
Připijme si 
a podporujme vína 
v národních barvách!

Na život jako víno! Pijte zodpovědně

Lehký Veltlín, vyzrálejší Ryzlink rýnský 
nebo některá z našich dalších odrůd? 
Nechte se inspirovat víny z Moravy 
a víny z Čech a přijeďte za našimi vinaři 
pro nezapomenutelné zážitky.
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A – Volné degustace 
Možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín (mimo vín šumivých a speciálních výběrů). 

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

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

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

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

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

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

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

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

slámová vína, likérová vína).

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

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

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

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

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

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

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

www.salonvin.cz
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Úvodní slovo předsedy Správní rady NVC
Vážení milovníci vín z České republiky, vážení 

návštěvníci, vážení návštěvníci e-shopu Salonu 
vín České republiky .

Setkáváme se ve zvláštní covidové době  
s různými pocity a myšlenkami nad situací ce-
lého národa, jednotlivých sektorů a odvětví 
ekonomiky, s neustále ve vzduchu visící otáz-
kou, kdy už toto všechno skončí . Jsem přesvěd-
čen, že již je vidět jakési světlo na konci tunelu . 
Ekonomická krize, která postihla všechny z nás, 

bude zajisté určovat směr podnikání v následujících letech . Abychom 
se z této dobrodružné krize vykopali s příjemnou a dobrou náladou, 
představujeme vám nejlepších 100 vybraných vín letošního Salonu vín 
ČR, o kterých si dovolím tvrdit, že jsou tentokráte „obzvláště vypečené“ 
a každý si zde jistě najde svého favorita . Můj předchůdce, pan František 
Mádl, psal myšlenku o dobrodružství na této stránce v loňském kata-
logu . Určitě měl na mysli jiná dobrodružství než ta, která jsme zažili  
v roce 2020 . Ale vše zlé, je vždy k něčemu dobré .

Během jediného roku jsme téměř všichni zjistili, že není třeba až to-
lik cestovat, že se řada věcí dá vyřídit z pohodlí domova prostřednic-
tvím videokonferencí, resp . počítačů, že se již dá koupit elektronicky 
prakticky vše od jehel až po lokomotivy, kdy někde uprostřed je také 
víno . A když víno, tak to nejlepší, co v ČR máme, tedy víno ze Salonu vín 
ČR . Chtěli bychom Vám všem poděkovat za návštěvu našeho e-shopu, 
který zaznamenal v loňském roce téměř raketový růst . S ohledem na 
tuto skutečnost je jasné, že budeme tento nabídkový kanál nadále roz-
šiřovat a vylepšovat tak, aby byl pro vás co nejvíce komfortní a měli jste 
možnost salonová vína ochutnat také z pohodlí domova . 

Tak jak jste zaznamenali, došlo ke změně jmen na této stránce . Chtěl 
bych co nejsrdečněji poděkovat již zmíněnému Františku Mádlovi za 
jeho činnost v pozici předsedy správní rady NVC, o .p .s ., kterou vyko-
nával od roku 2014 a za mou osobu a také Správní radu Vám slíbit, že 
budeme pokračovat nastavenou cestou vzdělávání, osvěty, sdružování 
a setkávání odborné vinařské veřejnosti, milovníků vín a vůbec všech, 
kteří jsou hrdí na trikoloru v podobě značky Vín z Moravy, vín z Čech .

Přeji všem jen to dobré a skleničkou dobrého vína připíjím zejména 
na zdraví, neboť jak praxe stále více ukazuje, je to stále to jediné, co se 
ještě nedá stoprocentně koupit .

   Martin Půček
   předseda Správní rady NVC, o . p . s .
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Úvodní slovo předsedy hodnocení
Salonu vín – Národní soutěže vín ČR 2021

Vážení přátelé, milovníci moravských a čes-
kých vín,

jsem rád, že můžete ochutnat vína oceněná 
zlatou medailí “Salon vín České republiky 2020“ 
prezentovaná v degustační expozici sklepních 
prostor státního zámku ve Valticích . Organizace 
tohoto 21 . ročníku byla velmi náročná z  důvo-
dů šíření nemoci Covid-19 . Jako předseda všech 
hodnotitelských komisí můžu konstatovat, že ga-
rantující organizátor soutěže - Národní vinařské 

centrum ve Valticích tuto nelehkou situaci zvládl a naši přední degustáto-
ři vybrali skvělá a reprezentativní vína . 

Všech 100 oceněných vín zlatou medailí získalo v mezinárodně uzná-
vaném stobodovém systému podle standardu O .I .V . více než 86,67 bodů  
a 15 z nich dokonce více než 90 bodů . Tyto výsledky odráží vysoké a záro-
veň 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 Za-
hradnické fakulty Lednice Mendelovy univerzity v Brně . Každý návštěvník 
tak během ochutnávání může srovnávat vlastní senzorické pocity s ná-
zory profesionálních degustátorů, znázorněných v senzorických profilech  
u každého vína .

Statut soutěže dal záruku výběru 80 % vystavovaných bílých a červe-
ných 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 špič-
kových 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 2018 a 2019, a to více než 77 % . 
Ve srovnání s ročníkem 2017 nedošlo k výrazným ztrátám hroznů z důvodu 
jarních mrazů . V průběhu roku 2018 nadprůměrné teploty a extrémní su-
cho podpořily neobvykle rychlý růst révy vinné a vyzrávání hroznů, které 
se odrazilo v nižších kyselinách a změnách aromatických profilů jak bí-
lých, tak červených vín . Ročník 2019 zaznamenal alespoň průměrné srážky 
a normální průběh vývoje révy vinné podpořil u bílých vín vyšší svěžest 
kyselin a aromatickou typičnost odrůd .

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 2021
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Úvodní slovo ředitele 
Národního vinařského centra

Vážení přátelé moravských a českých vín,
máme za sebou komplikovaný rok 2020 . Přes 

částečné uzavření expozice Salonu vín kvůli pro-
tipandemickým opatřením proběhla značná část 
návštěvní sezony úspěšně a expozice Salonu vín 
ČR opět přispěla významnou měrou k propagaci  
a podpoře našich vín a vinařů . Jsme rádi, že nám 
návštěvníci zachovali přízeň buď osobní návště-
vou, nebo objednávkou vín přes náš e-shop .

Pokračovali jsme také na dalších aktivitách  
k podpoře našich vín, např . vydáním  nových naučných brožur o od-
růdách našich vín, oblíbenými propagačními plakáty s aromaty našich 
nejrozšířenějších odrůd atd . atd . Podíleli jsme se také na organizaci svě-
tové soutěže vín Concours Mondial de Bruxelles, která se v roce 2020 
konala v Brně .

Mám velkou radost, že zájem vinařů o účast v Salonu vín – národní 
soutěži vín ČR pořád roste a pro rok 2021 jsme měli opět rekordní počet 
přihlášených vín i vinařů . Přes všechny komplikace proběhlo hodnocení 
naprosto korektně a profesionálně a vína oceněná zlatou i stříbrnou 
medailí jsou excelentní!

Chtěl bych poděkovat všem vinařům, degustátorům i celému týmu 
NVC za to, že se na tomto úspěšném zajištění podíleli .

Věřím, že rok 2021 s 21 . ročníkem Salonu vín ČR bude úspěšný . Při-
ťukněte si s našimi nejlepšími víny „Na zdraví“ – jak v symbolickém, tak 
skutečném význam .

 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 výbě-
rem moravských a českých vín .

Statistika kolekce Salonu vín ČR
Celkem bylo do prvního kola soutěže Salon vín 

– Národní soutěž vín 2021 přihlášeno 1547 vín v sedmi kategoriích bílých, 
růžových, červených a šumivých vín . Titulem „Zlatá medaile Salonu vín 
České republiky 2021“ bylo oceněno 100 vín . V  poměrovém zastoupe-
ní bylo do kolekce vybráno 69 vín bílých, 27 vín červených a 2 vína šu-
mivá a 2 růžové víno . Odrůdová skladba čítá vína z 21 odrůd révy vinné  
a 5 vín cuvée . Nejúspěšnějšími odrůdami letošního ročníku se staly 
Ryzlink rýnský s 13 zastoupeními, Ryzlink vlašský s 11 zastoupeními, Ru-
landské modré, Veltlínské zelené, Chardonnay a Merlot se 7 zastoupení-
mi, Rulandské bílé s 6 zastoupeními, Tramín červený se 5 zastoupeními, 
Sauvignon a Cabernet Sauvignon se 4 zastoupeními a Frankovka, Muškát 
Moravský, Pálava a Sylvánské zelené se 3 zastoupeními . Dle jakostního 
zařazení je 45 vín v pozdním sběru, 37 vín ve výběru z hroznů, 5 vín VOC, 
4 vína zemská, 3 výběry z cibéb, 2 vína šumivá a výběry z bobulí a 1 víno 
jakostní a slámové . 

Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2018 se  43 víny a ročník 2019 
s 34 víny . Nejstarší víno je z roku 2015 . Nejúspěšnější vinařskou podoblastí 
na Moravě byla podoblast mikulovská s 30, dále velkopavlovická s 24, slo-
vácká s 23 a znojemská s 18 víny . Vinařská oblast Čechy bude zastoupena  
3 víny z mělnické podoblasti . V letošním roce byly nejúspěšnější tyto fir-
my: Zámecké vinařství Bzenec s .r .o . s 10 víny, Vinselekt Michlovský a .s . se 
7 víny, VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a .s . se 6 víny, ZNOVÍN ZNOJMO a .s . 
a Ing . Miroslav Volařík s 5 víny, Štěpán Maňák a Moravíno s .r .o . se 4 víny, 
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a .s ., Kamil Prokeš s .r .o . a Vinař-
ství LAHOFER, a .s . se 3 víny . Celkem dodá vína do expozice Salonu vín  
52 vinařských firem . 

  Ing . Marek Babisz
  hlavní sommelier Národního vinařského centra
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Národní soutěž vín – celkově přihlášeno 2 541 vín
5 nominačních soutěží a jejich šampioni

   Vinařská podoblast Znojemská 
Veltlínské zelené 2019, VOC Znojmo, č.š. 14519 – Vinařství LAHOFER, a.s.

   Vinařská podoblast Mikulovská 
Rulandské bílé 2019, pozdní sběr, č.š. 847 – MORAVÍNO s.r.o.

   Vinařská podoblast Velkopavlovická 
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr, č.š. L8002 – Kamil Prokeš s.r.o.

   Vinařská podoblast Slovácká 
Sauvignon 2019, výběr z hroznů, č.š. 0419/SGB – Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona Šebestová

   Vinařská oblast Čechy 
Rulandské bílé 2018, pozdní sběr, č.š. 8/18 – Česká zemědělská univerzita v Praze

První kolo
Na základě nominací přihlášeno 1 547 vín 
Top 400 vín postupuje do finálního kolo

Finální kolo
Vybráno 100 vín s titulem „Zlatá medaile Salon vín 2021“, 
šampion a vítězové kategorií
Na základě bodového ocenění vybráno 236 vín 
s titulem „Stříbrná medaile Salon vín 2021“

postupuje 400 vín

přihlášeno 1 547 vín

100 vín
Zlatá medaile 
Salon vín 2021

236 vín 
Stříbrná medaile Salon vín 2021

www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

Více informaci: www.narodnisoutezvin.cz nebo www.salonvin.cz
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Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2021
Poslání a cíl Soutěže
Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí sou-

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

Cílem je vybrat Šampiona, Vítěze kategorií a ocenit dle tohoto statutu 
nejlepší vína zlatými a stříbrnými medailemi Salonu vín ČR prostřednictvím 
profesního vícekolového soutěžního systému Národní soutěže vín .

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

těže a vlastníkem ochranné známky „Salon vín“ a provozovatelem expozice 
Salonu vín České republiky . 

Svaz vinařů České republiky je odborným garantem systému Národní 
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 pod-
oblastech (oblasti), a to:

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

b) 44 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12 resp . 4 - 45 g/l zb . 
cukru)
c) 20 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb . cukru) 
d) 8nejvýše hodnocená vína v kategorii D (růžová vína a klarety)
e) 8 nejvýše hodnocená vína v kategorii G (sekty s . o .)

Podmínkou postupu do druhého kola je zisk min . 80 bodů . V případě ne-
splnění minimálního bodového hodnocení při výběru podle bodů a) až e) 
budou zbylá vína do celkového počtu 400 vybrána z kategorií A a E podle 
absolutního zisku bodů bez ohledu na podoblasti/oblast .

Udělení cen soutěže
Vínům, hodnoceným ve druhém kole, budou udělena následující oceně-

ní:
„Šampion Salonu vín – národní soutěže vín ČR“ – bude udělen nejvý-

še 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 
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přihlášených 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 2021 

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

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

b) 11 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12 resp . 4 - 45 g/l zb . 
cukru)
c) 5 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb . cukru) 
d) 2 nejvýše hodnocené víno v kategorii D (růžová vína a klarety)
e) 2 nejvýše hodnocená vína v kategorii G (sekty s . o .)

Podmínkou pro získání zlaté medaile je hodnocení min . 84 bodů ve dru-
hém kole . V případě nesplnění minimálního bodového hodnocení při vý-
běru podle bodů a) až e) budou zlatou medailí oceněna vína do celkového 
počtu 100 vybrána z kategorií A a E podle absolutního hodnocení bez ohledu 
na podoblasti/oblast . 

Počet vín, oceněných zlatou medailí, je omezen na 10 vín od jednoho při-
hlašovatele . V případě přesáhnutí tohoto limitu si může přihlašovatel vybrat 
10 svých vín, oceněných zlatou medailí . Ostatní vína budou oceněna stří-
brnou medailí za předpokladu splnění minimálního bodového hodnocení 
uvedeného v předchozím bodu .

Vína, která budou oceněna zlatou medailí Salonu vín ČR, budou celo-
ročně 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 2021 . Pod-
mínkou pro udělení stříbrné medaile je bodové hodnocení ve druhém kole 
min . 84 bodů . Vybraná vína, oceněná stříbrnou medailí Salonu vín, budou 
dle uvážení organizátora prezentována ve formě krátkodobých prezentací 
v degustační expozici Salonu vín, příp . na jiných prezentačních akcích .

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

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

Šampion soutěže a vítěz kategorie A
Pinot blanc (Rulandské bílé), pozdní sběr, 2018, č . šarže P/PB/18 
THAYA VINAŘSTVÍ, SPOL . S R .O .

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

Vítěz kategorie B 
Ryzlink vlašský, výběr z hroznů, 2017, č . šarže 1719
Ing . Miroslav Volařík 

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

Vítěz kategorie C 
Ryzlink vlašský, výběr z cibéb, 2017, č . šarže L7007
Kamil Prokeš s .r .o .

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

Vítěz kategorie D 
Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr, 2019, č . šarže 18/19
Střední vinařská škola Valtice, p .o .

Kategorie E – vína červená suchá (do 4 g/l zb . cukru)

Vítěz kategorie E
Rulandské modré, výběr z hroznů, 2015, č . šarže 5515
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a .s .

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

Vítěz kategorie G
Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno, 2015, č . šarže 16028C
BOHEMIA SEKT, s .r .o .

Cena za nejlepší kolekci vín 
Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .
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Komise hodnotitelů 2 . kola Salonu vín 
– Národní soutěže vín ČR 2021
Předseda hodnocení
prof . Ing . Josef Balík, Ph .D . 

Ředitel soutěže
Ing . Pavel Krška

Enolog
Ing . Marek Babisz 
  
Komise: K01 a K06 
Předseda komise: doc . Ing . Mojmír Baroň, Ph .D .
Členové:  Vít Sedláček, Vladimír Tetur, Ing . Luboš Oulehla, Ing . Libuše 
Vrbová

Komise: K02 a K07
Předseda komise: Libor Nazarčuk
Členové:  Ing . Jakub Šamšula, Karel Novotný, Libor Jestřáb, Ing . Pavel 
Chrást

Komise: K03 a K08
Předseda komise: Ing . Iva Šantavá
Členové: Mgr . Ing . Marek Šťastný, Josef Valihrach ml ., Ing . Zdeněk Tré-
šek, Ing . Petr Ptáček, 
  
Komise: K04 a K09
Předseda komise: Ing . Michal Kumšta, Ph .D .
Členové: Ing . Bořek Svoboda, Michal Šetka, Ing . Martin Nesvadba, Ing . 
Tomáš Javůrek
 
Komise: K05 a K10
Předseda komise: Ing . Kamil Prokeš, Ph .D .
Členové: Radovan Varga, Ing . Pavel Vajčner, Ing . Jan Bezchleb, Ing . Miloš 
Vidlář
 
Komise pro výběr Šampiona
Předseda komise: prof . Ing . Josef Balík, Ph .D . 
Členové: Ing . Kamil Prokeš, Ph .D ., Ing . Michal Kumšta, Ph .D ., doc . Ing . 
Mojmír Baroň, Ph .D ., Libor Nazarčuk, Ing . Iva Šantavá, Michal Šetka, Ing . 
Jakub Šamšula, Ing . Martin Nesvadba
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Průvodce návštěvníka expozicí 
Salonu vín ČR 2021

Vína, oceněná Zlatou medailí „Salon vín České republiky“, jsou celo-
ročně prezentována ve veřejné degustační expozici ve sklepních prosto-
rách 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 dozvě-
dět 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 lite-
ratury, degustačních sklenic, sommelierských potřeb atd .

Recepce degustační expozice Salonu vín ČR slouží zároveň jako infor-
mační centrum moravských a českých vín .

Expozice vín „Salon vín České republiky“ je umístěna v historických 
budovách zámku ve Valticích, v prostorách Národního vinařského cen-
tra, 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“ – Lednic-
ko-valtickém areálu, zapsaného v registru světového kulturního a přírod-
ního 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 prezentač-
ním boxu každého vína, tak v katalogu . Během degustace je návštěv-
níkům 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 návštěv-
níka, příp . na pár)
*** SLEVA -10 % NA PROGRAM A1 NEBO A2 PRO DRŽITELE PLATNÉ VSTU-
PENKY 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) ***

B - Degustace s „By The Glass“ - kredit 100 kč
Možnost individuálně ochutnat vybranou kolekci až 16 vín s využitím mo-
derního výdejníku vín značky „By The Glass“ . Počet degustovaných vín zá-
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visí na výši zakoupeného kreditu . Je možno zakoupit samozřejmě násobky 
kreditu (200 Kč, 300 Kč atd .) . Nevyčerpaný kredit se nevrací zpět .
Vratný depozit na degustační kartu: 200 Kč .

C - Řízené degustace (jen pro skupiny)
Degustace vybraných vzorků řízené sommelierem . Počet účastníků těch-
to programů je min . 8, max . cca 45 osob . Termín řízené degustace do-
poručujeme 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 progra-
mu je cca 40 - 50 minut .

Ceny uvedeny včetně DPH 21 % . 
Možnost platby: hotově v CZK a EUR, platební karty VISA, EC/MC a Ame-
ricanExpress

Informaci o výskytu konkrétních alergenů v nápojích a pokrmech 
žádejte u obsluhy .

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 2021 . O aktuální otevírací
době, programech a cenách se informujte na www .salonvin .cz .

