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Akce se koná pod záštitou

Ing. Miloš Zeman
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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Vážení návštěvníci Salonu vín,
dovolte mně, abych Vás opět srdečně přivítal
v letošní expozici vítězných vín Národní soutěže
vín a podělil se s Vámi o několik myšlenek, které
degustace vína doprovází.
V současné době se téměř denně setkáváme
s názory, že víno není zase „tak“ zdravotně nezávadné, natož zdraví prospěšné…
Nemohu tyto názory vyvracet, ale jen připomenu nezpochybnitelný
fakt - víno je fenomén, který doprovází lidstvo od nepaměti a po celé
věky si s ním připíjí s upřímným…
„NA ZDRAVÍ“.
Ano, víno patří k životu, který je stejně jako víno dobrodružstvím...
a také dobrodružstvím zážitků a prožitků, které rozumná konzumace vína
určitě umocňuje.
Degustace vybraných vín Salonu vín může být takovým dobrodružstvím a zároveň příjemným zážitkem. Vybrat tato vína je náročná činnost
zkušených hodnotitelů, kteří pečlivě zvažují veškeré hodnoty vín. Věřím,
že se svým úsudkem většinou „trefili“ i do Vašich představ a očekávání
o nejlepších vínech z Moravy a Čech.
...a samozřejmě „Na zdraví“!
				Ing. František Mádl
				
předseda Správní rady NVC
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Úvodní slovo prezidenta Svazu vinařů ČR
Vážení návštěvníci Salonu vín ČR,
každoročně pro Vás nejlepší hodnotitelé ve vícekolovém výběru zvolí kolekci vín z produkce moravských a českých vinařů. Máte tak možnost ochutnat
a koupit si ta nejlepší vína ze všech vinařských míst
České republiky. My, vinaři, jsme pyšní a hrdí, že se
nám podařilo vybudovat jak samotný Salon vín, tak
i tradici propagace vína na nejvyšší úrovni a zprostředkovat Vám možnost na jednom místě vybírat
z toho nejlepšího. Salon vín skvěle slouží k propagaci naší produkce, našich
tradic... O to smutnější a rozmrzelejší jsme ze snah malé skupinky politiků
omezit naši a Vaši svobodu výběru. Ministerstvo zdravotnictví záměrně na
základě nepřesných údajů navrhuje změny zákonů, podle kterých se omezí
propagace vína jak v televizním a rozhlasovém vysílání, tak i na dnes moderním a praktickém internetu. Toto však není jediné plánované omezení svobod. Dalšími kroky, které ministr zdravotnictví plánuje, je zkrácení
prodejní doby alkoholických nápojů a snížení počtu míst, kde se dá víno
koupit. To vše doprovází tvrzením, že jsme národem postiženým „epidemií
alkoholu“. Nechci na tomto místě rozebírat podrobnosti o lžích šířených
mediálním prostorem. Ale můžu slíbit, že budeme ze všech sil bojovat
o to, abychom i nadále mohli svým zákazníkům, milovníkům našeho vína,
obdivovatelům našich tradic a kultury přinášet informace o tom, co jsme
pro Vás vypěstovali a vyrobili, kdy a kde se můžete u dobrého vína potkat,
pobavit a ochutnat, ať jsou to tradiční vinobraní, soutěže, degustace apod.
Myslím si, že Vám naše Vína z Moravy a Vína z Čech přináší do života radost
a veselí a i když se to už taky nesmí říkat, tak věřím, že ne nadarmo se již po
tisíce let říká v různých jazycích při přípitku a ťuknutí si skleničkami s vínem
Na zdraví!!! (nejen s víny ze Salonu vín, ale všemi víny našich vinařů :-) )
				JUDr. Tibor Nyitray
				
prezident Svazu vinařů ČR
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2020
Vážení přátelé,
milovníci moravských a českých vín,
jsem rád, že jste přišli ochutnat vína oceněná zlatou medailí “Salon vín 2020“ prezentovaná
v degustační expozici státního zámku ve Valticích.
V tomto jubilejním 20. ročníku soutěže Salon vín
ČR jsem měl již podesáté tu čest pracovat jako
předseda všech hodnotitelských komisí a podílet
se na výběru nejlepších vín s předními tuzemskými
degustátory a Národním vinařským centrem ve Valticích. Statut soutěže Salon vín ČR zdokonalil způsob selekce vín pro degustační expozici a právem je
většinou vinařské obce pokládán za nejvýznamnější soutěž vín u nás.
Všech 100 oceněných vín zlatou medailí získalo v mezinárodně uznávaném stobodovém systému podle standardu O.I.V. více než 86,67 bodů a
13 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 spolupráci Národního vinařského centra ve Valticích a Zahradnické
fakulty Lednice Mendelovy univerzity v Brně. Každý návštěvník tak během
ochutnávání může srovnávat vlastní senzorické pocity s názory profesionálních degustátorů, 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 charakteru autentických vín.
Nejvyšší zastoupení mají vína ročníku 2017 a 2018, a to 70 %. Jarní mrazy
v roce 2017 způsobily velké ztráty a nejednotné vyzrávání 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. Na jaře i v průběhu roku 2018
nadprůměrné teploty podpořily neobvykle rychlý růst révy vinné a vyzrávání hroznů, které se odrazilo v nižších kyselinách a změnách aromatických
profilů jak bílých, tak červených vín.
Ochutnejte a srovnávejte, co krásného a jedinečného nám tyto ročníky
ve srovnání s ještě staršími ročníky oceněných vín přinesly.
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
předseda hodnocení Salonu vín - Národní soutěže vín ČR 2020
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Úvodní slovo ředitele
Národního vinařského centra
Vážení přátelé moravských a českých vín,
vstupujeme nyní do jubilejního 20. ročníku Salonu vín – Národní soutěže vín ČR.
Za dobu své existence se Salon vín ČR bezesporu stal nedílnou součástí identity našeho vinařství
a významným způsobem přispěl a přispívá k propagaci a podpoře našich vín a vinařů.
Systém soutěže se v průběhu let mírně měnil.
Vína jsou již několik let hodnocena a oceňována
primárně dle vinařských podoblastí, v závislosti
na rozloze vinic v jednotlivých podoblastech. Jednotlivé podoblasti jsou
graficky zvýrazněny i v katalogu a na prezentačních tabulích, což je pro
návštěvníka jistě přínosem. Výběr preferuje také vína s nižším obsahem
zbytkového cukru (80 % vín kolekce je v kategorii suchých nebo polosuchých vín).
Degustační komise vybrala dle statutu soutěže nejlepších 100 vín,
která byla oceněna Zlatou medailí 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 100bodové
stupnici. Zároveň platí kritérium limitace 30 % udělených ocenění z počtu
vín hodnocených v prvním kole. Komise také vybrala Šampiona soutěže,
vítěze kategorií a nejlepší kolekci.
Děláme vše pro to, aby úroveň hodnocení soutěže byla na nejvyšší
možné úrovni – jak vlastní organizací hodnocení v Centru Excelence ve
Valticích, výběrem našich nejlepších degustátorů a jejich školením, tak
např. unikátním systémem kontrolních laboratorních analýz hodnocených vzorků.
Kromě organizace Salonu vín ČR se Národní vinařské centrum věnuje
také další činnosti, např. přípravě mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX
VINEX a vzdělávání vinařů, degustátorů i laiků – milovníků vín. V rámci
obecně-prospěšné činnosti se také podílí na propagaci našich vín, např.
vydáváním informačních brožur a plakátů o vínech.
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 přispění 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
2020 přihlášeno 1479 vín v sedmi kategoriích bílých, růžových, červených
a šumivých vín. Titulem „Zlatá medaile Salonu vín České republiky 2020“
bylo oceněno 100 vín. V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno
64 vín bílých, 32 vín červených a 2 vína šumivá a 2 růžové víno. Odrůdová
skladba čítá vína z 24 odrůd révy vinné a 11 vín cuvée. Nejúspěšnějšími
odrůdami letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 20 zastoupeními, Rulandské modré se 9 zastoupeními, Ryzlink vlašský s 8 zastoupeními, Frankovka a Rulandské bílé s 6 zastoupeními, Chardonnay, Rulandské šedé
a Veltlínské zelené se 5 zastoupeními, Tramín červený se 4 zastoupeními
a André a Cabernet Sauvignon se 3 zastoupeními. Dle jakostního zařazení
je 55 vín v pozdním sběru, 30 vín ve výběru z hroznů, 4 vína VOC, 2 vína
šumivá, likérová, výběry z bobulí a moravská zemská vína a 1 víno jakostní,
kabinetní a výběr z cibéb.
Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2018 s 36 víny a ročník 2017 s 34
víny. Nejstarší víno je z roku 2009. Nejúspěšnější vinařskou podoblastí na
Moravě byla podoblast mikulovská s 31, dále velkopavlovická s 24, slovácká
s 22 a znojemská s 18 víny. Vinařská oblast Čechy bude zastoupena 2 víny
z mělnické a 1 vínem z litoměřické podoblasti. V letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. a Vinselekt Michlovský
a.s. s 10 víny, ZNOVÍN ZNOJMO a.s. s 8 víny, NOVÉ VINAŘSTVÍ a.s. a B\V vinařství a.s. se 4 víny a Štěpán Maňák, DAVINUS s.r.o., HABÁNSKÉ SKLEPY, spol.
s r.o., CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. a VÍNO J.STÁVEK se 3 víny.
Celkem dodá vína do expozice Salonu vín 51 vinařských firem.
		
		

Ing. Marek Babisz
hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Národní soutěž vín – celkově přihlášeno 2 378 vín
5 nominačních soutěží a jejich šampioni
Vinařská podoblast Znojemská
Rulandské bílé 2018, pozdní sběr, č.š. 3474 – VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Vinařská podoblast Mikulovská
Ryzlink rýnský 2017, Terroir Moravia, pozdní sběr, č.š. 7418 – Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Vinařská podoblast Velkopavlovická
Rulandské modré 2015, pozdní sběr, č.š. 15937 – HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

Vinařská podoblast Slovácká
Rulandské modré 2017, výběr z hroznů, č.š. 23 – Milan Sůkal

Vinařská oblast Čechy
Tramín červený 2018, pozdní sběr č.š.10/18 – Česká zemědělská univerzita v Praze, Mělník

První kolo
Na základě nominací přihlášeno 1 479 vín
Top 400 vín postupuje do finálního kolo

Finální kolo
Vybráno 100 vín s titulem „Zlatá medaile Salon vín 2020“,
šampion a vítězové kategorií
Na základě bodového ocenění vybráno 254 vín
s titulem „Stříbrná medaile Salon vín 2020“

100 vín
Zlatá medaile
Salon vín 2020
254 vín
Stříbrná medaile Salon vín 2020
postupuje 400 vín
přihlášeno 1 479 vín

Více informaci: www.narodnisoutezvin.cz nebo www.salonvin.cz
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Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2020
Poslání a cíl Soutěže
Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí soutěžního systému Národní soutěže vín. Posláním Soutěže je zvýšit odbornou
úroveň a systémově řešit vinařské soutěže moravských a českých vín na území
České republiky.
Cílem je vybrat Šampiona, Vítěze kategorií a ocenit dle tohoto statutu nejlepší vína zlatými a stříbrnými medailemi Salonu vín ČR prostřednictvím profesního vícekolového soutěžního systému Národní soutěže vín.
Pořadatel Soutěže
Národní vinařské centrum, o.p.s., (dále jen „NVC“) je organizátorem Soutěže
a vlastníkem ochranné známky „Salon vín“ a provozovatelem expozice Salonu
vín České republiky.
Svaz vinařů České republiky je odborným garantem systému Národní soutěže vín.
Výběr, hodnocení, ocenění vín
Kritéria výběru vín z prvního kola
Z prvního kola postupuje do druhého kola 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 podoblastech (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 nesplnění 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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SALON VÍN 2020
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR
hlášených v 1. kole). Před začátkem hodnocení 2. kola stanoví organizační výbor soutěže postup výběru Šampiona a Vítězů kategorií.
Ocenění Zlatou medailí Salonu vín ČR
Ve druhém kole získá 100 vín ocenění Zlatá medaile Salonu vín ČR 2020
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 jednotlivých vinařských podoblastech (oblasti), a to:
a. 3 nejvýše hodnocená vína z vinařské oblasti Čechy
b. 14 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c. 21 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d. 22 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e. 20 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké
b) 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 druhém 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 přihlašovatele. V případě přesáhnutí tohoto limitu si může přihlašovatel vybrat
10 svých vín, oceněných zlatou medailí. Ostatní vína budou oceněna stříbrnou medailí za předpokladu splnění minimálního bodového hodnocení uvedeného 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 Valticích.
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 2020. Podmínkou 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 degustační 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 Salonu 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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SALON VÍN 2020
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR
Šampion soutěže, vítězové kategorií,
nejlepší kolekce
Kategorie A – vína bílá suchá a polosuchá (0–12 g/l zb. cukru)
Vítěz kategorie A
Rulandské bílé, pozdní sběr, 2017, č. šarže 7116
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.
Kategorie B – vína bílá polosladká (12-45 g/l zb. cukru)
Vítěz kategorie B
Rulandské šedé, výběr z hroznů, 2017, č. šarže 7371
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Kategorie C – vína bílá sladká (45 g/l a více zb. cukru)
Vítěz kategorie C
Chardonnay, výběr z hroznů, 2017, č. šarže NV265
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Kategorie D – růžová vína a klarety (0–45 g/l zb. cukru)
Vítěz kategorie D
Frankovka rosé, pozdní sběr, 2018, č. šarže 76/18
VÍNO RAKVICE s.r.o.
Kategorie E – vína červená suchá a polosuchá (0–4 g/l zb. cukru)
Šampion soutěže a vítěz kategorie E
Rulandské modré, výběr z hroznů, 2017, č. šarže 7235
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.
Kategorie G – jakostní šumivá vína stanovené oblasti („sekt s.o.“)
Vítěz kategorie G
Chateau Bzenec brut, jakostní šumivé víno s.o., 2015, č. šarže 16027C
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
Cena za nejlepší kolekci
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s.r.o.
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SALON VÍN 2020
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR
Komise hodnotitelů 2. kola Salonu vín
– Národní soutěže vín ČR 2020
Předseda hodnocení
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. Ředitel soutěže
Ing. Pavel Krška
Enolog
Ing. Marek Babisz
Komise: K01 a K06
Předseda komise: Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
Členové: Ctirad Králík, Michal Šetka, Mgr. David Šťastný,
Ing. Bořek Svoboda, Ing. František Drahonský, Ing. Lubomír Vitek
Komise: K02 a K07
Předseda komise: Ing. Richard Tichý
Členové: Ing. Iva Šantavá, Vladimír Hipper, Dipl.WSET, Ing. Zdeněk Tréšek,
Ing. Jan Bezchleb, Štěpán Maňák, Josef Valihrach ml.
Komise: K03 a K08
Předseda komise: Ing. Michal Kumšta, Ph.D.
Členové: Vladimír Tetur, Vít Sedláček, MUDr. Martin Křístek,
Ing. Pavel Holub, Ing. Petr Bíza,Lubomír Tichý
Komise: K04 a K09
Předseda komise: JUDr. Luboš Bárta, MBA
Členové: Ing. Štěpán Weitosch, Ing. Ondřej Veselý, Ing. Ladislav Musil,
Ing. Libuše Vrbová, Ing. Evžen Kašpárek, Ing. Luboš Oulehla
Komise: K05 a K10
Předseda komise K05: Libor Jestřáb;
Předseda komise K10: Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Členové: Ing. Jan Stávek, Ph.D., Ing. Jakub Šamšula, Bc. Jaroslav Suský,
Ing. Michaela Lasotová, Ing. Ondřej Konečný, Zbyněk Kopeček,
Miroslav Majer, Ing. Petr Ptáček
Komise pro výběr Šampiona
Předseda komise: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Členové: Ing. Kamil Prokeš, Ph.D., Ing. Richard Tichý, Ing. Michal Kumšta,
Ph.D., JUDr. Luboš Bárta, Ing. Jan Stávek, Ph.D., Bc. Jaroslav Suský,
Ing. Jan Bezchleb, Ing. Pavel Holub, Ing. Martin Půček, Zbyněk Kopeček
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SALON VÍN 2020
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR
Průvodce návštěvníka expozicí
Salonu vín ČR 2020
Vína, oceněná Zlatou medailí „Salon vín České republiky“, jsou celoročně
prezentována ve veřejné degustační expozici ve sklepních prostorách Národního vinařského centra na státním zámku ve Valticích. Zde jsou k dispozici návštěvníkům, kteří mají možnost ochutnat a poznat nejlepší moravská
a česká vína v reprezentativních prostorách a zároveň se dozvědět všechny
podstatné informace o každém vínu i vinařích, jejichž vína jsou v Salonu
vín zastoupena. Takto uložená vína je možno i zakoupit. Součástí expozice
je i prodejna dárkového balení na láhve, vinařské literatury, degustačních
sklenic, sommelierských potřeb atd.
Recepce degustační expozice Salonu vín ČR slouží zároveň jako informační 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 zemědělství 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, doba trvání 120 minut
Unikátní možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín
(mimo 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 návštěvníkům k dispozici sommelier, který podává na požádání informace
o víně a jednotlivých vinařstvích.
Vstupenku s údajem o konci degustace noste viditelně a při odchodu odevzdejte 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 návštěvníka, příp. na pár)
*** SLEVA -10 % NA PROGRAM A1 NEBO A2 PRO DRŽITELE PLATNÉ VSTUPENKY ZE ZÁKLADNÍHO Z PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ ZÁMKU VALTICE.
STEJNĚ TAK DRŽITELÉ VSTUPENKY ZE SALONU VÍN OBDRŽÍ SLEVU -10 %
NA VSTUPENKU NA ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH ZÁMKU (více informací o prohlídkách 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 moderního výdejníku vín značky „By The Glass“. Počet degustovaných vín závisí 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 (jen pro skupiny)
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. Řízenou degustace lze po předchozí
domluvě provést i v cizím jazyce (angličtina, němčina, ruština) za příplatek
500 Kč / skupinu.
> Program C1 - cena 160,- Kč
Vybraná kolekce 5 vzorků vín dle výběru sommeliera (mimo vín šumivých
a přírodně sladkých). Doba trvání programu je cca 20 – 30 minut.
> Program C2 - cena 290,- Kč
Vybraná kolekce 10 vzorků vín dle výběru sommeliera. Doba trvání programu je cca 40 - 50 minut.
Ceny uvedeny včetně DPH 21 %.
Možnost platby: hotově v CZK a EUR, platební karty VISA, EC/MC a AmericanExpress
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 2020. 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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NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR
Profil struktury a mohutnosti vína
a aromatický profil vín

jsou tradičními informacemi o vínech oceněných Zlatou medailí „Salon
vín České republiky 2020“, se kterými se návštěvník expozice setká na informačních tabulích. Tento nesoutěžní systém hodnocení a grafického vyjádření 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 soustředili 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
Informační
list vína
z hodnocení
vyjádřena v procentech
z maximálně
možné
plochy.
graf
zaměřen
na popis charakteristických vlastností vůně
outěž: Salon vínDruhý
- Národnísíťový
soutěž vín
ČR je
2019
- Aroma profily
. vzorku: 100a aroma vína. Výběr jednotlivých hodnocených znaků se mění podle toho,
zdaTramín
se jedná
bílé,výběr
růžové
nebo červené víno. Některé z aromatických
Označení vzorku:
červenýo 2017,
z bobulí
složek
výrazné
a dosáhly na grafu vysokých hodnot, jiné mohou zcela
ýrobce: Vinné
sklepy byly
Lechovice,
spol. s r.o.
Oblast/podoblast:
Morava/Znojemská
chybět.
Jejich spojením vznikl aromatický profil charakteristický pro každé
. šarže: 01743
hodnocené víno. Podle tvaru aromatického profilu lze také vysledovat, kteategorie: C -rá
Vína
sladká
(nad 45aromaticky
g/l zbytkovéhoblízká
cukru) či naopak vzdálená.
vína
si byla

odové hodnocení: 100,00

oznámka:

