
ČERVENÉ • SUCHÉ

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
PODOBLAST SLOVÁCKÁ

0,75 l

Již více než 6 století se na úbočí Chřibů pod majestátným
hradem Buchlov pěstuje vinná réva. Sovínské vinice patří
k nejseverněji položeným v moravském vinařském regionu.

Vína z nich se vyznačují jemným buketem, plností, 
typickou kyselinkou a nezaměnitelným charakterem.

MERLOT 2016

Víno rubínové barvy. Ve vůni upoutají dominující tóny červeného  
lesního ovoce. Chuť je vyvážená, s příjemnými tříslovinami, které 
zvýrazňují plnost v ústech. Doporučujeme podávat k tatarskému 
bifteku nebo roastbeefu. Před podáváním je vhodné dekantovat 

po dobu dvou hodin. Doporučená teplota servírování 16 - 18 °C. 
Případné vysrážení vinného kamene není vadou vína.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
24.10.2015
6,20
20,5
NS18/15
4 000      
2,7
8,0
12,0
23,8
Barva zlatožlutá, do zelenkavých odlesků. 
Vůně jemná odrůdová se začínajícími pet-
rolejovými tóny. Chuť středně dlouhá, od-
růdová, harmonická s pikantní šťavnatou 
kyselinou a charakterem Liběchovské vinař-
ské trati.
Šampion a zlatá medaile Národní soutěž vín 
- oblast Čechy 2017 a 2018, Salon vín 2018
2018-2022
Školní statek Středočeského kraje Mělník

Evidenční číslo vína:   

57

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

32
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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 Mikulov
Popice
Sonberk
suché
6. - 21.10.2015
5,30
22,4
1115
35 700      
3,9
8,1
13,5
22,3
Aroma je intenzívně ovocné, doprovázené 
tóny lipového květu, včelích pláství a názna-
ky petroleje. Chuť je plná s výraznou stopou 
sušené meruňky a medu, doprovázená nád-
hernou kořenitostí, jemnou mineralitou a 
dlouhou šťavnatou dochutí.
Regional Champion Prague Wine Trophy 
2018, Best of Riesling 2018 Německo, Zla-
tá medaile Riesling du Monde 2018, Zlatá 
medaile Prague Wine Trophy 2017, Stříbrná 
medaile Decanter London, Zlatá medaile 
Festwine 2017, Stříbrná medaile Národní 
Salon vín 2017, Zlatá medaile Prague Wine 
Trophy 2016
2018-2023
SONBERK a.s.

Evidenční číslo vína:   

58

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

33

13,5 % 
obj. alk.
alc. vol.  75 cl

SONBERK
 Sonberk 1, Popice 691 27, Česká republika

www.sonberk.cz
Obsahuje siřičitany / Contains sulfites

RIESLING
v.o.c.

suché
2015

RIESLING
v.o.c.
2015

viniční trať SONBERK, vinařská obec popice,
vinařská oblast morava, podoblast mikulovská

víno z české republiky / wine from the czech republic 

Víno všemi smysly…
Lahvováno ve vinařství. 
Vinný kámen v podobě krystalků je důkazem 
šetrného zpracování a vysoké kvality vína.
kód voc 16/01/02-16.01, šar. č. 1115
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Násedlovice
Nová hora 
suché
16.10.2017
6,60
21,0
7321
5 335      
4,5
7,7
13,0
26,8
Víno zelenkavě-slámové barvy. Mnohoslib-
ná vůně se představuje tóny sušených me-
runěk, zralého manga a s lehce kořenitým 
podtónem na pozadí. V chuti příjemně vy-
zrálé s pikantní citrusovou kyselinkou. Díky 
míchání na jemných kalech má víno příjem-
nou plnost. Dochuť je dlouhá a sametová.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká 
podoblast 2018,  Prague Gold Prague Wine 
Trophy 2018
2018-2022
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

59

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

34
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Mikulov / Dolní Dunajovice / Dobré pole
Za cihelnou / Zimní vrch / Staré
suché
11.10.2017
4,10
21,0
9
5 060      
4,7
8,3
13,4
25,5
Víno světle žluté barvy se zelenkavým lo-
mem. Vůně spojuje zralé sadové ovoce, 
čerstvé meruňky a jemnější minerální tón. 
Chuť je šťavnatá a bohatá na limetkovou 
kyselinku, s decentní kořenitostí. Podobně 
jako ve vůni i chuť protíná typický minerální 
podtón, který víno provází až do jemně sla-
né dochuti.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Miku-
lovská podoblast 2018, Prague Gold Prague 
Wine Trophy 2018
2018-2023
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

60

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

35
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Mělník
Neuberská
suché
19.10.2015
6,00
19,2
11/15
2 000      
5,1
8,3
12,0
23,4
Světle žlutá barva se zářivými odlesky, dob-
rá viskozita. Čistá, středně intenzivní nazrálá 
vůně, připomínající sušený ananas a žlutá 
jablka, med. Pikantní minerální chuť s velmi 
pikantní kyselinkou. Delší závěr.
Zlatá medaile Litoměřický hrozen 2018; Víno 
vyrobeno z vinice 35 let staré.
2018-2020
Česká zemědělská univerzita v Praze

Evidenční číslo vína:   

61

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická

36

obsahuje oxid siřičitý

Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol
Vinaøství - Chloumecká 1717, Mìlník
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extrakt: 23,4 g/l ● kyseliny: 8,3 g/l ● zbytkový cukr: 5,1 g/l
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Nový Přerov
Langerwarte
suché
12.10.2016
8,77
22,2
22/16/A
2 304      
5,6
7,1
13,0
30,9
Jiskrné víno zlatožluté barvy s vůní po pře-
zrálých citrusech. Chuť je mohutná, ovocitá 
po kandovaném ovoci, s tóny medu. Víno 
zrálo 12 měsíců v dubovém sudu.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - Mi-
kulovská podoblast 2018
2018-2022
Vinný dům, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

62

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

37
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Velké Bílovice
Vinohrádky
suché
23.10.2017
7,20
21,4
21/17
5 735      
6,0
7,4
13,0
23,1
Víno sytě zlatavé barvy v jehož výrazné a pi-
kantní vůni najdete lipový květ, citronovou 
kůru a lehkou kořenitost, chuť je šťavnatá, 
lehce minerální s ovocnou dochutí.
Víno bylo vyrobeno metodou sur-lie
2018-2025
Vinařství Kubík

Evidenční číslo vína:   

63

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

38
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Vracov
Klínky
suché
31.10.2016
7,00
22,0
6320
8 270      
6,1
7,0
12,2
22,8
Víno světlejší žluté barvy se zelenkavým 
odleskem. Na nos rozmanité. Ve vůni jemný 
lipový květ spolu s čerstvými meruňkami a 
stopou bylinek. V chuti přímé, středně plné, 
s důraznější citrusovou kyselinkou a hravou 
kořenitostí.
Stříbrná medaile Král vín ČR 2017, Premium 
Gold Prague Wine Trophy 2017,  Stříbrná 
medaile Salon vín ČR 2017,  Zlatá medaile 
Národní soutěž vín - Slovácká podoblast 
2018, Premium Gold Prague Wine Trophy 
2018
2018-2020
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

64

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

39



65

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Bzenec
Hašneky
suché
13.10.2017
7,00
22,0
1725
6 670      
7,3
7,4
13,0
24,4
Šťavnatá zelenkavá barva a ve vůni jsou 
tóny akátového medu a lípy v kombinaci 
s typickou zralostí. Chuť potěší milovníky 
ryzlinků svou hravou kyselinkou a ovocným 
charakterem, zakončeným náchem lipové-
ho medu.

2018-2022
Petr Bunža

Evidenční číslo vína:   

65

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

40

Ryzlink rýnský 
2017

jakostní  v íno  s  př ívlastkem
POZDNÍ SBĚR

suché
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Podmolí
Šobes
suché
21.10.2015
5,00
22,4
5039
5 850      
8,1
6,5
12,5
24,4
Atraktivní Ryzlink rýnský z vyhlášené viniční 
tratě Šobes, jistě potěší všechny milovníky 
této lokality i odrůdy samotné. Po přivo-
nění zaznamenáte bohatou vůni po medu, 
rozinkách nebo akátovém květu. V ústech 
oceníte bohatost, harmonii a délku chuťo-
vého projevu. Velmi příjemná je příchuť po 
kompotovaných meruňkách i jemná a pro 
Šobes typická minerálnost. Víno má výbor-
né předpoklady k archivaci.
Zlatá medaile VINOFORUM 2016, Pečeť kva-
lity AWC VIENNA 2016, Stříbrná CANBERRA 
INTERNATIONAL RIESLING CHALLENGE 2017
2018-2024
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

66

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

41

Znovín Znojmo

RyZlink Rýnský

12,5 % obj. 0,75 l

S U C H É

bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr

2015

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC PODMOLÍ
VINIČNÍ TRAŤ ŠOBES
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Velké Bílovice

polosuché
8.10.2016
5,20
23,0
618
10 935      
8,4
6,2
13,5
19,7
Víno má zelenožlutou barvu, ve vůni i chuti 
lehce kořenité tóny a lipový květ, v dochuti 
lehké petrolejové nuance.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2018
2018-2021
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

67

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

42
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
výběr z hroznů
Ořechov
Háje
polosuché
2.11.2016
8,70
24,2
29/16/A
3 930      
10,0
8,2
13,0
27,0
Jiskrné víno zlatožluté barvy s vůní po pře-
zrálých citrusech. Chuť je mohutná, ovocitá 
po kandovaném ovoci s tóny medu. Víno 
zrálo 12 měsíců v dubovém sudu.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2018, Zlatá 
medaile Národní soutěž vín - Slovácká pod-
oblast 2018
2018-2022
Vinný dům, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

68

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

43
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Archlebov
Maliny
polosuché
24.10.2015
6,00
24,2
515
5 200      
11,9
8,2
13,0
24,3
Žluto zelenkavá barva a skvělá viskozita, 
představuje víno z mimořádně vyzrálého 
ročníku. Ve vůni je víno ovocné s tóny zra-
lých citrusů, lipového květu, medu, vanilky 
a s mírným nádechem petroleje. Chuť vína 
je plná, strukturovaná s pikantní kyselinkou 
a jemnými krémovými a dřevitými tóny, kte-
rým dalo základ zrání vína v sudu po dobu 
12 měsíců na jemných kalech. V chuti se ob-
jevuje meruňka s příjemnou minerálností.
Zlatá medaile Oenoforum 2017, Stříbrná 
medaile Král vín 2017, Stříbrná medaile AWC 
Vienna 2017, Prague Gold Prague Wine Tro-
phy 2017
2018-2022
SPIELBERG CZ, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

69

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

44



70

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace: 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice

polosuché
8.10.2015
5,00
22,5
520
7 350      
9,1
6,1
12,3
21,4
Víno je sytě zelenožluté se zlatavými odstí-
ny, vůně i chuť jsou silně extraktivní, cítíme 
lipový květ a kandované ovoce, v dochuti 
medové tóny a výrazný petrolejový tón.
Stříbrná medaile Král vín 2018, Zlatá medai-
le Národní soutěž vín - Velkopavlovická po-
doblast 2018 
2018-2021
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

70

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

45
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
VOC Znojmo
Tasovice
Kamenný vrch
polosuché
5.10.2017
7,00
21,6
7332
11 610      
9,9
6,8
12,0
24,5
Ochutnejte bohatý Ryzlink rýnský, který se 
Vám představí atraktivní vůní kompotova-
ného ovoce a květů narcisů. Po ochutnání 
oceníte svůdnou nasládlost zbytkového 
cukru, vyváženou příjemnou kyselinou. 
Přivítáte líbivou příchuť po tropických plo-
dech, vanilce a meruňkové marmeládě. Víno 
má velmi dobré předpoklady k archivaci.
Stříbrná medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY 
2018, Stříbrná medaile FESTWINE 2018
2018-2025
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

71

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

46

Znovín Znojmo

RyZlink Rýnský
P O L O S U C H É

2017

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

ČESKÁ REPUBLIKA

Víno Originální Certifikace

12,0 % obj. 0,75 l



72

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rotgipfler
2017
pozdní sběr
Miroslav
Weinperky
polosuché
16.10.2017
6,00
21,0
1755
3 795      
6,3
5,4
12,5
22,4
Rotgipfler (Červenošpičák) je odrůda ze 
Štýrska a jedná se o spontánního křížence 
odrůd Tramín x Veltlínské červené. Vůně to-
hoto vína je velmi kořenitá s vůní sladkého 
pečeného čaje, chuť je svěže suchá, minima-
listická, ale krásná.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Zno- 
jemská podoblast 2018
2018-2021
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

72

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

47

Rotgiper
2017

• pozdní sběr•
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Slup
Dolní vinohrady
suché
5.10.2016
7,00
22,7
6377
8 000      
1,5
6,3
12,8
21,2
Po přivonění zaznamenáte bohatou až dra-
vou vůní po kopřivách, hluchavce nebo čer-
stvě posečené trávě. V ústech zaujme svou 
plností, svěžestí a i přes velmi nízký zbyt-
kový cukr i harmonií a hladkostí. Oceníte 
líbivou příchuť po křupavém angreštu, která 
dokresluje „zelený“ styl tohoto nepřehléd-
nutelného vína. 
Stříbrná medaile FESTWINE 2017, Bronzo-
vá medaile TEXAS IWC 2017, Zlatá medaile 
TERRAVINO IZRAEL 2017, Bronzová medaile 
FINGER LAKES IWC USA 2018, Zlatá medaile 
FESTWINE 2018, Stříbrná medaile BALKANS 
IWC 2018, Zlatá medaile VINAŘSKÉ LITOMĚ-
ŘICE 2018
2018-2024
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

73

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

48

Znovín Znojmo

Sauvignon

2016

12,5 % obj. 0,75 l

S U C H É

bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC SLUP
VINIČNÍ TRAŤ DOLNÍ VINOHRADY
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Horní Bojanovice
Stará Hora
suché
12.9.2017
11,00
22,6
1117
3 335      
2,4
5,9
13,5
19,5
Základem atraktivity toho komplexního 
Sauvignonu je dokonale spojení lokality a 
klonu odrůdy. Rozmanitost aroma podporu-
je použitá technologie třídenní kryomacera-
ce slupek hroznů v moštu. Ve vůni můžete 
nalézt především zelenou vinohradnickou 
broskev, ryngle, ale také jostu, květ bezu 
nebo papriku. Ovocná charakteristika se 
prolíná i do chuti vína. Ta je příjemně šťav-
natá, zároveň plná, nejen díky mohutnosti 
alkoholu, ale také extraktu z vyzrálých hroz-
nů a delšího ležení na kvasnicích.