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

jsou tradičními informacemi o vínech oceněných Zlatou medailí „Sa-
lon vín České republiky 2021“, se kterými se návštěvník expozice setká na 
informačních tabulích . Tento nesoutěžní systém hodnocení a grafické-
ho 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 sou-
středili na plnost a extraktivnost vína . Méně bodů za komplexnost značí, 
že víno bylo z pohledu své chuťové stavby neúplné, v harmonii degustáto-
ři hodnotili stupeň vyváženosti vjemů a v potenciálu zrání schopnost vína 
dalšího ležení na lahvi . Celková mohutnost vína byla vyjádřená plochou, 
kterou jednotlivé parametry vína na grafu vymezily, a její hodnota byla 
vyjádřena v procentech z maximálně možné plochy . 

Druhý síťový graf je zaměřen na popis charakteristických vlastností 
vůně a aroma vína . Výběr jednotlivých hodnocených znaků se mění podle 
toho, zda se jedná o bílé, růžové nebo červené víno . Některé z aromatic-
kých složek byly výrazné a dosáhly na grafu vysokých hodnot, jiné mohou 
zcela chybět . Jejich spojením vznikl aromatický profil charakteristický pro 
každé hodnocené víno . Podle tvaru aromatického profilu lze také vysledo-
vat, která vína si byla aromaticky blízká či naopak vzdálená .

Příklad profilu struktury a mohutnosti vína:

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

Č. vzorku:  100

Označení vzorku:  Tramín červený   2017,  výběr z bobulí

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

Oblast/podoblast: Morava/Znojemská

Č. šarže:  01743

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

Bodové hodnocení:  100,00

Poznámka:  

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

Příklad aromatického profilu vína (bílé víno):

Podrobnější popis jednotlivých parametrů pro jednotlivé typy vín:

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

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

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

Č. vzorku:  100

Označení vzorku:  Tramín červený   2017,  výběr z bobulí

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

Oblast/podoblast: Morava/Znojemská

Č. šarže:  01743

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

Bodové hodnocení:  100,00

Poznámka:  

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

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

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

  Metodika © Národní vinařské centrum, o .p .s .
  Autoři: J . Balík, P . Krška, M . Babisz
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Slovníček
Vocabulary
Wörterbuch
 
 Evidenční číslo vína Catalogue number 
  Evidenznummer  
  des Weines

 Odrůda Grape Variety 
  Sorte

 Jakost, označení Quality status 
  Qualität

 Ročník Vintage 
  Jahrgang

 Vinařská oblast Wine region 
  Weinbaugebiet

 Vinařská podoblast Wine sub-region 
  Weinbauuntergebiet

  Vinařská obec Wine commune 
  Weinbauort

 Viniční trať Vineyard 
  Riede

 Číslo šarže Production batch 
  Erzeugungspartie

 Obsah zbyt . cukru slovně Residual sugar 
  Restzucker

 Datum sklizně Date of harvest 
  Datum der Weinlese

 Výnos na hektar Yield per hectare 
  Ertrag pro Hektar

 Cukernatost moštu Must-weight 
  Zuckergehalt im Most

 Obsah zbytkového cukru Residual sugar 
  Restzucker

 Obsah kyselin Total acidity 
  Säuregehalt



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz
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 Počet lahví partie Number of bottles 
  Flaschenmenge

 Obsah alkoholu Alcohol by volume 
  Alkoholgehalt

 Bezcukerný extrakt Sugarless extract 
  Zuckerfreier Extrakt

Senzorická charakteristika vína Sensory characteristics of wine
  Sensorische Charakteristik 
  des Weines

 Další informace Other information  
  Weitere Informationen

 Doporučená lahvová zralost Recommended maturation
  period in bottle 
  Empfohlene Flaschenreife

 Výrobce Producer 
  Produzent

 Charakteristika výrobce Producer characteristics 
  Charakteristik des Produzenten

 Telefon Telephone 
  Telefon

 Počet pracovníků Number of employees 
  Arbeiterzahl

 Rozloha vinic Total vineyard planting 
  Weingartenfläche

  Roční produkce Annual production  
  Jährliche Produktion

 Vaše poznámky Your notes 
  Ihre Bemerkungen
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Přihlaste se na WiFi síť Salonu vín . 
Na stránce  www .salonvin .cz můžete využít on-line katalog vín v Salonu . 

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

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

On line katalog a návštěvnické hlasování 
ve vašem smart-phonu přímo v expozici 
Salonu vín

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slámová vína, likérová vína).

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

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

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

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

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

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

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

www.salonvin.cz

DEGUSTAČNÍ PROGRAMY SALONU VÍN ČRČíslo
vstupenky

Kód
vstupenky

W
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einsalon der Tschechischen Republik
VSTU

PEN
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vydávané v rámci obecně-prospěšné činnosti 
Národního vinařského centra:  

plakáty, brožury o odrůdách, aromakruh,  
visačky na láhve a další

INFORMAČNÍ 
A NAUČNÉ MATERIÁLY

O NAŠICH VÍNECH

www.vinarskecentrum.cz
sekce E-shop
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NAKUPUJTE POHODLNĚ
PŘES E-SHOP

www.vinarskecentrum.cz
sekce E-shop

Vína kolekce Salonu vín, dárkové poukazy,  
knihy o víně, sommelierské potřeby a textil, 

obalové materiály na vína,  
propagační materiály, plakáty a další.



Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 

 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2019
pozdní sběr
Perná
Levá klentnická
suché
23. 10. 2019
6,60
23,0
9323
8 400    
2,3
6,4
13,7
24,5
Tento vlašák z Levé klentnické je ukázkou, 
jak skvělé se rodí vlašáky na Pálavě. Vliv 
vápencových kopců a unikátního mikrokli-
ma mu dává projev s vůní růžového grepu 
a bylin a pevnou minerální chutí.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Velká zlatá medaile Mikulovská pod-
oblast NSV 2020, Zlatá medaile Oenoforum 
2020, Zlatá medaile Vinoforum Chrudim 
2020, Velká zlatá medaile Valtické vinné 
trhy 2020, Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2027
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

27

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

1
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
výběr z hroznů
Perná
Goldhamer
suché
3. 10. 2018
3,50
24,0
836
5 400    
3,1
6,6
13,8
23,5
Víno citronové barvy se zlatými odlesky. 
Ve vůni se projevuje tóny žlutého ovoce  
a rozkvetlých květů. Na pozadí se obje-
vuje medově-botrytický projev a nádech 
grepové kůry. Chuť je bohatá, vyniká svou 
kořenitostí a energickou limetkovou kyse-
linkou. Dlouhá dochuť je podpořena mine-
rální slaností.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Zlatá medaile Mikulovská podoblast 
NSV 2020, Velká zlatá medaile Valtické vin-
né trhy 2020, Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2030
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

2
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

 
Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2019
pozdní sběr
Velké Němčice
Punty
suché
2. 10. 2019
6,50
22,2
L9001
1 350    
3,9
6,9
12,5
24,2
Ušlechtilý minerální buket s působivými 
projevy citrusů, vlašských ořechů a kan-
dovaného ovoce vytváří podmanivou chu-
ťovou kompozici kovově-slaného nádechu, 
bohaté kořenitosti a minerálnosti, s pří-
jemnou dochutí citrusového ovoce.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín 
Velkopavlovická podoblast 2020, Zlatá me- 
daile Salon vín 2021
2021–2026
Kamil Prokeš s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

29

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

3
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2019
výběr z hroznů
Březí
Liščí vrch
suché
12. 10. 2019
5,80
25,0
912
2 000    
4,7
6,5
14,7
27,9
První ročník Ryzlinku vlašského pod spo-
lečnou etiketou vinařského spolku Duna-
jovské kopce. Víno s výrazně minerálním 
projevem a vysokou vyzrálostí hroznů má 
sytě zlatou barvu. Vůně se projevuje tóny 
sušených bylin, citrusů a medu. V chuti 
podobně bohaté, připomíná sušené ovo-
ce, které pokračuje až do dlouhého závěru.
Prague Wine Champion Prague Wine Tro-
phy 2020, Zlatá medaile Mikulovská pod-
oblast NSV 2020, Zlatá medaile Salon vín 
ČR 2021
2021–2027
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

4



30

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2019
pozdní sběr
Perná
Pravá klentnická
suché
5. 11. 2019
6,20
24,0
1942
3 350    
4,7
7,4
13,0
25,8
Tento vlašák je velkou perlou perenských 
tratí. Rozmanitou vůni i chuť po citrusech 
a bylinkách doplňuje výrazně minerální 
konec. Víno je velmi perzistentní, harmo-
nické a je vhodné i k archivaci.
Zlatá medaile  Král vín 2020, Zlatá medaile 
Valtické vinné trhy 2020, Velká zlatá me-
daile Mikulovská podoblast Národní sou-
těž vín 2020
2021–2027
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

5
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

 
 

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2019
pozdní sběr
Březí
Ořechová hora
suché
14. 10. 2019
4,10
22,5
909
17 750    
6,4
6,4
13,9
26,4
Víno sytější zlaté barvy se zelenkavým 
odleskem. Vůně je bohatá, s typickým 
bylinně-ovocným charakterem. Projevu-
je se tóny čerstvého grapefruitu, zralých 
broskví a citronového tymiánu. Postupně 
přechází až do sladce medového závěru. 
Celkový vjem pokračuje i v chuti, která je 
rozmanitá, šťavnatá, s bylinnou dochutí  
v závěru.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Zlatá medaile Mikulovská podoblast 
NSV 2020, Stříbrná medaile Vinař roku 
2020, Stříbrná medaile Vinoforum Chru-
dim 2020, Zlatá medaile Valtické vinné trhy 
2020, Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2027
VINAŘSTVÍ  
MIKROSVÍN  
MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

32

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

6



Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace: 

 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
pozdní sběr
Perná
Goldhamer
suché
18. 9. 2018
13,50
22,4
3568
6 700    
5,3
6,3
14,5
24,4
Nazrálý buket zavařených rynglí a meru-
něk doplňuje sladkost rozinek s pálavskou 
flórou v závěru. V chuti je víno plné, vrs-
tevnaté, výrazně kořenité s dlouhým me-
dovým závěrem.
5* mezi nejlepšími víny TOP 77 2020, Vítěz 
kategorie v soutěži Výběr fakultního vína 
pro akademický rok 2020/2021 ESF MUNI, 
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

7
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

 
Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
výběr z hroznů
Březí
Ořechová hora
suché
26. 9. 2018
7,10
25,5
823
7 200    
6,4
6,3
13,9
26,2
Víno barvy lipového květu. Po přivonění 
se představuje vůní růžových grapefruitů, 
tymiánového medu a sušených rozinek. 
Chuť je hebká a zakulacená, s jemně květi-
nových charakterem. V závěru se na patře 
projevuje jemně mandlová dochuť.
Co chutná mladým 2020 - neMedaile, Pra-
gue Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Zlatá medaile Mikulovská podoblast 
NSV 2020, Zlatá medaile Oenoforum 2020, 
Velká zlatá medaile Concours Mondial de 
Bruxelles 2020, Zlatá medaile Valtické vin-
né trhy 2020, Zlatá medaile Salon vín ČR 
2021
2021–2028
VINAŘSTVÍ  
MIKROSVÍN  
MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

34

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

8
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Neuburské / Neuburger
2019
pozdní sběr
Novosedly
Stará hora
polosuché
17. 10. 2019
7,50
23,0
06/19
3 750    
8,2
5,3
13,0
22,2
Barva vína je žlutá se zlatavými odles-
ky letního slunce. Vůně je harmonická  
s muškátovými a jemně hluchavkovými tóny  
a s nádechem letního ovoce. Chuť je plná 
a extraktivní. Limetku, květový med a v zá-
věru jemné grepové tóny ukončuje příjem-
ná mineralita.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2020,  
Zlatá medaile Mikulovská podoblast NSV 
2020
2021–2024
Vinařství Kovacs s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

35

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

9
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Neuburské / Neuburger
2019
pozdní sběr
Miroslav
Weinperky
suché
14. 10. 2019
7,00
22,0
9370
22 200    
5,7
6,8
12,5
22,7
Starobylá odrůda Neuburské má své věrné 
příznivce, kteří jistě přivítají i tuto atrak-
tivní šarži z ročníku 2019. Po přivonění 
objevíte tóny po rozinkách, meruňkách  
a vanilce. V ústech potěší svou svěžestí, 
čistotou a délkou chuti. Příjemná je pří-
chuť po zeleném banánu, rynglích a křu-
pavém angreštu. 
Zlatá medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2020 
znojemská podoblast, Zlatá medaile SA-
LON VÍN 2021
2021–2028
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

36

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

10

Znovín Znojmo

neuburské

0,75 l

S U C H É

bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC MIROSLAV
VINIČNÍ TRAŤ WEINPERKY

2019

alk. 12,5 % obj.
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené 
/ Grüner Veltliner
2019
pozdní sběr
Vrbovec, Hostěradice
Šác, Volné pole
suché
12. 10. 2019
4,20
22,0
1907
2 550    
1,2
6,2
13,5
22,0
Zářivě citronově žlutá barva s měděnými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čis-
tá, pikantně nazrálá, s nádechem žlutých 
květů, mandlového jádra a kdoule. Chuť je 
šťavnatá a pikantní, s příjemnými minerál-
ními podtóny a ovocnou živou kyselinou. 
Dlouhý závěr. 
Šampion Víno Jihomoravského kraje 2020, 
Víno kvasí na vlastních kvasinkách, v ne-
rezových tancích a v akátových sudech.
2021–2031
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

37

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

11
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené 
/ Grüner Veltliner
2019
pozdní sběr
Velké Pavlovice
Nadzahrady
suché
18. 10. 2019
12,00
22,0
1019
10 700    
2,7
6,2
13,0
23,0
Víno se zlatou až medovou barvou má pří-
jemné aroma slaměnek, sušeného sena  
s lehkým nádech akátového květu. V chuti 
se snoubí čerstvý zelený pepř, květnatost 
louky a broskvový kompot.
Zlatá medaile Oenoforum 2020, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín Velkopavlovická 
podoblast 2020, Zlatá medaile Král vín 
2020
2021–2025
Šlechtitelská stanice vinařská 
Velké Pavlovice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

38

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

12

-  2019  -

Veltlínské zelené
víno s přívlastkem

pozdní sběr
suché
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené 
/ Grüner Veltliner
2019
VOC Znojmo
Hrádek
Vinohrady ke Křídlůvkám
suché
26. 9. 2019
5,50
21,6
14519
9 350    
3,8
6,0
13,0
22,5
Příjemné víno s lákavou zlatavě zelenou 
barvou, v jehož vůni najdete typickou pe-
přnatost, minerálnost a lehkou mandlo-
vou dochuť. Chuť je plná, pikantní, s velmi 
příjemnou kyselinkou.
Šampion, vítěz kategorie a velká zlatá me-
daile – Národní soutěž vín Znojemské po-
doblasti 2020
2021–2026
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

39

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

13

černá P185 P877 červená matná metalická fólieM. Stránský michal@sky.cz 602 749 386 údaj pro EAN kód: 8595233006056
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené 
/ Grüner Veltliner
2019
pozdní sběr
Přítluky
Přítlucká hora
suché
19. 9. 2019
6,50
21,0
09/2019
3 350    
4,4
6,9
12,5
25,0
Zlatavé víno s jemně květnatou vůní a har-
monickou chutí s minerálním závěrem.
Zlatá medaile FESTWINE 2020, Stříbrná 
medaile Velkopavlovická podoblast Ná-
rodní soutěž vín 2020, Stříbrná medaile 
Grand Prix Vinex 2020
2021–2022
VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

40

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

14

2019

Veltlínské
zelené 

Jakostní víno s přívlastkem

POZDNÍ SBĚR
SUCHÉ
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené 
/ Grüner Veltliner
2018
pozdní sběr
Skoronice
Slíny
suché
9. 10. 2018
4,10
24,5
8573
4 000    
5,0
6,4
13,6
24,4
Sytější zlatá barva s citronovými odlesky. 
Vůně má příjemnou intenzitu a projevu-
je se tóny kdoulí a bílého pepře. Chuť je 
středně plná, s příjemnými ovocnými pod-
tóny a jemně minerálním závěrem.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Velká zlatá medaile Slovácká podob-
last NSV 2020, Zlatá medaile Oenoforum 
2020, Bronzová medaile Decanter 2020, 
Zlatá medaile Salon vín ČR 2021
2021–2025
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

41

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

15
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
Další informace:

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené 
/ Grüner Veltliner
2019
výběr z hroznů
Perná
Věstonsko
suché
4. 10. 2019
4,50
24,0
1924
2 700    
5,0
7,8
14,0
24,2
Excelentní veltlín z vinice Věstonsko, jejíž 
stáří je 53 let. Macerací rmutu po dobu 48 
hodin a následnou 10 měsíční batonáží se 
zrodilo velmi pepřové, minerální a extrém-
ně plné víno.
Zlatá medaile Salon vín 2021 
2021–2028
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

42

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

16
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Veltlínské zelené 
/ Grüner Veltliner
2015
výběr z hroznů
Petrovice
Kokusové hory
polosuché
10. 11. 2015
7,00
24,2
5017
33 100    
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 zbytkové-
ho cukru a celkových kyselin. Terroir viniční 
trati se odráží v bohatosti a minerálnosti 
tohoto výjimečného vína. V chuti se proje-
vuje i velká vyzrálost hroznů. 
Zlatá medaile VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2018, 
Zlatá medaile VINOFORUM 2018, Zlatá me-
daile MICHELANGELO IWS AWARDS 2018, Zla-
tá medaile VINAŘ ROKU ČR 2018,  Stříbrná 
medaile SALON VÍN 2019, Stříbrná medaile 
VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2019, Velká zlatá me-
daile FESTWINE 2019, Velká zlatá medaile 
HRADECKÝ POHÁR VÍNA 2019, Velká zlatá 
medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2019 a 2020 
– znojemská podoblast, Bronzová medaile 
VINAŘ ROKU 
ČR 2019, Stří-
brná medaile 
VINOFORUM 
2019
2021–2025
ZNOVÍN 
ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

43

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

17

Znovín Znojmo

veltlínské Zelené

2015

12,5 % obj. 0,75 l

ČESKÁ REPUBLIKA
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ

VINAŘSKÁ OBEC PETROVICE
VINIČNÍ TRAŤ KOKUSOVÉ HORY

P O L O S U C H É

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

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené 
/ Grüner Silvaner
2018
pozdní sběr
Dobré Pole
Staré
suché
21. 9. 2018
5,70
22,5
8502
3 750    
2,3
6,3
13,0
24,5
Decentní vůně mandarinek, rynglí a máslo-
vých hrušek. V chuti elegantní, výrazně ko-
řenité, s tóny červených pomerančů a sto- 
pou zázvoru v dochuti.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2023
DAVINUS s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

44

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

18
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené 
/ Grüner Silvaner
2019
výběr z hroznů
Mutěnice
Hraničky
suché
11. 10. 2019
8,20
24,0
3419
2 300    
6,1
6,2
12,6
22,6
Víno je zelenožluté barvy. Vůně kandova-
ného ovoce a sušených bylinek. Chuť je 
plná, vícevrstvá se šťavnatým závěrem.
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2020, 
Zlatá medaile Král vín 2020
2021–2025
VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

45

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

19
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé / Pinot blanc
2018
pozdní sběr
Hnanice
U Chlupa
suché
19. 9. 2018
5,00
23,0
P/PB/18
2 400    
3,0
5,6
13,5
20,5
Víno má zlatožlutou až zlatavou barvu. 
Vůně je expresivní s tóny přezrálých hru-
šek a pečené kůrky chleba. Doplňuje ji 
výrazná mineralita. V chuti je víno sofis-
tikované se stopou fermentace a zrání na 
dubových sudech. Převládá vjem mine-
rality a krémovosti. Závěr vína je dlouhý  
a mohutný.
Zlatá medaile Oenoforum 2020, Zlatá me-
daile Co chutná mladým 2020, Zlatá me-
daile NSV – Znojemská podoblast 2020
2021–2028
THAYA vinařství, spol. s.r.o

Evidenční číslo vína:   

46

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

20
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé / Pinot blanc
2019
pozdní sběr
Mikulov
Pod Svatým kopečkem I.
suché
3. 10. 2019
6,00
24,0
847
4 050    
5,1
6,8
13,7
25,2
Žlutá barva. Vůně sladké hrušky s tóny 
ušlechtilého dřeva a medu. Chuť ovocná, 
plná, po žlutém melounu a ananasu.
Champion Národní soutěž vín – Mikulov-
ská podoblast 2020, Velká zlatá medaile 
Valtické vinné trhy 2020
2021–2024
MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

47

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

21




Pod Svatým kopečkem
Mikulov

pozdní sběr

pozdní sběr 2019
Jakostní víno s přívlastkem

bílé, suché

vinaøská oblast Morava
vinaøská podoblast mikulovská

vinařská obec Mikulov
viniční trať Pod Svatým kopečkem I. 