Příklad profilu struktury a mohutnosti vína:
Profil struktury a mohutnosti vína
intenzita a bohatost vůně

intenzita a bohatost chuti

potenciál zrání

0
2
4
rovnováha

6
8
10
komplexnost

Aromatický 20
profil vína

tělo

intenzita a bohatost vůně

intenzita a bohatost chuti
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potenciál zrání

0
2

Podrobnější popis jednotlivých parametrů:
4
intenzita a bohatost vůně (nízká, jednoduchá X vysoká, bohatá)
rovnováha
6
intenzita a bohatost chuti (nízká, jednoduchá
X vysoká, tělo
bohatá)
tělo (prázdné X extraktivní víno)
8
komplexnost (neúplná X plně strukturovaná)
rovnováha (nevyváženost vjemů X10vyváženost)
potenciál zrání (nízký X vysoký) komplexnost

Příklad aromatického profilu vína (bílé víno):
Aromatický profil vína
květnaté
minerální a ostatní

tropické ovoce

autolyzátové a laktátové

citrusové ovoce

barikové

jádrové ovoce
0
2

kořenité

peckové ovoce

4
6

bylinné
karamelizované

8
10

drobné ovoce
sušené a vařené ovoce

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)
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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

24

www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

On line katalog a návštěvnické hlasování
ve vašem smart-phonu přímo v expozici
Salonu vín
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 využívat interaktivní funkce – Vaše poznámky ke každému vínu, hodnocení
systémem „hvězdiček“ a vytváření Vašeho nákupního košíku.

OG A VAŠE HODNOCENÍ

Využijte také sekci „návštěvnické hlasování“.
Postupně označte max. 3 vína, v dalším kroku max. 3 vinaře a v posledním
ihlaste se
do budete
WiFi vyzváni
sítě Salonu
Budete
využívat on-line
kroku
k zadánívín.
vašeho
jména amoci
e-mailu.
Na konci
aktuálního
ročníkusmart-phonu
dostanou vylosovaní
hlasující
hodnotné
ceny!si
talog Salonu
vín
na Vašem
nebo
tabletu,
dělat
hlasování můžete provést také na Vašem domácím PC (budete potřeboznámky Toto
a hodnocení
k jednotlivým vínům, zaznamenávat si vína
vat číslo a kontrolní kód ze vstupenky, proto si ji uschovejte).
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VOLNÁ DEGUSTACE

Weinsalon der Tschechischen Republik

VSTUPENKA - Entrance Ticket - Eintrittskarte

Národní vinařské centrum, o.p.s. – www.vinarskecentrum.cz

nákupu, hlasovat pro nejoblíbenější vína a viřství atd. Pro přihlášení budete potřebovat číslo
kontrolní kód z Vaší vstupenky.

GRAMY SALONU VÍN ČR
Číslo
vstupenky

F190136 / TYC

Kód pro hlasování na www.salonvin.cz

Open tasting/ Freie Degustation

Datum/Date/Datum: ............................

Čas/Time/Zeit: .......................................

olné degustace

Kód
vstupenky

uskladněných vín (mimo vín šumivých a speciálních výběrů).

degustace – cena 355 Kč

drobné informace u jednotlivých boxů i v katalogu.
sommelier. Doba trvání programu je 90 minut.

ace + prohlídkový okruh zámku Valtice) – cena 419 Kč

m. Využití vstupenky je vázáno otevírací dobou zámku.

25
tace prodloužená – cena 499 Kč
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InformacI o výskytu konkrétních
alergenů v nápojích a pokrmech
žádejte u obsluhy
víno obsahuje
oxid siřičitý, siřičitany – alergen č. 12
dále může obsahovat
korýši – alergen č. 2,
vejce (bílek) – alergen č. 3
ryby – alergen č. 4

sýry obsahují
mléko – alergen č. 7
skořápkové ovoce – alergen č. 8

pečivo obsahuje
obiloviny obsahující lepek – alergen č. 1
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Vinařská oblast

Vinařská podoblast

Morava

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

1

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
pozdní sběr

Klentnice
Pod lomem
suché
3.10.2018
4,00
23,4
NVM291
6 535
0,5
7,6
13,5
27,4
Elegantní vůně bylinek, medu, vlašských
ořechů a máslových hrušek. Chuť je plná,
extraktivní a šťavnatá, s prvky žlutého tropického ovoce v dlouhém závěru.
Další informace: Stříbrná medaile Michelangelo WSA JAR
2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: DAVINUS s.r.o.
Vaše poznámky:
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Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

2

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2017
pozdní sběr

Olbramovice
Na vyhlídce
suché
6.10.2017
7,90
21,2
3182
13 070
0,7
5,9
13,1
19,1
Buket zavařených žlutomasých rynglí doprovází v chuti křížaly jádrového žlutého
ovoce.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Znojemská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

2729

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

3

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
pozdní sběr

Perná
Bergrus
suché
1.10.2018
9,30
23,0
8501
5 200
4,0
6,6
13,0
25,2
Elegantní vůně grepové kůry, hrušek a lískových oříšků. Chuť je svěží a kořenitá, podpořená tóny hrozinek a kandovaných fíků.
Nádherný minerální projev terroir viniční
trati.
Další informace: Velká zlatá medaile Prague Wine Trophy
2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: DAVINUS s.r.o.
Vaše poznámky:

3028

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

4

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
výběr z hroznů

Perná
Levá Klentnická
suché
29.9.2018
7,40
24,0
8484
8 670
4,5
6,7
13,9
23,4
Víno světlejší citronové barvy. Aroma je
plné, s projevem zralého sadového ovoce,
které je podpořeno bylinným podtónem
a decentní medovou vůní. Chuť je bohatá
a šťavnatá. Projevují se v ní tóny růžového
grepu. Pevná minerální kyselinka udává
vínu směr a přechází až do dlouhého závěru.
Další informace: Zlatá medaile Berliner Wein Trophy 2019,
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019, Zlatá medaile
Asia Wine Trophy 2019, Stříbrná medaile
Král vín 2019, Zlatá medaile Prague Wine
Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

2931

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

5

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
pozdní sběr

Perná
Goldhamer
suché
29.10.2018
6,40
22,4
3568
6 670
5,5
6,3
14,5
24,4
Nazrálý buket zavařených rynglí, meruněk
doplňuje sladkost rozinek s pálavskou flórou v závěru. V chuti je víno plné, vrstevnaté, výrazně kořenité s dlouhým medovým
závěrem.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019 Hrozny pochází z šetrně
pěstovaných vinic starších 40 let, z přirozeně redukované sklizně.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

3230

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

6

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
pozdní sběr

Hovorany
Zadní díly
suché
1.10.2018
8,40
22,0
8454
10 400
8,6
6,8
13,3
23,4
Víno sytější zlaté barvy. Vůně s tóny žlutého ovoce a sušených bylinek. Chuť širší
a bohatá, s citrusovou kyselinkou a dlouhou
dochutí.
Další informace: Prague Premium Gold - Prague Wine Trophy
2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

3133

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:

7

Veltlínské zelené
/ Grüner Veltliner

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:

2018
pozdní sběr

Perná
Věstonsko
suché
5.10.2018
4,40
23,0
1834
2 000
2,9
7,0
13,5
23,4
Podmanivý veltlín Vás okouzlí silnou aromatikou po šťavnatých citrusech, zejména grepu a limetce. Ovocnou chuť doplňuje čerstvě rozemletý zelený pepř a kořenitý závěr.
Další informace: Prague Gold Prague Wine Trophy 2019, Velká zlatá medaile Hradecký pohár 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2024
Výrobce/distributor: Ing. Miroslav Volařík
Vaše poznámky:

34

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:

8

Veltlínské zelené
/ Grüner Veltliner

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:

2017
pozdní sběr

Vrbovec
Šác
suché
23.10.2017
6,30
23,0
3213
10 000
0,6
6,0
12,9
19,3
Lahvově zralý buket doprovází pečené žlutomasé ovoce s lehkými tóny marcipánu,
badyánu a sprašovou kořenitostí v závěru.
Další informace: Hrozny pocházejí z regulované sklizně. Víno
kvasilo a dlouhodobě zrálo v 6000 l sudu
z francouzského dubu.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

3335

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:

9

Veltlínské zelené
/ Grüner Veltliner

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:

2018
pozdní sběr

Velké Bílovice
Zadní hora
suché
14.10.2018
10,82
22,0
K3
7 535
4,4
5,9
13,0
23,2
Krásná zelenožlutá barva. Ve vůni a chuti
připomíná sladký zelený hrášek, pomelo
a limetu. V závěru pikantní kyselina podpořená chutí drceného pepře.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: František Skoupil
Vaše poznámky:

3634

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:

10

Veltlínské zelené
/ Grüner Veltliner

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:

2018
pozdní sběr

Velké Bílovice
Nová hora
polosuché
21.9.2018
5,80
21,6
19-18
5 335
8,0
5,8
12,5
22,0
Víno sytě zlatavé barvy. Kořenitá vůně s tóny
lipových květů. V chuti plné, uhlazené víno
s příjemně jemnou kyselinou v závěru.
Další informace: Stříbrná medaile Král vín ČR 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: Sing Wine s.r.o.
Vaše poznámky:

3537

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
Víno - odrůda, název:

11

Veltlínské zelené
/ Grüner Veltliner

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:

2015
výběr z hroznů

Petrovice
Kokusové hory
polosuché
10.11.2015
7,00
24,2
5017
33 110
7,0
6,6
12,5
24,3
Ve vůni najdete typický projev po pražených
mandlích, zeleném pepři a jemné vanilce.
V ústech oceníte vyvážený poměr zbytkového cukru a celkových kyselin. Terroir viniční
trati se odráží v bohatosti a minerálnosti tohoto výjimečného vína. V chuti se projevuje
i velká vyzrálost hroznů.
Další informace: Zlatá medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN - Znojemská podoblast 2016 a 2017, Diplom DECANTER 2018, Zlatá medaile OENOFORUM
2018, Zlatá medaile VINOFORUM 2018, Zlatá
medaile MICHELANGELO IWSA JAR 2018,
Zlatá medaile VINAŘ ROKU ČR 2018, Stříbrná medaile SALON VÍN 2019, Velká zlatá
medaile FESTWINE 2019, Velká zlatá medaile
NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN – Znojemská podoblast2019.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Znovín Znojmo
Výrobce/distributor: ZNOVÍN
ZNOJMO, a.s.
ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC PETROVICE
VINIČNÍ TRAŤ KOKUSOVÉ HORY

Vaše poznámky:

2015

bílé víno s přívlastkem
výběr z hroznů

veltlínské Zelené
POLOSUCHÉ

12,5 % obj.

3836

0,75 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

12

Neuburské / Neuburger
2018
pozdní sběr

Velké Pavlovice
Nadzahrady
polosuché
23.9.2018
12,00
22,0
2118
13 350
12,0
6,9
12,5
23,7
Víno se zlatou barvou má krásnou vůni sušených broskví a meruněk. V chuti se odráží
výrazné sušené meruňky a přezrálá broskev,
doplněná o šťavnatou kyselinu s vyrovnaným obsahem zbytkového cukru.
Další informace: Platinová medaile Great American IWC, Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velkopavlovická podoblast, Zlatá medaile Oenoforum,
Zlatá medaile Valtické vinné trhy
Doporučená lahvová zralost: 2020-2030
Výrobce/distributor: Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
Vaše poznámky:

3739

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

13

Müller Thurgau
2018
pozdní sběr

Miroslav
Weinperky
suché
23.8.2018
7,00
21,0
8326
16 000
6,0
6,2
12,0
21,4
Po přivonění zaznamenáte líbivé tóny po
letním jablku nebo kompotované ryngli.
V ústech je nádherně harmonické, čisté,
s lehkým náznakem nasládlosti a s příjemnou ovocnou příchutí připomínající křupavý
angrešt. Jemná minerálnost krásně doplňuje mozaiku chuťových projevů tohoto atraktivního vína.
Další informace: Stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 2019,
Zlatá medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN – Znojemská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vaše poznámky:

Znovín Znojmo

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

2018

bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr

müller Thurgau
SUCHÉ

alk. 12,0 % obj.

4038

0,75 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

14

Rulandské bílé / Pinot blanc
2017
pozdní sběr

Šatov
Na vinici
suché
2.10.2017
6,00
21,4
7402
7 535
1,0
5,8
12,5
19,6
Víno bylo doslova hýčkáno a opečováváno,
jako mladé bylo několik měsíců pravidelně
promícháváno tak, aby jemné kaly kvasinek
dodaly vínu mohutnost, ušlechtilost, osobnost a kouzlo. Ponořte se do tohoto výjimečného vína.
Další informace: Stříbrná medaile IWC SAN FRANCISCO 2018,
Zlatá medaile PARDUBICKÝ FESTIVAL VÍNA
2019, Zlatá medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN
– Znojemská podoblast 2019, Zlatá medaile
PRAGUE WINE TROPHY 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vaše poznámky:

Znovín Znojmo

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC ŠATOV
VINIČNÍ TRAŤ NA VINICI

2017

bílé víno s přívlastkem pozdní sběr

Rulandské Bílé
SUCHÉ

12,5 % obj.

3941

0,75 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

15

Rulandské bílé / Pinot blanc
2018
pozdní sběr

Vracov
Klínky
suché
27.9.2018
8,20
24,0
8494
10 400
3,0
6,5
13,4
23,6
Víno slámově žluté barvy. Aroma se projevuje sladkou vůní zralého žlutého ovoce
společně s decentními florálními tóny rozkvetlé louky a nádechem vanilky. Chuť je
výrazná, s velmi dobrou plností a citrusovou
svěžestí. Závěr je delší a lehce minerální.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká
podoblast 2019, Zlatá medaile Galerie rulandských vín 2019, Zlatá medaile Král vín
2019, Prague Premium Gold Prague Wine
Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

4240

Vinařská oblast

Vinařská podoblast

Čechy

Mělnická

Evidenční číslo vína:
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:

16

Rulandské bílé / Pinot blanc
2018
pozdní sběr

Mělník
Neuberská
suché
18.9.2018
5,70
22,8
8/18
2 660
4,4
5,9
13,0
22,5
Zářivě žlutá barva s citronovými odlesky,
dobrá viskozita. Vůně středně intenzivní,
čistá s nádechem másla, mirabelky, tvrdé
meruňky. Víno je suché, dobrou harmonickou kyselinkou a příjemnou kořenitostí.
Středně dlouhý závěr.
Další informace: Champion Litoměřický hrozen 2019, Velká
zlatá medaile Národní soutěž vín VO Čech
2019, Zlatá medaile Vinařské Litoměřice
2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Vaše poznámky:

4143

0,75 l

extrakt: 22,5 g/l ● kyseliny: 5,9 g/l ● zbytkový cukr: 4,4 g/l

Alk. 13% obj.