2018-2024
VÍNO J. STÁVEK

Evidenční číslo vína:   

74

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

49
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Zimní vrch
polosuché
8.10.2017
6,00
21,8
22-17
2 250      
7,6
6,2
13,0
17,7
Vzhled vína je zeleno-žluté barvy. Na vůni 
čistý a po prodýchání s postupně se otevíra-
jícími tóny peckového ovoce a bílých květů. 
V chuti přímé, polosuché a zároveň s dobře 
vyváženým poměrem zbytkového cukru a 
svěží limetkové kyseliny a středně dlouhým 
ovocným závěrem. Atraktivní a moderní bílé 
víno s vyváženým a svěžím patrem.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2018
2018-2021
Jan Baláž

Evidenční číslo vína:   

75

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

50

P O Z D N Í  S B Ě R

P O LO S U C H É

V Í N O  S  P Ř Í V L A S T K E M

2017

R O D I N N É  V I N A Ř S T V Í

D O L N Í  D U N A J O V I C E
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
7,50
21,0
16045
8 530      
7,8
6,5
12,6
22,2
Barva světlého zlata, bohaté ovocné aroma 
připomínající angrešt, broskve i černý rybíz, 
chuť je plná, komplexní s harmonickým zá-
věrem.
Velká zlatá medaile Vinařské Litoměřice 
2017, Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2017, 
Velká zlatá medaile GRAND PRIX VINEX 2017, 
Zlatá medaile OENOFORUM 2017, Prague 
Gold Prague Wine Trophy 2017, Zlatá medai-
le NSV - Mikulovské podoblasti 2017, Zlatá 
medaile Vinařské Litoměřice 2018, Zlatá 
medaile Vino Ljubljana 2018, Zlatá medai-
le Prague Wine Trophy 2018, Zlatá medaile 
NSV - Mikulovská podoblast 2018
2018-2021
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

76

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

51
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Horní Bojanovice
Staré hory
polosuché
21.9.2017
4,36
21,5
17204
4 000      
8,5
6,6
12,0
21,2
Žlutá barva s odstínem světle zelené je ve 
vůni doprovázena černým rybízem, grepem 
a broskví. V chuti pak převládá angrešt, kiwi 
a bílé broskve.
Stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 
2018, Stříbrná medaile Národní soutěž vín - 
Velkopavlovická podoblast, 3* TOP 77
2018-2021
Réva Rakvice s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

77

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

52



78

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Horní Dunajovice
Frédy
polosuché
18.10.2017
7,50
23,0
17049
21 860      
10,2
5,2
13,1
21,3
Světlejší zlatavá barva, jemně kořenitá vůně 
připomínající exotické ovoce, pěkná, čistá a 
ovocně kořenitá chuť.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Znojem-
ská podoblast 2018
2018-2020
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

78

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

53
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Dolní Dunajovice
Kraví hora
suché
19.10.2015
5,00
24,0
863/15
1 200      
3,1
4,9
13,8
20,5
Je to výjimečné víno, které Vás ohromí pa-
letou různých vůní a chutí. Krásná ovocná 
a kořenitá vůně byla obohacena o tóny va-
nilky, karamelu a lehké kouřovitosti. V chuti 
je velmi příjemné, extraktivní, ale s jemnou 
kyselinkou, která dotváří velmi harmonický 
charakter vína.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2018, Stří-
brná medaile Vinalies Internationales Paris 
2018, Stříbrná medaile Prague Wine Trophy 
2017, Zlatá medaile Prague Wine Trophy 
2018
2018-2023
CHÂTEAU VALTICE 
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

79

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

54
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Vrbice
Skale
suché
12.10.2017
8,00
23,2
1317
2 400      
3,2
5,5
13,0
19,2
Barva vína je slámová, se zlatavým odles-
kem. Svědčí tak o vyzrálosti hroznů a delší 
maceraci slupek. Vůně je odrůdová, výraz-
ně parfémová, po kandovaných broskvích, 
pomerančové kůře a pivoňkovém květu.  
V okrouhle kulaté chuti převažují tóny koře-
nitosti v podobě skořice, mírně pak slupka 
sušené meruňky. Dochuť vína je velmi dlou-
há po lesním medu. Doporučujeme k ovoc-
ným dezertům nebo místo nich.
Stříbrná medaile Král vín 2018
2018-2022
VÍNO J.STÁVEK

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

55
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z hroznů
Týnec
Vinohrady
polosuché
17.10.2017
2,13
24,2
20/17
3 335      
10,1
6,2
13,5
26,1
Lehce zlatožlutá barva se zelenkavými od-
lesky. Čistá vůně, jemně kořenitá s tóny ana-
nasu, meruňky a šeříku. Chuť je harmonická 
s ovocnými tóny po mangu, grapefruitu, 
papáji a medu, doplněná o svěží kyselinku.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká 
podoblast 2018
2018-2022
BMVinařství s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

81

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

56
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
VOC Znojmo
Borotice
Nad Kolářovým sklepem
polosuché
12.10.2017
3,60
23,5
01746
2 648      
12,9
6,3
11,9
22,8
Víno zlatavě žluté barvy s intenzivní medo-
vě lipovou vůní vyzrálého ovoce. V chuti 
lehounce smetanový, šťavnatý a pikantní,  
s dlouhým odchodem.
Stříbrná medaile AWC Vienna 2018, Zlatá 
medaile Král vín ČR 2018, Stříbrná medaile 
Oenoforum 2018, Stříbrná medaile Terravi-
no Izrael 2018
2018-2022
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Ratíškovice
Hrubé pole
polosuché
30.10.2015
6,00
24,2
1529
9 720      
15,8
8,0
12,5
26,0
Víno zelenožluté barvy. Intenzivní květino-
vá vůně lipového květu je doplněna roz-
kvetlými kosatci. Dlouhá a harmonická me-
dová chuť je podtržena náznakem vlašských 
ořechů.
Stříbrná medaile Decanter London 2017, 
Bronzová medaile IWC San Francisco 2017, 
Stříbrná medaile MundusVini 2017, Zlatá 
medaile AWC Vienna 2017, Zlatá medaile 
Prague Wine Trophy 2017, Stříbrná medai-
le Národní soutěž vín - Slovácká podoblast 
2017, Zlatá medaile Vinař roku 2018, Zlatá 
medaile Národní soutěž vín - Slovácká po-
doblast 2018
2018-2028
B\V vinařství a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Horní Bojanovice
Framperky
polosladké
13.10.2017
5,50
23,0
12/2017
1 065      
18,0
7,0
13,0
26,1
Plné excelentní víno z vyzrálých hroznů se 
světle žlutou barvou a zelenkavými okraji. 
Vůně je výrazně ovocná s květinovým bu-
ketem a jemnými medovými tóny. V chuti 
dominují výrazné tóny tropického ovoce  
s harmonickým poměrem cukrů a kyselin.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - Vel-
kopavlovická podoblast 2018
2018-2022
VÍNO PROKEŠ s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

84

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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z hroznů
Sedlec
Kotel
polosladké
4.11.2017
7,00
24,0
136
1 675      
18,3
7,7
13,0
25,6
Víno má silně žlutou barvu s vysokou visko-
zitou. Vůně je meruňková a kořenitá s jem-
ným nádechem rozinek. V chuti je víno plné, 
extraktivní s mírným zbytkovým cukrem a 
šťavnatou kyselinkou.
Zlatá medaile Národní soutěže vín - Miku-
lovská podoblast 2018
2018-2023
Vinařství Garčic

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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z bobulí
Přítluky
U křížku
polosladké
7.10.2017
5,10
27,0
20/2017
1 535      
25,5
7,3
14,0
29,6
Mohutné víno zlatavé barvy s výraznou vůní 
květů černého bezu, která předchází šťav-
naté ovocité chuti podpořené příjemným 
zbytkovým cukrem.
Velká zlatá medaile Grand Prix Vinex 2018
2018-2020
VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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Hibernal

2017

Jakostní víno s přívlastkem

VÝBĚR Z BOBULÍ
POLOSLADKÉ
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z hroznů
Perná
Věstonsko
polosladké
2.10.2017
3,60
26,1
1737
2 000      
33,1
7,9
13,5
28,7
Vyšší stupeň vyzrálosti hroznů dodal Hiber-
nalu rýňákový nádech, který doplňuje pří-
jemná vůně černého rybízu. Vyvážená chuť 
po rybízu a šťavnatém kiwi je velmi dlouhá 
a intenzivní, v závěru doplněná lehkou mi-
neralitou.
Zlatá medaile Národní soutěže vín - Miku-
lovská podoblast 2018
2018-2023
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z bobulí
Vrbovec
Vinná hora
polosladké
5.11.2017
4,00
27,6
5269/17
4 135      
34,5
6,5
14,0
39,0
Toto víno zlaté barvy Vás ohromí aromati-
kou vosku, ananasu, melounu galia a man-
ga. V chuti můžeme najít ovocné bowle  
s pikantní kyselinkou v závěru.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Znojem-
ská podoblast 2018
2018-2023
VINICE - HNÁNICE 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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z hroznů
Nový Přerov
Langewarte
polosladké
28.10.2017
6,50
26,0
NV256
13 335      
39,3
7,3
13,5
33,5
Víno má charakteristické senzorické vlast-
nosti ryzlinků rýnských z NOVÉHO VINAŘ-
STVÍ a.s. Aroma i chuť připomíná zahradní 
ovoce, zejména meruňky až meruňkový 
džem. Chuť je doplněna botritickou sto-
pou připomínající med. Dochuť je sladká 
vyvážená šťavnatou kyselinou s minerální 
stopou.
Stříbrná medaile MUNDUS vini 2018
2018-2025
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z hroznů
Dyje
Babičák
polosladké
18.10.2017
4,90
25,2
7317
6 800      
43,9
7,3
12,0
23,9
Robustní, plné víno z odrůdy Pálava jsme 
vyrobili z nádherně vyzrálé suroviny, která 
vínu dala sytě zlatou barvu a medovou vůni 
s podtóny hrozinek a rozkvetlé růže. Chuť 
je medově vyzrálá, intenzivní, připomínají-
cí kompotované meruňky s meduňkovým 
nádechem.
Zlatá medaile AWC Vienna 2018, Stříbrná 
medaile Oenoforum 2018, Zlatá medaile 
Muvina Prešov 2018, Zlatá medaile Národní 
soutěž vín - Znojemská podoblast 2018
2018-2023
Vinařství Hanzel 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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon
2014
výběr z bobulí
Velké Němčice
Punty
polosladké
6.11.2014
4,00
29,0
314
2 000      
44,3
8,4
12,6
41,2
Vůně výrazná, plná, s tóny zralých peckovin. 
Aroma je květinové. Chuť má svěží kyselin-
ku, příjemný zbytkový cukr, dlouhou do-
chuť, broskve, meruňky. 
Vítěz kategorie Národní soutěž vín - Vel-
kopavlovická podoblast 2015, Velká zlatá 
medaile a Vítěz kategorie Národní soutěž 
vín - Velkopavlovická podoblast 2018, Zlatá 
medaile Král vín 2017, Zlatá medaile Grand 
Prix AUSTERLITZ 2018
2018-2026
PECHOR Vinařství 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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Zaječí
U Kapličky
sladké
5.10.2017
7,10
21,4
30/17
5 335      
58,1
7,0
9,0
26,8
Kouzelná vůně sušených meruněk, kando-
vaného ovoce a medu je v chuti doplněna 
o jemnou kořenitost a spolu s rozinkovými 
tóny i velmi příjemně osvěžující kyselinkou 
vytváří nádherný soulad chutě a buketu.
Zlatá medaile Kráľovský Rizling Svätý Jur 
2018, Zlatá medaile Prague Wine Trophy 
2018, Stříbrná medaile Finger Lakes IWC 
USA 2018, Stříbrná medaile Great American 
IWC USA 2018, Stříbrná medaile Concours 
des Grands Vins Blancs du Monde Stras-
bourg 2018, Stříbrná medaile AWC Vienna 
2018,  Diplom, Decanter London 2018
2018-2025
Vinařství U Kapličky s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z hroznů
Hostěradice
Volné pole
sladké
24.10.2017
5,10
25,4
6217
18 670      
63,8
7,5
11,0
30,5
Elegantní víno má brilantní, medově zla-
tou barvu a velmi dobrou viskozitu. Pestrá 
paleta vůní se rozevírá od hrozinek a muš-
kátového oříšku, přes čajovou růži, med a 
pomerančovou kůru až po typickou kořeni-
tost po tramínu. Mohutná, šťavnatá, medo-
vě citrusové chuť připomíná vyzrálý sladký 
pomeranč a přechází do pikantního závěru 
s dlouhou perzistencí.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - 
Znojemská podoblast 2018, Šampion vý-
stavy a zlatá medaile Grand Prix Austerlitz 
2018, Zlatá medaile Král vín ČR 2018
2018-2025
Vinařství LAHOFER, 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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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 rosé
2017
výběr z hroznů
Hýsly
Hýselská hora
suché
8.11.2017
5,50
25,0
1764
1 660      
6,4
6,6
13,0
24,1
Barva vína je jemně lososově-oranžová, 
vůně je elegantní s tóny nepáleného fran-
couzského dubu. Tím je i tohle rosé zajíma-
vé, je tvořené jemným dotekem dřeva, které 
mu dodává zajímavý charakter.
Zlatá medaile Mondial du Rosé 2018, Zlatá 
medaile Grand Prix Vinex 2018, Zlatá medai-
le Festwine 2018, Zlatá medaile Meditrina 
2018
2018-2020
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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon rosé
2017
pozdní sběr
Valtice
Pod Reistnou
polosladké
22.10.2017
2,78
22,0
22/17
4 000      
24,9
7,0
11,0
23,2
Víno růžové barvy má vůni černého rybízu 
a ostružin. Výrazná chuť je ovocně svěží a 
pikantní.
Vítěz kategorie Vinum Juvenale 2017, Vítěz 
kategorie Jarovín rosé 2018, Velká zlatá me-
daile Vinařské Litoměřice 2018, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín - Mikulovská pod-
oblast 2018, Zlatá medaile Grand Prix Vinex 
2018, Zlatá medaile Král vín 2018, Zlatá me-
daile Hradecký pohár 2018, Stříbrná medaile 
Valtické vinné trhy 2018
2018-2021
Střední vinařská škola Valtice, p.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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Starý Poddvorov
Krásná hora
suché
9.10.2015
3,50
24,2
14/15
735      
0,1
4,1
13,4
28,6
Do rukou se Vám dostává vlajková loď naše-
ho vinařství – PINOT NOIR. Hrozny pro toto 
víno byly sklizeny na výjimečné viniční trati 
Krásná hora ve Starém Poddvorově. Po dvou 
měsících na slupkách bylo víno vylisováno 
a na 24 měsíců uloženo do dubových sudů. 
Jedná se o velmi hutné, typicky odrůdo-
vé víno, ve kterém se spojí aristokratická 
ušlechtilost odrůdy s kvalitním francouz-
ským dřevem. Před lahvováním nebylo po-
užito žádných stabilizátorů ani filtrace. Pří-
padné sedimenty nejsou na závadu, proto 
doporučujeme před pitím dekantovat
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2018
2018-2025
Jiří Radocha