Ev. è. jak.: 54G1-20/14, è. šarže: 847

obsahuje oxid siøièitý

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

Česká republika
Víno z České republiky

www.moravino.cz

alk. 13,5 % obj.

11–13 oC 2024

0,75 l

Rulandské bílé

Žlutá barva. Vůně sladké hrušky 
s tóny ušlechtilého dřeva a medu.

Chuť ovocná, plná, po žlutém melounu 
a ananasu.

Vhodné pokrmy: grilované ryby, 
mořské plody, polotvrdé sýry.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé / Pinot blanc
2019
výběr z hroznů
Vracov
Klínky
suché
18. 10. 2019
7,00
24,0
9242
16 000    
6,6
7,0
12,6
25,7
Víno sytější zlaté barvy. Vůně se předsta-
vuje tóny zralého žlutého ovoce, medu  
a nádechem lískových oříšků. Harmonická 
chuť má lehký zbytkový cukr a šťavnatou 
kyselinku. Na patře se projevuje tóny tro-
pického ovoce, které přechází i do delší 
dochuti.
Prague Wine Prague Wine Trophy 2020, 
Champion a Velká zlatá medaile NSV Slo-
vácká podoblast 2020, Velká zlatá medaile 
Galerie rulandských vín ČR 2020, Zlatá me-
daile Oenoforum 2020, Zlatá medaile Val-
tické vinné trhy 2020, Zlatá medaile Salon 
vín ČR 2021
2021–2027
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

48

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

22
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé / Pinot blanc
2018
výběr z hroznů
Dolní Bojanovice
Zadní hora
suché
25. 10. 2018
5,00
25,0
18119
1 300    
4,7
5,3
13,0
20,0
Vůně vína je příjemná, připomínající ovo-
ce, květiny a jemný nádech chlebovinky. 
Chuť je plná, harmonická, v závěru s jem-
nými grepovými tóny.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2025
CHÂTEAU VALTICE 
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   

49

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

23

Rulandské bílé

Rulandské bílé
výběr z hroznů, 2018

Vůně vína je příjemná, připomínající ovoce, květiny a jemný nádech chle-
bovinky. Chuť je plná, harmonická, v závěru s jemnými grepovými tóny.
Doporučujeme k rybám, vepřovému masu a k sýrům. 
Doporučená teplota podávání je 8–12 °C. Skladujte bez přístupu světla tak, 
aby byl korek zalit vínem. Víno je možné archivovat.

Vinařská oblast Morava
Slovácká podoblast
Vinařská obec Dolní Bojanovice
Viniční trať Zadní hora
Víno s přívlastkem, suché
Víno s prívlastkom, suché
Č. š. 18119, ev. č. jakosti 110J1-20/8

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

Nevratná láhev
Obsahuje oxid siřičitý
Obsahuje oxid siričitý

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

2 0 1 8
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé / Pinot blanc
2018
pozdní sběr
Vracov
Klínky
suché
27. 9. 2018
7,10
24,0
8602
2 000    
8,1
6,3
12,8
24,2
Vůně zralého žlutého ovoce. Chuť je boha-
tá s lehkým zbytkovým cukrem a kořeni-
tostí připomínající vanilku v dochuti.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Velká zlatá medaile NSV Slovácká po-
doblast 2020, Stříbrná medaile Concours 
Mondial de Bruxelles 2020, Zlatá medaile 
Valtické vinné trhy 2020, Zlatá medaile Sa-
lon vín ČR 2021
2021–2028
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

50

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

24
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cuvée Chardonnay 
a Rulandské bílé / Pinot blanc
2018
pozdní sběr
Vracov
Klínky
suché
28. 9. 2018
9,10
22,5 a 24,0
8543
4 000    
2,9
6,0
13,0
23,2
Toto cuvée vzniklo z hroznů trati Klínky  
v poměru 60 : 40, kdy jejich cukernatost při 
sběru dosahovala 22,5 a 24,0 °ČNM. Víno 
je od počátku tvořené v malých a velkých 
sudech s cílem podpořit zrání a výslednou 
strukturu vína.
Prague Gold Prague Wine Trophy 2019, 
Zlatá medaile Cuvée Ostrava 2020, Pra-
gue Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Velká zlatá medaile NSV – Slovácká 
podoblast 2020, Zlatá medaile Oenoforum 
2020, Stříbrná medaile Concours Mondial 
de Bruxelles 2020, Bronzová medaile De-
canter 2020
2021–2030
Zámecké  
vinařství  
Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

51

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

25
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cuvée Velká Bílá Slípka
2017
moravské zemské víno
Velké Bílovice

suché
26. 9. 2017
8,00
23,5
26-17
1 800    
0,1
5,0
13,5
24,5
Cuvée z odrůdy Chardonnay 85% a Ruland-
ské šedé 15% zrající v 12 měsíců v bariko-
vých sudech na jemných kalech. Elegantní 
plné víno ve vůni i v chuti s jemnými tóny 
dřeva a vanilky, přecházející v dlouhém zá-
věru do vyzrálých hrušek.
Zlatá medaile Národní soutěž vín – Velko-
pavlovická podoblast 2020, Zlatá medaile 
Král vín České republiky 2020
2021–2030
Vinné sklepy Zapletal

Evidenční číslo vína:   

52

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

26
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2017
moravské zemské víno
Nový Přerov
Na štrekách
suché
11. 9. 2017
13,60
22,6
3298
1 350    
0,1
4,5
14,0
21,1
Nazrálý buket žlutomasých peckovin do-
provází v chuti rozinky, zavařené meruňky 
s lehkým závěrem karamelovaného Crème 
brûlée.
Zlatá medaile NSV – Mikulovská podoblast 
2020, Zlatá medaile Salon vín 2021, Stříbr-
ná medaile AWC Vienna 2020
2021–2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

53

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2017
pozdní sběr
Vracov
Klínky
suché
4. 10. 2017
9,00
22,5
7498
2 700    
1,7
8,3
12,5
23,1
Víno sytější zlaté barvy. Vůně se před-
stavuje tóny zralých rynglí, karamelu  
a ušlechtilého dřeva. Plná a kořenitá chuť 
vyniká bohatým extraktem, pikantní kyse-
linkou a výbornou středovou plností. Víno 
zrálo rok na nových barikových sudech.
Prague Gold Prague Wine Trophy 2019, Zla-
tá medaile Oenoforum 2019, Velká zlatá 
medaile Danube Wine 2019, Vítěz kategorie 
Galerie rulandských vín 2019, Zlatá medai-
le Král vín 2019, Stříbrná medaile Salon 
vín ČR 2020, Prague Premium Gold Prague 
Wine Trophy 2020, Bronzová medaile De-
canter 2020
2021–2030
Zámecké  
vinařství  
Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

54

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 

 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2019
pozdní sběr
Valtice
Kačisdorfské pole
suché
11. 10. 2019
3,94
24,0
851
5 700    
2,7
7,1
14,3
25,3
Zlato žlutá barva. Vůně exotického ovoce – 
ananasu a papáji. Chuť plná, harmonická, 
po zralých meruňkách a melounu, s tóny 
ušlechtilého dřeva.
Zlatá medaile Národní soutěž vín – Miku-
lovská podoblast 2020, Stříbrná medaile 
Grand Prix Vinex 2020, Stříbrná medaile 
Vinum Juvenale 2019
2021–2024
MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

55

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

29



Kačisdorfské pole
Valtice

pozdní sběr

pozdní sběr 2019
Jakostní víno s přívlastkem

bílé, suché

vinaøská oblast Morava
vinaøská podoblast mikulovská

vinařská obec Valtice
viniční trať Kačisdorfské pole

Ev. è. jak.: 54G1-20/24, è. šarže: 851

obsahuje oxid siøièitý

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

Česká republika
Víno z České republiky

www.moravino.cz

alk. 14,0 % obj.

11–13 oC 2024

0,75 l

Chardonnay

Zlato žlutá barva. Vůně exotického 
ovoce – ananasu a papáji. Chuť plná, 
harmonická, po zralých meruňkách 

a melounu, s tóny ušlechtilého dřeva.
Vhodné pokrmy: vepřové steaky, 

polotvrdé sýry.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2018
výběr z hroznů
Hýsly
Hýselská hora
suché
11. 10. 2018
5,50
24,0
1853
2 900    
2,9
6,3
13,5
25,0
Víno zlatavé barvy a žlutým odleskem. Vý-
raz vůně je s projevem propolisu, medové 
plástve a lískových oříšků. Chuť je jemná  
s krémovým závěrem, které víno získalo 
vyzráváním na jemných kvasničních kalech.
Zlatá medaile Prague wine Trophy 2019, 
TOP 77 2019, Stříbrná medaile Hradecký 
pohár vín 2019
2021–2025
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

56

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

30

Chardonnay

krášleno a kvasnicích
• výběr z hroznů •

2018
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2017
výběr z hroznů
Mikulov
Turold
polosuché
14. 10. 2017
6,20
25,0
17047
6 700    
7,6
5,0
14,6
25,0
Krásné víno zlatavé barvy, ve vůni je inten-
zivní, s krásnými projevy dobře vyzrálých 
hroznů, ve které vyniká vůně hrušek a bro-
skví, s podtónem lískových oříšků. Chuť je 
plnější, krásně strukturovaná, což napoví-
dá o velkém potenciálu vína. Převládá zde 
ovocná chuť, která koresponduje s vůni 
vína doplněnou o příjemnou kyselinku  
v dlouhém závěru.
Stříbrná medaile SALON VÍN ČR 2020, Stří-
brná medaile Král vín ČR 2020, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín mikulovská pod- 
oblast 2020, Zlatá medaile Prague Wine 
Trophy 2019 a 2020, Zlatá medaile Grand 
Prix Vinex 2020, Zlatá 
medaile OENOFORUM 
2019, Zlatá medaile 
Asia Wine Trophy 2019, 
Zlatá medaile Král vín 
ČR 2019
2021–2023
Vinařství Pavlov, 
spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   

57

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

31
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Chardonnay
2019
pozdní sběr
Šanov
U vinohradu
polosuché
13. 9. 2019
4,20
22,5
9367
13 350    
10,8
6,5
12,7
26,4
Víno světlejší barvy lipového květu. Roz-
manitá vůně s tóny zralého žlutého ovoce 
a propolisu. V chuti středně plné a šťav-
naté s citrusovou kyselinkou. Delší závěr  
s lískooříškovou dochutí.
Zlatá medaile Salon vín ČR 2021
2021–2025
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

58

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

32
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Aurelius
2018
pozdní sběr
Rakvice
Trkmansko
suché
25. 9. 2018
11,20
25,2
3636
7 600    
0,5
5,2
12,5
15,9
Lahvově zralý buket kompotovaného ovo-
ce doprovází sušené bylinky s propoliso-
vým závěrem. V chuti je víno plné kořenité 
s elegancí francouzského dubu v závěru.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2025
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   

59

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

33
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2016
pozdní sběr
Liběchov
Liběchovská
suché
14. 10. 2016
4,90
21,6
NS26/16
5 350    
0,6
6,9
13,0
24,0
Barva vína slámově žlutá až zlatá. Ve vůni 
příjemná lahvová zralost, tóny vyzrálého 
ovoce přecházejí do sušených meruněk, li-
pového květu a medu. Chuť vína je harmo-
nická s velmi příjemnou mineralitou, do-
plněnou o výjimečnou šťavnatou kyselinu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín – vinař-
ská oblast Čechy 2020, Zlatá medaile Lito-
měřický hrozen 2019
2021–2026
Školní statek Středočeského kraje Mělník

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Čechy Mělnická
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr
Vracov
Klínky
suché
8. 10. 2018
7,70
22,0
8544
10 700    
3,7
6,8
12,0
25,5
Víno zlatožluté barvy s pěknou viskozitou. 
Vůně se představuje tóny sušených meru-
něk a zralých broskví, na pozadí podpo-
řené nádechem lipového květu. V chuti je 
víno robustní, s příjemnou plností a citru-
sovou kyselinkou. Dochuť je delší, s lehce 
pikantním závěrem.
Bronzová medaile Decanter 2020, Zlatá 
medaile NSV – Slovácká podoblast 2020, 
Prague Gold Prague Wine Trophy 2020, Zla-
tá medaile Salon vín ČR 2021
2021–2025
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr
Dolní Bojanovice
Staré hory
suché
6. 10. 2018
5,80
22,0
1318U2
1 350    
0,8
6,7
12,5
23,0
Příjemně svěží Ryzlink, který se vyznaču-
je čerstvou barvou se zlatavým odleskem. 
Aroma je postaveno na akátovém květu  
s kořenitým závěrem. Díky zrání na kvas-
nicích v akátových sudech po dobu sedmi 
měsíců je pikantní kyselinka krásně zao-
balena do minerální dochuti.
Zlatá medaile NSV – Slovácká podoblast 
2020
2021–2024
Jiří Uherek

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

36

kyseliny 7 g/l
zb. cukr 5,3 g/l
bezcuk. extrakt 24,5 g/l
č. š. 1318U1
ev. č. jak. 27E-19/12

KRÁŠLENO NA KVASNICÍCH
LUŽICE

NA STRÁNI

RYZLINK RÝNSKÝ

ví n o s  př ív lastkem  P O Z D N Í  S B Ě R
such é 2018

v í n o  s  př ív lastkem  P O Z D N Í  S B Ě R
such é 2018 Alk. obj.0,75 l

Plněno v:
Ing. Jiří Uherek
Dolní Bojanovice
Česká republika

Víno z České republiky
oblast: MORAVA

podoblast: SLOVÁCKÁ
obsahuje oxid siřičitý

12,5 %0,75 l Alk. obj.0,75 l

kyseliny 6,7 g/l
zb. cukr 0,8 g/l
bezcuk. extrakt 23 g/l
č. š. 1318U2
ev. č. jak. 78G1-19/9

KRÁŠLENO NA KVASNICÍCH
DOLNÍ BOJANOVICE

STARÉ HORY

Plněno v:
Ing. Jiří Uherek
Dolní Bojanovice
Česká republika

Víno z České republiky
oblast: MORAVA

podoblast: SLOVÁCKÁ
obsahuje oxid siřičitý

12,5 %0,75 l

Příjemně svěží Ryzlink, který se vyznačuje čerstvou barvou se 
zlatavým odleskem. Aroma je postaveno na akátovém květu s 
kořenitým závěrem. Díky zrání na kvasnicích v akátových sudech 
po dobu sedmi měsíců je pikantní kyselinka krásně zaobalena do 
minerální dochuti. Je velmi vhodný k archivaci.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 

 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2019
pozdní sběr
Lužice
Na stráni
suché
22. 10. 2019
4,00
23,0
9377
5 350    
5,1
7,1
13,1
26,4
Víno sytější žluté barvy. Výrazná vůně s tó- 
ny meruňkového džemu, rozinek a náde-
chem citronové kůry. V chuti šťavnaté, 
široké a na patře s projevem kompoto-
vaných broskví. V závěru jemně krémové  
s delší dochutí.
Zlatá medaile NSV – Slovácká podoblast 
2020, Prague Gold Prague Wine Trophy 
2020, Zlatá medaile Salon vín ČR 2021
2021–2025
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 

 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr
Dobré Pole
Staré
suché
24. 9. 2018
5,80
21,5
826
6 800    
5,5
7,4
12,7
25,5
Víno sytější zlato-žluté barvy. Vůně je 
výrazná a projevuje se tóny zralých nek-
tarinek, meruněk a medu. V chuti je víno 
dobře strukturované, má živou citrusovou 
kyselinku a na patře se projevuje sladkým 
tónem broskvové šťávy. Víno s dlouhou 
perzistencí a jemně medovou dochutí.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Zlatá medaile NSV – Mikulovská pod- 
oblast 2020, Zlatá medaile Oenoforum 
2020, Zlatá medaile Valtické vinné trhy 
2020, Zlatá medaile Salon vín ČR 2021
2021–2030
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr
Vracov
Klínky
suché
8. 10. 2018
7,70
22,0
8581
2 550    
5,2
7,3
12,1
24,2
Vůně je výrazně ovocná s kombinací zra-
lých meruněk a limetek. Chuť je šťavnatá, 
s pevnou kyselinkou a jemně kořenitou 
dochutí.
Prague Gold Prague Wine Trophy 2020, Vel-
ká zlatá medaile NSV – Slovácká podoblast 
2020, Zlatá medaile Oenoforum 2020, Vel-
ká zlatá medaile Valtické vinné trhy 2020, 
Zlatá medaile Salon vín ČR 2021
2021–2028
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2019
VOC Znojmo
Hnanice
Knížecí vrch
suché
17. 10. 2019
7,00
22,6
9357
16 000    
6,1
6,7
13,0
27,0
Poznejte mohutný Ryzlink rýnský 2019  
a oceňte jeho atraktivní vůni po angreš-
tu, grepové kůře a opojné lilii. Ohromí 
Vás svou komplexností, délkou a čistotou 
chuťového projevu. Zaujme příchutí po 
kompotovaných meruňkách, voňavé nek-
tarince a citrusových plodech. 
Zlatá medaile FESTWINE 2020, Zlatá me-
daile HRADECKÝ POHÁR VÍNA 2020, Zlatá 
medaile AWC VIENNA 2020, Stříbrná medai-
le VÍNO BOJNICE 2020, Zlatá medaile SALON 
VÍN 2021
2021–2028
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