Suché

è. šarže 8/18

Jakostní víno s pøívlastkem

Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol
Vinaøství - Chloumecká 1717, Mìlník

Rulandské bílé 2018
- plné extraktivní víno,
s pikantní kyselinkou a jemnou
odrùdovou vùní

číslo jakosti 79 B1-19

2018

Rulandské bílé

VÍNO Z ÈESKÉ REPUBLIKY

Pozdní sbìr

Vinaøská oblast Èechy • Podoblast mìlnická
Vinaøská obec Mìlník traś Neuberská

obsahuje oxid siřičitý

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

17

Rulandské bílé / Pinot blanc
2017
pozdní sběr

Vracov
Klínky
suché
16.10.2017
5,60
22,0
7116
6 670
7,5
7,4
13,4
24,8
Víno zlato-žluté barvy. Vůně se představuje
tóny zralých nektarinek, broskví, vřesového 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.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín - Slovácká podoblast 2018, Zlatá medaile Salon
vín ČR 2019, Zlatá medaile Národní soutěž
vín - Slovácká podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

4442

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Rulandské bílé / Pinot blanc
2015
pozdní sběr

Dolní Dunajovice
Zimní vrch
suché
23.10.2015
6,30
24,0
5218
2 660
7,1
5,7
13,9
21,8
Víno s kořenitým projevem, který je podpořen sladkou vůní zralého žlutého ovoce.
V chuti krásně dlouhé a kousavé, s živou kyselinkou a příjemně minerální dochutí.
Další informace: Prague Gold Prague Wine Trophy 2017, Zlatá medaile Oenoforum 2017, Zlatá medaile
Král vín ČR 2017, Zlatá medaile Mikulovská
podoblast NSV 2017 a 2019, Stříbrná medaile Finger Lakes IWC 2018, Zlatá medaile Co
chutná mladým 2018, Zlatá medaile Oenoforum 2018, Prague Premium Gold Prague
Wine Trophy 2018, Bronzová medaile Vinař
roku 2018, Velká zlatá medaile Král vín 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

4345

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Rulandské šedé / Pinot gris
2015
pozdní sběr

Přítluky
U majáku
suché
1.10.2015
8,40
23,2
2767
5 970
0,5
5,8
12,8
21,7
Nazrálý buket zavařeného teplomilného
peckového ovoce je doplněn rozinkami
v závěru. V chuti je víno plné vrstevnaté
výrazně kořenité s dlouhým medovým závěrem.
Další informace: Zlatá medaile Vinex 2018, Zlatá medaile
Oenoforum 2018, Zlatá medaile Asia Wine
Trophy Deajeon 2018
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

4644

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Rulandské šedé / Pinot gris
2017
výběr z hroznů

Mikulov
Pod Mušlovem
suché
21.10.2017
4,70
24,2
2317
2 660
3,7
8,4
13,5
32,0
Medová barva se zlatými odlesky. Bohaté
mnohovrstvé aroma přezrálých hrozinek
a lučního kvítí. V chuti dominují ušlechtilé
dřevité tóny doplněny o jemnou příchuť
manga, papáji a banánu.
Další informace: Stříbrná medaile Vinalies internationales
2019, Velká zlatá medaile a Šampion výstavy Vinařské Litoměřice 2019, Zlatá medaile
Concours des Grands Vins Blancs du Monde
2019, Zlatá medaile Berliner Wein Trophy
2019, Zlatá medaile AWC Vienna 2019, Velká
zlatá medaile Král vín 2019, Zlatá medaile
Asia Wine Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Vican rodinné vinařství
Vaše poznámky:

4547

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:
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Rulandské šedé / Pinot gris
2017
výběr z hroznů

Troskotovice
Nad kostelem
suché
30.10.2017
4,50
24,0
17062
1 335
4,2
5,9
13,5
20,8
Vůně vína je medová, ovocná, s tóny sušených meruněk a kandovaného ovoce. Chuť
je plná, kořenitá, s dlouhou dochutí, ke konci s jemným nádechem citrusů.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice,
a.s.
Vaše poznámky:

4846

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Rulandské šedé / Pinot gris
2018

výběr z hroznů
Zaječí
U kapličky
polosuché
19.9.2018
7,00
24,8
21/2018
4 000
12,0
6,7
14,0
27,3
Víno s květnatými tóny ve vůni, šťavnatou
kyselinku v chuti zakulacuje zbytkový cukr.
Další informace: Velká zlatá medaile Grand Prix Vinex 2019,
Velká zlatá medaile Král vín České republiky
2019, Velká zlatá medaile Galerie rulandských vín 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2021
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.
Vaše poznámky:

4749

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Chardonnay

2017
výběr z hroznů

Dobré Pole
Rosentické
suché
29.9.2017
4,10
24,5
25
4 670
3,5
7,1
13,8
24,1
Víno zlaté barvy se zelenkavými odlesky.
Výrazná vůně s projevem zralého žlutého
ovoce, lískových oříšků a propolisu. Chuť
je ovlivněna zráním jedné třetiny vína na
nových barikových sudech. Je tedy velmi
krémová, s výraznou středovou plností a citrusovou kyselinkou. V závěru se projevuje
minerální charakter vína.
Další informace: Velká zlatá medaile Bacchus Madrid 2019,
Velká zlatá medaile Valtické vinné trhy 2019,
Zlatá medaile Concours Mondial de Bruxelles 2019, Stříbrná medaile Oenoforum 2019,
Prague Gold Prague Wine Trophy 2019, Zlatá
medaile Národní vinařské centrum - Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
Vaše poznámky:

5048

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

24

Chardonnay
2018
pozdní sběr

Domanín
Stará hora
suché
8.10.2018
12,30
23,0
18869
46 000
5,6
5,9
13,5
26,0
Barva vína je zeleno žlutá. Charakter aroma
je odrůdový s tóny po sladkém exotickém
a sušeném ovoci. V chuti je víno lahodné
díky správnému poměru cukru a kyselin.
Další informace: Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2019,
Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácká
podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Vaše poznámky:

4951

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Chardonnay
2018
pozdní sběr

Vracov
Klínky
suché
1.10.2018
13,90
22,0
8474
13 350
5,5
6,6
13,2
22,9
Víno barvy lipového květu se zlatými odlesky. Vůně se projevuje tóny zralých žlutých
jablek a hrušek, nádechem lískových oříšků a lehkou stopou ananasu. V chuti kulaté
a harmonické, s výraznou středovou plností
a pevnou kyselinkou. V dochuti čisté, s delším dozníváním.
Další informace: Stříbrná medaile Co chutná mladým 2019,
Zlatá medaile Oenoforum 2019, Prague
Gold Prague Wine Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

5250

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Cuvée Element® TERRA
2018
pozdní sběr

Moravská Nová Ves
Stará hora
suché
15.9.2018
7,00
22,2
0318U2
1 125
5,1
6,6
13,0
23,1
Element® Země je silným zážitkem s mazlivým závěrem. Na plnosti a potenciálu mu
dodává Rulandské šedé, kdežto Sauvignon
podporuje ovocný podíl v aroma. Kupáž
doplňuje Chardonnay přinášející eleganci
a rozkrémovanou dochuť. Víno prošlo častým mícháním s kvasničným sedimentem a
částečnou malolaktickou fermentací.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: Vinař Jiří Uherek
Vaše poznámky:

5153

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

27

Aurelius

2017
pozdní sběr

Vracov
Kopec
suché
28.9.2017
7,30
21,1
7070
3 335
6,1
7,7
12,5
23,3
Vůně sušených meruněk, manga a mandarinkového kompotu je ve výrazně kořenité
a pikantní chuti doplněna o prvky ananasu
a máslových hrušek. Závěr elegantní a velmi
dlouhý.
Další informace: Stříbrná medaile Salon vín 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: DAVINUS s.r.o.
Vaše poznámky:

5452

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2015
pozdní sběr

Perná
Purmice
suché
12.10.2015
6,50
24,4
2855
5 335
1,0
6,5
13,4
21,3
Lahvově zralý buket je doplněn tóny zavařených meruněk, rynglí s vápencovou kořenitostí a svěžími kyselinami v dochuti.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

5355

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2018
VOC Znojmo

Hnanice
U Kapličky
suché
9.10.2018
4,10
21,5
1806
5 735
2,3
6,6
12,0
25,3
Typický šťavnatý ryzlink Znojemské podoblasti, velmi minerální, plný, se svěžím
charakterem citrusových plodů, meruněk
a lipovinky.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Znojemská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2022-2030
Výrobce/distributor: Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Vaše poznámky:

5654

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2015
pozdní sběr

Mutěnice
Úlehle
suché
24.10.2015
6,50
22,4
1508
13 050
3,1
8,0
12,0
24,5
Víno zelenožluté barvy. Vůně bílých broskví
je doplněna lipovým květem. Kulatá chuť
je harmonická, s náznakem zralého bílého
rybízu.
Další informace: Stříbrná medaile VÍNO BOJNICE 2016, Zlatá
medaile PRAGUE WINE TROPHY 2017, Medaile 88 BEST OF RIESLING MEININGER 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: B\V vinařství a.s.
Vaše poznámky:

5557

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2017
pozdní sběr

Vracov
Klínky
suché
13.10.2017
8,40
21,0
7333
8 670
3,3
8,1
12,6
24,8
Víno světlejší žluté barvy se zlatými odlesky. Ve vůni příjemně rozmanité, s projevem
čerstvých meruněk, rozkvetlé lípy a citrusů.
V chuti pevné a středně plné. Svěžest zajišťuje živá citrusová kyselinka, která přechází
do delší dochuti.
Další informace: Prague Gold Prague Wine Trophy 2018,
Stříbrná medaile Král vín 2018, Velká zlatá
medaile Valtické vinné trhy 2019, Stříbrná
medaile International Wine Challenge 2019,
Velká zlatá medaile a Šampion Oenoforum
2019, Zlatá medaile Národní soutěž vín
Slovácká podoblast 2019, Prague Premium
Gold Prague Wine Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

5856

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2017
pozdní sběr

Mikulov
Turold
suché
5.10.2017
7,00
23,4
27/17
2 660
3,4
7,7
13,5
24,2
Barva sytě žlutá se zlatavými odlesky. Nazrálé aroma se stopou žlutomasého ovoce,
medu a lehkými petrolejovými tóny. Chuť
je příjemná a elegantní s dlouho trvající dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019 Víno zrálo 17 měsíců na
jemných kalech, z toho 6 měsíců ve velkém
sudu z francouzského dubu.
Doporučená lahvová zralost: 2023-2024
Výrobce/distributor: Vinařství ŠOMAN
Vaše poznámky:

5759

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2018
VOC Znojmo

Hnanice
Fládnická
suché
15.10.2018
3,80
22,0
1645/18
6 248
5,7
5,8
12,5
22,4
Barva žlutozelená, aromatika rozkvetlé lípy,
v chuti meruňkové a minerální tóny s příjemnou kyselinkou v závěru.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Znojemská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2028
Výrobce/distributor: VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Vaše poznámky:

6058

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2017
pozdní sběr

Velké Bílovice
Vinohrádky
polosuché
2.10.2017
6,00
21,2
721
7 535
5,9
6,2
12,0
20,2
Zelenožlutá barva, decentní kyselinka, vůně
i chuť po lipovém květu, na konci naleznete
lehké medovo petrolejové tóny.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Velkopavlovická podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Vladimír Tetur
Vaše poznámky:

5961

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr

Čejkovice
Díl u Včelína
suché
11.10.2018
8,80
21,8
115
1 000
6,7
5,3
13,0
21,4
Jasná světle žlutá barva s podkresem bílého
zlata, nás přivádí k hluboké vůni meruňkového kompotu a bílých květů s patrným projevem nezralé hrušky. Chuť je široká a plná
s výrazem broskví, zeleného jablka a pomela s lehkou mineralitou.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: Jakub Šamšula
Vaše poznámky:

4.200 k

Ryzlin

2
pozd

s
víno s
vinařská
podoblast v

2018

Ryzlink
rýnský
pozdní sběr
suché

Jasná světle žlu
bílého zlata, nás
meruňkového ko
s patrným proj
Chuť je široká a p
zeleného
s lehkou

cukr: 6,7 g/l
ev. č. jak. 28H
Plněno v
Jakub Šamšula,
obsahuje siřičitan

Alk. 13,0 %

VÍNO Z ČES

�����

6260

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2018
VOC Znojmo

Strachotice
Dívčí vrch
suché
19.10.2018
6,50
23,0
8346
16 335
7,0
7,1
13,0
28,4
Ušlechtilost, harmonie, mohutnost, neodolatelnost, to jsou myšlenky, které Vás napadnou při chutnání tohoto krásného Ryzlinku
rýnského z Dívčího vrchu. Po přivonění
potěší vůně po medu, rozinkách a kompotovaném ovoci. V ústech je nádherně kulaté,
bohaté, svůdné. Objevíte vyzrálé broskve
a meruňkovou marmeládu a velmi dlouhou
medovou dochuť.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Znojemská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vaše poznámky:

Znovín Znojmo

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

2018

Víno Originální Certifikace

RyZlink Rýnský
SUCHÉ

alk. 13,0 % obj.

6163

0,75 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2017
pozdní sběr

Nový Přerov
Langewarte
suché
2.10.2017
6,50
22,0
NV244
13 350
7,9
9,0
12,0
24,0
Aromatika tohoto vína je podobná zahradnímu ovoci, zejména pak po meruňkách.
Chuť je plná, dlouhá, konstantní, připomínající meruňkový džem, s jemnou minerálně slanou stopou v dochuti.
Další informace: Prague Gold Prague Wine Trophy 2019, Zlatá
medaile Valtické vinné trhy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Vaše poznámky:

6462

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr

Slup
Dívčí vrch
polosuché
22.10.2018
6,50
23,0
8348
5 750
8,1
7,1
12,5
25,2
Po přivonění ucítíte atraktivní tóny po meruňkách, lipovém květu a akátovém medu.
V ústech mile překvapí čistotou, svěžestí
a razancí chuťového projevu. Oceníte příchuť po letním jablku, nektarinkách a pomerančové marmeládě.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2028
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vaše poznámky:

Pozdrav ze Znojma

Greetings from Znojmo
Grüße aus Znaim
Привет из Зноймо
Saluti da Znojmo
來自Znojmo的問候
ズノイモからのご挨拶

6365

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr

Velké Bílovice
Široká hora
polosuché
2.10.2018
6,00
21,4
819
19 520
8,3
6,4
12,5
21,1
Zelenožlutá barva, pikantní kyselinka, vůně
i chuť po lipovém květu, na konci naleznete
lehké medové tóny.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Velkopavlovická podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Vladimír Tetur
Vaše poznámky:

6664

Vinařská oblast

Čechy

Vinařská podoblast

Mělnická

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský - červený
2017
pozdní sběr

Velký Borek
Turbovická
suché
11.10.2017
4,00
21,2
12/17
935
9,0
7,1
12,3
28,2
Ve vůni lehký nádech lipovinky se stopou
bílé broskve. V chuti lze objevit tropické
ovoce jako žlutý meloun, mango nebo liči.
Víno má jemnější kyselinku než klasický Ryzlink rýnský.
Další informace: Velká zlatá medaile Národní soutěži vín oblast Čechy 2019, Zlatá medaile Národní
soutěži vín - oblast Čechy 2018, Stříbrná medaile Salon vín 2019, Stříbrná medaile Litoměřický hrozen 2018
Doporučená lahvová zralost: 2020-2028
Výrobce/distributor: Luděk Vondrák
Vaše poznámky:

6567

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2017
pozdní sběr

Mikulov
Za cihelnou
polosuché
14.10.2017
3,60
24,0
7418
2 660
9,9
7,8
12,7
24,7
Výrazná vůně citrusů, rakytníkové šťávy a sušených bylin. Chuť je široká, s pevnou kyselinkou a dlouhou minerální dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2019, Bronzová medaile Decanter 2019, Šampion a Velká zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019, Prague Premium
Gold Prague Wine Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

6866

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr

Hluk, Kunovice
Vinné hůry, Nová hora
polosuché
12.9.2018
2,80
21,4
25/2018
12 670
10,8
7,6
12,5
24,4
Víno je světle zelenožluté barvy se zlatavými odstíny. V aromatice a chuti dominují
tóny přezrálých meruněk, lučního medu
a šťavnatost zralých citrusů doplněná se
začínající petrolejovostí. V delším závěru
nacházíme krásnou dochuť čajových lístků
a citrusových plodů. Víno se vyznačuje výraznou mineralitou a svěžestí, s „křupavou“
kyselinou, která působí velmi osvěžujícím
dojmem a poskytuje tomuto vínu dobrý
potenciál k dalšímu zrání. Zároveň je víno
chuťově vyrovnané, s vysokým extraktem
a delší příjemnou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácká
podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2028
Výrobce/distributor: Rodinné vinařství Břeclav s.r.o.
Vaše poznámky:

6769

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2015
pozdní sběr

Ratíškovice
Náklo
polosuché
9.10.2015
5,00
22,0
1506
3 630
11,1
9,0
12,5
27,4
Víno zelenožluté barvy. Vůně lučních květin
je doplněna lipovým květem a mučenkou.
Svěží projev bílé broskve je doplněn limetkou a dlouhou minerální dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácká
podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: B\V vinařství a.s.
Vaše poznámky:

7068

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Muškát moravský
2018
kabinetní víno

Tvrdonice
Padělky
polosuché
10.9.2018
3,30
20,0
14/18
5 335
7,0
5,0
12,0
20,1
Vzhled vína je jiskrný se žluto-zlatavým odstínem. Vůně je jemně muškátová odrůdová
s tóny kandované kůry mandarinek. V chutí
je lehčí, harmonické s nádechem pomerančového džemu, citrusového ovoce, lipového
medu a svěží kyselinkou.
Další informace: Zlatá medaile O pohár Karla IV. 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: BMVinařství s.r.o.
Vaše poznámky:

6971

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:
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Savilon

2018
pozdní sběr

Mělčany
Seslice
suché
27.9.2018
8,80
22,2
18SAV
6 670
3,5
5,2
13,0
21,1
Barva vína je svěží, jiskrná ze zelenými reflexy. Vůně extraktivní a široká, květinová postupně přecházející do ovocných tónů, zralé
ryngle, broskve, peckovitého ovoce. Chuť je
dlouhá s jemnou nevtíravou kyselinou.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy, Stříbrná
medaile AWC Vienna, Stříbrná medaile Král
vín
Doporučená lahvová zralost: 2020-2021
Výrobce/distributor: Vinařství Jan Plaček
Vaše poznámky:

7270

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Savilon

2018
pozdní sběr

Zaječí
Pod Novou horou
suché
28.8.2018
11,00
22,2
09/2018
5 070
7,7
6,7
12,5
25,1
Víno s květnatými tóny přecházejícími ve
zralé ovoce ve vůni a dlouhou ovocnou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile a vítěz kategorie suchých
a polosuchých vín Národní soutěž vín Velkopavlovická podoblast 2019, Zlatá medaile
Valtické vinné trhy 2019, Stříbrná medaile
Grand Prix Vinex 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2021
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.
Vaše poznámky:

7173

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Sauvignon / Sauvignon blanc
2017
pozdní sběr

Valtice
Kačisdorfské pole
suché
2.10.2017
5,25
23,4
783
8 535
4,5
6,9
12,5
22,6
Světle zlatá barva. Vůně květu černého bezu
a angreštu. Chuť plná, doplněná o exotické
ovoce a svěží kyselinku.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.
Vaše poznámky:

7472

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Tramín červený / Gewürtztraminer
2018
výběr z hroznů

Čejkovice
Helezný díl
suché
20.10.2018
5,00
25,0
PV15/18
4 000
0,9
4,5
14,8
22,6
Víno zlatožluté barvy s jasnými a lesklými
odlesky. Vůně kořenitá, černého bezu a čajové růže, přecházející do medových tónů.
Chuť je květinová, s dochutí skořice.
Další informace: Stříbrná medaile Národní soutěž vín Velkopavlovická podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2030
Výrobce/distributor: VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Vaše poznámky:

7375

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink vlašský / Welschriesling
2017
výběr z hroznů

Březí
Ořechová hora
polosuché
9.10.2017
4,80
27,0
20
4 070
12,5
6,5
15,0
28,1
Víno výrazné zlatožluté barvy. Bohatá vůně
s tóny zralých broskví, bílých grapefruitů a
s patrným medově-botrytickým podkresem. Těžší a mohutná chuť spojuje tóny
vlašských ořechů, medu a je protkána minerální linkou. Závěr vína má velmi dlouhou
perzistenci.
Další informace: Prague Premium Gold Prague Wine Trophy
2018, Velká zlatá medaile Festwine 2019,
Zlatá medaile Oenoforum 2019, Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019, Zlatá medaile Král vín 2019, Zlatá
medaile Vinař roku 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
Vaše poznámky:

7674

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2015
výběr z hroznů

Ratíškovice
Hrubé pole
polosuché
30.10.2015
6,00
24,0
1529
9 720
15,8
8,0
12,5
26,0
Víno zelenožluté barvy. Intenzivní květinová vůně lipového květu je doplněna rozkvetlými kosatci. Dlouhá a harmonická medová chuť je podtržena náznakem vlašských
ořechů.
Další informace: Stříbrná medaile Decanter 2017, Bronzová
medaile IWC San Francisco 2017, Stříbrná
medaile MUNDUSvini 2017, Stříbrná medaile AWC Vienna 2017, Zlatá medaile Prague wine Trophy 2017, Stříbrná medaile
Vinař roku, Zlatá medaile Národní soutěž
vín Slovácká podoblast 2017 a 2018, Velká
zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácká
podoblast 2019, Zlatá medaile MUNDUSvini 2019, Zlatá medaile Salon vín 2019, Zlatá
medaile Best of Riesling Meininger 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2028
Výrobce/distributor: B\V vinařství a.s.
Vaše poznámky:

7577

Vinařská oblast

Vinařská podoblast

Morava

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Ryzlink rýnský / Riesling
2017
výběr z hroznů

Popice
Sonberk
polosuché
19.10.2017
5,80
24,4
1817
9 600
17,8
8,3
12,6
25,1
Průzračně žlutý s medovými odlesky a vysokou viskozitou. Má intenzivní živou vůni
s tóny kandovaných pomerančů, ananasového kompotu a bílé broskve.
Další informace: Prague Premium gold Prague Wine Trophy
2018 a 2019, Stříbrná medaile Decanter
World Wine Awards 2019, Zlatá medaile
Asia Wine Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2032
Výrobce/distributor: SONBERK a.s.
Vaše poznámky:

RIESLING Noble rot

víno s přívlastkem výběr z hroznů
botrytický sběr, polosuché

2017

Víno všemi smysly…

RIESLING
Noble rot
2017

Lahvováno ve vinařství.
Vinný kámen v podobě krystalků je důkazem
šetrného zpracování a vysoké kvality vína.
ev. č. jak. 116A1-18/15, šar. č. 1817

obj. alk.
12,5 % alc.
75 cl
vol.

viniční trať SONBERK, vinařská obec popice,
vinařská oblast morava, podoblast mikulovská
víno z české republiky / wine from the czech republic

SONBERK
Sonberk 1, Popice 691 27, Česká republika
www.sonberk.cz
Obsahuje siřičitany / Contains sulfites

7876

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Cuvée LOVE
2018
pozdní sběr

polosladké
3.10.2018
5,50
23,8
NV288
6 670
20,5
6,3
12,5
30,9
Víno žluto-zlatavé barvy. Elegantní vůni
nabízí spojení Tramínu červeného a Muškátu Ottonel, připomíná lístky čajových růží
a muškátových tónů, kulatá chuť je doplněna příjemným zbytkovým cukrem.
Další informace: Prague gold Prague wine trophy 2019, Bronzová medaile Vinař roku 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Vaše poznámky:

7779

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Tramín červený / Gewürtztraminer
2018
pozdní sběr

Velké Bílovice
Zadní hora, Vinohrádky
polosladké
23.9.2018
5,00
22,8
190320
2 660
22,0
4,6
12,4
20,9
Vůně osobitá, snadno rozpoznatelná, intenzívní, kořenitá, medová až lipová, koncentrované, kořenité chuti. Ve vůni i chuti můžeme najít med, hrozinky, tropické ovoce,
meruňky, zázvor, skořici, karamel, mango,
mučenku, grapefruit, květ černého bezu.
Víno je silné s vyváženou kyselinou. Tramín
červený dubový sud je pak specifický jemnou dochutí dubového dřeva, které podtrhuje jeho květinovou vůni a kořenitost.
Další informace: Velká zlatá medaile Grand Prix Vinex 2019,
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2019, Zlatá medaile Festwine 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Vinařství Bauman s.r.o.
Vaše poznámky:

8078

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:
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Pálava

2018
výběr z hroznů

Pavlov
U Božích muk
polosladké
11.10.2018
6,60
25,6
144
1 300
29,4
8,3
12,9
29,1
Víno je zlatavě žluté barvy, vůně je výrazná
s typicky tramínovými tóny. V chuti převládá charakter rozinek, sušeného ovoce
a medu, se svěží kyselinkou.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěže vín Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Vinařství Garčic
Vaše poznámky:

7981

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

55

Cuvée Ryzlink rýnský
a Ryzlink vlašský
2017
výběr z bobulí

Novosedly
Stará hora
polosladké
13.10.2017
4,50
27,0
1772
3 750
29,4
6,4
13,0
27,1
Přezrálé tóny rozinek a kandovaného ovoce to je dominantou tohoto cuvée. Chuť je
elegantní s příjemným zbytkovým cukrem
charakteristickým pro bobulové výběry.
Další informace: Zlatá medaile Vitis Poland 2018, Zlatá medaile Král vín 2018, Zlatá medaile Víno Bojnice 2018, Stříbrná medaile Grand Prix Vinex
2018
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Štěpán Maňák
Vaše poznámky:

2017

Ryzlink rýnský
Ryzlink vlašský
• výběr z bobulí •

8280

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

56

Rulandské šedé / Pinot gris
2017
výběr z hroznů

Miroslav
Weinperky
polosladké
6.10.2017
5,00
24,8
7371
18 800
30,2
7,1
13,0
30,2
Ve vůni objevíte příjemné tóny po másle,
medu a rozinkách. V ústech zaujme svou
čistotou, svěžestí, jemnou minerálností a líbivou příchutí po banánech a vanilce.
Další informace: Stříbrná medaile SALON VÍN 2019, Zlatá medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN – Znojemská
podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vaše poznámky:

GENUS REGIS

RU L A N D SK É ŠE DÉ
POLOSLADKÉ
BÍLÉ VÍNO S PŘÍVLASTKEM VÝBĚR Z HROZNŮ ROČNÍK 2017
M O R AV I A N W I N E

8183

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

57

Rulandské bílé / Pinot blanc
2018
pozdní sběr

Borotice
Nad Kolářovým sklepem
polosladké
2.10.2018
4,80
25,1
01824
5 655
35,5
6,3
11,9
24,3
Víno zlatožluté barvy, ve vůni kompotované
ovoce v kombinaci s mandlí, lískovým oříškem a typickou chlebovinkou. Chuť je elegantní, dlouhotrvající, bohatě extraktivní.
Další informace: Stříbrná medaile Galerie rulandských vín
Doporučená lahvová zralost: 2020-2026
Výrobce/distributor: Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vaše poznámky:

8482

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

58

Chardonnay

2018
výběr z hroznů

Mikulov
Pod Mušlovem
polosladké
16.10.2018
4,50
25,8
2018
1 800
36,8
7,4
14,5
34,1
Mohutné víno s medově zlatou barvou.
Kouzelná vůně po kandovaném ovoci a rozinek. Chuť je intenzivní, plná medu a sušených meruněk.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Vican rodinné vinařství
Vaše poznámky:

8385

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

59

Ryzlink rýnský / Riesling
2017
výběr z hroznů

Nový Přerov
Langewarte
polosladké
17.10.2017
6,50
26,0
NV256
13 350
39,3
7,3
13,5
33,5
Vyšší aromatika vína připomíná sušené meruňky a med. Chuť je velice elegantní a stejně jako v aromatice cítíme sušené meruňky
a propolis. Díky poměru cukru a kyseliny si
zachovává víno svoji svěžest.
Další informace: Zlatá medaile Salon vín 2019, Prague Premium Gold Prague wine Trophy 2019, Stříbrná
medaile Valtické vinné trhy 2019, Bronzová
medaile Vinař roku 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Vaše poznámky:

8684

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

60

Chardonnay

2017
výběr z hroznů

Drnholec
Slunečný vrch
sladké
2.10.2017
4,50
26,0
NV265
6 670
47,9
5,8
13,0
27,2
Víno zlatožluté barvy s vysokou viskozitou.
Aromatika připomíná tropické ovoce, zejména mango a ananas. Chuť je plná a příjemně se v ní prolíná cukr s kyselinou, která
celkovou chuť zvýrazňuje.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2018-2025
Výrobce/distributor: NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Vaše poznámky:

8587

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

61

Kerner

2017
výběr z bobulí

Miroslav
Weinperky
sladké
10.10.2017
4,00
27,0
7378
17 390
81,9
8,0
11,0
26,2
Toto výjimečné víno se Vám představí ve
vůni po jablkovém vánočním kompotu, rozinkách či banánu. V ústech potěší plnou
a dlouhou chutí, kde se krásně doplňuje
svůdná sladkost s koncentrovanou svěžestí
bohatých kyselin. Objevíte příchuť po vyzrálých rynglích, ananasu nebo žlutém melounu.
Další informace: Zlatá medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2018,
Zlatá medaile GRAND PRIX VINEX 2019, Stříbrná medaile FESTWINE 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2030
Výrobce/distributor: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Z nov í n Z noj mo

Vaše poznámky:

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

2017

příjemný zbytkový cukr
přímo z hroznů

K erner

BÍLÉ VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z BOBULÍ
SLADKÉ

11,0 % obj.

8886

0,5 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

62

Tramín červený / Gewürtztraminer
2017
výběr z cibéb

Strachotice
Dívčí vrch
sladké
16.10.2017
4,00
32,4
7357
28 000
112,7
8,8
10,5
38,3
Objevíte zde atraktivní tóny po opojných
květinách, sušeném ovoci i vánočním koření. Svede Vás medová nasládlost zbytkového cukru vyvážená svěží kyselinou.
Další informace: Zlatá medaile VINO LJUBLJANA 2018, Zlatá medaile LES GRANDS CONCOURS DU
MONDE 2018, Velká zlatá medaile VALTICKÉ
VINNÉ TRHY 2018, Stříbrná medaile GRAND
PRIX VINEX 2018, Diplom DECANTER 2018,
Pečeť kvality AWC VIENNA 2018, Zlatá medaile VINALIES INTERNATIONALES 2019, Stříbrná medaile VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2019,
Zlatá medaile VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2019,
Zlatá medaile FESTWINE 2019, Zlatá medaile
KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2030
Z nov í n Z noj mo
Výrobce/distributor: ZNOVÍN
ZNOJMO, a.s.
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC STRACHOTICE, VINIČNÍ TRAŤ DÍVČÍ VRCH
ČESKÁ REPUBLIKA

Vaše poznámky:

2017

příjemný zbytkový cukr
přímo z hroznů

Tramín Červený
BÍLÉ VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z CIBÉB
SLADKÉ

alk. 10,5 % obj.

8789

0,5 l

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

63

Lokus čevený
2016
likérové víno

Vrbice
Skale
sladké
6.10.2016
6,70
21,4
116
6 000
53,0
4,4
15,5
25,0
Díky použitým odrůdám je víno temně rudé
barvy, rubínového charakteru. Výraz aroma
je velmi poutavý, po vařeném ovoci, především višních a černém rybízu, ale také po
mletém máku, strouhané hořké čokoládě,
marcipánu a vanilkových luscích. Extraktivní chuť vína je zajímavou kombinací vyššího
přírodního hroznového cukru, vyššího obsahu alkoholu a vjemu tmavého kandovaného ovoce.
Další informace: Cuvée odrůd Cabernet Moravia, Alibernet
a André. Jedná se o víno připravené technologií fortifikace kvasicího rmutu uleželým
ušlechtilým destilátem, tedy technologií
portských vín.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2046
Výrobce/distributor: VÍNO J.STÁVEK
Vaše poznámky:

9088

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

64

Rulandské modré rosé
/ Pinot noir
2018
pozdní sběr

Hýsly
Moštěnsko
suché
18.9.2018
7,10
22,5
8461
4 000
7,1
6,5
12,5
24,4
Víno světlejší starorůžové barvy s meruňkovým lomem. Ve vůni se projevují tóny
zralých májových třešní, červeného rybízu
a smetanových bonbonů. Chuť má příjemnou plnost, jemnější kyselinku a elegantní,
lehce krémovou dochuť.
Další informace: Prague Gold Prague Wine Trophy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

8991

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

65

Frankovka rosé
/ Blaufränkisch
2018
pozdní sběr

Bulhary
Na pískách
polosuché
24.10.2018
8,00
23,0
76/18
6 000
10,0
5,7
12,2
21,0
Plně harmonické víno starorůžové barvy.
Ve vůni převládá drobné červené ovoce
s dominancí lesních jahod, malin a brusinky.
Chuť vína je ovocná a svěží, obohacená dochutí po listu jahod.
Další informace: Stříbrná medaile Vinum Juvenale 2018,
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2019,
Stříbrná medaile Jarovín rosé 2019, Stříbrná
medaile Národní soutěž vín - Mikulovská
podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2022
Výrobce/distributor: Víno Rakvice s.r.o.
Vaše poznámky:

9290

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

66

Dornfelder

2017
výběr z hroznů

Šardice
Kameny
suché
30.9.2017
9,00
24,0
1768
3 440
2,9
5,6
12,5
27,8
Intenzivní tmavá barva vína evokuje ve vůni
tmavé vařené ovoce a marmeládu. Dornfelder vyzrával 12 měsíců v malých 225l barikových sudech z amerického dubu, ten doplňuje chuť o tmavou čokoládu.
Další informace: Zlatá medaile Grand prix Vinex 2019, Zlatá
medaile Festwine 2019, Zlatá medaile TOP
77 2019, Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácká podoblast 2019, Zlatá medaile Prague wine Trophy
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Štěpán Maňák
Vaše poznámky:

2017

Dornfelder

• výběr z hroznů •

9193

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

67

Cuvée Grand rezerva OPULENT
2016
pozdní sběr
Velké Bílovice

suché
28.10.2016
5,40
23,8
37C/16
2 100
0,1
5,4
14,0
24,3
Temně rudé komplexní vícevrstvé víno
ušlechtilé a plné vůně i chuti. Najdete v něm
tóny borůvek, zralého peckového ovoce, se
stopou kávy a ušlechtilého dřeva.
Další informace: Cuvée odrůd Merlot, Frankovka a Zweigeltrebe zrálo 24 měsíců v nových francouzských sudech Sequin Moreau.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2029
Výrobce/distributor: Vinařství Kubík
Vaše poznámky:

9492

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

68

Cuvée Svatovavřinecké,
Zweigeltrebe a Frankovka
2017

moravské zemské víno
Hnanice
Fládnická
suché
17.10.2017
5,10
22,0
30/17/CU
3 600
0,1
5,6
13,5
23,0
Víno tmavě červené barvy s fialovými odlesky. Vůně vína je výrazná. Dominují tony
sušených švestek, ostružin a lehký podtón
sladkého dřeva. Chuť je strukturní, extraktivní s tony vyzrálého vařeného ovoce a
kakaa.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2029
Výrobce/distributor: Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.
Vaše poznámky:

9395

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

69

Cuvée Tricolor Grand reserva
2016
pozdní sběr

Velké Bílovice
Nová hora
suché
23.10.2016
5,89
23,6
2516
5 270
0,3
4,5
14,0
23,4
Krásná sytě červená barva s jantarovými odlesky. Ve vůni i chuti můžeme hledat švestky,
černý rybíz a lékořici, v závěru potom jemná
tříslovina podpořená drceným pepřem.
Další informace: Zlatá medaile Král vín ČR, Zlatá medaile
RULANDSKÉ
MODRÉ
Festwine, Zlatá medaile
Národní
soutěž vín
- Velkopavlovická podoblast, Zlatá medaile
Grand prix R.Vinex
2016
Doporučená lahvová zralost: 2020-2024
Výrobce/distributor: Vinařství Petr Skoupil
»FR EJÚNKY« V INIČNÍ TR AŤ NOVÁ HOR A
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Plněno ve
vinohradnickém
podniku:
Vinařství
Petr Skoupil,
Čejkovská 450,
691 02 Velké
Bílovice,
Česká republika
info@skoupil.com
www.skoupil.com
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Vaše poznámky:
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Plněno ve
vinohradnickém
podniku:
Vinařství
Petr Skoupil,
Čejkovská 450,
691 02 Velké
Bílovice,
Česká republika
info@skoupil.com
www.skoupil.com

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

70

Cuvée Pinot Cab
2015
výběr z hroznů

Čejkovice
Helezný díl
suché
22.10.2015
4,40
24,2
90
1 600
0,7
4,6
13,5
24,6
Víno má cihlově granátovou barvu, ve vůni
je velmi výrazné se širokou škálou - od ovocných tónů třešní, ostružin, švestek přes vanilku, tabák, pepř po cedrové dřevo. Chuť je
mohutná, plná a extraktivní v lehkém vanilkovém kabátku perfektně se doplňující se
skořicí, kokosem a kávou.
Další informace: Zlatá medaile Velkopavlovické podoblasti
2019, Stříbrná medaile Litoměřice 2019, Zlatá medaile Bojnice 2018, Šampion Radošovce 2019, Šampion Čejkovice 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Stanislav Konečný
Vaše poznámky:

9597

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

71

Rulandské modré / Pinot noir
2017
výběr z hroznů

Nový Přerov
Na štrekách
suché
13.10.2017
8,00
26,0
21/17
5 335
0,3
4,4
14,5
25,2
Barva vína je světle granátová s karamelovými odlesky. Ve vůni můžeme najít kompotované třešně a jahody a hořkou čokoládu.
Chuť je plná, extraktivní. Sušené švestky se
prolínají s tóny hořkých mandlí a čokolády.
Vše ukončuje jemná tříslovinka.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2028
Výrobce/distributor: Vinařství Kovacs s.r.o.
Vaše poznámky:

9896

Vinařská oblast

Čechy

Vinařská podoblast

Litoměřická

Evidenční číslo vína:
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:

72

Rulandské modré / Pinot noir
2016
jakostní víno odrůdové

Most
Sv. Vavřince
suché
2.11.2016
4,00
22,6
160112
10 670
0,4
4,3
12,5
26,5
Vyzrálé plné víno, cihlově červená barva,
v chuti jemné hořkomandlové tóny, typicky
odrůdové víno.
Další informace: Zlatá medaile Hradecký pohár 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: České vinařství Chrámce s.r.o.
Vaše poznámky:

9799

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

73

Rulandské modré / Pinot noir
2015
výběr z hroznů

Velké Pavlovice
Nad Zahrady
suché
12.10.2015
5,00
24,6
315
2 000
0,5
5,3
13,5
24,0
Vůně je velmi široká a zároveň hluboká –
trojrozměrná. Najdete v ní jahodový kompot, borůvkový džem, pryskyřice, kůže,
koriandr, cedrové dřevo. Neustále se přes
sebe přelévá ovocný a dřevitý vjem. Víno je
komplexní s dlouhou, stále svěží, diskrétně
kořenitou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Co Chutná mladým 2018,
Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velkopavlovická podoblast 2018 a 2019, Stříbrná
medaile Salon vín 2018, Zlatá medaile Král
vín 2018, Stříbrná medaile Grand test Wine
and degustation 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2030
Výrobce/distributor: VÍNO J.STÁVEK
Vaše poznámky:

98
100

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

74

Rulandské modré / Pinot noir
2016
pozdní sběr

Dolní Kounice
Šibeniční hora
suché
5.10.2016
5,30
23,0
5
2 000
0,5
4,1
12,0
31,5
Víno je cihlové barvy, s vůní černých třešní
a lesního ovoce. Chuť podpořena zráním
v dubových sudech se sladkými tóny.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2019. Zrání v sudech 12 měsíců.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2029
Výrobce/distributor: Ing. Ladislav Musil
Vaše poznámky:

99101

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

75

Rulandské modré / Pinot noir
2017
výběr z hroznů

Dolní Dunajovice
Zimní vrch
suché
30.10.2017
5,20
27,0
7235
3 335
0,7
5,4
13,8
28,7
Víno světlejší rubínové barvy s příjemnou
viskozitou. Vůně sušených brusinek, švestek s lehkým nádechem sladkého koření
v závěru. Víno zrálo více než rok v nových
barikových sudech, v chuti je elegantní, lehce kořenité, s příjemnou kyselinkou a delším
závěrem.
Další informace: Prague Premium Gold Prague Wine Trophy
2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Vaše poznámky:

100
102

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

76

Rulandské modré / Pinot noir
2017
výběr z hroznů

Velké Němčice
Punty
suché
13.10.2017
6,40
24,2
L7009
2 000
0,9
4,9
13,0
26,5
Nádherné ovocné tóny přezrálých bobulí
a kandovaných jahod jsou harmonicky doplněny jemnou medově – punčovou vůní.
V chuti je víno nazrálé, ovocně povidlové
s příjemně vyváženými tříslovinami a jemnou čokoládovou dochutí.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín - Velkopavlovická podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Kamil Prokeš s.r.o.
Vaše poznámky:

101
103

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

77

Rulandské modré / Pinot noir
2015
výběr z hroznů

Strážnice
Horní hory
suché
27.9.2015
11,60
24,6
47/15
1 335
1,1
4,5
13,5
30,4
Barva je tmavě cihlová s fialovými odlesky.
Ve vůni je výrazný tón zralé jahody, tmavých třešní s vanilkovým nádechem. V chuti
vystupuje tón fíků a sušené švestky s tóny
tlejícího listí.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2035
Výrobce/distributor: Ing. Luděk Botur
Vaše poznámky:

102
104

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

78

Rulandské modré / Pinot noir
2017
výběr z hroznů

Hýsly
Hýselská hora
suché
8.11.2017
4,00
25,0
1777
1 670
1,7
5,2
13,5
29,3
Sušené tmavé plody jsou dominantou tohoto elegantního vína s velkým potenciálem
ke zrání. Chuť je kombinovaná s francouzským páleným dubem, ale pouze v závěru
chuti, tak aby zůstala ovocnost na prvním
místě.
Další informace: Regionální šampion ČR Prague wine Trophy
2019, Zlatá medaile Grand prix Vinex 2019,
Zlatá medaile TOP 77 2019, Zlatá medaile
Festwine 2019, Zlatá medaile Promenáda
červených vín 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Štěpán Maňák
Vaše poznámky:

2017

Rulandské modré
• výběr z hroznů •

103
105

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

79

Zweigeltrebe
2016
pozdní sběr

Velké Pavlovice
Trkmanska
suché
22.10.2016
10,50
22,4
16940
12 000
0,3
5,1
13,0
26,3
Vyšší rubínová barva, elegantní ovocná
vůně připomínající přezrálé višně, doplněná decentními tóny hořké čokolády, kouře
a karamelu. Chuť je bohatá, šťavnatá, ovocně kořenitého charakteru s delším závěrem,
kde najdeme náznaky kouře, sladkého dřeva a koření.
Další informace: Gold medal Prague Wine Trophy 2019, Zlatá
medaile Národní soutěž vín - Velkopavlovická podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Vaše poznámky:

104
106

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

80

Zweigeltrebe
2017
výběr z hroznů

Pavlov
Sahara
suché
4.11.2017
7,00
25,2
137
735
1,3
5,3
15,0
32,0
Víno je tmavé rubínové barvy, s vysokou
viskozitou, vůně připomíná třešně a švestky,
doplněná o vanilkové koření. Chuť je plná,
dlouhá s tóny hořké čokolády a višňové pecky.
Další informace: Víno zrálo 18 měsíců v barikových sudech.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: Vinařství Garčic
Vaše poznámky:

105
107

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

81

André

2015
pozdní sběr

Čejkovice
Šatrapky
suché
11.11.2015
6,50
22,0
16591
13 350
0,3
5,0
12,5
26,5
Víno tmavě granátové barvy s jemným fialovým zábleskem. Ve vůni příjemně kořenité
s ovocnými tóny černých třešní a višní. Charakter vůně se výrazně promítá i do chuťových vlastností vína. Zde jsou ovocné složky
příjemně propojeny se šťavnatou kyselinou
a jsou tak vytvořeny zajímavé kompotové
variace. Zralé taniny pak dotváří poměrně
bohatou strukturu vína a doplňují ovocnost
vína o jemnou sladkost.
Další informace: Prague Gold Prague Wine Trophy 2019, Zlatá
medaile Národní soutěž vín Velkopavlovická
podoblast 2018
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Vaše poznámky:

106
108

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Znojemská

Evidenční číslo vína:
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:

82

André

2017
pozdní sběr

Hostěradice
Volné pole
suché
28.10.2017
7,70
21,2
3103
13 735
0,4
4,7
13,0
25,4
Buket zavařených černých třešní, macerovaných višní a sušených švestek doprovází
pralinky s čokoládovými hoblinami a strukturovanými taniny v závěru.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Znojemská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2032
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

107
109

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

83

André

2015
výběr z hroznů

Mutěnice
Úlehle
suché
23.11.2015
3,00
25,0
1532A
3 335
2,2
6,7
13,0
34,5
Víno barvy tmavého granátu. Vůně borůvek
je doplněna medovými tóny. V chuti je mohutné, harmonické, se sametovým koncem
a nesmírně dlouhou dochutí, připomínající
jižní typy vín.
Další informace: Zlatá medaile Salon vín 2019, Zlatá medaile
Národní soutěž vín Slovácká podoblast 2019
Díky 15-ti měsíčnímu ležení ve francouzských dubových sudech značky Tonnellerie
MERCIER má potenciál dlouhodobého zrání
v láhvi.
Doporučená lahvová zralost: 2018-2025
Výrobce/distributor: B\V vinařství a.s.
Vaše poznámky:

108
110

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

84

Frankovka / Blaufränkisch
2016
VOC Modré hory

Němčičky
Růžený
suché
21.10.2016
5,50
24,0
1016
4 670
0,3
6,3
13,5
28,4
Intenzivní rubínová barva dokazuje vynikající vyzrálost hroznů. Vůně vína je jemná, ale
komplexní. Je postavena na ovocném základu třešní a doplněna o stopy skořice a máty.
Chuť je výrazně po višňové pecce, která je
pravým charakterem Frankovky z Modrých
hor. Dlouhou dochuť vína doplňuje aroma
dubového dřeva.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Velkopavlovická podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2026
Výrobce/distributor: VÍNO J.STÁVEK
Vaše poznámky:

109
111

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:

85

Frankovka / Blaufränkisch
2016
pozdní sběr

Velké Bílovice
Vinohrádky
suché
29.10.2016
5,50
23,0
PV07/16
2 000
0,4
5,9
13,0
31,9
Barva tmavého rubínu, vůně s nádechem
skořice, čokolády a ostružin. Chuť ovocná,
sametově kořenitá s dlouhou perzistencí.
Další informace: Zlatá medaile Valtické vinné trhy, Zlatá medaile Vinařské Litoměřice
Doporučená lahvová zralost: 2020-2028
Výrobce/distributor: VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Vaše poznámky:
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112

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

86

Frankovka / Blaufränkisch
2016
pozdní sběr

Mikulov
Pod valtickou
suché
12.10.2016
9,43
23,8
717
8 670
0,7
4,8
14,5
28,7
Tmavá barva. Intenzivní vůně s tóny višňového džemu a santalového dřeva. Chuť je
plná, kořenitá.
Další informace: Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - Mikulovská podoblast 2019, Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2021
Výrobce/distributor: MORAVÍNO s.r.o.
Vaše poznámky:

111
113

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

87

Frankovka / Blaufränkisch
2017
výběr z hroznů

Dolní Dunajovice
Dunajovský kopec
suché
13.10.2017
4,00
25,0
17144
6 400
0,4
5,0
13,4
28,8
Víno má krásnou, tmavě rudou barvu a velmi plnou, vyváženou chuť s příjemnou
tříslovinou. Díky ležení na barikových sudech získalo ve vůni nádech višní, čokolády,
skořice a jemné tóny vanilky a dřeva.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: CHÂTEAU VALTICE
- Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vaše poznámky:

112
114

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

88

Frankovka / Blaufränkisch
2016
výběr z hroznů

Nechvalín
Borový čtvrtě
suché
15.11.2016
6,00
24,2
1631
2 000
0,9
6,3
14,0
27,8
Vůně černých třešní s extraktivní kompotovou chutí červeného ovoce.
Další informace: Velká zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácká podoblast 2019, Víno zrálo 18 měsíců
v sudu.
Doporučená lahvová zralost: 2020-2026
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.
Vaše poznámky:

113
115

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

89

Merlot

2017
výběr z hroznů

Dolní Dunajovice
Ořechová hora
suché
13.10.2017
3,50
24,0
17181
3 600
0,9
5,2
13,2
24,5
Víno s nádhernou tmavě granátovou barvou. Díky ležení na barikových sudech můžeme ve vůni najít tmavé ovoce, hořkou
čokoládu, kakaové boby a lehce i nádech
vanilky. Chuť je plná, extraktivní, kořenitá,
s velmi příjemnou tříslovinou.
Další informace: Velká zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: CHÂTEAU VALTICE
- Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vaše poznámky:

114
116

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

90

Cabernet Sauvignon
2016
pozdní sběr

Nový Přerov
Na štrekách
suché
21.10.2016
8,40
23,0
2921
8 590
0,2
4,4
13,6
26,1
Vrstevnatý kabernetový buket sušených
švestek, ostružin a černého rybízu s výrazným projevem dubových sudů v chuti
doplňují vyprofilované odrůdové taniny
se strukturovaným francouzským dubem
s černou čokoládou v závěru.
Další informace: Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2032
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

115
117

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

91

Cabernet Sauvignon
2015
pozdní sběr

Dolní Bojanovice
Zadní hora
suché
23.10.2015
10,20
23,2
40/15
870
0,6
5,8
13,4
29,6
Výrazná granátová barva s tmavě modrými
odlesky. Ve vůni převládá černo-rybízový
tón s nádechem vanilky a vřelé marmelády.
Chuť je sametově hebká s kořenitým dojmem.
Další informace: Velká zlatá medaile Národní soutěž vín - Slovácká podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2050
Výrobce/distributor: Ing. Luděk Botur
Vaše poznámky:

116
118

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Cabernet Sauvignon
2017
pozdní sběr

Rakvice
Trkmansko
suché
27.10.2017
8,80
23,4
3113
11 950
0,2
4,4
13,2
25,8
Hluboký kabernetový profil s dominantními ostružino-povidlovými a čokoládovými
tóny umocňují v chuti robustní oenotaniny
s výraznými elagotaniny francouzského dubu v závěru.
Další informace: Velká zlatá medaile Národní soutěž vín Velkopavlovická podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2032
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

117
119

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:
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Cabernet Cortis
2018
výběr z hroznů

Hrušky
Újezd
suché
17.9.2018
8,10
26,6
07/18
6 670
0,4
4,6
14,5
34,2
Ve vůni lesní jahody, černá čokoláda, káva
a ostružiny. V chuti tmavé lesní ovoce, pražená káva, tmavá čokoláda a robustnost.
Další informace: Stříbrná medaile TEXAS International Wine
Competition 2019, Zlatá medaile Národní
soutěž vín Slovácká podoblast 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2030
Výrobce/distributor: Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Vaše poznámky:

118
120

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Slovácká

Evidenční číslo vína:
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:

94

Cabernet Dorsa barrique
2018
moravské zemské víno

Hovorany
Hovoransko
suché
20.10.2018
9,80
24,0
CD/19
1 335
0,4
4,2
13,2
30,0
Temně višňová barva s fialovými odlesky.
Ve vůni je višňová marmeláda a fialky. Chuť
je vyvážená s jemnými taniny, jsou zde cítit
ušlechtilé uzeniny a vlašské ořechy, velmi
dobrá viskozita, hladký dlouhý závěr.
Další informace: Zlatá medaile Král vín 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: Ing. Lukáš Fasora
- Vinařství Fasora a synové
Vaše poznámky:

119
121

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

bez podoblasti

Evidenční číslo vína:
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:
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Chateau Bzenec brut

2015
jakostní šumivé víno s.o.
brut

16027C
4 108
5,5
7,4
13,1
21,7
Chateau Bzenec brut má žlutozelenou barvu se zlatavými odlesky a jemné, dlouhotrvající perlení. Bohaté aroma, typické pro odrůdu Ryzlink rýnský, nabízí ušlechtilé tóny
lipového květu, sadového ovoce, lučních
květů a medu. Chuť je intenzivní, příjemně
aromatická a svěží, s tóny čerstvých meruněk a zralého ovoce. Perzistence sektu je
čistá a příjemně harmonická.
Další informace: Zlatá medaile OENOFORUM 2019, Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2019, Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2019, Zlatá medaile
KRÁL VÍN České republiky 2019, Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2019, Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácká podoblast
2019, Stříbrná medaile MUNDUSvini 2019,
Stříbrná medaile BERLINER WEIN TROPHY
2019, Stříbrná medaile AWC VIENNA 2019,
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2023
Výrobce/distributor: CHATEAU BZENEC,
spol. s r.o.
Vaše poznámky:

120
122

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

bez podoblasti

Evidenční číslo vína:
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:

96

Louis Girardot brut
2015

jakostní šumivé víno s.o.

brut

16028D
2 660
6,7
5,4
13,0
20,6
Louis Girardot brut má jiskrnou zlatavou
barvu se slámovými odlesky a velmi jemné,
dlouhotrvající perlení. Vůně sektu je ušlechtilá, s tóny tropického ovoce a sušených
meruněk, s jemným terciálním charakterem
danými dlouhým ležením na kvasinkách.
Chuť je šťavnatá, mohutná a sametově harmonická, s tóny lískových oříšků, máslových
sušenek a medu. Sekt má velmi dlouhou,
příjemně strukturovanou perzistenci.
Další informace: Zlatá medaile IWC SAN FRANCISCO 2019,
Zlatá medaile TERRAVINO Izrael 2019, Bronzová medaile IWSC Hong Kong 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2025
Výrobce/distributor: BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Vaše poznámky:

121
123

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

97

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2015
pozdní sběr

Perná
Purmice
polosuché
14.10.2015
7,60
22,6
3025
6 670
7,9
5,2
13,8
20,3
Vrstevnatý buket zavařených rynglí, přezrálých a kandovaných meruněk je v chuti
doplněn „pálavskou“ kořenitostí s dlouhým
medovo-propolisovým závěrem.
Další informace: Zlatá medaile Asia Wine Trophy 2019, Zlatá
medaile Berliner Wein Trophy 2019 Bronzová medaile Great American Int. WC 2019,
Stříbrná medaile Finger Lakes Int. 2019, Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská
podoblast 2019, TOP 77 vín ČR 2019
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

122
124

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Tramín červený / Gewürtztraminer
2015

výběr z hroznů
Čejkovice
Novosady
suché
2.10.2015
5,00
25,2
271
820
0,1
5,1
14,8
23,5
Macerace hroznů trvající 12 dnů na slupkách
ve spojení se zráním ve francouzských dubových sudech barrique (80% nové sudy)
po dobu 15 měsíců, vložili do vína intenzivní zlato-jantarovou barvu. Bohatá vůně
lískových oříšků, meruněk, růží, vanilkového lusku a zralých pomerančů je snoubena
s tóny šípku. Nazrálá, kořenitá chuť zralých
meruněk a pomerančů je sladěna s dochutí
vanilky a skořice.