Evidenční číslo vína:   
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• POlYMeRY

hodonínská 975
696 17  dolní Bojanovice 
www.tiskarna-lelka.cz

Verze: Měřítko:
BlACK

datum:

1:11 14. 2.
2017

Zákazník: RAdOChA jiří

Č. zakázky: 367/2017/fx Přední etiketa: 210 x 70 mm

Zadní etiketa:Materiál: suPeR white OPq

Kontaktní osoba tiskárny: tomáš Vlach

telefon: (+420) 602 642 909

Grafik: Vojtěch herka

telefon: 518 373 018, 602 642 877

Korektury:  nejedná se o barevně závazný nátisk. Barevnost je pouze informativní.
 Za textové korektury je zodpovědný zákazník. 

VÝseK

Pinot Noir

V I N A Ř S T V Í  Z  Č E J K O V I C

Pinot Noir
2015

oblast MORAVA • podoblast slovácká
obec Starý Poddvorov• trať Krásná hora

Alk.:

č.š.: 14/15; ev.č.jak. 14001-16/40•víno z České republiky

2015

V Ý B Ě R  Z  H R O Z N Ů

VÝBĚR Z HROZNŮ • SUCHÉ

plněno v:

Okružní 824,
Čejkovice 696 15, CZ
tel.: +420 606 711 574
email.: vinoradocha@seznam.cz
www.vinoradocha.cz

OBSAHUJE OXID SIŘIČITÝ
ČESKÁ REPUBLIKA

RADOCHA JIŘÍ

13,5 % obj.

Do rukou se Vám dostává vlajková loď našeho vinařství 
– PINOT NOIR. Hrozny pro toto víno byly sklizeny na výjimečné 
viniční trati Krásná hora ve Starém Poddvorově. Po dvou měsících 
na slupkách bylo víno vylisováno a na 24 měsíců uloženo 
do dubových sudů. Jedná se o velmi hutné, typicky odrůdové víno, 
ve kterém se spojí aristokratická ušlechtilost odrůdy s kvalitním 
francouzským dřevem. Před lahvováním nebylo použito žádných 
stabilizátorů ani filtrace. Případné sedimenty nejsou na závadu, 
proto doporučujeme před pitím dekantovat.

0,75Obsah:

ZDROJ Cerna Radocha.indd   2 14.2.2017   7:48:29
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Rulandské modré
2015
pozdní sběr
Vrbovec
Lampelberg
suché
3.11.2015
5,30
25,0
2761
4 370      
0,3
3,7
13,8
27,1
Buket nazrálého masa a přírodně sušeného 
pršutu se kouzelně mísí s tóny sušeného 
peckového ovoce, švestkových povidel a 
perníku v čokoládovém obalu. V dochuti je 
víno nádherně sametové s karamelovo-ovo-
citým závěrem.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - 
Znojemská podoblast 2018
2018-2028
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
19.10.2015
7,00
24,5
222/15
4 000      
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, Zlatá medaile 
Národní soutěž vín - Znojemská podoblast 
2018, Stříbrná medaile AWC Vienna 2017, 
Salon vín ČR 2018, Zlatá medaile Valtické 
vinné trhy 2018, Zlatá medaile Grand Prix Vi-
nex 2018, Zlatá medaile Vinum Gradecense 
2018, Velká zlatá medaile a šampion Galerie 
rulandských vín 2018, Stříbrná medaile IWC 
San Francisco 2018
2018-2025
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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Strážnice
Horní hory
suché
10.11.2015
6,50
25,6
28/15
3 135      
0,5
4,5
13,0
26,2
Víno cihlové barvy s intenzivní vůní suše-
ných švestek, které přecházejí i do chuti, do-
plněné jemnou natrpklostí planých trneček. 
Snoubí se zde výrazné tóny ovoce se slad-
kými taniny.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2018, Zlatá 
medaile AWC Vienna 2018, Víno jihomorav-
ského kraje 2018, Stříbrná medaile Grand 
Prix Vinex 2018
2018-2025
Vinařství Kněží hora 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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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 bobulí
Velké Pavlovice
Nadzahrady
suché
12.10.2015
8,00
27,0
5515/1
2 100      
1,1
5,2
15,0
28,3
Víno s barvou tmavé třešně má hebké aro-
ma sušených višní a švestek. Chuť je vyzrálá 
a lahodná s tóny smetany, jahod a horkých 
malin.
Vítěz kategorie Pardubický festival vína; 
Víno zrálo 12 měsíců ve velkém dubovém 
sudu a následně zrálo 16 měsíců v sudech 
typu barrique.
2018-2038
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlo-
vice, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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2015
víno s přívlastkem

výběr z bobulí, suché
vinařská podoblast

velkopavlovická

Rulandské modré
Barrique
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Novosedly
Růžová hora
suché
12.10.2015
4,50
25,0
1532
2 500      
1,9
4,8
14,5
32,6
Barva vína je granátová s vůní třešní, bru-
sinek, sušených jahod a plněné čokolády. 
Chuť vína je exklusivní s projevem skvělé 
práce se sudem, který tvoří hladký tanin  
v dlouhém závěru.
Šampion Národní soutěž vín mikulovské 
podoblast 2018, Vítěz kategorie a Velká zla-
tá medaile Král vín ČR 2018, Zlatá medaile 
Weinparade Poysdorf 2017, Zlatá medaile 
Festwine 2017, Zlatá medaile Vino Bojnice, 
Zlatá medaile TOP77 2017
2018-2025
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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2016
výběr z hroznů

suché
1.10.2016
9,20
24,2
1214
1 760      
2,8
4,9
13,9
25,9
Víno rubínové barvy, buket přezrálých ost-
ružin a třešní. V chuti marmeláda z lesních 
plodů a tmavá čokoláda. Zrálo 12 měsíců  
v nových francouzských sudech barrique.
Stříbrná medaile Vinoforum Chrudim 2018, 
Zlatá medaile Národní soutěž vín Velkopav-
lovická podoblast 2018
2018-2032
Vít Sedláček

Evidenční číslo vína:   
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Vrbice
VÍT SEDLÁČEKVÍT SEDLÁČEKVÍT SEDLÁČEK

2016

Výběr z hroznů - barrique

RULANDSKÉ MODRÉ

č. šarže: 1214 • ev.č.jak.: 96F1-18/47
zbytkový cukr: 2,8 g/l, 

kyseliny: 4,9 g/l
(hodnoty v den plnění)
Obsahuje oxid siřičitý.

Víno z České republiky.

RULANDSKÉ MODRÉ - BARRIQUE

alk. 14,0 % obj.   •   obsah 0,75 l
Plněno vinařem: Vít Sedláček
Vrbice č. 405, Česká republika

www.vinosedlacek.cz

jakostní víno s přívlastkem
výběr z hroznů, suché

Morava • velkopavlovická
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Svatovavřinecké
2015
pozdní sběr
Olbramovice
Leskoun
suché
22.10.2015
7,60
21,2
2805
16 670      
0,2
4,9
12,8
24,8
Vůně přezrálých višní a kakaových bobů je  
v chuti doplněna peckovým ovocem, čoko-
ládou a čerstvými povidly.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Znojem-
ská podoblast 2018
2018-2028
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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Svatovavřinecké
2015
výběr z hroznů
Mutěnice
Úlehle
suché
27.11.2015
6,00
25,6
1533
7 935      
1,5
5,1
12,5
31,1
Víno granátové barvy. Vůně černých třešní 
je doplněna zralými fíky a lanýži. V chuti je 
dlouhé, harmonické, na konci s připálenými 
švestkovými povidly. Díky 18-ti měsíčnímu 
ležení ve francouzských dubových sudech 
značky Tonnellerie MERCIER má potenciál 
dlouhodobého zrání v láhvi.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast 2018
2018-2026
B\V vinařství a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2015
výběr z hroznů

suché
23.10.2015
6,00
24,6
45/15
4 000      
0,3
5,1
14,0
31,5
Temně rubínová barva. Vůně připomínající 
třešně v čokoládě se stopou kávy. V chuti 
robustní a komplexní víno s dlouhotrvající 
dochutí.

2018-2030
Vinařství ŠOMAN

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2012
výběr z hroznů
Strážnice
Horní hory
suché
5.11.2012
7,50
25,4
35/12
3 335      
0,6
5,7
13,7
28,6
Aroma po lesních plodech dlouhá dochuť 
jemné nasládlé taniny.
Zlatá medaile AWC Vienna; Víno zrálo 16 
měsíců v dubových sudech Mercier a Vicard.
2018-2025
Ing. Luděk Botur

Evidenční číslo vína:   
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MERLOT
• 2012 •

výběr z hroznů
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2016
pozdní sběr
Dolní Dunajovice
Ořechová hora
suché
7.10.2016
4,50
21,0
151/16
10 240      
0,9
5,1
13,2
25,9
Barva vína je v odstínu tmavé třešně, ve vůni 
můžeme najít tóny přezrálých višní a černé-
ho rybízu. Chuť je plná, tříslovitá s dlouhou 
dochutí.