40

Znovín Znojmo

RyZlink Rýnský
S U C H É

2019

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA, PODOBLAST ZNOJEMSKÁ
VINAŘSKÁ OBEC HNANICE, VINIČNÍ TRAŤ KNÍŽECÍ VRCH

ČESKÁ REPUBLIKA

Víno Originální Certifikace

0,75 lalk. 13,0 % obj.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2019
VOC Mikulovsko
Perná
Věstonsko
suché
7. 10. 2019
4,20
24,0
1926
4 000    
6,3
7,7
13,5
24,2
Excelentní rýňák vyniká vůní meruněk. 
Víno je velmi bohaté, extraktivní a harmo-
nické, se silným projevem minerálů.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2020, Velká zlatá medaile Král vín 2020, 
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2027
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2017
VOC Bzenec
Bzenec
Zadní hora
suché
20. 10. 2017
6,40
21,4
17898
10 000    
6,5
6,4
12,4
20,3
Sytější zlatá barva s krásnou jiskrností. 
Vyzrálá vůně v sobě spojuje jemně ovocné 
i květinové projevy, patrné jsou už i typic-
ké petrolejové tóny. Ve středně plné chuti 
převládá ovocný charakter s delším mi-
nerálním závěrem a příjemným poměrem 
cukru a kyselin.
Zlatá medaile OENOFORUM 2020, Zlatá me-
daile Král vín 2020, Zlatá medaile Prague 
Wine Trophy 2020
2021–2023
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2018
pozdní sběr
Havraníky
Staré vinice
suché
10. 10. 2018
5,00
21,0
1165/2018
1 350    
8,4
8,2
12,0
24,7
Víno vykazuje odrůdový charakter, který 
se ve vůni a aromatice projevuje inten-
zivním buketem lipových květů, sušených 
meruněk s lučním medem doplněné s pe-
přnatou kořenitostí. Díky lahvové zralosti 
se ve víně začínají objevovat tóny připo-
mínající petrolej. Chuť je svěží a šťavnatá 
s pikantní ocelovou kyselinou. Dochuť do-
provázejí výrazná mineralita a nasládlost 
vyššího extraktu.
Zlatá medaile Salon vín 2021, Stříbrná me-
daile NSV – Znojemská podoblast 2020
2021–2024
Vinicola, s.r.o./Vinařství na Soutoku

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2019
pozdní sběr
Přítluky
U majáku
polosuché
27. 9. 2019
6,00
21,0
17/2019
3 100    
10,3
7,0
12,0
25,4
Zlatavé víno s jemně květnatou vůní pod-
pořené šťavnatou kyselinkou v dochuti.
Zlatá medaile OENOFORUM 2020, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín – Velkopavlovická 
podoblast 2020, Zlatá medaile Grand Prix 
Vinex 2020, Zlatá medaile FESTWINE 2020
2021–2022
VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace: 

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2019
pozdní sběr
Kurdějov
Díly
polosuché
7. 9. 2019
3,50
21,0
11/2019
4 700    
11,9
6,5
12,5
25,1
Potěší zde nuance lučních květů, sušených 
meruněk, marcipánu a žlutého jablka. Víno 
se vyznačuje výraznou mineralitou a svě-
žestí, s „křupavou“ kyselinou, která půso-
bí velmi osvěžujícím dojmem a poskytuje 
tomuto vínu dobrý potenciál k dalšímu 
zrání. Díky vysokému extraktu působí víno 
vyrovnaným a teplým dojmem.
Stříbrná medaile NSV – Velkopavlovická 
podoblast 2020, Zlatá medaile Salon vín 
2021
2021–2023
Rodinné vinařství Břeclav s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

45



71

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Muškát moravský
2019
pozdní sběr
Vrbovec
Šác
polosuché
4. 9. 2019
3,00
22,6
19/151
1 900    
10,0
5,5
12,5
23,6
Víno světle zlatavé barvy, ve vůni i chuti 
převládá typická intenzivní vůně muškátu, 
květu černého bezu a citrusů. Chuť je lehce 
nasládlá s tóny meruněk a medu.
Zlatá medaile AWC VIENNA 2020
2021–2022
Vinařství WALDBERG s.r.o.

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon / Sauvignon blanc
2019
pozdní sběr
Znojmo
Kraví hora
suché
17. 9. 2019
3,50
23,0
19/2019
2 700    
1,9
7,4
14,0
23,9
Intenzivní buket květů černého bezu, zele-
ných citrusů, angreštu a pro Sauvignon ty-
pických hluchavkových tónů. V chuti je víno 
plné, extraktivní a šťavnaté, s tóny limet-
ky, černého rybízu a květů černého bezu. 
Příjemně dlouhá dochuť potěší svěží ky-
selinou a intenzivním minerálním charak-
terem. Díky šetrné technologii zpracování 
působí víno čistým a dobře vyhraněným 
dojmem s překvapivě plnou strukturou  
a komplexností.
Velká zlatá medaile Král vín ČR 2020
2021–2023
Vinicola, s.r.o./Vinařství na Soutoku

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon / Sauvignon blanc
2019
VOC Znojmo
Hnanice
Knížecí vrch
suché
23. 9. 2019
5,50
22,0
SG/1916
4 000    
3,3
6,5
12,9
20,4
Zelenkavá barva s lehce zlatavými od-
stíny. Aromatika je výrazná, expresivní  
s tóny listu černého rybízu, angreštu s dlou-
hou stopou minerality. Chuť je strukturní  
s dominantní kyselinou. V závěru dominu-
je dlouhá mineralita se stopou slanosti.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2024
THAYA vinařství, spol. s.r.o

Evidenční číslo vína:   

74

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon / Sauvignon blanc
2019
pozdní sběr
Žádovice
Fěruňk
suché
3. 10. 2019
6,50
21,6
1918
350    
3,4
6,6
13,0
22,1
Barva Sauvignonu je světle zelenkavé bar-
vy, ve vůni nalezneme kombinaci angreštu, 
josty a třeného listu rybízu. Chuť zaujme 
svěžestí šťavnaté kyselinky doplněné jen 
decentním zbytkovým cukrem.
Champion Grand Prix Vinex 2020, Zlatá me-
daile Bachcus Madrid 2020, Zlatá medaile 
Prague Wine Trophy 2020, Zlatá medaile 
Festwine 2020, Zlatá medaile Hradecký 
pohár vín 2020
2021–2022
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

75

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká
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Sauvignon
2019

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sauvignon / Sauvignon blanc
2018
pozdní sběr
Tasovice
Kamenný vrch
polosuché
12. 9. 2018
7,00
22,2
8337
29 400    
7,8
7,1
12,5
25,5
V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni  
a následně i v chuti převážně tropické tóny 
připomínající ananas, grapefruit, banán, 
broskev, limetku, papáju, mango a mnoho 
dalších „tropických“ plodů. Technologie 
vlastní výroby vína byla směřována tak, 
aby chuť i vůně byla co nejvíce tropická. 
Stříbrná medaile SALON VÍN 2020, Zlatá 
medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN – Znojem-
ská podoblast 2020, Zlatá medaile SALON 
VÍN 2021
2021–2026
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   

76

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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ZNOJMO
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 

 
Další informace:

 
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený 
/ Gewürtztraminer
2019
pozdní sběr
Valtice
Kačisdorfské pole
suché
30. 9. 2019
4,43
24,8
837
6 200    
5,2
5,2
14,5
22,9
Víno zlato žluté barvy s vůní čajové růže  
a rozinek. Chuť plná, kořenitá, po citrusech 
a medu.
Zlatá medaile Národní soutěž vín – Miku-
lovská podoblast 2020
2021–2024
MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

77

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

51




Kačisdorfské pole
Valtice

pozdní sběr

pozdní sběr 2019
Jakostní víno s přívlastkem

bílé, suché

vinaøská oblast Morava
vinaøská podoblast mikulovská

vinařská obec Valtice
viniční trať Kačisdorfské pole

Ev. è. jak.: 77D1-20/37, è. šarže: 837

obsahuje oxid siøièitý

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

Česká republika
Víno z České republiky

www.moravino.cz

alk. 14,0 % obj.

11–13 oC 2024

0,75 l

Tramín červený

Víno zlato žluté barvy 
s vůní čajové růže a rozinek.

Chuť plná, kořenitá, po citrusech a medu.
Vhodné pokrmy: mořské plody, 

krémové dezerty.
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený 
/ Gewürtztraminer
2019
výběr z hroznů
Velké Bílovice
Zadní hora
suché
27. 9. 2019
6,90
24,2
T2/19
7 350    
6,5
6,2
13,5
27,5
Žlutozelená barva se zlatavými odlesky. Ve 
vůni i chuti můžeme cítit maracuju, dračí 
ovoce, melouny, med a v závěru pikantní 
kyselinku podepřenou pepřovitostí.
Zlatá medaile NSV – Velkopavlovická pod-
oblast 2020, Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2024
Rodinné vinařství Skoupil

Evidenční číslo vína:   

78

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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TRAMÍN ČERVENÝ 2019 
Výběr z hroznů TERROIR suché

(Šmatláky – viniční trať Zadní hora)

vinařská trať
vinohrad
cesta
vodní nádrž

Tr

0,75 l

Tramín červený, Víno s přívlastkem  
Výběr z hroznů 2019, suché. 
Morava, Velkopavlovická, Vinařská podtrať Šmatláky  
nedaleko obce Vrbice. Charakter vína významnou měrou  
tvoří masivní mateční podklad i sluneční svit, kterému  
je svah po celý den vystaven. Jedna z nejvhodnějších  
odrůd pro oblast Velké Bílovice je zároveň mnohokrát  
oceněným rodinným klenotem vinařské rodiny Skoupilových.  
V tramínu hledáme především tropické plody a pepřovitost.  
Nalezneme zde i minerálnost a mírnou chuť  
petroleje. Obsahuje oxid siřičitý. Víno z České  
republiky. Č. šarže T2/19, ev.č.jak. 81C1-20/41.  
Plněno vinohradníkem: Vinařství Petr Skoupil,  
Velké Bílovice, Česká republika. www.skoupil.com

Alk. 
13,5 % obj.

10-12 °C 7330 lahví Vepřové, sýry
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Pálava
2019
pozdní sběr
Valtice
Kačisdorfské pole
suché
30. 9. 2019
3,00
24,6
869
4 700    
4,7
5,5
14,4
22,7
Zlatá barva. Citrusová vůně akátového 
květu. Vyvážená chuť s projevem medu  
a sladkého koření.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2020
2021–2024
MORAVÍNO s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

53



Kačisdorfské pole
Valtice

pozdní sběr

pozdní sběr 2019
Jakostní víno s přívlastkem

bílé, suché

vinaøská oblast Morava
vinaøská podoblast mikulovská

vinařská obec Valtice
viniční trať Kačisdorfské pole

Ev. è. jak.: 77D1-20/32, è. šarže: 869

obsahuje oxid siøièitý

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

Česká republika
Víno z České republiky

www.moravino.cz

alk. 14,0 % obj.

11–13 oC 2024

0,75 l

Pálava

Zlatá barva.
Citrusová vůně akátového květu.
Vyvážená chuť s projevem medu 

a sladkého koření.
Vhodné pokrmy: pečené ryby 

a měkké sýry.
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2017
výběr z hroznů
Perná
Purmice
polosuché
13. 10. 2017
6,20
27,0
1719
4 700    
17,8
7,5
14,0
26,4
Vysoká vyzrálost hroznů dala vlašáku  
z Purmice aroma sladkého citronu a li-
pového květu s medovými tóny. V chuti 
dominuje citrusové ovoce, výrazná mine-
ralita a slanost. Vlivem lehké botrytidy na 
hroznech je víno velmi extraktivní, plné  
a harmonické.
Stříbrná medaile Král vín 2018, Zlatá me-
daile Valtické vinné trhy 2019,  Velká zla-
tá medaile Zlatý pohár Česko-Slovenska 
2019, Zlatá medaile Národní soutěž vín – 
Mikulovská podoblast 2020, Zlatá medaile 
Valtické vinné trhy 2020
2021–2028
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   

80

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

54



80

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2018
výběr z hroznů
Velké Němčice
Punty
polosladké
13. 10. 2018
4,50
25,0
L8006
1 350    
22,3
6,5
12,5
25,8
Ušlechtilý medově botrytický buket s pů-
sobivými projevy mandarinek a kandova-
ného ovoce vytváří podmanivou kompozici  
přezrálých hroznů s až cibébovu medovos-
tí a s příjemnou dochutí tropického ovoce 
podpořenou příjemnou kyselinou.
Zlatá medaile Salon vín 2021, Vítěz kate-
gorie a Velká zlatá medaile Národní sou-
těž vín – Velkopavlovická podoblast 2020, 
Stříbrná medaile Salon vín 2020, Zlatá me-
daile Národní soutěž vín Velkopavlovická 
podoblast 2019
2021–2026
Kamil Prokeš s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

81

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

55
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Savilon
2018
výběr z hroznů
Hýsly
Hýselská hora
polosladké
25. 10. 2018
7,50
26,0
1846
5 100    
25,8
6,1
13,0
26,2
Expresivní exotickou vůni čerstvého ovoc-
ného salátu doplňuje v chuti jemný do-
tek lehce páleného francouzského dubu.  
I přes svoji nasládlost chuti si víno udržuje 
svoji perzistentní svěžest.
Zlatá medaile Pardubický festival vín 2019, 
Stříbrná medaile Salon vín ČR 2019, Stříbr-
ná medaile Grand Prix Vinex 2019
2021–2023
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   

82

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

56

Savilon
2018

• výběr z hroznů •
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé / Pinot gris
2018
výběr z hroznů
Vrbovec
Dolina
polosladké
2. 10. 2018
5,40
24,8
6318
9 000    
26,1
6,7
13,0
32,4
Část hroznů tohoto Rulandského šedého 
byla ve vinici Dolina u hrádku Lampelberg 
napadena ušlechtilou botritis cinerea, 
která zkoncentrovala extrakt a vytvořila 
plné, intenzivní, krémové aroma s náde-
chem čerstvého chleba s máslem a me-
dem. V chuti vystupují medově-hrozinkové 
tóny a v závěru sladké tmavé ostružiny.
Zlatá medaile Národní soutěž vín – Zno- 
jemská podoblast 2020
2021–2031
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   

83

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený 
/ Gewürtztraminer
2019
výběr z hroznů
Pavlov
Stará hora
polosladké
20. 10. 2019
4,00
25,6
157
1 200    
29,9
8,0
12,7
25,2
Víno je zlatavě žluté barvy. V buketu zau-
jme bohatou květinovou vůní. V chutí pře-
vládá charakter rozinek, sušeného ovoce 
a medu, doplněný delikátní kořenitostí  
a příjemnou kyselinkou.
Velká zlatá medaile Národní soutěže vín 
mikulovské podoblasti 2020
2021–2029
Vinařství Garčic

Evidenční číslo vína:   

84

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

58
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Muškát moravský
2018
pozdní sběr
Velké Bílovice

polosladké
23. 8. 2018
7,00
21,2
803
8 550    
35,2
5,8
11,0
19,5
Víno sytě zlatožluté barvy, ve vůni silná 
a nazrátá vůně hroznů, černého rybízu  
a bezu. Šťavnaté víno plné vůní a chutí, cí-
tíme plnost a medovost. Odpovídající aro-
matika a pocitová sladkost spolu krásně 
harmonizuje.
Zlatá medaile NSV – Velkopavlovická pod-
oblast 2020, Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2023
Vladimír Tetur

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace: 

 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený 
/ Gewürtztraminer
2015
výběr z hroznů
Boršice u Blatnice
Molvy
polosladké
28. 10. 2015
3,20
24,2
143/15
3 000    
35,5
5,2
13,0
36,2
Zlatožlutá barva s vyšší viskozitou. Inten-
zivní aroma evokuje kandované ovoce, 
pečené jablka a sladké hrozinky. Chuť je 
vyvážená s nádechem botrytidy, kterou 
doprovází lehký podtón koření a grepů. 
Harmonické, plné víno s delší perzistencí.
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2017, Zlatá 
medaile VinoForum 2017, Stříbrná medai-
le Terra Wag Šala 2017, Stříbrná medaile 
Valtické vinné trhy 2018, Stříbrná medaile 
Král vín 2018, Zlatá medaile GRAND PRIX 
VINEX 2018, Stříbrná medaile AWC Vienna 
2018, Prémiová zlatá medaile Prague Wine 
Trophy 2019, Velká zlatá medaile NSV – Slo-
vácká podoblast 2020
2021–2025
VÍNO HRUŠKA s.r.o.

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Pálava
2019
výběr z hroznů
Lednice
Ve starých
polosladké
3. 10. 2019
6,00
25,0
1915
18 700    
36,4
7,2
12,5
24,9
Pálava s krásnou zlatavou barvu. Ve vůni 
najdeme příjemnou kombinaci citrusů, 
meruněk s odrůdovou kořenitostí. V chu-
ti je víno velmi šťavnaté, ovocné, sladěné  
a jemná medovost perfektně podtrhuje 
víno v dochuti.
Velká zlatá medaile Valtické vinné trhy 
2020, Velká zlatá medaile Grand Prix Vinex 
2020, Zlatá medaile Král vín 2020, Zlatá 
medaile NSV - Mikulovská podoblast 2020, 
Zlatá medaile Top 77 vín ČR 2020, Zlatá 
medaile Vinařské Litoměřice 2020, Zlatá 
medaile Festwine 2020, Zlatá medaile Led-
nické vinné trhy 2020
2021–2024
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o.