Další informace:
Doporučená lahvová zralost: 2020-2030
Výrobce/distributor: Ing. Petr Bíza
Vaše poznámky:

123
125

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Velkopavlovická

Evidenční číslo vína:
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:
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Cuvée SKALE Family Reserve
2015
pozdní sběr

Vrbice
Skale
suché
22.10.2015
5,77
23,0
1512
3 200
0,4
4,8
14,0
26,6
Fialovo červená barva s cihlovým širším meniskem, vynikající viskozita. Vůně je čistá,
kořenitá, s pikantním nádechem borovicové
pryskyřice a jádřince. Chuť je plná, s tóny
čokolády, lesního ovoce a černého rybízu.
Velmi dlouhý závěr.
Další informace: Stříbrná medaile IWC San Francisko 2019,
Průvodce nejlepšími víny ČR - Top 3 cuvée
(94 bodů)
Doporučená lahvová zralost: 2020-2027
Výrobce/distributor: VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
Vaše poznámky:

124
126

Vinařská oblast

Morava

Vinařská podoblast

Mikulovská

Evidenční číslo vína:
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:

100

Royal de Vinselekt
2009
likérové víno

Perná
Věstonsko
sladké
10.10.2009
7,40
27,4
2853
760
154,7
5,9
15,9
42,2
Nazrálý buket plný transformovaného černého ovoce, zavařených a sušených švestek,
nakládaných černých třešní a višní uzavírá
harmonická desertnost taninů, černé čokolády a belgických pralinek s punčovo-likérovým závěrem.
Další informace: Zlatá medaile Asia Wine Trophy 2019, Velká
zlatá medaile Berliner Wein Trophy 2019,
Velká zlatá medaile Grand Prix Vinex 2018,
Zlatá medaile Promenáda červených vín
Doporučená lahvová zralost: 2032 a více
Výrobce/distributor: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vaše poznámky:

125
127

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
Termíny kurzů najdete v sekci Kurzy a semináře na

www.vinarskecentrum.cz
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
28
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Seznam výrobců zastoupených
v Salonu vín České republiky 2020
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:

B\V vinařství a.s.
Vítězná 718
Ratíškovice 69602
Vinařství bylo založeno v září roku 2012. Cílem je produkovat
vysoce kvalitní, jedno odrůdová přívlastková vína z hroznů,
které zrají na našich vinicích. Všechna vyrobená vína musí
nejdříve zachutnat nám, až poté si je dovolíme nabídnout
Vám, váženým zákazníkům. Vlajkovou lodí vinařství je „královská odrůda Ryzlink rýnský. Velký důraz klademe také na
červené odrůdy. Vína jsou vysoce oceňována na domácích i
mezinárodních soutěžích vín.
Jiří Toman
725 416 911
725 416 911
toman@vinarstvibv.cz
www.vinarstvibv.cz
14
57 ha
180 000 lahví
Vinařství Bíza Čejkovice
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.
Ing. Petr Bíza
776 120 439
776 120 439
bizavino@bizavino.cz
www.bizavino.cz
3
5 ha
75 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

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 Tvrdonice. Majitelem je Jan Balga. Filozofie malého vinařství je
postavena na respektu k přírodě. Vína jsou zpracována současnými postupy a technologiemi, aby byla moderní, svěží,
aromatická a nekomplikovaná. Vůně, chuť, styl a dobrý pomět kvality a ceny z vín BMVinařství přispívá ke spokojenosti
mnoha zákazníků.
Jan Balga
603 858 945
603 858 945
info@bmvinarstvi.cz
www.bmvinarstvi.cz
3
20 ha
60 000 lahví
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Smetanova 220
Starý Plzenec 33202
BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším výrobcem sektů s více
než sedmdesátiletou tradicí. Sekty stejnojmenné značky
jsou oceňovány pro svou nezaměnitelnou harmonii, jemný,
ale přesto osobitý charakter a elegantní, mimořádně čistou
chuť. Popularita u domácích i zahraničních konzumentů sektů a ocenění získaná na soutěžích a výstavách po celém světě jen potvrzují vysokou kvalitu šumivých vín Bohemia Sekt.
Josef Švéda
377 197 111
377 197 184
obchod@bohemiasekt.cz
www.bohemiasekt.cz
252
137 ha
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Botur Luděk, Ing.
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 dlouholetý 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
vinobotur@centrum.cz
www.vinobotur.cz
3
12 ha
50 000 lahví
Česká zemědělská univerzita v Praze
Chloumecká 1717
Mělník 27601
Vinařské středisko Mělník, patřící České zemědělské univerzitě hospodaří na 13 ha vinic. Budova vinařství, původně Kartuziánský klášter, je jeden z mála dochovaných vinařských
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 praxe studentů. Další náplní je udržování genofondu vybraných
odrůd révy vinné. Vinice jsou na trati Neuberská, která je jednou z nejlepších tratí na Mělníku.
Ing. Štěpán Weitosch
731 117 242
731 117 242
weitosch@lany.czu.cz
www.czu.cz
6
13 ha
50 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

České vinařství Chrámce s.r.o.
Chrámce 32
Chrámce 43401
České vinařství Chrámce s.r.o. je rodinný podnik založený
v roce 2001. Navazuje na práci vinaře Ivana Váni, který v roce
1967 obnovil vinice v Chrámcích a později též v Mostě. Ivan
Váňa vysadil v rámci Státního statku Most 112 ha vinic. Dnes
se jeho děti starají o 72 ha vinic v Mostě a okolí. Raritou je
30 ha vinic na rekultivované půdě výsypky hnědouhelného
dolu. V roce 2004 byly obnoveny vinice na čedičových terasách ze středověku na vrchu Hněvín přímo ve městě Most.
Modré odrůdy zrají v dubových sudech 2-3 roky. Od roku
1994 se vyrábějí též košer vína pro židovské obce. Nejlepší
odrůdou na Mostecku je Rulandské modré.
Kateřina Kreisinger
603 383 846
603 383 846
info@ceske-vinarstvi.cz
www.ceske-vinarstvi.cz
18
72 ha
150 000 litrů
DAVINUS s.r.o.
Ringhofferova 115/1
Praha 5 15521
Na konci roku 2013 vstoupila na tuzemský trh s vínem mladá společnost DAVINUS. Jejím cílem je nabídnout širokému
spektru zákazníků výjimečná moravská vína, která spoluvytváří a podílí se na výrobě zakladatel firmy Mirek Majer, dlouholetý obchodník s vínem a zkušený mezinárodní degustátor společně s enology špičkových vinařství na jižní Moravě.
Miroslav Majer
605 200 206
605 200 206
info@davinus.cz
www.davinus.cz
4

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce: 350 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Fasora Lukáš, Ing. - Vinařství Fasora a synové
č.p. 203
Hovorany 69612
Vinařství Fasora a synové vyrábí vína výhradně z hroznů
z vlastních vinic. Vinařství se zaměřuje na pěstování nových
odrůd, kterých pěstuje více než 50 v tratích Podvinohradí a
Hovoransko se 60% zastoupením bílých odrůd a 40% zastoupením modrých odrůd. Vinice jsou obdělávány ručně, na
čemž se podílí celá rodina. Bílá vína vyrábíme v nerezových
nádržích s využitím řízeného kvašení a menší část i v barikových sudech. Červená vína vyrábíme kvašením v otevřených kádích s následným zráním v barikových sudech.
Ing. Lukáš Fasora
774 022 763
774 022 763
Fasora.Lukas@seznam.cz
www.vinarstvifasora.cz
5
2 ha
15 000 lahví
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Čejkovská 1324
Velké Bílovice 69102
Habánské sklepy byly postaveny tzv. Habány roku 1614,
v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě. Habáni
si na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci a vynikající vinaři. Vinařství, které navazuje na jejich dědictví, se nachází ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci.
Uplatňovaná filozofie je dobrá práce ve vinici a zpracování
směřující k dosažení čisté chuti s odpovídající odrůdovou
charakteristikou.
Ing. Přemysl Vašíček
519 504 280
733 148 280
info@habanskesklepy.cz
www.habanskesklepy.cz
24
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CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
Podhájí 421
Bzenec 69681
Viniční statek Chateau Bzenec leží uprostřed úrodných vinic
Slovácké vinařské podoblasti. Vinná réva se na Slovácku pěstuje od nepaměti a díky umu a poctivé péči vinohradníků
dává ty nejlepší hrozny pro krásná vína Chateau Bzenec.
Malým klenotem vinařství je Chateau Bzenec sekt. Ročníkový sekt vyráběný tradiční metodou kvašením v lahvi a jeho
cuvée je sestaveno výhradně z odrůdy Ryzlink rýnský.
Sklepmistr: Ing. Libor Výleta
Telefon:
Mobil:
E-mail: info@chateaubzenec.cz
www stránky: www.chateaubzenec.cz
Počet pracovníků: 19
Rozloha vlastních vinic: 207 ha
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

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. Vinařství je navíc zároveň největším pěstitelem révy vinné u nás.
To mu umožňuje celoročně pečlivě kontrolovat kvalitu vinic
a hroznů na více jak 1000 hektarech vinohradů na Moravě.
Hospodaření na vinicích a jejich pečlivá ochrana probíhá
šetrně v souladu s přírodou dle pravidel ekologického zemědělství. Pomocí nejmodernějších i tradičních postupů a
metod nabízejí více jak 200 druhů špičkových vín. Značka
CHÂTEAU VALTICE je již několik století synonymem pro nejkvalitnější vína nejen v Čechách, ale i ve světě. O tom svědčí
pravidelná významná ocenění kvality na vysoce prestižních
domácích i světových výstavách vín. Vína z CHÂTEAU VALTICE získala dvakrát nejvyšší ocenění Šampion Salonu vín.
Ing. Miloslav Matocha, Zdeněk Horník, Zdeněk Antoš,
Ing. Jaroslav Matocha
519 361 311
732 266 752
odbyt@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz
100
630 ha
4 000 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Kamil Prokeš vinařství
Vrchní 513
Velké Němčice 69163
Víno je pro mě láskou, životním stylem a neustálou výzvou
k novému poznání, studiu a pokoře. Mým cílem je vyrábět
vína s důrazem na minimální enologické zásahy, vysokou
kvalitu, zachování získaného terroir a která jsou dokonalým
produktem okolní přírody.
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
776 029 080
776 029 080
info@kamilprokes.cz
www.kamilprokes.cz
2
1 ha
20 000 lahví
Konečný Stanislav
U Hazuzky 255
Čejkovice 69615
Jmenuji se Konečný Stanislav a jsem výrobce kvalitních
a exklusivních vín. Obhospodařuji 7 ha vinic v obci Čejkovice ve Velkopavlovické podoblasti a blízkém okolí. Výrobou
vína následuji rodinnou tradici, která trvá již třetí generaci.
Po absolvování Vinařské školy jsem strávil několik měsíců
na zahraniční stáži, kde jsem se učil novým technologiím
a výrobě.
Stanislav Konečný
777 001 463
777 001 463
info@vinarstvi-konecny.cz
www.vinarstvi-konecny.cz
3
7 ha
60 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

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
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
každoročně své místo mezi předními vinařství České republiky. 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. Zajímavostí 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
736 488 613
736 488 613
vinomanak@vinomanak.cz
www.vinarstvi-manak.cz
13
26 ha
300 000 lahví
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Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:

Sklepmistr:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

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 22 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
22 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 nachází na viničních tratích v Dolních Kounicích a Ivančicích.
Pěstuje 10 bílých a 7 modrých odrůd, vše v systému integrované 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. Ladislav Musil preferuje především suchá vina, určená k dlouhodobé 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
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Výrobce:
Ulice:
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NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Zarybník 516
Měřín 59442
Nové vinařství je jedním z nejmodernějších podniků u nás a
tuto pozici si neustále drží. Díky výstavbě nové části vinařství a nakoupení technologií aktuálně vlastní nejmodernější
příjem hroznů v ČR. Vinařství bylo vybudováno v roce 2005
jako dceřiná firma zemědělské společnosti AGRO Měřín.
V současnosti hospodaří na vlastních vinicích ve třech odlišných mikroregionech obcí Drnholec, Klentnice a Nový
Přerov. Proslavilo se nejen ultramoderním pojetím etiket,
ale především skleněnými zátkami, které použilo v České
republice jako vůbec první vinařství. Je zakládajícím členem
Aliance vinařů V8. Nabízí široké spektrum degustačních programů a jedinečné personifikované vinařské dárky na míru.
Ing. Petr Ptáček
519 519 082
519 519 082
obchod@novevinarstvi.cz
www.novevinarstvi.cz
30
130 ha
300 000 lahví
Rodinné vinařství Břeclav s.r.o.
Havlíčkova 769/15
Břeclav, Poštorná 69141
Vybíráme pouze ty nejpoctivější vinohradníky z celé Moravy, od nich každý rok nakoupíme zásadně a bez kompromisu
pouze ty nejlepší moravské hrozny, z kterých u nás v Břeclavi
vyrobíme spolu, jako rodina, poctivé víno, na které budeme
hrdí. Vyrábíme výhradně přívlastková vína v kategoriích Kabinet, Pozdní sběr až Výběr z bobulí.
Karel Průša
603 211 800
603 211 800
info@vinarstvibreclav.cz
www.vinarstvibreclav.cz
4
30 ha
300 000 lahví
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Sing Wine s.r.o.
Žižkovská 1365
Velké Bílovice 69102
Rodinnými silami se staráme o 12 ha vinohradů, které se
nachází ve Velkých Bílovicích, největší vinařské obci České
republiky. Naše krásná zpívající vína naleznete na úrodných
tratích Přední hora, Zadní hora, Nová hora Vinohrádky a Pod
Belegrady. S podtitulem „PIJME VÍNO S LÁSKOU“ pro vás
vyrábíme kvalitní vína, které podtrhává moderní nadčasový
design a především skutečné hodnoty a oddaná práce celé
naší rodiny.
Aleš Tetur
775 595 560
775 595 561
info@singwine.cz
www.singwine.cz
2
12 ha
70 000 lahví
Skoupil František
Sadová 1399
Velké Bílovice 69102
Enolog a hlavní sommeliér Rodinného vinařství Skoupil, vyrábí vína také z vlastních vinic od roku 2016 a ve vinařství
naplno pracuje od roku 2014, kde vede kompletní provoz
a výrobu od samotného hroznu až po prodej vína. Rodinné vinařství Skoupil, bylo založeno v roce 1992 jeho otcem
Petrem Skoupilem, pod jehož etiketou se také víno prodává
a prezentuje.
František Skoupil
777 320 117
777 320 117
enolog@skoupil.com
www.skoupil.com
1
2,5 ha
10 000 lahví
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Skoupil Petr, vinařství
Sadová 1399
Velké Bílovice 69102
Rodinné vinařství Skoupil bylo založeno v roce 1992 současným majitelem, vinařem a vinohradníkem v jedné osobě
Petrem Skoupilem. Historie vinařství sahá až do druhé poloviny 19. století. Vinařství je známé především díky kvalitnímu
vínu. Svoji tvář i duši mu propůjčil Petr Skoupil se svojí vizí
výroby jemných kvalitních vín. Milovníky a znalce vín osloví
i rodinný a osobní přístup k zákazníkovi. Rodinné vinařství je
také díky tomu, že do vinařství nastoupili i dva synové.
Ing. Petr Skoupil, František Skoupil
777 320 117
776 700 783
info@skoupil.com
www.skoupil.com
8
20 ha
170 000 lahví
SONBERK a.s.
Sonberk 393
Popice 69127
Hrozny, které ve vinohradu vypěstoval Roman Slouk, zpracovává 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
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J. ŠAMŠULA vinařství
Pod zámkem 3
Čejkovice 69615
Vinařství je pro nás posláním a každodenní výzvou, věnujeme se mu s plným nasazením a jen ty nejlepší hrozny, které
nám příroda dovolí sklidit, přetváříme ve víno, se kterým se
Vám dostává do rukou ztělesněná práce ve vinici a sklepě.
Vychutnejte si vzácný okamžik souznění s vinařem, vinicí
a vinařskou tradicí Čejkovic…
Jakub Šamšula
603 927 741
603 927 741
jakub@samsula.cz
www.samsula.cz
1
2 ha
40 000 lahví
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
Pod Břehy 565/54
Velké Pavlovice 69106
Vinařství navazuje na tradici „Zemské révové školky“ založené v roce 1901. Byla zde vyšlechtěna odrůda André a započaty práce na vyšlechtění odrůd Pálava, Aurelius a Agni.
Součástí vinařství je Vinařský penzion André s restaurací.
V areálu vinařství jsou zahrady s rozáriem, které čítá více než
600 keřů růží v 60-ti odrůdách.
Libor Jestřáb, Ing. Ondřej Konečný
515 554 420
777 468 894
slechtitelka@slechtitelka.cz
www.slechtitelka.cz
46
50 ha
500 000 lahví
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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 obchody s vínem a soukromý sektor. Vinařství Vladimír Tetur je
moderně zařízené a vyrábí vína v široké odrůdové rozmanitosti tak, jak je pro Moravu typické.
Jana Teturová
603 253 529
603 253 529
vlad.tetur@gmail.com
www.vinarstvivladimirtetur.cz
6
22 ha
300 000 lahví
Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.
Pod Skálou 106
Hnanice 66902
Vinařství je jedním z nejprogresivnějších na Znojemsku.
Vše samozřejmě začíná už na vinicích. V současné době již
obhospodařujeme úctyhodných 105 ha vinic. Vinice jsou
obhospodařovány ve vyšším stupni integrované produkce
a některé čistě v bio režimu. Jenom tak můžeme dosáhnout
kvalitního hroznu, který je základem pro velká vína s potenciálem na zrání. Ve vinařství se snažíme citlivě dotvářet vína
s veškerou úctou k přírodě. Pracujeme s minimálním použitím vinařských přípravků a necháváme vyniknout terroir
našich vinic. Vedle klasických nerezových tanků používáme
i dřevěné sudy a betonová vejce.
Ing. Jakub Smrčka
603 795 304
603 795 304
jakub.smrcka@vinarstvitak.cz
www.vinarstvitak.cz
16
105 ha
90 000 litrů
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Vican rodinné vinařství
Mušlov 30
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 vinařství je Václav Postránecký.
Michal Homola, Vojtěch Kresničer
602 692 875
602 692 875
daniel@zablacky.cz
www.vican.wine
10
35 ha
120 000 lahví
Vinař Jiří Uherek
Úvoz 311
Dolní Bojanovice 69617
Vinařství je situováno v srdci slováckého Podluží – Dolních
Bojanovicích. Mým cílem je maximalizovat potenciál z vinice
a tvořit vína s výrazným odrůdovým charakterem často určených k dlouhodobé archivaci. Po zakončení střední školy
pro mě bylo jasnou volbou studium Vinohradnictví a vinařství na Mendelově univerzitě v Brně. Nyní vyrábím vína, kterým věřím, a baví mě. Svět vína je celoživotním poznáním,
a tak jsem zvědavý a těším se, co nás ještě v budoucnu čeká.
Jiří Uherek
736 514 206
736 514 206
vinar@sklepuherek.cz
www.vinaruherek.cz
2
2 ha
40 000 lahví
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Vinařství Bauman s.r.o.
Růžová 354
Velké Bílovice 69102
Jsme malé rodinné vinařství z Velkých Bílovic, které čerpá
z dlouhé rodinné tradice. Zpracováváme pouze hrozny
z vlastních vinic, ze kterých vyrábíme špičková vína v limitovaných šaržích.
Milan Bauman
775 365 523
775 365 523
m.bauman@email.cz
www.vinarstvibauman.cz
1
5,5 ha
25 000 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 manželů
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 moderních
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
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VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.
Zlechov 589
Zlechov 68710
Malé vinařství s roční produkcí 80 tis. lahví v obci Zlechov,
oblast Slovácká.
Břetislav Jakubík
572 551 703
777 831 311
bjakubik@vinojakubik.cz
www.vinarstvijakubik.cz
4
3 ha
80 000 lahví
Vinařství Kovacs s.r.o.
Novosedly ev.č.5
Novosedly 69182
Vinařství Kovacs je malé rodinné vinařství se sídlem v obci
Novosedly na Moravě. Navazuje na dlouholetou rodinnou
tradici pěstování révy vinné a výrobu špičkových vín zaměřených na originální původ. Při výrobě vína a ve vinicích
klade vinařství obrovský důraz na to, aby co nejvíce vynikla
jedinečná poloha a půdní složení na jednotlivých viničních
tratích. Hospodaření na vinicích probíhá šetrně v souladu
s přírodou dle pravidel ekologického zemědělství. O vinohrady a výrobu vína se osobně stará již řadu let velmi zkušený vinohradník, vinař a enolog Alois Černík. V krásných degustačních prostorách vinařství v Novosedlech rádi uvítáme
zájemce o degustaci špičkových moravských vín.
Alois Černík
775 127 736
775 127 736
vinohrady@vinarstvi-kovacs.cz
www.vinarstvi-kovacs.cz
14
39 ha
200 000 lahví
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Vinařství Kubík
Ve dvoře 671
Velké Bílovice 69102
Jsme rodinné vinařství, které sídlí ve Velkých Bílovicích. Produkujeme jakostní, známková a přívlastková vína, která jsou
určena především pro gastronomii, ale také všem milovníkům 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
8
5 ha
170 000 lahví