2018-2023
CHÂTEAU VALTICE 
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Merlot
pozdní sběr

2016

Vinařská obec dolní dunajoVice

Viniční trať ořechoVá hora

Vinné sklepy Valtice a.s.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2016
výběr z hroznů
Velké Pavlovice
Nadzahrady
suché
26.10.2016
6,80
25,4
L6009
1 335      
1,1
5,0
14,0
30,2
Elegantní vůně ostružin, drobného lesního 
ovoce a borůvek spolu s podmanivými tóny 
čokolády dodávají vínu neopakovatelný 
rozměr. Robustní a přitom sametová chuť  
s marmeládovými tóny zahradního a lesní-
ho ovoce, je násobena komplexní struktu-
rou a hřejivou plností v dochuti.
Lahvováno bez čiření a filtrace.
2018-2025
Kamil Prokeš vinařství

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2015
pozdní sběr
Olbramovice
Olbramovická hora
suché
23.10.2015
6,80
21,4
2683
16 670      
0,3
4,4
13,2
25,2
Čerstvě transformované peckové ovoce 
podpořené “višňovú halúzkú” doplňuji 
strukturované taniny s rubínovou ohnivostí 
v dochuti.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Znojem-
ská podoblast 2018
2018-2028
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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2015
výběr z hroznů
Mutěnice
Úlehle
suché
23.11.2015
3,00
25,6
1532A
3 335      
2,2
6,7
13,0
34,5
Víno barvy tmavého granátu. Vůně borůvek 
je doplněna medovými tóny. V chuti je mo-
hutné, harmonické, se sametovým koncem 
a nesmírně dlouhou dochutí, připomínající 
jižní typy vín. Díky 18-ti měsíčnímu ležení 
ve francouzských dubových sudech značky 
Tonnellerie MERCIER má potenciál dlouho-
dobého zrání v láhvi.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Slo-
vácká podoblast 2018
2018-2028
B\V vinařství a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
pozdní sběr
Mikulov
Valtická
suché
24.10.2017
8,00
23,6
772
3 070      
1,0
4,5
13,2
30,5
Sytě červená barva. Nazrálá ovocná vůně 
s nádechem ušlechtilého dřeva. Vyvážená 
chuť s jemnými tříslovinami, utvářenými 
zráním v dubových sudech.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulov-
ská podoblast 2018
2018-2022
MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Cabernet
Sauvignon

pozdní sběr

Valt ická
Mikulov

s u c h é  

pozdní sběr 2017
Jakostní víno s přívlastkem

červené, suché

vinaøská oblast Morava
vinaøská podoblast mikulovská

Vinařská obec Mikulov
Viniční trať Valtická

Ev. è. jak.: 119C1-18/46, è. šarže: 772

obsahuje oxid siøièitý

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

Česká republika
Víno z České republiky

www.moravino.cz

alk. 13,0 % obj.

16–18 oC 2022

0,75 l

Cabernet Sauvignon

Sytě červená barva. Nazrálá ovocná 
vůně s nádechem ušlechtilého dřeva.

Vyvážená chuť s jemnými tříslovinami, 
utvářenými zráním v dubových sudech.
Vhodné pokrmy: zvěřinové speciality, 

tvrdé sýry.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Dolní Kounice
Karlov
suché
28.10.2015
7,00
22,4
11
4 000      
0,2
4,8
13,0
25,9
Bohaté, plné víno je tmavé rubínové barvy. 
Vůně je po černých lesních plodech a plané 
třešni. V chuti naleznete ostružiny a černé 
maliny, náznak hořké čokolády, Frankovka 
typická pro oblast dolnokounicka.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Zno-
jemská podoblast 2017, Zlatá medaile 
Festwine 2017, Zlatá medaile Národní sou-
těž vín - Znojemská podoblast 2018, Zlatá 
medaile Valtické vinné trhy 2018, Zlatá me-
daile Grand Prix Vinex 2018
2018-2022
Ing. Ladislav Musil

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
výběr z hroznů
Valtice
Pod Sluneční horou
suché
22.10.2015
4,50
24,0
935/15
4 000      
0,3
4,5
13,5
25,3
Víno má nádhernou, temně rudou barvu a 
velmi plnou, extraktivní chuť s příjemnou 
tříslovinou. Díky ležení na barikových su-
dech získalo ve vůni nádech zralých višní se 
skořicí, lehce dřeva a vanilky.
Velká zlatá medaile Muvina Prešov 2017, 
Champion Prague Wine Trophy 2017, Velká 
zlatá medaile Valtické vinné trhy 2018, Zlatá 
medaile Oenoforum 2017, Stříbrná medaile 
Vinař roku 2017, Stříbrná medaile Valtické 
vinné trhy 2017, Zlatá medaile Prague Wine 
Trophy 2018
2018-2026
CHÂTEAU VALTICE  
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Frankovka
výběr z hroznů, barrique, 2015

Víno má nádhernou, temně rudou barvu a velmi plnou, extraktivní chuť 
s příjemnou tříslovinou. Díky ležení na barikových sudech získalo ve 
vůni nádech zralých višní se skořicí, lehce dřeva a vanilky. 
Doporučujeme ke steakům z tmavého masa a k extra tvrdým sýrům.
Doporučená teplota podávání je 16–18 °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
www.vsvaltice.cz

Nevratná láhev
Obsahuje oxid siřičitý
Obsahuje oxid siričitý

Vinařská oblast Morava
Mikulovská podoblast
Vinařská obec Valtice
Viniční trať Pod Sluneční horou
Víno s přívlastkem, suché
Víno s prívlastkom, suché
Č. šarže 935/15, ev. č. jakosti78C1-17/49

alk. 13,5 % obj.         0,75 l

2 0 1 5

Frankovka
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2016
kabinetní víno
Olbramovice
Na vyhlídce
suché
9.11.2016
9,80
21,2
2931
20 250      
0,3
4,5
13,0
25,7
Výraznou ovocnou vůni s projevem višňové 
pecky, sušených švestek a černých jeřabin 
doplňuje plná výrazná chuť se svěžími kyse-
linami harmonicky navazujícími na bohaté 
třísloviny.
Vítěz kategorie a Zlatá medaile Národní sou-
těž vín - Znojemská podoblast 2018
2018-2028
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

114

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

89
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2016
pozdní sběr
Velké Pavlovice
Lizniperky
suché
24.10.2016
7,00
22,2
16/16
4 270      
0,3
4,7
12,9
26,0
Příjemné intenzivní aroma po švestkách 
a dřevu, v chuti plné, bez ostrých tříslovin, 
naopak je hebké s dlouhým dozníváním  
v ústech.
Šampion červených vín Vinař roku 2018
2018-2025
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík

Evidenční číslo vína:   

115

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

90
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Víno - odrůda, název:
Ročník: 

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Velké Bílovice

suché
14.10.2015
6,10
22,5
558
6 930      
0,5
4,1
12,8
22,4
Víno má rubínovou barvu, je kořenité a při-
tom hebké, sametové a extraktivní, může-
me v něm cítit ostružiny, švestky, třešně.

2018-2023
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   

116

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

91



117

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
Velké Bílovice

suché

4,00
22,5
1531
3 335      
0,1
5,2
13,0
27,4
Výrazná, avšak velmi příjemná vůně plodů 
moruše, ostružiny a černého rybízu je v chu-
ti doplněna tóny hořké čokolády a alkoholu 
zahaleného do jemného kouře.

2018-2025
Hana Mádlová

Evidenční číslo vína:   

117

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 (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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 Grand Rezerva
2015
pozdní sběr
Velké Bílovice

suché
4.11.2015
6,50
24,7
45C/15
2 000      
2,0
5,4
13,5
25,3
Víno temně granátové barvy, v jeho vůni na-
jdete červené peckové ovoce, koření, kávu a 
lehce i vanilku. Chuť je plná ovocná se struk-
turou ušlechtilých taninů, komplexní a lehce 
ovlivněná vůní.
Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2018; Cuvée z odrůd 
Rulandské modré, Frankovka a Zweigeltre-
be. Víno zrálo 24 měsíců v nových francouz-
ských barrique sudech.
2018-2028
Vinařství Kubík

Evidenční číslo vína:   

118

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

93



119

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Bellegrado
2016
jakostní víno známkové
Velké Bílovice

suché

8,50
23,4
1645
2 670      
0,3
5,3
14,0
27,2
Víno temně rudé barvy, ve vůni s nádechem 
vanilkového koření a kouřovými tóny, v chu-
ti plné, bohaté na třísloviny s tóny ostružin a 
sušených švestek s dlouhou dochutí.
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velko-
pavlovická podoblast 2018
2018-2025
Ing. František Zapletal

Evidenční číslo vína:   

119

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

94
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut
2015
jakostní šumivé víno s.o.

brut

16030F
10 804      
7,1
8,0
13,5
23,1
Sekt má zlatavě žlutou barvu a dokonale 
jemné, dlouhotrvající perlení dané dlou-
hým ležením sektu na kvasinkách. Bohaté 
a intenzivní aroma je příjemně elegantní,  
s tóny tropického ovoce, bílých květů a pra-
žených oříšků. Chuť je extraktivní, šťavnatá, 
plná a medově hebká, připomínající sušené 
exotické ovoce. Má velmi dlouhou a struk-
turovanou perzistenci, kterou doplňuje pří-
jemná svěží kyselinka.
Velká zlatá medaile GRAND PRIX VINEX 
2018, Champion Prague Wine Trophy 2018, 
Zlatá medaile Vino Ljubljana 2018, Zlatá 
medaile Vinařské Litoměřice 2018, Stříbrná 
medaile AWC VIENNA 2018, Stříbrná medai-
le KRÁL VÍN ČR 2018.
2018-2022
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

120

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava bez podoblasti
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Louis Girardot brut
2013
jakostní šumivé víno s.o.

brut

14019D
4 344      
8,8
8,1
13,3
23,5
Louis Girardot brut má nádherně jiskrnou, 
sytě zlatavou barvu a velmi jemné, dlou-
hotrvající perlení. Vůně sektu je ušlechtilá, 
s tóny zralého sadového ovoce a sušených 
meruněk, s příjemným terciálním charak-
terem danými dlouhým ležením na kvasin-
kách. Chuť je šťavnatá, mohutná a sametově 
harmonická, s tóny lískových oříšků a luční-
ho medu. Sekt má velmi dlouhou a jemnou 
perzistenci.
Zlatá medaile TERRAVINO Izrael 2018, Zlatá 
medaile Národní soutěž vín - Znojemská 
podoblast 2018, Bronzová medaile IWC SAN 
FRANCISCO 2018; Vyrobeno klasickou meto-
dou kvašením v lahvi s ležením na kalech 52 
měsíců.
2018-2024
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

121

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava bez podoblasti
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2009
výběr z bobulí
Perná
Purmice
polosladké
21.10.2009
4,65
27,8
1688
6 750      
37,3
6,2
12,2
21,7
Nádherný dezertní buket přezrálých hroz-
nů, sušených meruněk a vanilkovo-zázvoro-
vo-skořicových tónů doprovází v chuti tóny 
čerstvého jablečného závinu s výrazným 
dotekem jemně a středně zralých francouz-
ských sudů.
Stříbrná medaile IWC San Francisco 2011, 
Zlatá medaile AWC Vienna 2011, Zlatá me-
daile Mundus Vini 2011, Zlatá medaile AWC 
Vienna 2012, Vítěz kategorie a Zlatá medaile 
Terravino Izrael 2013, Zlatá medaile Oenofo-
rum 2014
2018-2028
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

122

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

97
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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 Pinot Bizé
2015
výběr z hroznů
Čejkovice
Odměry
suché
18.10.2015
6,00
24,5
273
6 852      
0,5
5,9
13,9
26,6
Macerace hroznů trvající 30 dnů na slup-
kách ve spojení se zráním ve francouzských 
dubových sudech barrique po dobu 32 mě-
síců, vložili do vína intenzivní granátovou 
barvu s cihlovými okraji. Ovocná vůně su-
šených švestek, třešní a fíků je harmonicky 
doplněna jemnými tóny vanilky v kombina-
ci s nugátem, likérem a mléčnou čokoládou 
s oříšky. V chuti je víno nazrálé, bohaté ex-
traktem, s příjemně vyváženými sametový-
mi tříslovinami a s lahodnou dochutí suše-
ných třešní, čokolády a kávy.

2018-2025
Ing. Petr Bíza

Evidenční číslo vína:   

123

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

98
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Lokus červený
2015
likérové víno

sladké
20.10.2015
10,00
22,4
815
2 400      
56,7
4,0
16,0
23,3
Výraz aroma je velmi poutavý, po vařeném 
ovoci, především černém rybízu a ostru-
žinách. Chuť je především o nakládaných 
višních, karamelu a koriandru. Extraktivní 
je zajímavou kombinací vyššího přírodního 
hroznového cukru, vyššího obsahu alkoho-
lu a vjemu tmavého kandovaného ovoce. 
Dlouhodobé zrání tohoto vína v malých du-
bových sudech dodá vínu na výjimečnosti, 
díky které se stalo stálicí v Salonu vín ČR.