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink rýnský / Riesling
2017
pozdní sběr
Dobšice
U Hájku
polosladké
17. 10. 2017
4,90
22,6
5817
14 950    
40,2
7,5
11,5
25,3
Elegantní víno zelenkavě zlatavé barvy  
s opojnou nasládlou vůní lipových květů  
a přezrálých meruněk provází příjemná 
vyšší kyselinka i jemné minerální tóny  
s dochutí po meruňkovém džemu. Ovocné 
tóny mladého vína přecházejí při delším 
ležení do minerálně petrolejových nuancí.
Vítěz kategorie a Velká zlatá medaile Ná-
rodní soutěž vín – Znojemská podoblast 
2020
2021–2029
Vinařství LAHOFER, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Sylvánské zelené 
/ Grüner Silvaner
2019
výběr z hroznů
Borotice
Nad Kolářovým sklepem
polosladké
30. 9. 2019
3,60
24,3
01922
2 400    
40,2
7,3
11,3
34,6
Víno s typickou světle žlutou barvou se ze-
lenkavými odlesky. Bohaté aroma je širo-
kou škálou vůní vyzrálých hroznů, medu, či 
meruňkového kompotu. Medovost a tóny 
žlutého angreštu se v ústech rozprostřou 
po požití prvních doušků a společně se 
zbytkovým cukrem, jemuž zdatně sekun-
duje šťavnatá kyselinka, jsou známkou vy-
soké vyzrálosti tohoto výběru.
TOP 77 vín České republiky 2020
2021–2026
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 

 
Další informace:

 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské šedé / Pinot gris
2018
výběr z bobulí
Mikulov
Pod Mušlovem
polosladké
9. 10. 2018
3,10
27,2
1118
3 350    
42,4
7,4
14,0
41,3
Zlatavé víno s vysokou viskozitou. Bo-
hatá botrytická vůně exotického ovoce 
a ušlechtilého dřeva. Chuť je komplexní, 
plná kandovaného ovoce a medu.
Zlatá medaile NSV – Mikulovská podoblast 
2020, Zlatá medaile Král vín 2019, Zlatá me-
daile Texas IWC 2020, Velká zlatá medaile 
Festwine 2020, Stříbrná medaile The Great 
American IWSC 2020
2021–2028
Vican rodinné vinařství

Evidenční číslo vína:   
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Tramín červený 
/ Gewürtztraminer
2017
výběr z bobulí
Miroslav
Weinperky
sladké
9. 10. 2017
5,00
27,2
7356
21 800    
66,8
7,7
11,0
35,6
Víno Vás svede bohatou vůní po šeříku, 
růžích, pivoňkách, ale i perníkovém koření  
a rozinkách. Vaše chuťové pohárky pohladí 
neodolatelným zbytkovým cukrem, osvě-
ženým příjemnou kyselinou. Oceníte líbi-
vou příchuť po banánech, kompotovaných 
meruňkách, marcipánu a medu.  
Zlatá medaile VINOFORUM 2019, Zlatá me-
daile MICHELANGELO IWSA 2019, Stříbrná 
medaile IWSC HONG KONG 2019, Stříbrná 
medaile IWC SAN FRANCISCO 2019, Zlatá 
medaile VINALIES 2020, Velká zlatá medai-
le KRÁL VÍN ČR 2020, Velká zlatá medaile 
OENOFORUM 2020, Velká zlatá NSV – znoj-
emská podoblast 
2020, Stříbrná 
medaile CON-
COURS MONDIAL 
DE BRUXELLES 
2020, Zlatá me-
daile VALTICKÉ 
VINNÉ TRHY 2020
2021–2030
ZNOVÍN 
ZNOJMO, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Z n ov í n  Z n oj m o

Tramín Červený 

2017

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

ČESKÁ REPUBLIKA

B Í L É  V Í N O  S  P Ř Í V L A S T K E M
V Ý B Ě R  Z  B O B U L Í

S L A D K É

příjemný zbytkový cukr
přímo z hroznů

11,0 % obj. 0,5 l
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon rosé
2019
výběr z hroznů
Dolní Bojanovice
Zadní hora
suché
15. 10. 2019
12,40
24,2
41A/2019
1 750    
0,6
7,6
12,9
22,1
Růžové víno se světle lososovou barvou. 
V nástupu vůně dominují ostružiny a malé 
modré ovoce v kombinaci s lehkým jogurto-
vým tónem. Víno je v chuti vyvážené a har- 
monické a plné v dochuti rybízu a ostružin.
Vítěz kategorie a Zlatá medaile Oenoforum 
2020. Tento skvělý Cabernet obsadil druhé 
místo ve velkém Grand Testu růžových vín 
časopisu Wine & Degustation.
2021–2022
Víno Botur s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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CABERNET SAUVIGNON ROSÉ
• 2019 •

výběr z hroznů



92

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon rosé
2019
pozdní sběr
Valtice
Pod Reistnou
polosladké
15. 11. 2019
8,40
22,4
18/19
3 350    
15,2
7,3
12,0
22,6
Víno sytě malinové barvy s výrazně ovoci-
tou vůní, ve které dominují tóny červeného 
rybízu, angreštu a bezového listu. Chuť je 
ovocitá a svěží, zbytkový cukr v příjemné 
harmonii s vyšším obsahem kyselin, dlou-
há perzistence.
Vítěz kategorie Vinum Juvenale 2019, Zlatá 
medaile Valtické vinné trhy 2020
2021–2023
Střední vinařská škola Valtice

Evidenční číslo vína:   
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Cabernet Sauvignon
rosé

POZDNÍ SBĚR

2019

Plněno v: Střední vinařská škola Valtice, p.o., 
Sobotní 116, 69142 Valtice, Česká Republika, 

IČO: 60680318, www.svisv.cz

2019
Cabernet Sauvignon rosé

jakostní víno s přívlastkem
POZDNÍ SBĚR, POLOSLADKÉ

vinařská oblast Morava, podoblast  Mikulovská
vinařská obec Valtice, viniční trať Pod Reistnou

zbytkový cukr: 15,2 g/l  •  kyseliny: 7,3 g/l

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

Ev. č. j.: 34E1-20/54
č. šarže: 18/19
Obsahuje oxid siřičitý

V Í N O  Z  Č E S K É  R E P U B L I K Y
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Zweigeltrebe
2018
jakostní víno odrůdové
Velké Bílovice
Vinohrádky
suché
4. 11. 2018
6,50
20,5
29-18
2 950    
0,7
5,1
13,0
24,2
Barva tmavě granátová. Vůně ovocně na-
zrálá a v chuti jemná tříslovina. Ve vůni  
a chuti můžeme hledat ostružiny a višně.
Zlatá medaile NSV – Velkopavlovická pod-
oblast 2020, Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2027
Sing Wine s.r.o.

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Zweigeltrebe
2018
pozdní sběr
Moravská Nová Ves
Vinohrady
suché
2. 11. 2018
6,50
23,4
1118U
1 800    
0,3
5,7
13,5
31,8
Odebrání veškerého samotoku a teplá 
macerace rmutu daly vzniknout tomuto 
ovocitému a vysoce extraktivnímu Zwei-
geltrebe. Zaujme tak jeho vysoká barva se 
sytým meniskem. Po devítiměsíčním zrá-
ní v dubových sudech je tak předurčeno  
k dlouhému ležení na láhvi. 
Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2020, Zlatá 
medaile NSV – Slovácká podoblast 2020
2021–2026
Jiří Uherek

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka / Blaufränkisch
2016
výběr z hroznů
Němčičky
Růžený
suché
19. 10. 2016
3,80
24,0
25-16
5 350    
0,4
5,3
13,5
28,5
Plné, sametově jemné víno. Ve vůni je to 
košík plný ovoce, kde převládají třešně, 
švestky i čokoládové tóny. Víno je pevné, 
strukturované.
Zlatá medaile KRÁL VÍN 2020, Zlatá medai-
le Frankovka Grand Vins 2017
2021–2023
ZD Němčičky

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Frankovka / Blaufränkisch
2018
výběr z hroznů
Velké Bílovice
Přední hora
suché
20. 10. 2018
4,00
24,6
1826
2 000    
0,4
5,7
14,0
29,2
Víno má krásně, tmavě rudou barvu. Díky 
ležení na nových barikových sudech získa-
lo ve vůni nádech višní, třešní a čokolády. 
Dlouhou dochuť vína doplňuje aroma du-
bového dřeva s tóny vanilky.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2030
Hana Mádlová

Evidenční číslo vína:   

97

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

71

Obsahuje oxid siřičitýPlněno v: 
Hana Mádlová
Velké Bílovice, Česká republika
sklepmistr: Ing. František Mádl
Víno z České republiky
www.malyvinar.com

KYS.: 5,7 G/L • CUKR: 0,4 G/L 
Č. Š.: 1826 • EV. Č. JAK.: 102A1-20/57

Víno s přívlastkem výběr z hroznů
barrique | 2018 | suché 

Vinařská oblast Morava
Vinařská podoblast velkopavlovická

Vinařská obec Velké Bílovice 
Viniční trať Přední hora

Frankovka

Alk.: 14,0% obj. • 0,75 l
Frankovka

2018
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Frankovka / Blaufränkisch
2017
pozdní sběr
Olbramovice
Na vyhlídce
suché
30. 10. 2017
10,30
21,4
3121
11 640    
0,1
5,1
12,5
24,9
Originální vůně zavadlého tabákového lis-
tu doprovází v chuti bujará ohnivost pec-
kového červeného ovoce se strukturova-
nými taniny v dochuti.
Zlatá medaile NSV – Znojemská podoblast 
2020
2021–2030
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace: 

 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré / Pinot noir
2015
výběr z hroznů
Velké Pavlovice
Nadzahrady
suché
16. 10. 2015
4,50
27,0
5515
2 700    
0,3
5,5
14,0
38,8
Víno s barvou tmavé třešně má hebké aro-
ma kandovaných višní a sladkých švestek. 
Elegantní a vyzrálá chuť nese tóny smeta-
ny, jahod a horkých malin.
Víno Parlamentu ČR, Zlatá medaile Oeno-
forum 2020, Zlatá medaile Národní soutěž 
vín – Velkopavlovická podoblast 2020, Zla-
tá medaile Galerie rulandských vín 2020, 
Zlatá medaile Král vín 2020
2021–2050
Šlechtitelská stanice vinařská 
Velké Pavlovice, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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víno s přívlastkem

výběr z hroznů
suché

-  2015  -

Rulandské modré
Barrique
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré / Pinot noir
2018
výběr z hroznů
Nový Poddvorov
Podkovné
suché
2. 10. 2018
9,60
25,0
3/20
2 700    
0,3
5,7
14,0
33,1
Víno temně rubínové barvy s oranžovými 
odlesky. Ve vůni můžete cítit jahodový roz-
var. V chuti najdete vyzrálá povidla, bru-
sinky a čerstvě vyuzené maso. 
Stříbrná medaile Národní soutěž vín 2020, 
Top 77 vín 2020 Víno leželo 8 měsíců na 
hrubých kvasnicích (sur lie) a 15 měsíců  
v sudech, z části barrique. Víno nebylo če-
řeno, ani filtrováno.
2021–2028
Vinné sklepy U Jeňoura/Jan Ivičič

Evidenční číslo vína:   
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j a k o s t n í  v í n o  s  p ř í v l a s t k e m

suché

Vinné sklepy
U Jeňoura

PINOT NOIR

jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů
suché | 2018

vinařská oblast Morava | podoblast slovácká
vinařská obec Nový Poddvorov | viniční trať Podkovné

cukernatost: 25 °ČNM • zbytkový cukr: 0,3 g/l
celkové kyseliny: 5,7 g/l • obsahuje oxid siřičitý

Víno temně rubínové barvy s oranžovými odlesky. 
Ve vůni můžete cítit jahodový rozvar.

V chuti najdete vyzrálá povidla, brusinky a čerstvě 
vyuzené maso. Pečlivá technologická práce sklepmistra 

vedla k jedinečnosti tohoto vína. Víno leželo 8 měsíců 
na hrubých kvasnicích (sur lie) a 15 měsíců v sudech, 

z části barrique, a není ani čeřeno, ani fi ltrováno.
Podávejte při teplotě 14-16 °C,

pro ideální požitek nechte víno vydýchat.Pl
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www.ujenoura.cz 0,75 l alk. 14,0 % obj.
Ev. č. j-: 56C1-20

č. šarže 3/20

PINOT NOIR

VÝBER Z HROZNU
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré / Pinot noir
2017
výběr z hroznů
Čejkovice
Díl u včelína
suché
18. 10. 2017
7,00
24,6
1517
800    
0,1
5,2
13,4
25,4
Pinot noir z nejvyšší řady vín „MEZI SUDY“, 
který zrál 24 měsíců v nových francouz-
ských barikových sudech o objemu 228 l  
a poté ještě rok na láhvi. Víno je plné, ko-
řenité, s lehkým projevem sudů a typicky 
cihlově pinotovým vzhledem.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2031
Vinařství Mezi sklepy/Libor Pavka

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré / Pinot noir
2018
české zemské víno
Kutná Hora
U všech svatých
suché
15. 10. 2018
3,00
24,3
27/18
2 700    
0,1
5,4
14,0
24,8
Tmavá rubínová barva je doplněna vůní 
po lesním ovoci, džemu, kávě, pražených 
mandlích, koření. V chuti se snoubí tóny 
hořké čokolády, bobulového ovoce a koře-
ní, dochuť je extraktivní, dlouhá. 
Zlatá medaile Král vín 2020, Velká zlatá 
NSV – VO Čechy 2020, Bio víno ČR 
Hrozny macerovaly 4 týdny v otevřených 
kádích a následně zrálo v dubových su-
dech po dobu 19 měsíců.
2021–2032
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré / Pinot noir
2018
české zemské víno
Praha
Salabka
suché
20. 10. 2018
4,00
24,5
10/18
1 600    
0,2
5,4
14,0
28,0
Barva tohoto vína je sytě cihlová, vůně 
je velmi ušlechtilá, plná, opulentní, zralá 
a snoubí marmelády červeného ovoce se 
sladkým kořením, kouřem a čokoládou.  
V chuti víno působí mohutným dojmem  
a dokonale navazuje na vůni, k celkovému 
dojmu se přidává v závěru dlouhá perzis-
tence s typickou tříslovinou.
Zlatá medaile Král vín 2020, Prague Premi-
um Gold Prague Wine Trophy 2020
2021–2025
SALABKA

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré / Pinot noir
2016
výběr z hroznů
Čejkovice
Odměry
suché
8. 10. 2016
6,50
24,2
293
6 400    
0,1
5,0
13,2
27,4
Macerace hroznů trvající 30 dnů na slup-
kách ve spojení se zráním ve francouz-
ských dubových sudech barrique po dobu 
28 měsíců, vložili do vína intenzivní gra-
nátovou barvu s cihlovými okraji. Ovoc-
ná vůně sušených švestek, třešní, jahod 
a fíků je harmonicky doplněna jemnými 
tóny vanilky a mléčné čokolády. V chuti je 
víno nazrálé, bohaté extraktem, s příjem-
ně vyváženými sametovými tříslovinami  
a s lahodnou dochutí sušených třešní, ja-
hodového džemu a čokolády.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2030
Ing. Petr Bíza

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

André
2017
pozdní sběr
Rakvice
Trkmansko
suché
6. 10. 2017
13,80
21,6
3102
2 300    
0,4
5,4
13,5
32,0
Osobitý buket zavařené arónie s ostruži-
nami doprovází strukturované hroznové 
taniny se sušenou švestkou v černé čoko-
ládě a elagotaninovým dotekem francouz-
ského dubu.
2. místo v kategorii v soutěži Víno Parla-
mentu 2020, Zlatá medaile NSV – Velko-
pavlovická podoblast 2020
2021–2030
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

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

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

André
2018
pozdní sběr
Brumovice
Podílky
suché
27. 9. 2018
11,80
22,8
1414
860    
1,3
4,7
13,5
24,9
Víno má barvu tmavé třešně. Ve vůni jsou 
přezrálé višně se stopou pecky a povidel. 
Chuť je plná a ovocná. Po zrání 12 měsíců 
na novém 600 l dubovém sudu má víno 
hebkou chuť s nazrálými tříslovinami a pří- 
jemnou kyselinkou.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2031
Vít Sedláček

Evidenční číslo vína:   
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Vrbice
VÍT SEDLÁČEKVÍT SEDLÁČEKVÍT SEDLÁČEK

2018

Pozdní sběr

ANDRÉ

č. šarže: 1414 • ev.č.jak.: 98I1-20/51
Víno zrálo 12 měsíců  
na dubových sudech.
Obsahuje oxid siřičitý.

Víno z České republiky.

ANDRÉ

alk. 13,5 % obj.   •   obsah 0,75 l
Plněno vinařem: Vít Sedláček
Vrbice č. 405, Česká republika

www.vinosedlacek.cz

jakostní víno s přívlastkem
pozdní sběr, suché

Morava • velkopavlovická
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Alibernet
2018
pozdní sběr
Čejkovice
Noviny
suché
6. 11. 2018
6,40
22,2
115
1 350    
1,7
4,9
13,1
30,9
Víno má tmavě fialovou barvu. Ve vůni vel-
mi koncentrovaný černý rybíz a moruše.  
V chuti je dominantní výrazné tříslo, které 
spolu s tóny lesního ovoce zvýrazňuje pl-
nost a hutnost. Závěr je doplněn o kouzlo 
čerstvě pomleté kávy.
Zlatá medaile Salon vín 2021
2021–2025
Stanislav Konečný

Evidenční číslo vína:   
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ALIBERNET
Jakostní víno s přívlastkem
Pozdní sběr 2018 - suché

Oblast Morava, podoblast Velkopavlovická
Vinařská obec Čejkovice, trať Noviny

Víno má velmi tmavou rubínovou barvu.
Je plné a hutné v chuti. Ve vůni

drobné lesní ovoce s černým rybízem
přelité hořkou čokoládou.

Doporučujeme k pokrmům ze zvěřiny.

Zbytkový cukr: 1,7 g/l
Kyseliny: 4,8 g/l, extrakt: 30,9 g/l

Hodnoty při zatřídění, obsahuje siřičitany.
Č. šarže: 138, ev. č. jak.: 3I1-20/59

Podávejte při teplotě 14-16 °C.

Alk. 13,0 % obj.0,75 L

ALIBERNET
2018

Víno s přívlastkem pozdní sběr
suché
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Alibernet
2018
pozdní sběr
Novosedly
Slunečná
suché
15. 10. 2018
9,00
23,0
1831
4 000    
1,0
5,0
12,5
32,1
Alibernet zrál 12 měsíců v barikových su-
dech z francouzského a amerického dubu. 
Vůně marmelády z lesního ovoce se snoubí 
s buketem sladkého perníku v kombinaci 
tmavé čokolády. Tóny černého rybízu do-
plňují strukturované taniny a tvoří, tak 
celkovou komplexnost vína.
Zlatá medaile EAWSC CHISINAU 2020, Zla-
tá medaile Festwine 2020. Zlatá medaile 
Grand Prix Vinex 2020, TOP 77 2020
2021–2025
Štěpán Maňák

Evidenční číslo vína:   
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Alibernet
• pozdní sběr •

2018
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon
2018
výběr z hroznů
Prušánky
Nechory
suché
22. 10. 2018
3,80
24,6
156
1 350    
3,3
5,1
14,7
26,3
Víno má velmi výraznou granátovou barvu 
s tmavě modrými odlesky. Ve vůni převlá-
dá černo-rybízový tón s nádechem vanilky 
a rybízové marmelády. Chuť je sametově 
hebká, plná a dlouhá s kořenitým dojmem
Zlatá medaile Promenáda červených vín 
2019
2021–2025
Stanislav Konečný

Evidenční číslo vína:   
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CABERNET SAUVIGNON
Jakostní víno s přívlastkem
Výběr z hroznů 2018 - suché

Oblast Morava, podoblast Slovácká
Vinařská obec Prušánky, trať Nechory

Víno má granátovou barvu, ve vůni 
směs černého rybízu a cedrového dřeva, 

díky ležení na sudu 12 měsíců také 
jemný tabák, chuť je velmi plná 

a extraktivní. Doporučujeme ke steakům.

Zbytkový cukr: 3,3 g/l
Kyseliny: 5,3 g/l, extrakt: 26,3 g/l

Hodnoty při zatřídění, obsahuje siřičitany.
Č. šarže: 156, ev. č. jak.: 113M1-19/58

Podávejte při teplotě 14-16 °C.