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
Nádražní 29
Mikulov 69201
Mikrosvín Mikulov - vinařství mající historii, pevné hodnoty,
svůj příběh, svoji nezaměnitelnou cestu. Řídíme se filozofií, že „víno se rodí ve vinici“ a „víno dělají lidé“. Díky půdě
bohaté na vápník a osobitému lidskému přístupu získávají
naše vína jedinečný charakter a náskok proti ostatním. Vlajkovou lodí vinařství je Ryzlink vlašský, který pěstujeme na
nejvýše položených tratích jihozápadního pásu Pálavy. Pod
Mikrosvín Mikulov spadá 220 ha vinic a patří již dlouhé roky
mezi nejvýznamnější producenty predikátních vín z terroir
Pálava.
Sklepmistr: Ing. Zbyněk Žiška
Telefon:
Mobil: 720 069 824
E-mail: info@mikrosvin.cz
www stránky: www.mikrosvin.cz
Počet pracovníků: 40
Rozloha vlastních vinic: 220 ha
Roční produkce: 220 000 lahví
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Charakteristika výrobce:

146

www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

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:

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
č.p. 234
Nový Šaldorf - Sedlešovice 67181
Malé vinařství zaměřené na kvalitu s filozofií vyrábět pouze
přívlastková vína ze znojemské vinařské podoblasti. Firma
cílí až do nejvyšších pater degustací a gastronomie. Vína
jsou vyráběna v malých šaržích.
Kamil Piálek
775 989 890
775 989 890
info@pialek.cz
www.pialek.cz
5
3 ha
50 000 lahví
Vinařství Plaček Jan
Moravské Bránice 348
Dolní Kounice 66464
Rodinné vinařství z dolnokounické oblasti, které vzniklo
v roce 2001. Svá vína vyrábíme moderními technologickými
postupy. V našem portfoliu najdete 6 nových PIWI odrůd.
Ing. Jan Plaček
723 067 276
723 067 276
info@vinoplacek.cz
www.vinoplacek.cz
6
36 ha
100 000 lahví
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VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
č.p. 402
Bořetice 69108
Malé rodinné vinařství, Pavel Springer společně s otcem,
manželkou Naďou a syny Pavlem a Adamem hospodaří na
5 ha vlastních vinic. Naprosto přirozené je šetrné obdělávání a přísně redukovaná úroda hroznů. Veškerá produkce
má osobitý a nezaměnitelný charakter. Nejlepší vína nesou
označení „Family Reserve“. Vlajkovou lodí rodinného vinařství jsou cuvée SKALE (CS+Me) a CHASY (CHA+SY). Degustační programy s kapacitou do 15 osob, které lze absolvovat
ve vinném sklepu v areálu sklepního hospodářství, kladou
důraz na snoubení vín s vytříbenou regionální gastronomií.
Především červená vína patří ke špičce v ČR.
Pavel Springer
606 702 971
606 702 971
vinarstvi@springer.cz
www.springer.cz
3
5 ha
30 000 lahví
VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.
Nad vodárnou 506
Zaječí 69105
Vinařství Šabata je rodinný podnik s vinařským areálem
v obci Zaječí. Produkci hroznů z vlastních vinic doplňují
odrůdovou pestrost z viničních tratí okolo Přítlucké hory
od prověřených vinohradníků. Zaměřují se na výrobu moderních přívlastkových vín s důrazem na terroir. Sortiment
zpestřují ledová vína, Svatomartinská a mladá vína, klarety
a růžová vína, sekty kvašené tradiční metodou v láhvi i 100%
hroznové mošty. Vínomilcům je k dispozici moderně zařízený Penzion U VINAŘSTVÍ s degustačními balíčky, kde komentované prohlídky sklepního hospodářství vedou vinaři
Šabatovi osobně.
Václav Šabata
724 204 480
724 204 480
vaclav.sabata@seznam.cz
www.vinarstvisabata.cz
3
10 ha
100 000 lahví
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Vinařství Šoman
Rudé armády 652
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
70 000 lahví
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Horákova 3080/7
Brno 61600
Společnost hospodaří na 294 ha vinic v Hnanicích, Jaroslavicích a Vrbovci. Všechny vinice jsou zařazeny ve druhém
stupni integrované produkce a ty hnanické dokonce leží
v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, z čehož vyplývají i velmi přísné požadavky na ekologický způsob hospodaření. Vína jsou zpracovávána v novém agroturistickém
areálu bývalé roty pohraniční stráže na samém úpatí Národního parku Podyjí v Hnanicích. V areálu kromě vinařství
naleznete luxusní čtyřhvězdičkový hotel s restaurací, konferenčními prostory a wellness.
Evžen Kašpárek
724 081 142
724 081 142
kasparek@vinice-hnanice.cz
www.vinice-hnanice.cz
90
294 ha
700 000 lahví
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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, Oleksovice a Lechovice, je 236 ha. Díky jejich vynikajícím polohám a
redukované sklizni dosahují hrozny vysoké kvality a aromatiky 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.
Ing. Jan Hrachovský
515 257 320
602 555 887
info@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz
45
236 ha
1 000 000 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.
Vinařství je známé produkcí fortifikovaných vín, jejichž výroba je v tuzemsku velmi nevšední. Skutečnou specialitou
je ale Frankovka, královna srdce moravských vinic, která je
odrůdou číslo jedna vinařství, stejně jako pro obec Němčičky, mikroregion Modré Hory a Velkopavlovickou podoblast.
Ing. Petr Hloušek
725 359 556
777 906 991
info@jstavek.cz
www.jstavek.cz
3
8 ha
45 000 lahví

150

www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

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:

Víno Rakvice s.r.o.
Nádražní 703
Rakvice 69103
Vinařství Víno Rakvice bylo založeno v roce 2004 Oldřichem
Michlovským. Je jednou ze společností, které se ubírají směrem kvalitního a moderního zpracování hroznů, z nichž se
vyrábí kvalitní přívlastková a jakostní vína s jedinečným
charakterem. Ve víně lze vytušit šetrný přístup, který začíná
výběrem vhodné suroviny, pokračuje zvolením správného
technologického postupu s minimálními enologickými zásahy a se zachováním terroir.
Bednaříková Blanka
777 569 612
777569612
b.bednarikova@vinorakvice.cz
www.vinorakvice.cz
11
18 ha
280 000 lahví

VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Příhon 1
Čejkovice 69615
Vinařství bratrů Sýkorů hospodaří na 50 hektarech vinic
v integrované produkci s důrazem na šetrné ošetřování vinice – část produkce nabízí pod známkou BIO. Vinařství klade
důraz na maximální využití celého potenciálu révy vinné.
Produkuje nejen vína vysoké kvality, sbírající ocenění na
prestižních vinařských soutěžích, ale i hroznový olej či mouku z hroznových jader.
Roman Pätoprsty
518 362 339
777 246 281
r.patoprsty@vinosykora.cz
www.vinosykora.cz
20
44 ha
150 000 lahví
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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., Filozofie vinařství je založena na vztahu k přírodě, hlubokém vyznávání tradičních
hodnot i pokroku ve vývoji včetně inovativních technologií
s důrazem na terroir. Nedílnou součástí je i produkce sektů,
připravovaných kvašením v láhvi. V roce 2018 firma získává ve
Štrasburku ocenění nejlepší Rulandské bílé na světě a v roce
2019 v San Franciscu šampionem červených vín se stalo Agni
2007 a Ryzlink rýnský 2008 získal velkou zlatou medaili s 99
body. Zároveň byl firmě udělen titul Vinař roku 2019 za Merlot 2009, který byl oceněn jako šampion červených vín.
Ing. Pavel Holub
519 360 870
519 360 870
michlovsky@michlovsky.com
www.michlovsky.com
55
125 ha
1 200 000 lahví

Volařík Miroslav, Ing.
K Vápence 1811/2a
Mikulov 69201
Vinařství Volařík obhospodařuje 70 ha vlastních vinic v Mikulovské 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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Vondrák Luděk, Bc.
Štorchova stezka 651
Mělník 27601
Rodinné vinařství začalo s výrobou vín v devadesátých letech. V současné době hospodaří na 12 ha vinic, které se
rozkládají na jižních svazích břehu řeky Labe. Půdy jsou zde
kamenité-opukové, což příznivě ovlivňuje mikroklima ve vinici. Toto vše ve spojení s kvalitními evropskými odrůdami je
předurčeno k výrobě špičkových přívlastkových vín.
Bc. Luděk Vondrák
737 153 293
737 153 293
lvondrak@seznam.cz
www.vino-melnik.cz
1
12 ha
25 000 litrů

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Zámecká 1508
Bzenec 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 krásných ručně vyřezávaných sudů různých objemů. Zámecké
vinařství Bzenec ve spolupráci se svou sesterskou společností Vinařství Mikrosvín Mikulov obhospodařuje přes 540
ha vinic v podoblasti Slovácké, Mikulovské a Znojemské.
V roce 2016 získává titul Vinařství roku 2015 a Vinař roku
2016. Je sedminásobným držitelem titulu Šampiona Salonu
vín – národní soutěže vín ČR.
Sklepmistr: Ing. Marcela Křivohlávková Olbrechtová
Telefon: 518 384 123
Mobil:
E-mail: info@zameckevinarstvi.cz
www stránky: www.zameckevinarstvi.cz
Počet pracovníků: 72
Rozloha vlastních vinic: 540 ha
Roční produkce: 5 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:
Město, PSČ:
Charakteristika výrobce:
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ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šatov 404
Šatov 67122
Středně velká, 100 % česká, vinařská firma zaměřená na
tuzemského zákazníka a produkci kvalitních, jakostních,
přívlastkových, odrůdových, známkových, ledových, slámových a šumivých vín z nejlepších viničních tratí znojemského
a hustopečského regionu dle motta „Znovín Znojmo-vína
hrdá na svůj původ“. Provozujeme bohatý turistický program, v rámci kterého můžete navštívit mnoho atraktivních
míst a ochutnat řadu vzorků kvalitních vín.
Antonín Zatloukal, Petr Drozd, Ing. Radomír Odeček
515 266 620
606 712 231
znovin@znovin.cz
www.znovin.cz
95
517 ha
4 000 000 lahví
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Stříbrná medaile Salon vín 2020
Výrobce/Název vína

Kvalita, jakost

ročník

Číslo šarže

BMVinařství s.r.o.			
Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2018 13/18
Tramín červený
výběr z hroznů
2018 22/18
Chardonnay
pozdní sběr
2018 17/18
Neuburské
pozdní sběr
2018 25/18
Rulandské šedé
výběr z hroznů
2018 20/18
BOHEMIA SEKT, s.r.o.			
Louis Girardot brut
jakostní šumivé víno s.o.	 2015 16028C
Louis Girardot brut
jakostní šumivé víno s.o.	 2015 16028B
Bohemia Sekt Prestige brut
jakostní šumivé víno s.o.	 2017 18044G
BV vinařství a.s.			
Neronet
výběr z hroznů
2015 1531
Rulandské modré
výběr z hroznů
2015 1535
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2016 1608
Tramín červený
výběr z hroznů
2016 1616
Svatovavřinecké
pozdní sběr
2015 1518
Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2015 1538
Frankovka
výběr z hroznů
2015 1536
Müller Thurgau
pozdní sběr
2018 1809
Rulandské šedé
výběr z hroznů
2015 1526
Frankovka klaret
výběr z hroznů
2018 1811
Česká zemědělská univerzita v Praze			
Tramín kořenný
pozdní sběr
2018 10/18
DAVINUS s.r.o.			
DAVINUS Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2017 7399
DAVINUS Aurelius
pozdní sběr
2018 8500
DAVINUS Cabernet Moravia
pozdní sběr
2015 67
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.			
Sauvignon
pozdní sběr
2016 16869
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 18951
Cuvée 1614
pozdní sběr
2015 16547
Hana Mádlová			
Cuvée Beton Sauvignon/Pálava moravské zemské víno 2018 1814
Frankovka barrique
pozdní sběr
2013 1335
HRABAL, s.r.o.			
Chardonnay
pozdní sběr
2018 P5/18
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.			
Sekt VOC Valtice
VOC Valtice
2017 17023
Rulandské šedé
výběr z hroznů
2018 18080
Tramín červený
výběr z hroznů
2018 18054
Merlot
výběr z hroznů
2018 18216
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Svatovavřinecké
výběr z hroznů
2018 18254
Pálava
výběr z hroznů
2017 17079
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 18133
Ryzlink vlašský
VOC Mikulov
2015 895/15
Ing. Ladislav Musil			
Svatovavřinecké
pozdní sběr
2015 15/16
Ing. Luděk Botur			
Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2018 38/2018
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 36/2018
Alibernet
pozdní sběr
2015 41/15
Ing. Miroslav Volařík			
Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2018 1836
Ryzlink vlašský
výběr z bobulí
2017 1716
Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2018 1821
Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2017 1725
Ryzlink vlašský
výběr z hroznů
2018 1828
Ryzlink vlašský
výběr z hroznů
2018 1842
Ing. Petr Bíza			
Grand Cuvée Caberner
výběr z hroznů
2015 274
Ing.František Zapletal			
Rulandské modré
výběr z hroznů
2017 1730
Jan Baláž			
Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2018 32-18
Jaroslav Buriánek
		
Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2018 02/18
Jiří Lobkowicz/CHATEAU MĚLNÍK		
Grande Cuvée Červené
jakostní víno známkové 2016 GCČ/16
Jiří Radocha			
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 5/18
Josef Kořenek			
Zweigeltrebe
pozdní sběr
2015 1519
Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s.r.o.		
Ryzlink vlašský
výběr z hroznů
2018 L8006
Merlot
výběr z hroznů
2017 L7010
Rulandské šedé
pozdní sběr
2017 L7003
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2016 L6003
Kolby a.s.			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2017 04/17
KONEČNÝ WINERY
		
Aurelius
moravské zemské víno 2018 1814
Sauvignon
moravské zemské víno 2018 1806
Rivaner
moravské zemské víno 2018 1804
Kerner
moravské zemské víno 2018 1807
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Leoš Horák			
Pálava
pozdní sběr
2018 8/18
Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2017 17/17
Chardonnay
pozdní sběr
2017 4/17
Frankovka
VOC Modré hory
2017 15/17
Tramín červený
pozdní sběr
2018 9/18
Lukáš Hlinecký			
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 12/18
MERLON			
Rulandské bílé
pozdní sběr
2018 18-08
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 18-03
Milan Vašíček			
Rulandské bílé
pozdní sběr
2018 4/18
Miroslava Balounová			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2016 16016
MITOMA Vrbice s.r.o.			
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 33-18
MORAVÍNO s.r.o.			
Chardonnay barrique
pozdní sběr
2018 794
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 823
Pálava
výběr z hroznů
2018 803
Ryzlink rýnský
VOC Valtice
2018 828
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.			
VD Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2017 NV274
Cépage Sauvignon
výběr z hroznů
2017 NV260
Pavlovín, spol. s r.o.			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 18-074
PROQIN s.r.o.			
Stephanus
pěstitelský sekt
2017 L7105
Matthias Pinot-Chardonnay Sekt pěstitelský sekt
2017 L7103
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.			
Rulandské modré
výběr z hroznů
2016 34/16
Réva Rakvice s. r. o.			
Pálava
výběr z bobulí
2017 17296
Rodinné vinařství Košut s.r.o.			
Rulandské modré
výběr z hroznů
2018 17/18
Pálava
výběr z hroznů
2018 11/18
Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o.			
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 106/18
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 107/18
Rodinné vinařství Spěvák s.r.o.			
Děvín
pozdní sběr
2018 P0318
Salabka			
Ryzlink rýnský
české zemské víno
2018 9/18
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Chardonnay
české zemské víno
2018 4/18
Sylvánské zelené
české zemské víno
2018 7/18
Rulandské bílé
české zemské víno
2018 5/18
Hibernal
české zemské víno
2018 6/18
Rulandské modré
české zemské víno
2017 15/17
SONBERK a.s.			
Riesling VOC
VOC Mikulov
2017 1117
Chardonnay&Pinot gris
pozdní sběr
2016 3316
SPIELBERG CZ, s.r.o.			
Ryzlink rýnský GOURMET
pozdní sběr
2017 715
Cabernet Cortis
výběr z hroznů
2017 747
Chardonnay Pinot Blanc GOURMET pozdní sběr
2016 652
Stanislav Konečný			
Merlot
výběr z hroznů
2018 153
Stanislav Škrobák			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 518
Školní statek Středočeského kraje			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2015 NS2/15
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.			
Cuvée
pozdní sběr
2017 6217
André
slámové víno
2015 7115
Štěpán Maňák			
Savilon
výběr z hroznů
2018 1846
Ryzlink vlašský Botrytis cinerea výběr z bobulí
2017 1771
Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2018 1830
Merlot rosé & oak
výběr z hroznů
2018 1842
Ryzlink rýnský Terroir
pozdní sběr
2017 1738
Rulandské modré Oak Aged
výběr z hroznů
2016 1639
Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.			
Veltlínské zelené
VOC Znojmo
2018 VZ/VK/V18
Rulandské modré
moravské zemské víno 2017 29/17/PN
Vinař Jiří Uherek/Jiří Uherek			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 1318U1
Vinařství Bauman s.r.o.			
Rulandské šedé
moravské zemské víno 2018 191022
Vinařství Bravenec			
Tramín červený
výběr z hroznů
2018 16/18
Vinařství Buchtovi/Eva Buchtová			
Chardonnay
pozdní sběr
2018 15/18
Veltlínské zelené
pozdní sběr
2018 8/18
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.			
CUVÉE AUBERE REZERVA
pozdní sběr
2015 91/2015
Vinařství Garčic			
Tramín červený
výběr z hroznů
2018 149
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Vinařství Hanzel s r.o.			
Ryzlink rýnský
VOC Znojmo
2017 4817
Hibernal
pozdní sběr
2018 9118
Vinařství Hulata			
Ryzlink vlašský
výběr z bobulí
2017 44/17
Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček		
Hibernal
kabinetní víno
2018 18Hi
Frankovka
jakostní víno odrůdové 2017 17FR
Vinařství Jaroslav Šlichta			
Tramín červený
výběr z bobulí
2017 1517
Vinařství Josef Dufek			
Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2015 10315
Vinařství Kovacs s.r.o.			
Zweigeltrebe
pozdní sběr
2018 13/18
Vinařství Kubík			
Frankovka
pozdní sběr
2016 28/16
Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2017 14/17
Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2018 42/18
Vinařství LAHOFER, a.s.			
Ryzlink rýnský
VOC Znojmo
2017 5917
Müller Thurgau
kabinetní víno
2018 1318
Ryzlink rýnský
kabinetní víno
2018 10418
Ryzlink rýnský
VOC Znojmo
2018 10818
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 6818
Vinařství Líbal s.r.o.			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 1808
Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2017 1714
Muškát moravský
moravské zemské víno 2018 1801
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.		
Ryzlink vlašský, Flower line
pozdní sběr
2018 814
Muškát moravský, Flower line
výběr z hroznů
2018 87
Rulandské šedé, Flower line
pozdní sběr
2018 811
Merlot, Flower line
pozdní sběr
2018 817
Chardonnay, Flower line
pozdní sběr
2018 89
Vinařství Neoklas Šardice a.s.			
Rulandské bílé
pozdní sběr
2016 73/16
Vinařství Novotný Bílek			
Chardonnay
pozdní sběr
2017 NB1702
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2017 NB1701
Rulandské šedé
výběr z hroznů
2017 NB1705
Vinařství Obelisk s.r.o.			
Pálava
výběr z hroznů
2018 1118a