2018-2036
VÍNO J.STÁVEK

Evidenční číslo vína:   

124

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

99
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
2017
výběr z bobulí
Borotice
Nad Kolářovým sklepem
sladké
17.10.2017
1,70
29,2
01743
6 750      
47,1
5,1
13,7
31,2
Víno intenzivně zlatožluté barvy, s výraznou 
vůní čajové růže, medu, kompotovaného 
liči, zázvoru a sušené meruňky. Chuť je vý-
razně kořenitá, s vysokým obsahem zbyt-
kového cukru, nižší kyselinkou a dlouhým 
odchodem.
Velká zlatá medaile Terravino Izrael 2018, 
Bronzová medaile IWC San Francisco 2018, 
Zlatá medaile Vinoforum 2018
2018-2025
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

125

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

100A
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

 Počet lahví partie:
Obsah zbytk. cukru (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
slámové víno
Borotice
Nad Kolářovým sklepem
sladké
13.10.2015
2,80
31,1
01533
5 200      
219,4
9,6
9,6
53,1
Víno intenzivní zlatožluté barvy, ve vůni 
i chuti směs kandovaného jižního ovoce,  
s převahou fíků a ananasu, šťavnaté s pi-
kantní kyselinkou v závěru.
Champion Muvina Prešov 2017, Zlatá medai-
le Vino Ljubljana 2018, Velká zlatá medaile 
IWC San Francisco 2018, Stříbrná medaile 
AWC Vienna 2017, Stříbrná medaile Finger 
Lakes Rochester 2018
2018-2025
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

126

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

100B
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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 



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2019

128

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

 
Baláž Jan
U Traktorky  654
Dolní Dunajovice 69185
Jsme malé rodinné vinařství sídlící v obci Dolní Dunajovice . 
Mezi naše nosné odrůdy patří Ryzlink vlašský, Rulandské 
bílé, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a stále víc populární 
Pálava . Z modrých odrůd jsou to Rulandské modré a Fran-
kovka . 
Jan Baláž, Jiří Baláž
725 043 567
725 043 567
obchod@vinarstvibalaz .cz
www .vinarstvibalaz .cz
5
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:
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Bíza Petr, Ing .
Peckova 1009
Čejkovice 69615
Vinařství Petr Bíza je rodinná firma založená v roce 1999 a 
navazuje na tradici předků, kteří přišli v roce 1771 z Francie 
na Moravu . Rodinné vinařství pod vedením vinaře Ing . Petra 
Bízy se specializuje na výrobu přívlastkových, archivních a 
speciálních vín nejvyšší kvality . Vlajkovou lodí vinařství jsou 
tří velká barrique vína Grand 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
8 ha
75 000 lahví

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

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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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:



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2019

130

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
539 ha

Botur Luděk, Ing . - Víno Botur
Nádražní 1516
Strážnice 69662
Vinařství Botur bylo založeno v roce 1989 Luďkem Boturem, 
který navázal na tradici svého otce Antonína . Pro toho bylo 
vinohradnictví a vinařství, jemuž se věnoval od roku 1949, 
celoživotním koníčkem . S technologií mu pomáhal dlouho-
letý přítel pan prof . Kraus . Nyní se zaměřujeme na výrobu 
přívlastkových vín nejvyšší kvality . Velký důraz klademe na 
výrobu červených vín, s následným zraním v barikových 
sudech a archivaci ve sklepě . Při optimální lahvové zralosti 
putuje teprve víno k zákazníkovi . 
Martin Šachinger 
606 914 489
603 510 915
info@vinobotur .cz
www .vinobotur .cz
4
12 ha
50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce: 
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Brdečko Ondřej vinařství
Sokolská 790
Kobylí 69110
Malé rodinné vinařství sídlící ve vinařské obci Kobylí, které 
se nachází v malebném kraji Modrých hor . Vinařství maličké 
svou produkcí, avšak velké a neotřelé svými víny . Vinařství, 
kde hlavním motorem a pracujícím strojem je vinařova ruka, 
hlava, myšlenka a srdce… Našim cílem je, abychom dávali 
vzniknout takovým vínům, která Vás budou bavit vnímat 
všemi smysly a evokovat ve Vás plod přírody a poctivé lidské 
práce . 
Ondřej Brdečko
723 434 454
723 434 454
brdecko .ondrej@seznam .cz
www .neobycejnavina .com
1
2 ha
12 000 lahví

Bunža Petr
J . Baráka 137
Bzenec 69681
Firmu založil v roce 1993 ing . Vlastimil Bunža, který navá-
zal na bohaté zkušenosti svého otce . V této rodinné tradici 
pokračuje i jeho syn Petr, který obnovil vinohrady a vysadil 
nové vinice . Petr Bunža také vybudoval nový vinařský pro-
voz a vybavil jej nejmodernější vinařskou technologiemi .
Petr Bunža
604 258 326
604 258 326
bunzoteka@seznam .cz
www .bunza .cz
7
15 ha
100 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Česká zemědělská univerzita v Praze
Chloumecká 1717
Mělník 27601
Vinařské středisko Mělník, patřící České zemědělské univer-
zitě hospodaří na 13 ti ha vinic . Budova vinařství, původně 
Kartuziánský klášter, je jeden z mála dochovaných vinař-
ských domů na Mělníku, proto je památkově chráněn . Vyrábí 
se zde kvalitní přívlastková a jakostní vína . Roční produkce 
se pohybuje kolem 30000 litrů vína . 80% tvoří odrůdy bílé, 
zbytek připadá na modré odrůdy . Vinařské středisko slouží 
České zemědělské univerzitě nejenom pro výrobu vína a  
k reprezentaci, ale také pro pedagogickou činnost . Řeší se 
zde bakalářské, diplomové i disertační práce a probíhají pra-
xe studentů . Další náplní je udržování genofondu vybraných 
odrůd révy vinné . Vinice jsou na trati Neuberská, která je jed-
nou z nejlepších tratí na Mělníku .
Ing . Štěpán Weitosch
731 117 242
731 117 242
weitosch@lany .czu .cz
www .czu .cz
6
13 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

350 000 lahví

Výrobce: 
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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HABÁNSKÉ SKLEPY, spol . s r .o .
Čejkovská 1324
Velké Bílovice 69102
Habánské sklepy byly postaveny tzv . Habány roku 1614, 
v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě . Habáni 
si na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci a vynikající 
vinaři .  Vinařství, které navazuje na jejich dědictví, se nachází 
ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci . Filo-
zofie uplatňovaná při výrobě vín je dosáhnout jemné čisté 
chuti při zachování odrůdového výrazu . 
Ing . Přemysl Vašíček
519 504 280
733 148 280
info@habanskesklepy .cz
www .habanskesklepy .cz
24

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a .s .
Vinařská 407
Valtice 69142
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice jsou dnes středně 
velké rodinné vinařství ryze moravského charakteru . Vinař-
ství je navíc zároveň největším pěstitelem révy vinné u nás . 
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:
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Kamil Prokeš vinařství
Vrchní 513
Velké Němčice 69163
Víno je pro mě láskou, životním stylem a neustálou výzvou  
k novému poznání, studiu a pokoře . To mě přivedlo k výrobě 
šumivých vín klasickou technologií kvašením v lahvi, k sa-
bráži, výrobě oleje ze semen hroznů révy vinné . Mým cílem 
je 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

Kosík vinařství - MUDr . Pavel Kosík
Sadová 58
Kostice 69152
Vinařství z Tvrdonic vzniklo původně jako koníček majitele, 
který se postupně vyprofiloval současné podoby středního 
vinařství . Základem je vlastnictví 25 ha vinic v tratích kolem 
Tvrdonic, Týnce a Hrušek . Vinařství produkuje širokou škálu 
vín pro gastronomii i privátní klientelu . Moderní provoz ve 
Tvrdonicích doplňuje rodinný penzion s kapacitou 25 lůžek . 
MUDr . Pavel Kosík
608 760 954
608 760 954
kosikvinarstvi@seznam .cz
www .vinarstvikosik .cz
5
25 ha
200 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Mádlová Hana
Na Aleji 148
Velké Bílovice 69102
Milovníkům vína, nabízíme poctivá vína, která jak věříme, 
podporují dobrou náladu a veselý pohled na svět .
Ing . František Mádl
602 155 844
774 243 457
malyvinar@slunce .cz
www .malyvinar .com
8
18 ha
250 000 litrů

Maňák Štěpán
Žádovice 54
Žádovice 69649
Rodinné vinařství ze Žádovic poblíž Kyjova hospodaří na 26 
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
11
26 ha
300 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
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Mobil:
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www stránky:
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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 20 ha 
vlastních vinic . Vinice se nacházejí na vynikajících viničních 
tratích – Kačisdorfské pole, Pod Reistnou a Knížecí vyhlídka . 
V roce 2015 byla firma MORAVÍNO s .r .o . iniciátorem založení 
spolku VOC Valtice . 
Lubomír Černý
519 353 714
602 505 207
moravino@moravino .cz
www .moravino .cz
10
20 ha
300 000 lahví

Musil Ladislav, Ing .
Bezručova 55A
Dolní Kounice 66464
Ladislav Musil založil své vinařství v roce 1992, z původních 
3 rozšířil vinice na nynějších 28 hektarů . Většina vinic se na-
chází na viničních tratích v Dolních Kounicích a Ivančicích . 
Pěstuje 10 bílých a 7 modrých odrůd, vše v systému integro-
vané produkce . Vyrábí vína bílá, červená, růžová, jakostní 
odrůdová, přívlastková a barikovaná . V nabídce jsou i vína 
archivní, která po letech ležení v sudech a tancích dokreslují 
charakter vína daný polohou a půdními podmínkami . Ladi-
slav Musil preferuje především suchá vina, určená k dlouho-
dobé archivaci . Filozofie majitele je  jednoduchá-špičková 
vína získáme pouze z kvalitních hroznů .
Ing . Ladislav Musil
603 265 636
603 265 636
vinarstvi .musilovi@seznam .cz
www .vinarstvimusilovi .cz
4
28 ha
50 000 litrů

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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NOVÉ VINAŘSTVÍ, a .s .
Zarybník 516
Měřín 59442
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
140 ha
300 000 litrů

PECHOR Vinařství s .r .o .
Vinařská 1377/3b
Hustopeče 69301
Vinařství Pechor je malé rodinné vinařství z  Hustopečí  
u Brna . Zakladatel Marek Pechor navazuje na tradici rodu 
Pechorů, jenž vinařili ve Velkých Němčicích a sousedních 
Uherčicích po mnoho generací . Nejstarší obhospodařova-
nou vinicí vinařství je vinice z roku 1940, kterou vysazovali 
praprarodiče současného majitele . 
Marek Pechor
608 889 967
608 889 967
info@pechor .cz
www .pechor .cz
3
7 ha
45 000 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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Charakteristika výrobce:
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Radocha Jiří
Okružní 824
Čejkovice 69615
Malé vinařství sídlící v Čejkovicích založeno v roce 2009 Jiřím 
Radochou . Zaměřuje se na výrobu vysoce kvalitních vín . Vel-
kým potenciálem jsou zejména vína, která zrají v dubových 
sudech . Vlajkovou lodí vinařství je Pinot noir z viniční trati 
Krásná hora ve Starém Poddvorově .
Jiří Radocha
606 711 574
606 711 574
radocha@vinoradocha .cz
www .vinoradocha .cz
2
1,5 ha
20 000 lahví

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

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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Réva Rakvice s . r . o .
Družstevní 854
Rakvice 69103
Réva Rakvice s .r .o . je vinařská společnost, založená v roce 
1995 . Obhospodařuje 120 ha vinic v Rakvicích a Hustope-
čích . Ve výsadbách jsou zastoupeny především tradiční 
moravské odrůdy, které, při vhodném způsobu pěstování, 
splňují předpoklad kvalitního vyzrávání hroznů pro výrobu 
přívlastkových vín . V roce 2013 byla vybudována moštárna, 
v níž se vyrábí 100 % ovocné mošty, dodávané na trh pod 
názvem „Tekuté ovoce“ .
Michal Hulan
734 254 151
731 413 460
sklep@revarakvice .cz
www .revarakvice .cz
42
120
600 000 litrů

Sedláček Vít
č .p . 405
Vrbice 69109
Jsme malé rodinné vinařství . Naším cílem je vyrábět vína 
nejvyšší kvality . Bílá, růžová, ale hlavně červená vína . Z  re-
dukovaných sběrů zpracováváme do lahví asi čtyři hektary 
vinic . Věříme starému dobrému přísloví, že ,,méně může 
znamenat  více“ . 
Vít Sedláček
776 636 401
776 636 401
vinarstvi .sedlacek@centrum .cz
www .vinosedlacek .cz
2
2 ha
25 000 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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SONBERK a .s .
Sonberk 393
Popice 69127
Hrozny, které ve vinohradu vypěstoval Roman Slouk, zpra-
covává sklepmistr Oldřich Drápal ml . a společně vytvářejí 
pouze přívlastková vína, ceněná nejen na mezinárodních 
soutěžích . Architektonicky kultovní vinařství Sonberk leží 
uprostřed jedinečné stejnojmenné viniční tratě s  více než 
700 let dlouhou historií a také díky impozantnímu výhledu 
na Pálavu se stalo vyhledávaným turistickým cílem .
Oldřich Drápal ml .
777 630 434
777 630 434
sonberk@sonberk .cz
www .sonberk .cz
13
45 ha
150 000 lahví

SPIELBERG CZ, s .r .o .
Archlebov 406
Archlebov 69633
Vinařství SPIELBERG najdete v překrásné oblasti moravského 
Slovácka v Archlebově . O vína sklizená ve vlastních vinicích o 
rozloze téměř 65 ha se tu stará tým zkušených vinohradníků . 
Díky šetrnému a ekologickému pěstování révy se zde rodí 
charakteristická, přívlastková vína, určená především pro 
gastronomii a privátní klientelu . 
Ing . Ondřej Konečný
518 633 521
774 288 100
obchod@spielberg .cz
www .spielberg .cz
20
65 ha
250 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
Sobotní 116
Valtice 69142
Jediná vinařská škola v ČR . Vína vyrábí z hroznů pouze  
z vlastních hroznů . Na výrobě se podílejí i studenti v rámci 
své praxe . Vína jsou vyráběna v moderních prostorách škol-
ního sklepa Venerie . Vína jsou určena výhradně pro gastro-
nomii a pro vinotéky . 
Ing . Libor Budín
519 352 039
519 352 039
enolog .venerie@svisv .cz
www .svisv .cz
50
32 ha
80 000 lahví

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
21,5 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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Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a .s .
Pod břehy  565/64
Velké Pavlovice 69106
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice byla založena 
v roce 1901 jako „Zemská révová školka“ . Jejím cílem bylo 
pomoci moravskému vinohradnictví, které bylo zdecimová-
no mšičkou révokazem . Udržovací šlechtění bylo zahájeno 
v roce 1943 a od roku 1953 začíná novošlechtění z něhož 
vznikli odrůdy André, Pálava, Aurelius a Agni . Nyní obhos-
podařuje 45 ha vinic se 100 klony ve 20 odrůdách, které tvoří 
genofond révy vinné ČR . V roce 2009 se majiteli stali manže-
lé Jarmila a Vladimír Poliakovi . 
Libor Jestřáb, Ing . Ondřej Konečný 
539 085 045
733 677 233
slechtitelka@slechtitelka .cz
www .slechtitelka .cz
35
45 ha
400 000 litrů