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

CABERNET SAUVIGNON
2018

Víno s přívlastkem výběr z hroznů
suché



109

Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cabernet Sauvignon
2018
výběr z hroznů
Dolní Dunajovice
Ořechová hora
suché
11. 10. 2018
4,00
24,0
18263
4 000    
0,8
5,1
14,1
30,8
Víno má nádhernou, tmavě granátovou 
barvu. Vůně je intenzivní, připomínající 
tmavé lesní ovoce, hořkou čokoládu a jem-
né tóny vanilky. Chuť je velmi příjemná, 
extraktivní s dlouhou dochutí.
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2020
2021–2026
CHÂTEAU VALTICE 
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

84

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů, barrique, 2018

Víno má nádhernou, tmavě granátovou barvu. Vůně je intenzivní, připomínající 
tmavé lesní ovoce, hořkou čokoládu a jemné tóny vanilky. Chuť je velmi příjem-
ná, extraktivní, s dlouhou dochutí. Doporučujeme ke všem úpravám zvěřiny, 
hovězího masa a k sýrům. Doporučená teplota podávání je 16–18 °C. Skladujte 
bez přístupu světla tak, aby byl korek zalit vínem. Víno je možné archivovat.

Vinařská oblast Morava
Mikulovská podoblast
Vinařská obec Dolní Dunajovice
Viniční trať Ořechová hora
Víno s přívlastkem, suché
Víno s prívlastkom, suché
Č. š. 18263, ev. č. jakosti 110J1-20/44

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

Nevratná láhev
Obsahuje oxid siřičitý
Obsahuje oxid siričitý

alk. 14,0 % obj. 0,75 l

2 0 1 8
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cuvée Cabernet Sauvignon 
a Merlot
2018
výběr z hroznů
Perná, Dolní Dunajovice
Goldhamer, Zimní vrch
suché
1. 11. 2018
9,10
25,0
842
5 350    
0,9
5,0
14,0
28,8
Víno tmavě granátové barvy. Kombinace 
zralého Cabernetu a přezrálého Merlo-
tu dává vínu džemový charakter ve vůni  
i chuti. Aroma se představuje tóny lesní-
ho ovoce a černých moruší. Chuť je bohatá  
a plná sladkých taninů, které víno provází 
až do delšího závěru.
Prague Gold Prague Wine Trophy 2020, 
Zlatá medaile Mikulovská podoblast NSV 
2020, Zlatá medaile Salon vín ČR 2021
2021–2030
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.

Evidenční číslo vína:   

111

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská

85
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2018
výběr z hroznů
Uherký Ostroh
Plachty
suché
25. 10. 2018
4,10
27,5
1898
5 800    
4,0
5,3
15,0
31,1
Barva tohoto vína je sytě rubínové barvy 
s vůní drobného bobulového ovoce, višně, 
jahodové marmelády s jemnou vůní čoko-
lády a vanilky, která přechází i do chuti to-
hoto vína, kde je podpořena ještě dochutí 
kakaa a kávy. Víno je zakončeno prozatím 
výraznější tříslovinkou, která se ležením 
příjemně zjemní.
Stříbrná medaile NSV – Slovácká podob-
last 2020, Stříbrná medaile Král vín 2020, 
Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2020, 
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2020, 
oceněno - Česká chuťovka 2020
2021–2024
VÍNO BLATEL, a.s.

Evidenční číslo vína:   

112

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

86

Merlot
jakostní víno s přívlastkem
výběr z hroznů • 2018 • suché

Barva tohoto vína je sytě rubínové barvy s vůní drobného bobulového 
ovoce, višně, jahodové marmalády s jemnou vůní čokolády a vanilky, 

která přechází i do chuti tohoto vína, kde je podpořena ještě dochutí 
kakaa a kávy. Víno je zakončeno prozatím výraznější tříslovinkou, 
která se ležením příjemně zjemní. Víno je vhodné k pernaté zvěři, 
zvěřině a výborně se hodí k pokrmům s intenzivní chutí rajčat. 

Výborná kombinace je také s králíkem na rajčatech a Merlotu - Králík 
ala opilá vinařka a k sýrům s bílou a modrou plísní.

Víno z České republiky
vinařská oblast morava  •  podoblast slovácká

obec Uherský Ostroh
trať Plachty

plněno v: VÍNO BLATEL, a.s.,
Blatnice pod sv. Antonínkem 855, CZ 696 71,  

tel.: 518 305 811 • www.vinoblatel.cz

0,75 l alk:                       

15,0%       obj.

č.š.: 1898 ∙ ev.č.j.: 3D1-20/57
kyseliny: 5,3 g/l ∙ cukr: 4,0 g/l

cukernatost při sběru: 27,5 ˚NM
obsahuje oxid siřičitý

Případný krystalický sediment vinného kamene nemá vliv 
na kvalitu vína jak ve vůni tak i v chuti.  

16-18 °C

Merlot
Výběr z hroznů • 2018 • suché
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 

 
 

Další informace:
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2018
výběr z hroznů
Mikulčice
Kněžské
suché
31. 10. 2018
6,00
26,0
212018
1 100    
1,3
5,3
14,5
34,4
Víno višňové barvy. Ve vůni můžete najít 
tóny tmavého lesního ovoce a borůvek. 
Chuť je plná, hluboká s tóny ostružin a čo-
kolády. Dochuť je velmi dlouhá se stopou 
vyzrálých a sladkých taninů.
Vítěz kategorie KRÁL VÍN 2020, Velká zlatá 
medaile Národní soutěž vín – Slovácká po-
doblast 2020
2021–2030
Vinařství Maláník - Osička s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

87

Vinařství Maláník-Osička s.r.o.

Merlot
2018

jakostní víno s přívlastkem 

V Ý B Ě R  Z  H R O Z N Ů 
červené - suché

Merlot
jakostní víno s přívlastkem 
VÝBĚR Z HROZNŮ - červené - suché - 2018

Vinařská oblast Morava, 
vinařská podoblast slovácká, vinařská obec Mikulčice

Ev. č. jak.: 5I1-20/60, č. šarže: 212018
obsahuje siřičitany/siričitany a vaječný bílek/bielok

Alk.: 14,5 % obj. Objem: 0,75 l
Vinařství Maláník - Osička s.r.o. - Mikulčice je malou rodinnou firmou 
zabývající se pěstováním vinné révy a výrobou kvalitních přívlastkových 
vín, navazuje na dlouholetou rodinnou tradici vinařů. Vinice se rozkládají 
jihozápadně od obce Mikulčice. Leží na náhorní plošině obrácené mírně  
k jihu až jihovýchodu. Tato plošina je tvořena podložím s jílovitou vrstvou  
v hloubce 1m a hlinitopísčitou půdou. Jílovitá vrstva zadržuje vodu a lehčí 
půda nad ní dává možnost hroznům dobře dozrát a získat plné aromatické 
tóny. Vinice jsou pěstovány tak, aby k první redukci úrody došlo již vlivem 
způsobu výsadby a řezu. Velký důraz je kladen na kvalitu vypěstovaných  
a zpracovaných hroznů. Zpracovány jsou hrozny pouze z vlastní produkce.

www.vinarstvimalanik.cz
VÍNO Z ČESKÉ REPUBLIKY

plněno v: Vinařství Maláník - Osička s.r.o.,
696 19 Mikulčice 261, Česká republika
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2018
pozdní sběr
Rakvice
Kozí horky
suché
14. 10. 2018
10,10
23,0
A28118
1 700    
0,2
4,7
13,3
29,4
Víno tmavě granátové barvy, vůně lesní-
ho ovoce, moruší. V chuti plné, sametové  
s jemnou tříslovinou, doprovázející čoko-
ládové tóny v závěru.
Zlatá medaile Král vín 2020, Stříbrná me-
daile NSV – Velkopavlovická podoblast 
2019, Velká zlatá medaile NSV – Velkopav-
lovická podoblast 2020
2021–2026
Radek Foukal

Evidenční číslo vína:   

114

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

88
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2018
výběr z hroznů
Hrušky
Hastrmany
suché
1. 10. 2018
7,00
24,8
17/18
3 750    
0,3
5,3
14,0
32,1
Víno temně granátové barvy s bohatou 
vůní, ve které dominují tóny přezrálých 
třešní, ostružin a čerstvě mleté kávy.  
V chuti zvolna přechází ovocité aroma do 
kořenitého závěru podbarveného sameto-
vě nasládlými taniny. Víno osloví typicky 
odrůdovým výrazem, je hutné a extraktiv-
ní, ideální k delšímu archivování.
Zlatá medaile NSV – Slovácká podoblast 
2020
2021–2030
Rodinné vinařství Beneš

Evidenční číslo vína:   

115

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

89
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 
 
 

 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2015
výběr z hroznů
Strážnice
Horní hory
suché
27. 10. 2015
12,40
24,9
51/15
1 350    
0,9
5,4
13,8
28,8
Víno s tmavě rubínovou barvou. Vůně za-
ujme silným tónem vařené třešňové mar-
melády s tóny čokolády a povidel. Chuti 
vládne sametové tělo s výrazným tónem 
ovocného koláče a dlouhou harmonickou 
dochutí.
Zlatá medaile NSV – Slovácké vinařské po-
doblasti 2020
2021–2030
Víno Botur s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

116

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Slovácká

90

M E R L O T
• 2015 •

výběr z hroznů
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Víno - odrůda, název:
Ročník: 

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Merlot
2018
výběr z hroznů
Bořetice
Čtvrtě
suché
19. 10. 2018
10,00
24,6
1810
3 750    
0,5
5,3
14,0
31,9
Intenzivní rubínová barva se světle fialo-
vým okrajem, vysoká viskozita. Podma-
nivá, elegantní a velmi komplexní vůně 
černých třešní, borůvek, ostružin a dýmu  
s lehkou stopou koření a eukalyptu. Chuť 
je harmonická a svěží, s pevnou strukturou 
a hebkým tříslem. Rozvíjí se v ní ovocný 
charakter vína, který je patrný již ve vůni. 
Dominují černé třešně a šťáva z borůvek. 
Dlouhý ovocný závěr.
Nejlepší Merlot v knize Nejlepší vína ČR – 
Průvodce 2020–2021
2021–2030
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.

Evidenční číslo vína:   

117

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická

91

90

164

TOTO ZOBRAZENÍ SIMULUJE PŘETISKY! / THIS VIEW SIMULATES THE OVERPRINTS!TOTO ZOBRAZENÍ SIMULUJE PŘETISKY! / THIS VIEW SIMULATES THE OVERPRINTS!TOTO ZOBRAZENÍ NESIMULUJE PŘETISKY! / THIS VIEW NOT SIMULATES THE OVERPRINTS!
PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ JE NUTNÉ ZAPNOUT V PŘEDVOLBÁCH ADOBE ACROBAT READER NÁHLED PŘETISKŮ. / FOR RIGHT PREVIEW PLEASE TURN ON OVERPRINT PREVIEW IN PREFERENCES OF ADOBE ACROBAT READER.

SCHVÁLENÍM K TISKU PŘEJÍMÁ ZÁKAZNÍK PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA ROZMĚROVOU, GRAFICKOU A TEXTOVOU SPRÁVNOST MOTIVU. TENTO GRAFICKÝ DEFIGN JE INTELEKTUÁLNÍM VLASTNICTVÍM KLIENTA. OTK GROUP
NENESE ŽÁDNOU PRÁVNÍ ZODPOVĚDNOST ZA POUŽITÝ OBSAH (TEXTOVÝ ANI GRAFICKÝ). PRO MINIMALIZACI VÝZNAMU BAREVNÝCH ROZDÍLŮ DOPORUČUJEME ÚČAST PŘI TISKOVÉM ROZJEZDU. PANTONE BARVY JSOU

PŘESNĚ DEFINOVÁNY PLATNÝM VZORNÍKEM. PŘI SEPARACI PANTONE BAREV DO CMYK NELZE DODRŽET BAREVNOST PANTONE ZE VZORNÍKU. V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDETE AKCEPTOVAT POZVÁNÍ K PRVNÍMU NÁHLEDU
A TISK NEBUDE PŘESNĚ ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO VZORU NA DIGITÁLNÍM TISKU, NA PŘÍPADNÉ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

BY APPROVAL OF PRINT CLIENT TAKES OVER FULL LIABILITY FOR SIZE, GRAPHIC AND TEXTUAL CORRECTNESS OFMOTIF. THIS ARTWORK IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE CUSTOMER. OTK GROUP DOES NOT TAKE
ANY LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE USED CONTENT (NOR TEXTUAL, NEITHER GRAPHICAL). DUE TO THE DIFFERENCE IN PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF PRINTED MATERIAL AND MATERIAL FOR DIGITAL PROOF
THERE MAY OCCUR COLOR DIFFERENCE BETWEEN FINAL PRINT ANDDIGITAL PROOF. FOR MINIMIZATION OF SIGNIFICANCE OF COLOR DIFFERENCES WE RECOMMEND ATTENDANCEAT PRINTING START. PANTONE INKS ARE

EXACTLY DEFINED BY VALID PATTERN BOOK. AT SEPARATION OF PANTONE INKS TO CMYK IT IS NOT POSSIBLE TO ACHIEVE PANTONE COLORING FROM PATTERN BOOK. IN CASE YOU WILL NOT ACCEPT THE INVITATION
TO THE FIRST PROOFING AND PRINT WILL NOT EXACTLY MEET YOUR REQUIREMENTS OR DESIGN ON DIGITAL PRINTOUT, NO POSSIBLE COMPLAINTS WILL BE CONSIDERED.

MAC OS: ACROBAT READER PŘEDVOLBY POUŽÍT NÁHLED PŘETISKU VŽDY / ACROBAT READER PROPERTIES USE OVERPRINT PREVIEW ALWAYS
WINDOWS: ÚPRAVY PŘEDVOLBY POUŽÍT NÁHLED PŘETISKU VŽDY / EDIT PROPERTIES USE OVERPRINT PREVIEW ALWAYS

ČÍSLO ZAKÁZKY / ORDER ID
ČÍSLO MOTIVU / DESIGN ID
ROZMĚRY / DIMENSIONS
RADIUS / RADIUS
TISKOVÁ TECHNOLOGIE / PRINT
OPERÁTOR / OPERATOR
DATUM / DATE
EAN dle dodaných dat

07.09.2020

JBech

UV Flexo

1 mm

90.0 x 164.0 mm

2030615528 PANTONE 1355 U

PANTONE 876

PANTONE 876 2

PANTONE 200

Black

PANTONE 2945 C

PANTONE 485 C

PANTONE Cool Gray 7 C

vysek

Cyan

MERLOT 2018 FR
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
Doporučená lahvová zralost:

Výrobce/distributor:
 

Vaše poznámky:

Merlot
2017
výběr z hroznů
Dolní Kounice
Šibeniční hora
suché
16. 10. 2017
0,80
24,2
1754
2 000    
0,3
4,5
13,5
29,2
Víno temně granátové barvy, vůně přezrá-
lých třešní a borůvek, bohatost v chuti – 
švestkový kompot, lanýže, dubová kůra, 
kakao. Plné a hebké víno s dlouhou vanil-
kovou dochutí a s projevem minerálního 
charakteru kounického terroir.
Zlatá medaile OENOFORUM 2020 
2021–2028
Vinařství Trpělka a Oulehla 

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Znojemská

92
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Louis Girardot
2015
jakostní šumivé víno s.o.

brut

16028C
1 750    
6,8
5,6
13,0
19,3
Louis Girardot brut má jiskrně zlatavou 
barvu s platinovými odlesky. Díky dlou-
hému ležení na kvasinkách má velmi jem-
né, dlouhotrvající perlení. Vůně sektu je 
ušlechtilá, s jemným terciálním charak-
terem a tóny sušených květů, pražených 
oříšků a plástve medu. Chuť je komplexní, 
sametově harmonická, s tóny máslových 
sušenek a pečeného toustu. Sekt má dlou-
hou, příjemně strukturovanou perzistenci.
Vítěz kategorie a zlatá medaile Salon vín 
2021
2021–2026
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava bez podoblasti
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Víno - odrůda, název:

Ročník:
Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Bohemia Sekt 
Prestige Chardonnay
2017
jakostní šumivé víno s.o.

brut

18045C
17 400    
9,2
5,8
13,3
21,8
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut má 
jiskrně zlatavou barvu a dokonale jemné, 
dlouhotrvající perlení. Bohaté, intenzivní 
aroma je příjemně elegantní, s tóny tropic-
kého citrusového ovoce, bílých květů a leh-
ce pražených oříšků. Chuť je plná, extrak-
tivní, medově hebká, připomínající sušené 
exotické ovoce, kůru červeného pomeran-
če, šťávu z pomela a grepu. Sekt má velmi 
dlouhou a strukturovanou perzistenci, kte-
rou doplňuje příjemná svěží kyselinka.
Velká zlatá medaile Národní soutěž vín Mi-
kulovské podoblasti 2020, Zlatá medaile 
MUNDUSvini 2020, Zlatá medaile Salon vín 
2021, Stříbrné medaile Concours Mondial 
de Bruxelles 2020, Stříbrná medaile Vina-
lies Internationales 2020, Bronzová me-
daile Decanter 2020 
2021–2024
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Evidenční číslo vína:   

120

Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava bez podoblasti
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Ryzlink vlašský / Welschriesling
2017
výběr z cibéb
Velké Němčice
Punty
sladké
6. 11. 2017
2,00
32,2
L7007
 1 600    
124,2
6,6
10,5
40,5
Medově cibébový nádech dokonale vy-
zrálých hroznů, svěžích fíků, rozinek a su-
šeného ovoce v chuti impozantně souzní  
s výrazným projevem citrusových plodů, 
kterou harmonicky doplňuje plnost suše-
ných rozinek.
Vítěz kategorie Salon vín 2021, Vítěz kate-
gorie a Velká zlatá medaile Národní sou-
těž vín – Velkopavlovická podoblast 2019 
a 2020
2021–2030
Kamil Prokeš s.r.o.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské bílé / Pinot blanc
2017
výběr z cibéb
Dolní Dunajovice
Zimní vrch
sladké
6. 11. 2017
4,00
35,5
1730
3 000    
137,2
8,9
10,5
50,5
Rulandské bílé ze silně botrytických hroz-
nů je explozí přezrálého až sušeného 
sladkého ovoce jako jsou hruška a čer-
vené ovoce. Ovocné tóny doplňuje jemná 
medovost a mineralita v závěru. Extrémně 
vysoký extrakt přináší nezapomenutelný 
zážitek.
Prague Premium Gold Prague Wine Trophy 
2018, Velká zlatá medaile Vinařské Litomě-
řice 2019, Velká zlatá medaile Valtické vin-
né trhy 2019, Šampion Galerie rulandských 
vín 2019 a 2020, Zlatá medaile Vinalies 
Internationales Paris 2020, Zlatá medaile 
Vinařské Litoměřice 2020, Velká zlatá me-
daile Král vín 2020, Velká 
zlatá medaile Finger Lakes 
IWC 2020, Platinová me-
daile Great American IWC 
2020, Stříbrná medaile Vi-
nař roku 2020
2021–2029
Ing. Miroslav Volařík

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 

Další informace: 

 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Muškát moravský
2018
výběr z cibéb
Novosedly
Stará hora
sladké
17. 10. 2018
3,50
34,0
18035
5 000    
163,2
5,0
9,6
18,1
Víno s krásnou zlatou barvou a nádher-
nou vůní, která připomíná rozkvetlé růže 
a med. Chuť je sladká, plná, harmonická,  
s jemnými medovými tóny.
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2020, 
Zlatá medaile Prague Wine Trophy 2019 
a 2020, Velká zlatá medaile Finger Lakes 
2020, Bronzová medaile Great American 
2020
2021–2025
CHÂTEAU VALTICE 
- Vinné sklepy Valtice, a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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VINAŘSKÁ OBEC NOVOSEDLY
VINIČNÍ TRAŤ STARÁ HORA

VINNÉ SKLEPY VALTICE A.S.