159

SALON VÍN 2020
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR
Výrobce/Název vína

Kvalita, jakost

ročník

Číslo šarže

Vinařství Pavlov, spol. s r.o.			
Chardonnay
výběr z hroznů
2017 17047
Sauvignon
pozdní sběr
2017 17045
Vinařství Petr Skoupil			
Pálava
pozdní sběr
2018 K7
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.			
Tramín červený
výběr z hroznů
2017 1713
Chardonnay Reserva
pozdní sběr
2018 1819R
VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.			
Pálava
pozdní sběr
2018 12/2018
Pálava
výběr z hroznů
2018 18/2018
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 11/2018
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 13/2018
Veltlínské zelené
pozdní sběr
2018 10/2018
Vinařství Šilinek Jiří			
Solaris
pozdní sběr
2018 1801
Vinařství ŠOMAN			
Rulandské šedé
pozdní sběr
2018 28/18
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš Oulehla		
Rulandské modré barrique
pozdní sběr
2016 1655
Sauvignon
pozdní sběr
2018 1801
Merlot reserva
pozdní sběr
2016 1654
Vinařství Turek & Šiška			
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 02/18
Vinařství U Kapličky s.r.o.			
Tramín červený
pozdní sběr
2018 29/18
Veltlínské zelené
pozdní sběr
2018 33/18
Rulandské modré
výběr z hroznů
2018 34/18
Chardonnay
výběr z hroznů
2018 31/18
Chardonnay
pozdní sběr
2018 18/18
Ryzlink rýnský
kabinetní víno
2018 20/18
VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.			
Pálava
výběr z bobulí
2018 PA2VZB/18
CHA1VZH/2017A
Chardonnay
mor. zem. víno
2017
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.		
Ryzlink rýnský
VOC Znojmo
2015 15/45
VINICE - HNÁNICE s.r.o.			
Hibernal
pozdní sběr
2018 671/18
Vinicola, s.r.o./Vinařství na Soutoku		
Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2017 43/2017
Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2018 68/2018
Rivaner
pozdní sběr
2017 16/2017
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.	
		
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2017 01732
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Frankovka
slámové víno
2015 01526
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 01839
Sylvánské zelené
pozdní sběr
2018 01829
VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s.			
Rulandské šedé
výběr z bobulí
2015 8/15
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona Šebestová			
Pinot Gris
výběr z hroznů
2017 417/RŠA
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2017 317/RR
Cuvée CHARVEL
pozdní sběr
2017 1117/CU
Cuvée GRISVEL
pozdní sběr
2017 1017/CU
Vinné sklepy Zapletal			
Tramín červený
výběr z hroznů
2016 22-16
VÍNO BLATEL, a.s.			
Merlot
výběr z hroznů
2017 1749
VINO CIBULKA - Portz Insel s.r.o.			
Cabernet Sau. & Merlot ORGANIC pozdní sběr
2017 CSM 10/17
VÍNO HRUŠKA s.r.o.			
Dornfelder - Top collection
pozdní sběr
2018 125/18
Chardonnay - Top collection
výběr z hroznů
2018 142/18
VÍNO LÍPA MIKULOV s.r.o.			
Neuburské
pozdní sběr
2018 NGJ18/01
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.			
Rulandské modré
pozdní sběr
2016 16946
Frankovka
pozdní sběr
2017 17966
Svatovavřinecké
pozdní sběr
2015 17427
Rulandské bílé
pozdní sběr
2018 18894
VÍNO PROKEŠ s.r.o.			
Veltlínské zelené
pozdní sběr
2018 8/2018
Alibernet
likérové víno
2015 F11/2015
Vinofol s.r.o.			
Merlot barrique
výběr z hroznů
2016 1667
Merlot barrique
výběr z hroznů
2015 1525
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.			
Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2018 3509
Svatovavřinecké
pozdní sběr
2015 2809
Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2017 3112
Svatovavřinecké
pozdní sběr
2015 2805
Malverina
pozdní sběr
2017 3137
Frankovka
pozdní sběr
2017 3120
Ryzlink vlašský
moravské zemské víno 2018 3503
Rulandské modré
pozdní sběr
2015 3036
Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2018 3412
Laurot
pozdní sběr
2017 3134
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Frankovka
pozdní sběr
2016 2928
Vinum Moravicum a.s.			
Merlot
výběr z hroznů
2016 18/16
Rulandské modré 1718
pozdní sběr
0
31/18
Pálava
výběr z bobulí
2015 21/15
Ryzlink rýnský
VOC Bzenec
2018 22/18
Cabernet Sauvignon Merlot 1516 výběr z hroznů
2015 31/15
Vít Sedláček			
Svatovavřinecké
pozdní sběr
2017 1318
Vladimír Tetur			
Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2017 720
Hibernal
pozdní sběr
2018 811
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.			
Ryzlink rýnský, Collection 1508 pozdní sběr
2018 8442
EGO No. 57 Cha, Rul. b., Rul. š.	
jakostní víno odrůdové 2018 8471
EGO No. 77 Tramín červený
výběr z hroznů
2018 8475
EGO No. 70 Chardonnay, barrique pozdní sběr
2017 7498
Ryzlink rýnský, Terroir Moravia
pozdní sběr
2016 6386
Ryzlink rýnský, Terroir Moravia
pozdní sběr
2015 5286
Rulandské modré, Collection 1508 pozdní sběr
2017 7192
Muškát mor., Herbarium Mor.	
pozdní sběr
2018 8467
Ryzlink rýnský, Terroir Moravia
pozdní sběr
2016 6398
Chardonnay, Terroir Moravia
pozdní sběr
2016 6163
Chardonnay, Collection 1508
pozdní sběr
2018 8398
EGO No. 59 Rulandské šedé
výběr z cibéb
2017 7353
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.			
Chardonnay
výběr z hroznů
2018 8332
Pálava
výběr z hroznů
2018 8377
Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2018 8387
Sauvignon
jakostní víno odrůdové 2018 8340
Pálava
výběr z bobulí
2017 7359
Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2018 8322
Irsai Oliver
jakostní víno odrůdové 2018 8324
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2018 8354
Hibernal
výběr z hroznů
2018 8371
Veltlínské zelené
VOC Znojmo
2018 8312
Kerner
pozdní sběr
2018 8356
Rulandské bílé
výběr z hroznů
2018 8365
Sauvignon
pozdní sběr
2018 8337
Rulandské modré
výběr z hroznů
2017 7413
Veltlínské zelené
pozdní sběr
2018 8311
Neuburské
výběr z hroznů
2018 8363
Viognier
moravské zemské víno 2018 8358
Sauvignon
pozdní sběr
2018 8318
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Spolehlivá filtrace
dělá šampiony

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

www.hobra.cz

Poradíme vám,
jak nakupovat
kvalitní potraviny !
akademiekvality.cz

VÍNA S DUŠÍ NAŠICH VINIC

ULTRA SOLID BLUE PIPE
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U
S PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ STĚNY
A S MIMOŘÁDNOU RÁZOVOU ODOLNOSTÍ

TVAROVKY FUNKE
S HRDLY NA OBOU
STRANÁCH

Plastika Pipes Trade s.r.o.
Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 468 203
Fax: 244 462 171
E mail: info@plastikapipes.cz
www.plastikapipes.cz

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

Mobilní lahvovací linka

 Moderní technologie Unimarco a GAI
 Lahvování již od 350 l vína
 Garance mikrobiální stability
 Individuální přístup a časová fllexibilita
 Sleva při odběru lahvovacího sortimentu
 Lahvování ve vinařství nebo v BS Velké Bílovice

www.bslahvovani.cz

tiskárna s tradicí

www.tiskpalka.cz

VĚNUJ SVÉMU VÍNU
VEŠKEROU PÉČI
A LÁSKA K NĚMU
PŘETRVÁ STALETÍ
. HABÁNSKÝ ZÁKON .

Vína hrdá
na svůj původ!

Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. je významným pěstitelem
vinné révy ve vlastních vinohradech a výrobcem širokého sortimentu kvalitních vín rozmanitých odrůd a chutí, která uspokojí
všechny typy zákazníků. Pro značku je typický neustálý vývoj,
reagující na požadavky trhu a aktuální vinařské trendy, zavádění
moderních technologií, postupné inovace provozů i místní tradice, vycházející z jedinečného terroir jižní Moravy.
Firma si zakládá na poctivém a přátelském přístupu k zákazníkům, pro něž je k dispozici jak síť firemních prodejen a distribučních center, tak online obchod s víny, vinařskými předměty
a dárkovými obaly. Ruku v ruce s výrobou vín jde i Vinařský turistický program, který vám představí naše vinice, sklepy a další
krásná místa Znojemska.

Kompletní
zaručují
Kompletnířešení
řešení zaručují
dokonalý
dokonalý výsledek
výsledek
Na cestě
k zářivému
nejenkvalitní
kvalitní
myčku,
Na cestě
k zářivémunádobí
nádobípotřebujete
potřebujete nejen
myčku,
ale ale
i správně
dávkované
prostředky,
řádně uprauprai správně
dávkovanémycí
mycí
prostředky, řádně
venou
vodu
a
vhodné
příslušenství.
Specialisté
společnosti
venou vodu a vhodné příslušenství. Specialisté společnosti
Winterhalter
zajistí
vzájemnouoptimalizaci
optimalizaci veškerých
součástí
Winterhalter
zajistí
vzájemnou
veškerých
součástí
procesu
mytí
nádobí
a
přizpůsobení
tohoto
procesu
mytí
ná-náprocesu mytí nádobí a přizpůsobení tohoto procesu mytí
dobí
konkrétním
požadavkům
v
zájmu
trvale
dokonalých
vý-výdobí konkrétním požadavkům v zájmu trvale dokonalých
sledků za nejnižší možnou cenu. Vice informací naleznete na:
sledků za nejnižší možnou cenu. Vice informací naleznete na:

www.winterhalter.cz

www.winterhalter.cz

REKLAMNÍ AGENTURA

Dopřejte své značce komplexní péči
od zavedené reklamní agentury
samolepky a etikety
skleničky s potiskem
dárkové obaly a kartony
reklamní předměty
s potiskem

3D loga
polepy aut
polepy prodejen
tiskoviny, letáky,
brožury

+420 702 000 128
marketing@stillus.cz

www.stillus.cz

REKLAMNÍ VINAŘSKÝ SERVIS

vlaječky.cz
SPORTOVNÍ PROPAGACE

TOHLE JE ROZKOŠ
V LAHVI.
První dáma vinných
nápojů, jejíž chuti po
šťavnatých hroznech
s nádechem lesního
ovoce jednoduše
podlehnete.
LÁSKA NA PRVNÍ LOK.
Není však tak nevinná,
jak by se mohlo zdát,
obsahuje poctivé

1,5 deci vína.

VYZKOUŠEJTE TAKÉ
růžovou Růženu
a červenou Rubinetu

Winku® vyrábí

WWW.WINKA.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

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

POMÁHÁME VÁM K ÚSPĚCHU!

PŘÍBĚHY

VÍNA A VINAŘŮ Z CELÉHO
SVĚTA, STORY POKRMŮ,
PIVA A KÁVY, TIPY NA CESTY.

JEN REPORTÁŽE Z PRVNÍ RUKY!
NEJVÍCE INFORMACÍ ZE SVĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ VÍN
Již bezmála 30 let na křídovém papíře, šestý 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.

Podpora vinařů,
vinařských spolků a sdružení
Svaz vinařů ČR, za podpory Jihomoravského kraje,
nabízí zvýhodněný pronájem chladících vitrín
pro pořádání nejrůznějších vinařských akcí,
ať už odborných, nebo pro širokou veřejnost.

Cena za zapůjčení 1 ks vitríny

1 den/500 Kč, 2 dny/800 Kč
k dispozici jsou také elektrický rozvaděč a 40 m kabeláže

Kontakt: svcr@svcr.cz

www.svcr.cz

Rozhlas naší Moravy
brno.rozhlas.cz

Předplatné Deníku
se vyplatí!
S
 Nemusíte chodit
do trafiky – Deník
vám doručíme
zdarma až domů

předp
Deníku pla latným
t
získáte víc íte méně,
ea
vše doruč navíc
íme
a ž k vá m .

 Aktuální, ověřené
a užitečné informace
z blízkého i vzdálenějšího
okolí, které jinde nenajdete

 Zdarma řada příloh a magazínů
– Sportovní deník, Bydlení, Hobby,
Zdraví, Ženy, Víkend, TV magazín
 V případě předplatného na celý
týden navíc získáte 10% slevu
 Zdarma prémiový obsah
zpravodajského webu denik.cz
v Klubu Deníku

 Zdarma elektronická verze Deníku
– váš Deník bude uchován v archivu
i pro pozdější čtení
 Zajímavé uvítací dárky
pro nové předplatitele
 Spousta slev a dárků pro stávající
předplatitele za věrnostní body.
Vstupenky na výstavy nebo kulturní
vystoupení, knihy, elektronika,
vybavení domácnosti, dárky
pro děti, pomůcky na zahradu
a mnoho dalších.

A to vše již od pouhých
17 Kč denně.

Vyberte si dárek pro předplatitele na
mojepredplatne.cz nebo tel. 272 015 015.

Vydavatelství: Horčičkova 546,149 00 Praha 4 – Háje
Kontakty: travel-profi@volny.cz, +420 608 032 397
laco.travelprofi@volny.cz, +420 608 079 270
pavla.travelprofi@volny.cz, +420 723 795 497

Čtěte TRAVEL profi i elektronicky:
www.floowie.com/cs/travelprofi
Inspiraci pro cestování hledejte
v TRAVEL profi – nejstarším časopise
pro český cestovní ruch.

PÍŠEME PŘÍBĚHY
O VÍNĚ

E
PŘIPRAVUJEMí
n
dá
vy
é
ov
N

DEGUSTACE • ROZHOVORY • TESTY VÍN
CESTY ZA VÍNEM • OSOBNOSTI
PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI VÍNY ČR

OBJEDNÁVEJTE NA WWW.W-D.CZ

VŠE SE ZAMĚŘENÍM NA PROPAGACI
VINAŘSTVÍ A VINAŘSKÉ TURISTIKY

tvorba propagačních materiálů | kreativní fotografie | weby
originální texty | návrhy etiket | moderní grafické řešení
individuální přístup | zpracování projektů | překlady

Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 227 788, www.bravissimo.cz
Propagační materiály edice Krajem vína, Čechy a Morava, které připravila
AGENTURA BRAVISSIMO pro Národní vinařské centrum Valtice o.p.s. obdržely
na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v minulých letech opakovaně
cenu za nejlepší turistický propagační materiál.

Ochutnejte vína
z jediné vinařské školy
v České republice
Víno z vinařské školy
víno, které má původ
Kontakt:

Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště zahradnické
Sobotní 116, 691 42 Valtice

Školní sklep VENERIE

Tel.: 519 352 039, 777 101 844, 736 676 716
e-mail: info.venerie@svisv.cz, obchod.venerie@svisv.cz

www.svisv.cz

AWRI

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

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 tuzemského 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 vinařských 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 realizuje 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, vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagační akce
a další.
Vinařský fond spolupracuje s Národním vinařským centrem,
Svazem vinařů, Jihomoravským krajem a mnoha dalšími institucemi a organizacemi a financuje např. projekt podpory
a rozvoje vinařské turistiky na Moravě či oficiální portál tuzemského 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

ON-LINE KATALOG A VAŠE HOD

Přihlaste se do WiFi sítě Salonu vín. Budet
katalog Salonu vín na Vašem smart-phonu
poznámky a hodnocení k jednotlivým vínům
k nákupu, hlasovat pro nejoblíbenější vín
nařství atd. Pro přihlášení budete potřebov
a kontrolní kód z Vaší vstupenky.

www.salonvin.cz
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Možnost individuálně ochutnat vína s využitím moderního výdejníku vín značky

Program B1 – cena 100 Kč

Vybraná kolekce několika odrůd do výše kreditu (např. bílé suché a polosladké, rů
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Možnost individuálně ochutnat vína s využitím moderního výdejníku vín značky „By the Glass“.
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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.
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Naše vína promění jídlo v hostinu.

Na život jako víno!
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