Tetur Vladimír
Záhumní 1277
Velké Bílovice 69102
Vinařství Vladimír Tetur – výroba jakostních a přívlastkových 
vín z Velkých Bílovic . Patří ke středně velkým producentům 
tichých vín s orientací na gastronomii, specializované ob-
chody s vínem a soukromý sektor . Vinařství Vladimír Tetur je 
moderně zařízené a vyrábí vína v široké odrůdové rozmani-
tosti tak, jak je pro Moravu typické .
Vladimír Tetur
603 253 529
603 253 529
vlad .tetur@gmail .com
www .vinarstvivladimirtetur .cz
6
19 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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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

Vinařství Garčic
Vinařská 237
Pavlov 69201
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 Hanzel s r .o .
Malinovského 377/33
Miroslav 67172
Vinařství HANZEL sídlí v historické budově s hotelem, restau-
rací, sálem pro sto lidí, degustačním sklepem a výrobními 
prostory . V nich firma vyrábí menší šarže z méně známých 
odrůd, jako třeba Kerner, Rotgipfler, Hibernal či Muškát žlutý .
František Kabela
727 871 757
725 749 408
sklepmistr@vinarstvihanzel .cz
www .vinarstvihanzel .cz
5

100 000 lahví

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 . Nově nabízí Vína originální 
certifikace z VOC Slovácko, jehož je zakládajícím členem . Vi-
nařství je koncepčně provázáno s penzionem Svatoborský 
sklípek s kapacitou 47 osob a vlastní kuchyní .
Martin Škápík
603 275 655
603 275 655
obchod@vinarstvi-dufek .cz
www .vinarstvi-dufek .cz
26
47 ha
290 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství Kněží hora s .r .o .
Pod Kněží horou 1469
Bzenec 69681
Jsme dynamicky se rozvíjející rodinné vinařství s cílem 
produkovat originální vína nejvyšší kvality . Vína vyrábíme 
z hroznů vlastní produkce, ale i z hroznů od osvědčených 
moravských dodavatelů tak, abychom mohli svým klientům 
přiblížit bohatou rozmanitost vůní a chutí . V současné době 
obhospodařujeme 5 ha viničních tratí . Bílá vína zpracovává-
me metodou řízeného kvašení . Červeným vínům dáváme 
čas a necháváme je vyzrát ve francouzských sudech typu 
barrique . 
Kamila Ingrová
608 505 549
608 505 549
ingrova@vinarstviknezihora .cz
www .vinarstviknezihora .cz
7
5 ha
55 000 litrů

Vinařství Kubík
Ve dvoře 671
Velké Bílovice 69102
Jsme rodinné vinařství, které sídlí ve Velkých Bílovicích . Pro-
dukujeme jakostní, známková a přívlastková vína, která jsou 
určena především pro gastronomii, ale také všem milovní-
kům kvalitních vín . K jejich výrobě využíváme jak moderních 
technologií, tak i tradičních léty ověřených postupů . Vína 
dlouho školíme na kvasnicích jak v nerezových tancích, tak i 
ve velkých dubových sudech a v sudech barrique .
Michael Kubík
608 830 416
608 830 416
michael .kubik@centrum .cz
www .vinarstvikubik .cz
7
2,5 ha
170 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Vinařství LAHOFER, a .s .
Brněnská 523
Dobšice 67182
Vinařství LAHOFER je jedním z největších pěstitelů révy v ČR, 
na Znojemsku obhospodařuje 430 ha vinic . V létě 2019 se 
LAHOFER chystá otevřít novou, architektonicky výjimečnou 
budovu s venkovním amfiteátrem pro pořádání koncertů a 
divadel .
Ing . Jiří Lancman
724 519 502
725 319 096
vino@lahofer .cz
www .lahofer .cz
80
430 ha
600 000 lahví

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a .s .
Nádražní 29
Mikulov 69201
Naše moto „Víno se rodí ve vinici“ je typické pro pálavské mi-
kroklima . Díky půdě bohaté na vápník a osobitému lidské-
mu přístupu získávají naše vína jedinečný charakter a náskok 
proti ostatním . Vlajkovou lodí vinařství je Ryzlink vlašský, 
který pěstujeme na nejvýše položených tratích jihozápadní-
ho pásu Pálavy . Pod Mikrosvín Mikulov spadá 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
220 000 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 Neoklas Šardice a .s .
Šardice 700
Šardice 69613
Vinařství Neoklas Šardice bylo založeno v roce 1995 . Společ-
nost hospodaří na 550 hektarech moravských vinic a zpraco-
vává hrozny ze 750 hektarů vinic . Vinice jsou v 15 katastrál-
ních územích a ve 23 viničních tratích . Pěstujeme celkem 27 
odrůd dle historie dané vinice . Ročně pak zpracujeme přes  
3 500 000 kilogramů moravských hroznů . Mezi tradiční 
značky patří Augustiniánský sklep, Vinné sklepy Sovín nebo 
Augustiniánská rezidence . Ve sklepním hospodářství se po-
užívají moderní metody vinifikace . 
Jiří Radocha
606 711 574
606 711 574
radocha@neoklas .cz
www .neoklas .cz
85
400 ha
2 000 000 lahví

Vinařství Pavlov, spol . s r .o .
Česká 149
Pavlov 69201
Chráněná oblast Pálavské vrchy je posledním výběžkem 
vápencových Alp . Nachází se zde vinařská obec Pavlov  
s výjimečnou architekturou barokních vinařských domů, 
která získala již ve středověku punc významného vinařské-
ho centra a Vinařství Pavlov leží přímo v srdci této malebné 
obce .  Místní viniční tratě patří k nejteplejším místům jižní 
Moravy . Vinařství Pavlov se zaměřuje pouze na bílé odrůdy .  
Při vzniku samotných vín hledáme spojení  tradičních odrůd  
a daru unikátnosti místních podmínek  za využití moderních 
technologií .  
Ctibor Čech

info@vinarstvipavlov .cz
www .vinarstvipavlov .cz
16
195 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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VINAŘSTVÍ Plešingr, spol . s r .o .
Padělky 4
Rohatec 69601
Vinařství Plešingr, spol . s r .o . založili v roce 1999 bratři Michal 
a Patrik . Navázali tak na třicetiletou zkušenost svého otce . 
Skloubili moderní techniku s tradiční technologií . Při zpra-
cování hroznů je kladen důraz na kvalitu a šetrné zpracování 
suroviny . Vlastní vinice se nachází ve Velkých Pavlovicích  
v trati Stará hora .
Michal Plešingr
603 828 281
603 828 281
vinarstviplesingr@seznam .cz
www .vinarstviplesingr .cz
4
2 ha
120 000 lahví

VINAŘSTVÍ ŠABATA s .r .o .
Nad vodárnou 506
Zaječí 69105
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 . 
Vladimír Šabata
724 105 148
724 105 148
vladimir .sabata@seznam .cz
www .vinarstvisabata .cz
3
10 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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Vinařství ŠOMAN
Rudé armády 42
Dolní Dunajovice 69185
Jsme rodinné vinařství z Dolních Dunajovic . Zaměřujeme se 
hlavně na produkci bílých přívlastkových vín z nichž 1 .místo 
zaujímá Ryzlink vlašský . Většina bílých vín se vyrábí v nerezu 
a dbáme na jejich čistotu v chuti a vůni . Poslední dobou ale 
zkoušíme návrat ke zrání bílých vín v sudech . Červená vína 
tvoří 20% produkce a tyto zrají všechna v sudech a to jak ve 
velkých dubových, tak i v sudech barrique . Téměř všechna 
lahvová vína pochází z našich vinic . Víno a vše kolem něj je 
náš život!
Marek Šoman
608 743 123
608 743 123
vsoman@seznam .cz
www .vinarstvisoman .cz
3
10 ha
100 000 lahví

Vinařství U Kapličky s .r .o .
Vinařská 484
Zaječí 69105
Vinařství U Kapličky je malebné rodinné vinařství v blízkosti 
Pálavy, s bílou rozhlednou, která vykukuje jako maják nad 
Novomlýnskými jezery v mírně zvlněné krajině . Všudy pří-
tomné vinohrady se střídají s rozkvetlými loukami místy až 
vypálenými od slunce a prašnými cestami .  Ve vinařství se 
staráme  téměř o 100 hektarů vlastních vinic s péčí, láskou a 
pokorou k půdě, abychom vypěstovali hrozny v co nejvyšší 
kvalitě . 
Dalibor Babáček
724 952 520
606 766 147
recepce@vinarstviukaplicky .cz
www .vinarstviukaplicky .cz
130
92,5 ha
400 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Mobil:
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www stránky:
Počet pracovníků:
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Roční produkce:
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VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s .r .o .
provoz - sklep Chvalovice 190
Vrbovec 67124
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s .r .o . je vinařskou společ-
ností, ve které se daří spojovat tradiční vinařské hodnoty a 
zkušenosti, s  moderními technologiemi, což s  významným 
potenciálem vlastních vinic dává vzniknout s přírodou har-
monickým vínům se svou vlastní tváří a odrůdovým charak-
terem . Motto „Waldberg – Víno s tváří“
Ing . Pavel Filipovszki
608 881 692
608 881 692
obchod@waldberg .cz
www .waldberg .cz
25
130 ha
150 000 lahví

VINICE - HNÁNICE s .r .o .
Horákova 3080/7
Brno 61600
Společnost hospodaří na 300 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 .
Ing . Tomáš Plocr
724 081 142
724 081 142
objednavky@vinice-hnanice .cz
www .vinice-hnanice .cz
84
300 ha
400 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
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Mobil:
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www stránky:
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Roční produkce:
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Vinné sklepy Lechovice, spol . s r .o .
Borotice 76
Jiřice u Miroslavi 67178
Tradiční výrobce kvalitních přírodních vín ve Znojemské 
vinařské podoblasti . Nynější společnost vznikla v roce 1993 
a navazuje na dlouholetou tradici lechovického vinařství . 
Celková plocha vinic obhospodařovaných společností, které 
spadají do katastru vinařských obcí Borotice, Božice, Olekso-
vice a Lechovice, je 236 ha . Díky jejich vynikajícím polohám a 
redukované sklizni dosahují hrozny vysoké kvality a aroma-
tiky typické pro severní vinařské oblasti . Velké oblibě se těší 
naše ledová a slámová vína, jež získávají častá ocenění na 
mezinárodních i tuzemských výstavách . Zajímavou součástí 
portfolia jsou sekty, z nichž některé zrají na dně Vranovské 
přehrady .
Jan Hrachovský
515 257 320
515 257 320
hrachovsky@vslechovice .cz
www .vslechovice .cz
35
236 ha
1 000 000 lahví

Vinné sklepy Zapletal
Slíny 1380
Velké Bílovice 69102
Rodinné vinařství z Velkých Bílovic  je situované na cyklos-
tezce přímo mezi vinicemi . Příběh našich vín se začíná psát 
na nejlépe položených velkobílovických vinicích Panské, 
Nová hora,  Úlehle  apod . Vinice obděláváme v ekologickém 
režimu a snažíme se tím co nejméně zatěžovat  přírodu . Vy-
rábíme především přívlastková vína suchá a polosuchá ve 
třech řadách . Vlajkovou lodí je řada MYSTERY, ve které zrají 
bílá i červená vína v dřevěných sudech na jemných kalech 
minimálně 12 měsíců .
Tibor Zapletal
606 715 417
606 715 417
tibor@vinarstvi .cz
www .vinnesklepyzapletal .cz
4
5 ha
90 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
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Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
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Vinný dům, spol . s r .o .
Dúbrava 1605
Bzenec 69681
Vinný dům, spol . s r .o ., je jedním z nejmodernějších a nejpro-
gresivnějších vinařství v České republice, specializující se na 
výrobu a dovoz vín nejvyšší kvality . Na tuzemském trhu se 
s námi potkáváte již více než 15 let . Ambicí naší společnos-
ti je patřit mezi absolutní tuzemskou špičku v prodeji vín a 
přírodních moštů, ale také v servisu pro vinaře . Na jednom 
místě a symbolicky pod jednou střechou chceme přinášet 
vše, co patří do pomyslného vinařského domu…
Martin Špaček
602 424 550
602 424 550
marketing@vinnydum .cz
www .vinnydum .cz
30

200 000 lahví

VÍNO J .STÁVEK
č .p . 176
Němčičky 69107
VÍNO J . STÁVEK je rodinné vinařství situované ve VINAŘSKÉM 
DVOŘE v Němčičkách, který byl postaven v roce 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 . Petr Hloušek
725 359 556
777 906 991
info@jstavek .cz
www .jstavek .cz
3
5 ha
45 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
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Mobil:
E-mail:

www stránky:
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Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
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Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