2018
MUŠKÁT MORAVSKÝMUŠKÁT MORAVSKÝ

MUŠKÁT MORAVSKÝ 2018
výběr z cibéb

Víno s krásnou zlatou barvou a nádhernou vůní, která připo- 
míná rozkvetlé růže a med. Chuť je sladká, plná, harmonická, 
s jemnými medovými tóny. Doporučujeme ke všem úpravám 
drůbežích jater a k dezertům. Doporučená teplota podávání 
je 8‒12 °C. Skladujte tak, aby byl korek zalit vínem.
Plněno v: / Fľašovateľ:
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská 407, 691 42 Valtice, Česká republika
Víno z České republiky • www.vsvaltice.cz
Obsahuje oxid siřičitý • Obsahuje oxid siričitý
Alk. 10,0 % obj. / 0,2 l

VALTICE est. 1430
Vinařská oblast Morava

Mikulovská podoblast
Vinařská obec Novosedly

Viniční trať Stará hora
Víno s přívlastkem, sladké
Víno s prívlastkom, sladké

Č. š.: 18035, ev. č. jakosti 91C1-19/53

Nevratná láhev
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 
 

Další informace:
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Pálava
2018
slámové víno
Popice
Sonberk
sladké
20. 9. 2018
6,40
43,0
5518
1 620    
209,9
6,5
9,5
61,9
Víno má zlatou barvu s medovými odles-
ky, velmi vysokou viskozitu. Vůně je boha-
tá, najdete v ní tóny liči, růžové lístky, ale  
i pomerančový džem či karamel. Velmi vý-
razná a vysoce koncentrovaná chuť nabízí 
tóny medu a kandovaného ovoce. Velmi 
dlouhá dochuť. 
Vítěz kategorie Oenoforum 2020, Prague 
Premium Gold Prague Wine Trophy 2020
2021–2033
SONBERK a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika:
 
 
 
 
 

Další informace:
 
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Rulandské modré / Pinot noir
2018
výběr z hroznů
Perná
Věstonsko
suché
20. 9. 2018
13,20
24,4
3482
2 700    
0,3
4,8
13,0
30,1
Vrstevnatý buket zavařených višní, suše-
ných švestek, tabulkové černé čokolády  
s noblesním dotekem francouzského dubu 
doprovází v chuti jemně strukturované 
oenotaniny, belgické pralinky s robustním 
elagotaninovým závěrem.
Stříbrná medaile AWC Vienna 2020, 3* mezi 
nejlepšími víny TOP 77 2020, Zlatá medai-
le NSV – Mikulovská podoblast 2020, Zla-
tá medaile Salon vín 2021, Zlatá medaile 
Grand Prix Austerlitz 2020
2021–2030
VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Mikulovská
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PRE
M1ER
Le vin a besoin
de convivialité et de temps 

P I N O T  N O I R

V Ý B Ě R  Z  H R O Z N Ů 2 0 1 8
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Víno - odrůda, název:
Ročník:

Kvalita/jakost:
Vinařská obec:

Viniční trať:
Obsah zbyt. cukru slovně:

Datum sklizně:
Výnos (t/ha):

Cukernatost moštu (°NM):
Číslo šarže:

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

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

Senzorická charakteristika: 

 
 

Další informace:
 
 
 

Doporučená lahvová zralost:
Výrobce/distributor:

Vaše poznámky:

Cuvée 1 + 1
2018
výběr z hroznů
Přítluky, Velké Bílovice

suché
17. 9. a 16. 10. 2018
6,50
24,2 a 25,6
3640
2 550    
2,3
5,3
14,6
29,5
Buket přezrálých švestek a černých třešní 
doplňují likérové višně v tmavé čokoládě.  
V chuti je víno hluboké, vrstevnatě struktu-
rované s čokoládovým perníkem v závěru.
Stříbrná medaile Grand Prix Austerlitz 
2020, Zlatá medaile NSV – Velkopavlovická 
podoblast 2020, Zlatá medaile Salon vín 
2021
2021–2035
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Evidenční číslo vína:   
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Vinařská oblast Vinařská podoblast

Morava Velkopavlovická
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2018Cuvée
FRANTIŠEK MÁDL
Víno je jako vinař a vinař je jako 
víno – se všemi jeho přednostmi 
i nedostatky.

MILOŠ MICHLOVSKÝ
Po celé generace víno i terroir 

představovaly silné emoce spojené 
se svou identitou a společně

se dnes stávají novým prvkem
kulturního dědictví.

Cuvée 1+1 je výsledkem více jak třicetileté spolupráce dvou
výrazných vinařů, jež spojuje stejná �loso�e, tvořit osobitá vína
s využitím nejhlubších znalostí révového keře, půdy a klimatu,
vždy však v souladu s přírodou a vlastním přesvědčením.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY POŘÁDANÉ 
V NÁRODNÍM VINAŘSKÉM CENTRU

Úvod do degustace vína
Degustace vína – věda i umění

Sommelier junior
Moderní vinař

Vinařský marketing
PR ve vinařství

Výcvik a výběr odborných senzorických posuzovatelů  
pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 VALTICE, tel./fax: +420 519 352 072

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

Termíny kurzů najdete v sekci Kurzy a semináře na

www.vinarskecentrum.cz 
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ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s .r .o .
Nejdecká 714 
Lednice 69144
Rodinné vinařství obnovilo tradici vinařství v Lednici a hlá- 
sí se k vinařskému odkazu rodu Lichtenštejnů . Zpracovává 
hrozny z 200 ha, také z unikátního terroir s vápencovým 
podložím tvořeným zkamenělinami prehistorických moří . 
Vína jsou šťavnatá, ovocitá a s příjemnou mineralitou . 
Návštěvnické centrum ANNOVINO v Lednici je otevřené 
celoročně . Vinařství Annovino Lednice – Valtické Podzemí 
(labyrint vinných sklepů) získalo hrdý titul Champion TOP 
Vinařský cíl České republiky .
Ing . Jan Koubek
725 559 888
725 559 888
koubek@annovino .cz
www .annovino .cz
20
4 ha
500 000 litrů

Bíza Petr Ing .
Peckova 1009
Čejkovice 69615
Vinařství Petr Bíza je rodinná firma založená v roce 1999  
a navazuje na tradici předků, kteří přišli v roce 1771 z Fran-
cie na Moravu . Rodinné vinařství pod vedením vinaře Ing . 
Petra Bízy se specializuje na výrobu přívlastkových, ar-
chivních a speciálních vín nejvyšší kvality . 
Ing . Petr Bíza
776 120 439
776 120 439
bizavino@bizavino .cz
www .bizavino .cz
4
8 ha
80 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 
 
 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Seznam  výrobců zastoupených  
v Salonu vín České republiky 2021



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz
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BOHEMIA SEKT, s .r .o .
Smetanova 220
Starý Plzenec 33202
BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším tuzemským výrobcem 
sektů s téměř osmdesátiletou tradicí . Sekty stejnojmenné 
značky jsou oceňovány pro svou nezaměnitelnou harmo-
nii, jemný, ale přesto osobitý charakter a elegantní, mimo-
řádně čistou chuť . Popularita u domácích i zahraničních 
spotřebitelů 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

DAVINUS s .r .o .
Ringhofferova 115/1
Praha 5 15521
Na konci roku 2013 vstoupila na tuzemský trh s vínem mla-
dá společnost DAVINUS . Jejím cílem je nabídnout širokému 
spektru zákazníků výjimečná moravská vína, která spolu-
vytváří a podílí se na výrobě zakladatel firmy Mirek Majer, 
dlouholetý obchodník s vínem a zkušený mezinárodní de-
gustátor společně s enology špičkových vinařství na jižní 
Moravě . 
Miroslav Majer
605 200 206
605 200 206
majer@davinus .cz
www .davinus .cz
4

400 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 
 
 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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Foukal Radek
Zahradní 832
Rakvice 69103
Vinař a vinohradník Radek Foukal se naplno věnuje vinař-
ství od roku 2016 . Je synem Radovana Foukala . Speciali-
zuje se na výrobu suchých vín z odrůd Veltlínské zelené, 
Ryzlink vlašský a Merlot .
Radek Foukal
731 575 791
731 575 791
radekfoukal@gmail .com
www .vinarstvifoukal .cz
1
2,7 ha
20 000 litrů

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 Slo-
vácku pěstuje od nepaměti a díky umu a poctivé péči vino-
hradníků dává ty nejlepší hrozny pro krásná vína Chateau 
Bzenec . Do rodiny Chateau Bzenec patří také původní Bze-
necká Lipka, ryzlink rýnský s nezaměnitelnou vůní a chutí 
kvetoucí lípy .

733 148 270
info@chateaubzenec .cz
www .chateaubzenec .cz
21
206 ha
500 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:
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CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a .s .
Vinařská 407
Valtice 69142
Jedno z nejstarších vinařství v ČR, fungující pod vedením 
rodiny Šťastných . Díky nejmodernějším i tradičním po-
stupům nabízí až 200 druhů vín . O kvalitě svědčí ocenění  
z domácích i světových výstav .
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

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 dokona-
lým 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

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:

Telefon:
Mobil:

E-mail:
www stránky:

Počet pracovníků:
Rozloha vlastních vinic:

Roční produkce:

Výrobce:
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Konečný Stanislav
U Hazuzky 255
Čejkovice 69615
Jmenuji se Konečný Stanislav a jsem výrobce kvalitních  
a exklusivních vín . Obhospodařuji 7ha vinic v obci Čejkovi-
ce ve Velkopavlovické podoblasti a blízkém okolí . Výrobou 
vína následuji rodinnou tradici, která trvá již třetí gene-
raci . Po absolvování Vinařské školy jsem strávil několik 
měsíců na zahraniční stáži, kde jsem se učil novým tech-
nologiím a výrobě .
Stanislav Konečný
777 001 463
777 001 463
info@vinarstvi-konecny .cz
www .vinarstvi-konecny .cz
3
7 ha
60 000 lahví

Mádlová Hana
Na Aleji 148
Velké Bílovice 69102
Milovníkům vína, nabízíme poctivá vína, která jak věříme, 
podporují dobrou náladu a veselý pohled na svět .
David Mádl
606720708
774 243 457
malyvinar@slunce .cz
www .malyvinar .com
8
18 ha
250 000 litrů

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Maňák Štěpán
Žádovice 276
Žádovice 69649
Rodinné vinařství ze Žádovic poblíž Kyjova hospodaří na 
26 hektarech vinic ve třech vinařských tratích obcí Žádovi-
ce, 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 re-
publiky . Proto používáme při výrobě moderní technolo-
gie 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 . 
Karel Novotný
773 684 685
603 275 122
enolog@vinomanak .cz
www .vinarstvi-manak .cz
11
26 ha
300 000 lahví

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 dob-
rým postavením na trhu . MORAVÍNO s .r .o . hospodaří na  
26 ha vlastních vinic . Vinice se nacházejí na vynikajících vi-
ničních tratích – Kačisdorfské pole, Pod Reistnou a Knížecí 
vyhlídka . V roce 2015 byla firma MORAVÍNO s .r .o . iniciáto-
rem založení spolku VOC Valtice . 
Lubomír Černý
519 353 714
602 505 207
moravino@moravino .cz
www .moravino .cz
11
26 ha
300 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 
 
 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:

 
 
 

Sklepmistr:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

www stránky:
Počet pracovníků:

Rozloha vlastních vinic:
Roční produkce:



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2021

134

Pavka Libor/Vinařství Mezi sklepy
Pod Zámkem 510
Čejkovice 696 15
Mezi sklepy je každej sám sebú! Nikdo si na nic nehraje, 
každý je taký jaký je a s úsměvem na tváři . Proto to celé 
děláme . Dbáme na to, aby veškerá výroba byla v souladu 
s přírodou, proto pracujeme s jemnými kaly a využíváme 
potenciál přírodních antioxidantů . Díky tomu jsou vína 
přirozená a různorodá . Na dně každého pohárku najdete 
něco jiného . Náš rukopis je nemít rukopis . Aby každé víno 
bylo specifické a mělo svoji vlastní duši . Přinášíme atmo-
sféru ze sklepa přímo do vašich domovů .
Bc . Richard Pavka
601 202 522
774 995 272
pavka@vinomezisklepy .cz
www .vinomezisklepy .cz
1
6 ha
40 000 lahví

Rodinné vinařství Beneš
Sklepní 641
Hrušky 69156
Vinařství vyrábí převážně vína z odrůd typických pro ob-
last Podluží . Pěstování révy i produkce vína se zaměřuje 
na to, aby vína měla čistý odrůdový charakter a vznikala 
co nejpřirozenějším způsobem .
Roman Beneš
607 829 755
607 829 755
vinarstvi@vinobenes .cz
www .vinobenes .cz
3
7,5 ha
50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Rodinné vinařství Břeclav s .r .o .
Havlíčkova 769/15
Břeclav, Poštorná 69141
Vybíráme pouze ty nejpoctivější vinohradníky z celé Mora-
vy, od nich každý rok nakoupíme zásadně a bez kompro-
misu 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
330 000 lahví

Rodinné vinařství Skoupil
Čejkovská 450
Velké Bílovice 69102
Rodinné vinařství Skoupil bylo založeno v roce 1992 sou-
časným majitelem Petrem Skoupilem, který mu propůjčil 
svoji tvář i duši . Rodinné i díky tomu, že do něj nastou-
pili dva synové Ing . Petr Skoupil, který se stará o marke-
tingovou a finanční politiku . Nejmladší syn František je 
enologem a společně s Petrem vytváří novou filozofii vín . 
Vinařství s restaurací, designovou podnikovou prodejnou 
a penzionem se nachází nad obcí Velké Bílovice s krásným 
výhledem na vinice . 
František Skoupil
777 320 117
777 320 117
enolog@skoupil .com
www .skoupil .com
7
18 ha
150 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Salabka
K Bohnicím 57/2 
Praha 7 - Trója 17100
Salabka je vinařství butikového charakteru spojující re-
stauraci, první Pražskou palírnu a apartmány . Vinice zde 
byly vysázeny již ve 13 .stol ., v 50 letech minulého století 
byly částečně obnoveny – dodnes zde najdeme Ryzlink 
rýnský z této výsadby . Nové vinice jsou vysázeny ve velmi 
úzkých sponech . Při výrobě je kladen důraz na tradiční po-
stupy ve spojení s využití moderní technologie .
Tomáš Osička
778 069 521
778 069 521
osicka@salabka .cz
www .salabka .cz
3
4 ha
15 000 lahví

Sedláček Vít
č .p . 405
Vrbice 69109
Jsme malé rodinné vinařství . Naším cílem je vyrábět vína 
nejvyšší kvality . Bílá, růžová, ale hlavně červená vína .  
Z redukovaných sběrů zpracováváme do lahví asi čtyři 
hektary vinic . Věříme starému dobrému přísloví, že ,,méně 
může znamenat  více“ . 
Vít Sedláček
776 636 401
776 636 401
vinarstvi .sedlacek@centrum .cz
www .vinosedlacek .cz
2
2 ha
30 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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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 úrod-
ných tratích Přední hora, Zadní hora, Nová hora Vinohrád-
ky a Pod Belegrady . S podtitulem „PIJME VÍNO S LÁSKOU“ 
pro vás vyrábíme kvalitní vína, které podtrhává moderní 
nadčasový design a především skutečné hodnoty a odda-
ná práce celé naší rodiny .
Aleš Tetur
775 595 561
775 595 561
info@singwine .cz
www .singwine .cz
2
12 ha
70 000 lahví

SONBERK a .s .
Sonberk 393
Popice 69127
Hrozny, které ve vinohradu vypěstoval Roman Slouk, zpra-
covává sklepmistr Oldřich Drápal ml . a společně vytvářejí 
pouze přívlastková vína, ceněná nejen na mezinárodních 
soutěžích . Architektonicky kultovní vinařství Sonberk leží 
uprostřed jedinečné stejnojmenné viniční tratě s více než 
700 let dlouhou historií a také díky impozantnímu výhledu 
na Pálavu se stalo vyhledávaným turistickým cílem .
Oldřich Drápal ml .
777 630 434
777 630 434
sonberk@sonberk .cz
www .sonberk .cz
13
45 ha
150 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
Sobotní 116
Valtice 69142
Vinařská škola Valtice, jediná svého druhu v České repub-
lice, produkuje víno pouze z hroznů pěstovaných na vlast-
ních vinicích v katastru města Valtice . Zajímavostí je, že 
se studenti podílejí na výrobě vína . Produkce je zaměřena 
převážně na bílá a růžová vína s přívlastkem .
Ing . Daniela Maleňáková
519 352 039
736 676 716
enolog .venerie@svisv .cz
www .svisv .cz
3
30 ha
65 000 lahví

Školní statek Středočeského kraje Mělník
Dobrovského 1777
Mělník 27601
Vinařství Školního statku Mělník má jedny z nejseverněji 
položených vinic nacházejících se v lokalitách chráněných 
jižních svahů . Klima těchto lokalit spolu s opukovými pů-
dami jim dává typický charakter .
Vojtěch Kušina
315 622 549
315 622 549
kusina@zas-me .cz
www .statek .zas-me .cz
5
21,5 ha
90 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a .s .
Pod Břehy 565/54
Velké Pavlovice 69106
Vinařství navazuje na tradici „Zemské révové školky“ zalo-
žené v roce 1901 . Byla zde vyšlechtěna odrůda André a za-
počaty 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 700 keřů růží v 70-ti odrůdách . 
Libor Jestřáb, Ing . Ondřej Konečný
515 554 420
777 468 894
slechtitelka@slechtitelka .cz
www .slechtitelka .cz
45
50 ha
500 000 lahví

Tetur Vladimír
Záhumní 1277
Velké Bílovice 69102
Vinařství Vladimír Tetur – výroba jakostních a přívlastko-
vých vín z Velkých Bílovic . Patří ke středně velkým pro-
ducentům tichých vín s orientací na gastronomii, speci-
alizované 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
8
22 ha
256 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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THAYA vinařství, 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 produk-
ce a některé čistě v bio režimu . Jenom tak můžeme do-
sáhnout kvalitního hroznu, který je základem pro velká 
vína s potenciálem na zrání . Ve vinařství se snažíme cit-
livě dotvářet vína s veškerou úctou k přírodě . Pracujeme  
s minimálním použitím vinařských přípravků a necháváme 
vyniknout terroir našich vinic . Vedle klasických nerezo-
vých tanků používáme i dřevěné sudy, které jsou pro nás 
signaturní . 
Ing . Jakub Smrčka
603 795 304
603 795 304
info@vinarstvithaya .cz
www .vinarstvithaya .cz
25
105 ha
100 000 litrů