VÍNO Mikulov, spol . s r .o .
K Vápence 1675
Mikulov 69201
Moderní vinařství společně s citlivým výběrem hroznů dává 
vínům značky Vino Mikulov charakteristické chuťové vlast-
nosti . Vlajkovou lodí společnosti je kolekce vín „Vino Mikulov 
Sommelier Club“, kam jsou zařazena pouze ta nejlepší vína  
z jejich produkce určena náročným zákazníkům, milovníkům 
a znalcům vína .  Na jejich výběru a přípravě se aktivně po-
dílí sommelier David Král, vítěz Mistrovství sommelierů ČR 
v roce 2015 a 2016 .
Ing . František Drahonský
519 504 244

info@vinomikulov .cz
www .vinomikulov .cz
82

VÍNO PROKEŠ s .r .o .
č .p . 121
Horní Bojanovice 69301
Vinařství VÍNO PROKEŠ bylo založeno v roce 2014, nejsme 
tradiční rodinné vinařství, ale mladé inovativní a progresivní 
 . Zaměřujeme se na výrobu přívlastkových a fortifikovaných 
vín, nově také na výrobu sektů vyráběných tradiční meto-
dou kvašení v láhvi . Vína vyrábíme moderními technologi-
emi, které jsou postaveny na tradičních postupech . Velmi si 
zakládáme na  teroár naší obce a proto používáme hrozny 
pocházející převážně z Horních Bojanovic . 
Zbyněk Prokeš
776 708 218
776 708 218
info@vinoprokes .cz
www .vinoprokes .cz
1
1,6 ha
30 000 lahví



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2019

154

Výrobce:
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VINSELEKT MICHLOVSKÝ a .s .
Luční 858
Rakvice 69103
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a . s . byl založen v roce 1993 Doc . 
Ing . Milošem Michlovským, DrSc ., který zasvětil svůj život 
šlechtění a pěstování révy vinné se zaměřením na produkci 
velmi kvalitních vín . Filozofie vinařství je založena na vztahu 
k přírodě, hlubokém vyznávání tradičních hodnot i pokroku 
ve vývoji včetně inovativních technologií, přičemž důraz na 
terroir je neodmyslitelným elementem . Nedílnou součástí je 
i produkce sektů, připravovaných kvašením v láhvi . V roce 
2018 firma získává ve Štrasburku ocenění nejlepší Rulandské 
bílé na světě .
Ing . Pavel Holub
519 360 870
519 360 870
michlovsky@michlovsky .com
www .michlovsky .com
65
130 ha
1 500 000 litrů

Volařík Miroslav, Ing .
K Vápence  1811/2a
Mikulov 69201
Vinařství Volařík obhospodařuje 70 ha vlastních vinic v Mi-
kulovské vinařské podoblasti . Pěstuje a zpracovává odrůdy 
typické pro oblast pod Pálavou, nejvíce zastoupen je Ryzlink 
vlašský, Pálava, Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský .
Ing . Eliška Becková
519 513 553
736 472 074
info@vinarstvivolarik .cz
www .vinarstvivolarik .cz
28
70 ha
200 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
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Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .
Zámecká 1508
Bzenec 69681
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 . Je šesti-
násobným držitelem titulu Šampiona Salonu vín – národní 
soutěže vín ČR a absolutním vítězem soutěže Prague Wine 
Trophy 2018 .
Ing . Marcela Křivohlávková Olbrechtová
518 384 123

info@zameckevinarstvi .cz
www .zameckevinarstvi .cz
72
540 ha
5 000 000 lahví

Zapletal František ing .
Budovatelská 7
Břeclav 69141
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
5
18 ha
100 000 lahví

Vína s noblesou
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Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce

ZNOVÍN ZNOJMO, a .s .
Šatov 404
Šatov 67122
Středně velká, 100 % česká, vinařská firma zaměřená na 
tuzemského zákazníka a produkci kvalitních, jakostních, 
přívlastkových, odrůdových, známkových, ledových, slámo-
vých a šumivých vín z nejlepších viničních tratí znojemského 
a hustopečského regionu dle motta „Znovín Znojmo-vína 
hrdá na svůj původ“ . Provozujeme bohatý turistický pro-
gram, v rámci kterého můžete navštívit mnoho atraktivních 
míst a ochutnat řadu vzorků kvalitních vín .
Antonín Zatloukal, Petr Drozd, Ing . Radomír Hodeček
515 266 620
606 712 231
znovin@znovin .cz
www .znovin .cz
95
517 ha
4 000 000 lahví
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BMVinařství s .r .o .   
Müller Thurgau kabinetní víno 2017 10/17
Chardonnay pozdní sběr 2017 15/17
Děvín výběr z hroznů 2017 21/17
Dornfelder pozdní sběr 2016 30/16
BOHEMIA SEKT, s .r .o .   
Bohemia Sekt Prestige brut jakostní šumivé víno s .o . 2015 16024P
Bohemia Sekt Prestige brut jakostní šumivé víno s .o . 2015 16024R
Bohemia Sekt Prestige 36 brut jakostní šumivé víno s .o . 2013 14017F
Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut jakostní šumivé víno s .o . 2016 17060B
Bunža Petr   
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 1722
BV vinařství a .s .   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 1608
Tramín červený výběr z bobulí 2015 1541
Hibernal pozdní sběr 2017 1721
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 1713
Tramín červený výběr z hroznů 2016 1616
Chardonnay pozdní sběr 2017 1723
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2016 1607
Česká zemědělská univerzita v Praze  
Rulandské bílé pozdní sběr 2017 10/17
České vinařství Chrámce s .r .o .   
Svatovavřinecké kabinetní víno 2016 16005
DAVINUS s .r .o .   
SOMMELIER SELECT 
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 7294
MORAVIAN COLLECTION 
Veltlínské zelené kabinetní víno 2017 6417
DAVINUS Veltlínské zelené pozdní sběr 2016 6409
DAVINUS Aurelius pozdní sběr 2017 7070
Gotberg a .s .   
Pálava pozdní sběr 2017 G0817
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol . s r .o .   
Rulandské šedé pozdní sběr 2016 16846
Cuvée pozdní sběr 2015 16547
Sauvignon pozdní sběr 2016 16869
Zweigeltrebe barrique pozdní sběr 2015 17515
Zweigeltrebe barrique pozdní sběr 2015 15928
Rulandské modré pozdní sběr 2015 15934

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže

Stříbrná medaile Salon vín 2019
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Hana Mádlová   
Rulandské šedé barrique pozdní sběr 2015 1524
CHATEAU BZENEC, spol . s r .o .   
Ryzlink rýnský VOC Bzenec 2017 17898
Chateau Bzenec brut jakostní šumivé víno s .o . 2016 17057A
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a .s .  
Rulandské šedé výběr z hroznů 2015 999/15
Muškát moravský výběr z cibéb 2017 17089
Pálava výběr z hroznů 2017 17079
Cabernet Blanc výběr z hroznů 2016 085/16
Ing . František Machovský - Vinařství Baraque  
Merlot výběr z hroznů 2015 201514
Ing . Luděk Botur   
Frankovka Grand Reserva pozdní sběr 2013 25/2013
Ryzlink rýnský kabinetní víno 2017 30/2017
Sauvignon pozdní sběr 2017 34/2017
Ing . Miroslav Volařík   
Johanniter pozdní sběr 2017 1735
Sylvánské zelené výběr z bobulí 2017 1731
Ing . Mokruša Petr   
Rulandské šedé pozdní sběr 2017 127
Ing . Petr Bíza   
Grand Tramin výběr z hroznů 2013 233
Ing . František Zapletal   
Panské jakostní víno známkové 2016 1646
Jakub Šamšula   
Hibernal pozdní sběr 2017 101
Chardonnay pozdní sběr 2017 106
Jindřich Kadrnka   
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 08/17
Sauvignon pozdní sběr 2017 04/17
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 10/17
Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s .r .o .  
Merlot výběr z hroznů 2015 L5011
Kosík vinařství - MUDr . Pavel Kosík  
Hibernal pozdní sběr 2017 28/17
Leoš Horák   
Cabernet Sauvignon výběr z hroznů 2016 20/16
Libor Pavka/Vinařství Mezi Sklepy  
Hibernal pozdní sběr 2017 1117
Rulandské šedé pozdní sběr 2017 0917

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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Luděk Vondrák   
Kerner pozdní sběr 2017 7/18
Ryzlink rýnský - červený pozdní sběr 2017 12/17
Ryzlink rýnský VOC Mělník 2017 9/17
Lukáš Hlinecký   
Neuburské kabinetní víno 2017 4/17
Martin Škrobák   
Rulandské šedé výběr z bobulí 2015 49
Rulandské šedé výběr z hroznů 2016 54
MORAVÍNO s .r .o .   
Chardonnay barrique pozdní sběr 2017 781
Pálava výběr z hroznů 2017 769
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a .s .   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2017 NV243
Tramín červený výběr z bobulí 2015 NV175
Ryzlink rýnský výběr z hroznů 2016 NV225
Sauvignon pozdní sběr 2017 NV238
Rulandské bílé pozdní sběr 2016 NV227
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s .r .o .   
Rulandské bílé pozdní sběr 2017 12/17
Reisten, s .r .o .   
Ryzlink rýnský Classic pozdní sběr 2015 2615
Rodinné vinařství Břeclav s .r .o .   
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 36/2017
Rodinné vinařství Gréger   
Frankovka pozdní sběr 2017 13FR/17
Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a .s .   
Cuvée Kácary pozdní sběr 2015 27/15
Rodinné vinařství Košut s .r .o .   
Tramín červený výběr z bobulí 2017 15/17
Rulandské šedé výběr z hroznů 2017 16/17
Aurelius výběr z hroznů 2017 05/17
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2017 22/17
Roman Komarov-Vinařství   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2017 RR17
Neronet pozdní sběr 2016 NE16
Svatovavřinecké pozdní sběr 2016 SVAV16
SONBERK a .s .   
Chardonnay & Pinot gris pozdní sběr 2015 3315
SPIELBERG CZ, s .r .o .   
Pinot Blanc Gourmet pozdní sběr 2016 653
Pinot Blanc Austerlitz pozdní sběr 2016 656
Frankovka pozdní sběr 2015 545

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

161

Stanislav Škrobák   
Aurelius výběr z hroznů 2017 817
Sauvignon pozdní sběr 2017 417
Chardonnay pozdní sběr 2017 317
Střední vinařská škola Valtice, p .o .   
Irsai Oliver pozdní sběr 2017 3/17
Müller Thurgau pozdní sběr 2017 5/17
Muškát moravský kabinetní víno 2017 4/17
Štěpán Maňák   
Cuvée Ryzlink rýnský a Ryzlink 
vlašský Botrytis cinerea výběr z bobulí 2017 1772
Sauvignon pozdní sběr 2017 1726
Rulandské bílé Grand Elite moravské zemské víno 2015 1508
Chardonnay Terroir  výběr z hroznů 2017 1762
Templářské sklepy Čejkovice   
Chardonnay pozdní sběr 2017 42/17
Chardonnay pozdní sběr 2016 41/16S
Vinařství Bauman s .r .o .   
Rulandské bílé pozdní sběr 2017 180209
Rulandské šedé moravské zemské víno 2017 180840
Vinařství Garčic   
Pálava výběr z hroznů 2017 132
Vinařství Hanzel s r .o .   
Muškát žlutý moravské zemské víno 2017 3217
Chardonnay pozdní sběr 2017 2317
Müller Thurgau pozdní sběr 2017 7217
Kerner pozdní sběr 2017 7417
Tramín červený pozdní sběr 2017 3617
Ryzlink rýnský  VOC Znojmo 2015 5715
Veltlínské zelené VOC Znojmo 2017 3517
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a .s .   
Chardonnay výběr z hroznů 2016 1653
Vinařství Jan Plaček/Ing . Jan Plaček   
Cabernet Cortis výběr z bobulí 2016 16CAS
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 17VZp
Vinařství Josef Dufek   
Grand Cuvée Pinot Blanc výběr z hroznů 0 9516
Vinařství Kněží hora s .r .o .   
Modrý Portugal barrique výběr z hroznů 2015 27/15
Vinařství Kubík   
Chardonnay pozdní sběr 2016 20/16
Vinařství LAHOFER, a .s .   
Ryzlink rýnský kabinetní víno 2017 7617
Müller Thurgau kabinetní víno 2017 817

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a .s .  
Chardonnay, Flower line pozdní sběr 2017 11
Veltlínské zelené, Traditional line výběr z hroznů 2016 23
Vinařství Mikulov s .r .o .   
Ryzlink rýnský moravské zemské víno 2017 0717
Vinařství Nechory / HM s .r .o .   
Hibernal výběr z hroznů 2017 07/17
Vinařství Neoklas Šardice a .s .   
Rulandské bílé pozdní sběr 2016 73/16
Vinařství Pastorek   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2017 1117
Rulandské šedé výběr z hroznů 2017 0917
Hibernal pozdní sběr 2017 1617
Vinařství Pavlov, spol . s r .o .   
Rulandské bílé pozdní sběr 2016 16030
Rulandské šedé pozdní sběr 2017 17029
Rulandské šedé výběr z hroznů 2017 17041
Rulandské bílé pozdní sběr 2015 16394
Vinařství Piálek & Jäger s .r .o .   
Ryzlink rýnský výběr z bobulí 2017 1706S
Ryzlink rýnský VOC VOC Znojmo 2017 17062
Chardonnay Grand Reserva pozdní sběr 2016 1616
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 1720
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol . s r .o .   
Pinot noir výběr z hroznů 2013 24/13
Vinařství Starý vrch   
Veltlínské zelené pozdní sběr 2015 1815
Chardonnay výběr z hroznů 2015 0115
VINAŘSTVÍ ŠABATA s .r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2017 11/2017
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 12/2017
Vinařství ŠOMAN   
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 22/17
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 23/17
Neuburské pozdní sběr 2017 24/17
Vinařství Tichý   
Solaris výběr z hroznů 2017 01/17
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing . Luboš Oulehla  
Chardonnay výběr z hroznů 2015 1513
Merlot pozdní sběr 2017 1735
Rulandské šedé pozdní sběr 2016 1634
Rulandské modré pozdní sběr 2016 1655

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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Vinařství Turek & Šiška   
Frankovka pozdní sběr 2015 13/15
Veltlínské zelené pozdní sběr 2016 5/16
Vinařství U Kapličky s .r .o .   
Ryzlink rýnský kabinetní víno 2017 29/17
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2016 45/16
Vinařství U Kostela Polešovice   
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 14/17
Vinařství Vajbar Bronislav   
Frankovka výběr z hroznů 2015 8515
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s .r .o .  
Ryzlink rýnský VOC Znojmo 2015 15/45
Vinařství Žůrek   
Chardonnay pozdní sběr 2017 35/17
Rulandské modré výběr z hroznů 2017 23/17
Vinicola, s .r .o ./Vinařství na Soutoku  
Müller Thurgau pozdní sběr 2017 16/2017
Vinné sklepy Kutná Hora, s .r .o .   
Cabernet Cortis výběr z bobulí 2016 16/16
Rulandské modré kabinetní víno 2016 19/16
Cabernet Cortis výběr z bobulí 2015 9/15
Vinné sklepy Lechovice, spol . s r .o .  
Frankovka slámové víno 2015 01526
VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v .o .s .  
Chardonnay pozdní sběr 2016 4/16
Vinné sklepy Skalák/Ing . Leona Šebestová  
Sauvignon výběr z hroznů 2017 717/SG
Chardonnay výběr z hroznů 2017          617/CHAA
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2017 317/RR
Cuvée CHARVEL pozdní sběr 2017 1117/CU
Cuvée GRISVEL pozdní sběr 2017 1017/CU
Pinot Gris výběr z hroznů 2017 417/RŠA
Vinné sklepy Zapletal   
Tramín červený výběr z hroznů 2016 22-16
Vinný dům, spol . s r .o .   
Rulandské bílé pozdní sběr 2017 31/16/A
VÍNO BLATEL, a .s .   
Merlot výběr z hroznů 2016 1651
Ryzlink rýnský VOC Blatnice 2017 1740

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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VÍNO J .STÁVEK   
Pinot Noir Reserva výběr z hroznů 2015 315
Bodro pozdní sběr 2016 1316
Lokus čevený likérové víno 2016 116
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 1217
Vino Masarik s .r .o .   
Ryzlink rýnský VOC Blatnice 2017 RR/17
VÍNO Mikulov, spol . s r .o .   
Rulandské modré pozdní sběr 2015 18370
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2017 17152
VÍNO PROKEŠ s .r .o .   
Cabernet Moravia pozdní sběr 2017 25/2017
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 23/2017
Víno Rakvice s .r .o .   
Malverina pozdní sběr 2017 31/17
VINO RICHARD - Ing . Richard Tichý  
Pálava výběr z hroznů 2017 14/17
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a .s .   
Ryzlink vlašský výběr z hroznů 2015 2846
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 3209
Svatovavřinecké pozdní sběr 2016 3003
André pozdní sběr 2015 2681
Cuvée VINSELEKT pozdní sběr 2009 2256
Vesna moravské zemské víno 2017 3215
Rulandské bílé pozdní sběr 2017 3157
Veltlínské zelené moravské zemské víno 2017 3210
Alibernet pozdní sběr 2013 2851
Cuvée VINSELEKT pozdní sběr 2009 2257
Ryzlink vlašský výběr z hroznů 2015 2780
Sylvánské zelené pozdní sběr 2016 3008
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 3182
Laurot moravské zemské víno 2017 3133
Rulandské šedé pozdní sběr 2015 2767
André moravské zemské víno 2017 3107
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2016 2921
Laurot pozdní sběr 2017 3134
Vinum Moravicum a .s .   
Cabernet Sauvignon pozdní sběr 2013 19/13
Merlot výběr z hroznů 2016 18/16
Vít Dočkal/Vít Dočkal - Vinařství Nad Sklepy  
Sauvignon výběr z bobulí 2016 16-10
Vladimír Tetur   
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2017 721

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .   
Chardonnay, Collection 1508 PS pozdní sběr 2016 6365
Ryzlink rýnský, Terroir Moravia pozdní sběr 2015 5286
Ryzlink rýnský, Terroir Moravia pozdní sběr 2016 6398
Ryzlink vlašský, 
Herbarium Moravicum pozdní sběr 2017 7306
EGO No . 57 Rulandské bílé, 
Rulandské šedé, Chardonnay jakostní víno odrůdové 2016 6390
Veltlínské zelené, 
Herbarium Moravicum pozdní sběr 2017 7325
ZD Němčičky   
Chardonnay batonage moravské zemské víno 2016 18/B-16
Rulandské bílé batonage moravské zemské víno 2016 9-16
Zdeněk Fridrich - Vinařství Fridrich Vracov  
Rulandské bílé výběr z hroznů 2017 0417
Zlatá Praha Salabka s .r .o .   
Rulandské modré - Ton Coeur české zemské víno 2017 2/17
ZNOVÍN ZNOJMO, a .s .   
Rulandské šedé výběr z hroznů 2017 7371
Neuburské pozdní sběr 2017 7321
Veltlínské zelené pozdní sběr 2016 6375
Sauvignon VOC Znojmo 2017 7345
Veltlínské zelené výběr z hroznů 2015 5017
Ryzlink rýnský výběr z hroznů 2017 7335
Veltlínské zelené VOC Znojmo 2017 7327
Ryzlink rýnský výběr z hroznů 2015 5034
Kerner výběr z bobulí 2015 5042
Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 7328
Sauvignon pozdní sběr 2017 7347
Irsai Oliver jakostní víno odrůdové 2017 7379

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost ročník  Číslo šarže
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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



SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

www.hobra.cz

Spolehlivá filtrace 
dělá šampiony
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PEČLIVĚ V YBR ANÁ VÍNA 
S DUŠÍ NAŠICH VINIC

SOM M ELIER SELEC T  
E X K LU ZI V NÍ  Z NAČK AFR ANKOVKA ROSÉ 2017 – DRŽITEL ZLATÉ MEDAILE 

THE MICHELANGELO AWARDS, KAPSKÉ MĚSTO 2018

VÍNA ZNAČKY SOMMELIER SELECT ZÍSK ALA 
JIŽ VÍCE NEŽ 100 V ÝZNA MNÝCH TUZEMSKÝCH 

A ZAHR ANIČNÍCH OCENĚNÍ.



...pro milovníky vín

www.pulltex.cz



akademiekvality.cz

Nakupujte 
kvalitu s chutí .





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 PVC

Ecoflex - Supra

RC Protect, 
RC TECH

GEROFIT

S TRIO

Mondial

KVALITNÍ POTRUBNÍ SYSTÉMY 
PRO VODOVODY A KANALIZACE
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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
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OSTRAVA
Buničitá 1132
739 32 Vratimov
T: +420 596 768 755

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

KOLÍN
Třídvorská 1386
280 02 Kolín
T: +420 737 238 437

www.technoma.cz

VŠE, CO
POTŘEBUJETE PRO  

 Kanalizace
 Vodovody
 Odvodnění a drenáže
 Chráničky
 Komunikace 

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

www.znovin.cz
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„Partner Salonu vín
– národní soutěže vín ČR“

Oreon Trading & Marketing s.r.o., 
Sluneční 2370, 756 61 Rožnov p.R. Czech Republic, 

tel.: +420 571 648 250, e-mail: info@oren.cz, www.oreon.cz

www.somelierskepotreby.cz



Kompletní řešení 
zaručují dokonalý 

výsledek
Na cestě k zářivému nádobí potřebujete ne-
jen kvalitní myčku, ale i správně dávkované 
mycí      prostředky,   řádně    upravenou   vodu 
a vhodné příslušenství. Specialisté společnos-
ti Winterhalter zajistí vzájemnou optimaliza-
ci  veškerých součástí  procesu  mytí  nádobí 
a přizpůsobení tohoto procesu mytí nádobí 
a konkrétním požadavkům v zájmu trvale do-
konalých výsledků za nejnižší možnou cenu.

Vice informací naleznete na: 

  www.winterhalter.cz
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stabilitu

Vinaři vyrábějící vína určená k delšímu zrání 
používají Vinolok, aby zajistili jejich stabilní vývoj. 
Díky skleněné zátce dosáhnou jejich konstantního 

vývoje a zabrání tomu, aby se jednotlivé lahve 
od sebe lišily v aromatu a chuti. Bez nežádoucí 

oxidace. Pro více informací navštivte vinolok.com

Víno potřebuje

Vinolok-SalonVin-2019-110x200-Stability.indd   1 04.01.19   10:43





Růžena

www.winka.cz
Winku® vyrábí

Naše Růžena je jemná 
a romantická dáma. 
Jakmile ji poznáte, její 
lehké malinové chuti 
a jemné perlivosti 
jednoduše podlehnete. 
LÁSKA NA PRVNÍ LOK. 
Není však tak nevinná, 
jak by se mohlo na první 

pohled zdát.
Obsahuje poctivé

1,5 deci vína.

VYZKOUŠEJTE TAKÉ NAŠI
bílou Pálavku 

a červenou Rubinetu



PŘÍBĚHY
VÍNA A VINAŘŮ Z CELÉHO 

SVĚTA, STORY POKRMŮ, 
PIVA A KÁVY, TIPY NA CESTY.
JEN REPORTÁŽE Z PRVNÍ RUKY!
Již 28 let na křídovém papíře, pátý rok také online na ALZA 

Media. Roční předplatné 642 Kč včetně poštovného nebo  
414 Kč online. Literární a cestopisný časopis pro milovníky

všech dobrých věcí, které dělají život hezčím! 
Více na e-sommelier.cz.

110x200_2019_NSV.indd   1 12.12.2018   21:13:57



Odborný časopis pro vinohradnictví,  
sklepní hospodářství a obchod vínem

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



Rozhlas naší Moravy

brno.rozhlas.cz
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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, 723 795 497, travel-profi@volny.cz

laco.travelprofi@volny.cz, pavla.travelprofi@volny.cz

PATŘÍ VÁŠ JEDINEČNÝ PRODUKT NA TURISTICKÝ TRH?CHCETE SE UPLATNIT MEZI KONKURENTY? HLEDÁTE DOBROU KLIENTELU? 
DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

� Přijedeme k vám � Pořídíme profesionální fotografie � Zpracujeme texty� Vše představíme turistické veřejnosti

HLEDÁTE IDEÁLNÍ MÍSTO PRO SVOJI BEZVA DOVOLENOU?CHCETE POZNAT MÍSTA, KDE JSTE JEŠTĚ NEBYLI?LÁKAJÍ VÁS MALÉ ČESKÉ EXPEDICE?

ČTĚTE! 

XXIII. ročník, 07-08/2018

Turistické informace 

z České republiky, Slovenska a Polska

Jeden den v Krupce? To je málo!str. 8-9

Třiatřicet zvonů slyšetistr. 24

Když hrozny sládnoustr. 25

Stop and Stay opět v Litoměřicíchstr. 6
Proč právě Valchov

str. 22-23

Díky za každý 
nový hotel

Čtěte na str. 16-17

www.hotel-lotrinsky.cz

www.floowie.com/cs/travelprofi

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  1/10/19  8:48 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
@

Píšeme příběhy o víně

www.w-d.cz

J A K
O B J E D N AT?
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EXKLUZIVNÍ EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

ZDROJ PRO
SPRÁVNÁ

ROZHODNUTÍ

HEADHUNTER 
PORADNA 

Poraďte se s těmi, kteří 
hledají miliardářům 

zaměstnance

INVESTIČNÍ 
PORADNA 

Poraďte se s těmi, kteří 
se starají o peníze 

miliardářů

KOMPLETNÍ 
ARCHIV 
Online archiv 
deníku E15 již 
od roku 2007

MAGAZÍNY 
E15 PREMIUM 

Zaměřené na témata 
z oblasti ekonomiky 

a byznysu



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 v minulých letech opakovaně 

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



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







Noblesní, skutečné a
šestinásobné





VÝROBA Z NEREZOVÉ OCELI
• Nádrže • Vinofikátory  

• Dopravníky - vynášecí pásy  
• Chladicí boxy • Plniče lahví

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



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







Vydání katalogu Salonu vín ČR 
každoročně podporuje Vinařský fond

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

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



NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Sobotní 1029

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

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

www.salonvin.cz
www.wineofczechrepublic.cz

Vydalo: © Národní vinařské centrum, o.p.s.
Koncepce a zpracování katalogu: Ing. Marek Babisz
Žádné texty z tohoto katalogu nesmí být reprodukovány  
bez písemného souhlasu vydavatele.
Tisk: Tisk Pálka, Břeclav
978-80-87498-90-3

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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Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno
#visitczechrepublic 

Poznejte 
legendární 
vilu

Vila Tugendhat BrnoVila Tugendhat Brno

Prohlédněte si splněný sen 
o bydlení, který dodnes 
okouzluje dokonalými 
liniemi, vzdušným interiérem 
a unikátními technologiemi. 
Neopakovatelnou atmosféru 
Brna můžete zažít i v krásných 
dobových kavárnách.

Navštivte Brno a objevte perly 
funkcionalismu.

Nadčasový
design
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