Vican rodinné vinařství
Lužánecká 16
Brno 60200
Naše vinařství je barevné, pozitivní a plné slunce, které 
máme na Pálavě . Moto: Je třeba se dívat přímo do slunce, 
pak všechny stíny zůstanou za námi . Absolutní vítěz Vinař-
ství roku 2019 .
Michal Homola, Vojtěch Kresničer
723 794 860
723 794 860
michal@vican .wine
www .vican .wine
10
35 ha
140 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinař Jiří Uherek
Úvoz 311
Dolní Bojanovice 69617
Vinařství je situováno v srdci slováckého Podluží – Dolních 
Bojanovicích . Mým cílem je maximalizovat potenciál z vini-
ce 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 .
Ing . Jiří Uherek
736 514 206
736 514 206
vinar@vinaruherek .cz
www .vinaruherek .cz
2
2 ha
40 000 lahví

Vinařství Garčic
Vinařská 237
Pavlov 69201
Jsme malé rodinné vinařství, sídlící v malebné obci pod 
Dívčími hrady, v obci Pavlov . Vzniklo v roce 2006 . Navázalo 
tak na více jak padesátiletou tradici výroby vína manže-
lů Chramostových . Naše vinohrady leží na svazích Pálavy  
v nejzajímavějších viničních tratích Stará hora a U božích 
muk . Snažíme se pěstovat kvalitní hrozny a při využití mo-
derních technologií, vyrábět jakostní přívlastková vína . 
Ing . Jan Garčic
728 746 500
728 746 500
vinarstvi@garcicovi .cz
www .garcicovi .cz
1
1,5 ha
9 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Kovacs s .r .o .
Novosedly ev .č .5
Novosedly 69182
Malé vinařství v obci Novosedly na Moravě . Navazuje na 
rodinnou tradici výroby vín, zaměřených na originální 
původ . Klade důraz na to, aby vynikla jedinečná poloha  
a půdní složení viničních tratí .
Alois Černík
775 127 736
775 127 736
vinohrady@vinarstvi-kovacs .cz
www .vinarstvi-kovacs .cz
14
39 ha
200 000 lahví

Vinařství LAHOFER, a .s .
Vinice 579
Dobšice 67182
Vinařství LAHOFER se prezentuje novou, architektonicky 
výjimečnou výrobní, administrativní a prezentační budo-
vou . Návštěvníci tu najdou prodejní a degustační prostory 
a v létě i kulturní program ve venkovním amfiteátru .
Ing . Petr Chaloupecký
725 319 096
725 319 096
petr .chaloupecky@lahofer .cz
www .lahofer .cz
120
430 ha
800 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Maláník - Osička s .r .o .
č .p . 261
Mikulčice 69619
Je rodinnou firmou z Mikulčic vycházející z dlouholeté vi-
nařské tradice . Zabýváme se pěstováním révy vinné a vý-
robou kvalitních jakostních a přívlastkových vín . Vinařství 
je založeno na filozofii, která se ubírá směrem kvalitního, 
moderního a šetrného zpracování hroznů z vlastní pro-
dukce, ze kterých jsou vyráběna vína s jedinečným charak-
terem . Součástí vinařství je i menší penzion s kapacitou 
15 lůžek .
Jan Maláník

723 330 082
info@vinarstvimalanik .cz
www .vinarstvimalanik .cz
3
6 ha
40 000 lahví

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a .s .
Nádražní 29
Mikulov 69201
Mikrosvín Mikulov - vinařství mající historii, pevné hod-
noty, 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 .
Ing . Zbyněk Žiška

720 069 824
info@mikrosvin .cz
www .mikrosvin .cz
40
220 ha
220 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Na Soutoku/Vinicola, s .r .o .
Lanžhotská 27
Břeclav 69002
Výrobní prostory Vinařství Na Soutoku se nacházejí  
v malebné jihomoravské krajině na okraji města Břeclav . 
Samotný způsob výroby je u nás založen na kombinaci 
tradičních postupů, které reflektují zvyky a tradice výro-
by vína na Moravě, s nejmodernějšími šetrnými postupy 
zpracování a školení vína . Naším cílem je vytvořit špič-
kovou kolekci vín z nejvýznamnějších moravských odrůd, 
které byly vypěstovány ve vinicích, jež jsou pro jejich pěs-
tování typické a mají pro danou odrůdu ideální podmínky .  
Patrik Voda
519 327 450
733 289 760 
vinicolasro@seznam .cz
www .nasoutoku .cz
4
30 ha
50 000 lahví

Vinařství Pavlov, spol . s r .o .
Česká 149
Pavlov 69201
Vinařství Pavlov leží přímo v srdci malebné obce Pavlov .  
Místní viniční tratě patří k nejteplejším místům jižní Mora-
vy . Vinařství Pavlov se zaměřuje pouze na bílé odrůdy .  Při 
vzniku samotných vín hledáme spojení  tradičních odrůd   
a daru unikátnosti místních podmínek  za využití moder-
ních technologií .  
Ctibor Čech
733 148 213
733 148 213
info@vinarstvipavlov .cz
www .vinarstvipavlov .cz
14
202 ha
110 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Piálek & Jäger s .r .o .
č .p . 74/s
Nový Šaldorf 67181
Malé vinařství zaměřené na kvalitu s filozofií vyrábět pou-
ze 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 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 obdělá-
vání a přísně redukovaná úroda hroznů . Veškerá produkce 
má osobitý a nezaměnitelný charakter . Nejlepší vína ne-
sou označení „Family Reserve“ . Vlajkovou lodí rodinného 
vinařství jsou cuvée SKALE (CS+Me) a CHASY (CHA+SY) .
Pavel Springer
606 702 971
606 702 971
vinarstvi@springer .cz
www .springer .cz
3
5 ha
30 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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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 mo-
derních přívlastkových vín s důrazem na terroir . Sortiment 
zpestřují ledová vína, Svatomartinská a mladá vína, klare-
ty a růžová vína, sekty kvašené tradiční metodou v láhvi  
i 100% hroznové mošty . Vínomilcům je k dispozici moder-
ně zařízený Penzion U VINAŘSTVÍ s degustačními balíčky, 
kde komentované prohlídky sklepního hospodářství ve-
dou vinaři Šabatovi osobně . 
Václav Šabata
724 204 480
724 204 480
vaclav .sabata@seznam .cz
www .vinarstvisabata .cz
3
10 ha
100 000 lahví

VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s .r .o .
Zahradní 773
Mutěnice 69611
Rodinné vinařství z vinařské obce Mutěnice, produkující 
především bílá a růžová přívlastková vína .
Petr Štěpánek
723 915 228
723 915 228
vinarstvistepanek@centrum .cz
www .vinarstvistepanek .eu
7
13 ha
180 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinařství Trpělka & Oulehla
Nové Bránice 39
Dolní Kounice 66464
Rodinné vinařství s téměř 30-ti letou tradicí pěstování 
révy vinné na dolnokounicku, s šetrným přístupem k vi-
nicím a ručním sběrem hroznů .  Vyrábí převážně suchá 
vína s projevem terroir, zachovaným charakterem odrů-
dy a dlouhou dochutí . Nezaměnitelná jsou červená vína  
z místního granitového podloží, klaret z odrůdy Pinot Noir, 
Chardonnay zrající na kvasnicích či nově sekt kvašený  
v lahvi . Vinice se nacházejí na viničních tratích Karlov, Na 
Nivách, Šibeniční hora a Staré hory . Některé vinice jsou 
přes 50 let staré . Vinařství získalo titul Vinařství roku 2017 
v kategorii Střední vinařství . 
Ing . Luboš Oulehla
603 834 166
603 111 848
info@reginacoeli .cz
www .reginacoeli .cz
5
30 ha
120 000 litrů

Vinařství WALDBERG  s .r .o .
Chvalovice č .ev . 58
Chvalovice 66902
Kvalitní surovina, tradice výroby a dlouholeté zkušenosti 
dávají vzniknout vínům s jedinečným odrůdovým charak-
terem . Roční produkce čítá na 150 000 lahví ve 3 řadách 
(VOC Znojmo, Terroir, Classic) . 
Ing . Pavel Filipovzski
601 215 202
608 881 692
obchod@waldberg .cz
www .waldberg .cz
20
100 ha
150 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinné sklepy Kutná Hora, s .r .o .
Jiřího z Poděbrad 288
Kutná Hora 28401
Středně velké vinařství, které dělá vína v souladu s příro-
dou, veškerá produkce v biodynamické kvalitě certifikova-
ná známkou DEMETER .
Petr Illek
736 536 489
736 536 488
petr .javurek@vinokutnahora .cz
www .vinokutnahora .cz
15
42 ha
100 000 lahví

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 vi-
nařství . Celková plocha vinic obhospodařovaných společ-
ností je 236 ha . Velké oblibě se těší naše ledová a slámová 
vína . Zajímavou součástí portfolia jsou sekty, z nichž ně-
které zrají na dně Vranovské přehrady .
Ing . Jan Hrachovský
777 173 589
602 555 887
info@vslechovice .cz
www .vslechovice .cz
45
236 ha
1 000 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Vinné sklepy U Jeňoura
Prušánky 836
Prušánky-Nechory 69621
Se starším synem vyrábíme převážně přívlastková vína, 
kterými zásobujeme vlastní hotel a gastronomický provoz 
s posezením, kde pořádáme firemní akce, oslavy, a degus-
tace . Ostatní vína dodáváme do restaurací, a přes e-shop 
zákazníkům . 
Jan Ivičič
602 780 358
602 780 358
info@ujenoura .cz
www .ujenoura .cz
2
5 ha
20 000 lahví

Vinné sklepy Zapletal
Slíny 1380
Velké Bílovice 69102
Rodinné vinařství z Velkých Bílovic  je situované na cyk-
lostezce přímo mezi vinicemi . Příběh našich vín se začí-
ná psát na nejlépe položených velkobílovických vinicích 
Panské, Nová hora,  Úlehle  apod . Vyrábíme především 
přívlastková vína suchá a polosuchá ve třech řadách . Vlaj-
kovou lodí je řada MYSTERY, ve které zrají bílá i červená 
vína v dřevěných sudech na jemných kalech minimálně  
12 měsíců .
Tibor Zapletal
606 715 417
606 715 417
tibor@vinarstvi .cz
www .vinnesklepyzapletal .cz
2
8 ha
100 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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VÍNO BLATEL, a .s .
Blatnice pod Svatým Antonínkem 855
Blatnice pod Sv . Antonínkem 69671
Jsme vinařskou firmou na Slovácku představující propoje-
ní rodiny a týmu lidí, pro které je vinařství radost a vášeň . 
Naší snahou a cílem je respektovat přírodu a terrior krás-
né krajiny posledního výběžku Bílých Karpat . 
Ing . Iva Šantavá
775 707 258
775 707 258
santava@vinoblatel .cz
www .vinoblatel .cz
20
159 ha
350 000 litrů

Víno Botur s .r .o .
Nádražní 1589
Strážnice 69662
Vinařství Botur bylo založeno v roce 1989 Luďkem Botu-
rem, který navázal na tradici svého otce Antonína . Nyní se 
zaměřujeme na výrobu přívlastkových vín nejvyšší kvality . 
Od roku 2015 je postupně řízení vinařství předáváno mla-
dé generaci v podobě Martina Šachingera . Ten je součástí 
vinařství už od roku 2002 . Velký důraz klademe na výrobu 
červených vín, s následným zraním ve francouzských du-
bových sudech a archivaci ve sklepě . Při optimální lahvové 
zralosti putuje teprve víno k zákazníkovi .
Martin Šachinger 
606 914 489
606 914 489
martin@vinobotur .cz
www .vinobotur .cz
2
15 ha
50 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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VÍNO HRUŠKA s .r .o .
Blatnička 143
Blatnička 69671
Společnost VÍNO HRUŠKA jsme založili v roce 2007 . Sídlo 
naší společnosti je v malebné obci Blatnička, kde využívá-
me místního terroir k výrobě kvalitních vín z této oblasti 
Bílých Karpat .
Barbora Pokorná
607 033 021
607 033 021
stanislav .hruska@vinohruska .cz
www .vinohruska .cz
50
 90 ha
540 000 litrů

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a .s .
Luční 858
Rakvice 69103
Společnost charakterizuje přátelský vztah k přírodě s dů-
razem na terroir, ale i vývoj nových inovačních produktů . 
Produkci originálních vín umožňují dokonale polohované 
vlastní vinice především na Pálavě .
Ing . Pavel Holub
519 360 876
775 759 990
michlovsky@michlovsky .com
www .michlovsky .com
50
125 ha
1 300 000 lahví

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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Volařík Miroslav, Ing .
K Vápence 1811/2a
Mikulov 69201
Vinařství Volařík obhospodařuje 75 ha vlastních vinic v Mi-
kulovské vinařské podoblasti . Pěstuje a zpracovává odrů-
dy 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
75 ha
250 000 lahví

Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .
Zámecká 1508
Bzenec 69681
Vinařství se nachází v krásném a romantickém prostře-
dí 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 ob-
hospodařuje přes 540 ha vinic v podoblasti Slovácké, Mi-
kulovské 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 . 
Ing . Marcela Křivohlávková Olbrechtová 
518 384 123

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

Výrobce:
Ulice:

Město, PSČ: 
Charakteristika výrobce:
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ZD Němčičky
č .p . 153
Němčičky 69107
ZD Němčičky je svérázné moravské vinařství z regionu 
Modrých hor . Pouze z vlastních vinic vybíráme ty nejlep-
ší hrozny ze kterých pak vznikají nezapomenutelná bílá  
a zvláště pak červená vína .
Jaroslav Jakubec
724 534 355
724 534 355
jakubec@zd-nemcicky .cz
www .zd-nemcicky .cz
27
92 ha
180 000 lahví

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, slá-
mových a šumivých vín z nejlepších viničních tratí zno- 
jemského a hustopečského regionu dle motta „Znovín 
Znojmo-vína hrdá na svůj původ“ . Provozujeme bohatý tu-
ristický 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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Agropol Mikulov spol . s r .o .   
Ryzlink vlašský  výběr z cibéb 2018 2018/7
Altenberk Vini a .s .   
Rulandské modré  výběr z hroznů 2017 2017/5
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s .r .o .   
Pálava výběr z hroznů 2019 1916
Arte Vini spol . s r .o .   
Veltlínské zelené  VOC Znojmo 2019 L-202026
Veltlínské zelené  moravské zemské víno 2019 L-202004
BMVinařství s .r .o .    
Děvín výběr z hroznů 2019 21/19
Frankovka rosé pozdní sběr 2019 25/19
Chardonnay pozdní sběr 2019 17/19
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2018 13/18
BOHEMIA SEKT, s .r .o .   
Bohemia Sekt Prestige demi sec jakostní šumivé víno s .o . 2018 19052K
DAVINUS s .r .o .   
Pálava pozdní sběr 2018 D0918
Rulandské bílé  pozdní sběr 2018 8545
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2019 9396
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol . s r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2018 18869
Modrý Portugal  pozdní sběr 2018 19514
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 19795
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2018 18951
Hana Mádlová   
Cuvée pozdní sběr 2017 1791
Horákova farma, a .s .   
Tramín červený  moravské zemské víno 2018 03B/18
HRABAL, s .r .o .   
Chardonnay barrique pozdní sběr 2017 HC2/17
Rulandské šedé  pozdní sběr 2019 T4/19
CHATEAU BZENEC, spol . s r .o .   
Chateau Bzenec brut jakostní šumivé víno s .o . 2016 17057A
Chateau Bzenec brut jakostní šumivé víno s .o . 2015 16027C
Rulandské bílé  VOC Bzenec 2018 18891
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a .s .   
Cabernet Sauvignon, Merlot výběr z hroznů 2018 18262
Frankovka  výběr z hroznů 2017 17144
Grandioso extra brut reserva jakostní šumivé víno s .o . 2016 199/16
Merlot výběr z hroznů 2017 17181
Muškát žlutý výběr z cibéb 2017 17098
Rulandské bílé  výběr z hroznů 2019 19038

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže
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Rulandské modré  výběr z hroznů 2019 19158
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2017 17315
Ryzlink vlašský  výběr z hroznů 2017 17116
Ryzlink vlašský  výběr z hroznů 2018 18157
Ryzlink vlašský  ledové víno 2018 18136
Veltlínské zelené  výběr z hroznů 2019 19113
Ing . Eliška Becková - vinařství No .44   
Sylvánské zelené  výběr z hroznů 2019 1901
Ing . Ladislav Musil   
Svatovavřinecké  jakostní víno odrůdové 2017 11
Ing . Martin Škrobák   
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2018 72
Solaris výběr z cibéb 2019 85
Ing . Miroslav Volařík   
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2019 1936
Ryzlink vlašský  výběr z bobulí 2017 1716
Veltlínské zelené  pozdní sběr 2019 1928
Ing . Mokruša Petr   
Ryzlink rýnský  VOC Mutěnice 2019 174
Ing . Zuzana Prátová   
Neronet výběr z hroznů 2018 26-18
Ing . František Zapletal   
Cuvée Bellegrado jakostní víno známkové 2018 1844
Jan Kachyňa - Vinařství na Špičáku   
Sauvignon  pozdní sběr 2019 8/19
Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s .r .o .   
Dominique blanc de noirs pěstitelský sekt 2017 L5102
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2018 L8003
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2018 L8002
Leoš Horák   
Chardonnay pozdní sběr 2017 4/17
Libor Pavka/Vinařství Mezi Sklepy   
Rulandské šedé  pozdní sběr 2019 319
Luděk Vondrák   
Ryzlink rýnský  VOC Mělník 2017 9/17
Ryzlink rýnský - červený pozdní sběr 2019 6/19
Miroslav Habřina   
Frankovka rosé pozdní sběr 2019 38/19
MORAVÍNO s .r .o .   
Sauvignon  pozdní sběr 2019 831
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a .s .   
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2018 NV410
PROQIN s .r .o .   
Stephanus Riesling Sekt pěstitelský sekt 2017 L7105
Reisten, s .r .o .   
Classic rosé pozdní sběr 2019 2019

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže
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Rodinné vinařství Břeclav s .r .o .   
Rulandské šedé  pozdní sběr 2019 15/2019
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 55/2019
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2019 1163/2019
Rodinné vinařství Košut s .r .o .   
Cabernet Sauvignon rosé pozdní sběr 2019 28/19
Rodinné vinařství Skoupil   
Pálava výběr z hroznů 2019 K5/19
Rodinné vinařství Spěvák s .r .o .   
Rulandské bílé  pozdní sběr 2019 P0819
Veltlínské zelené  pozdní sběr 2019 P1719
Salabka   
Rulandské bílé  české zemské víno 2018 5/18
Ryzlink rýnský  české zemské víno 2018 9/18
Sylvánské zelené  české zemské víno 2018 7/18
Sing Wine s .r .o .   
Veltlínské zelené  pozdní sběr 2019 30-19
SPIELBERG CZ, s .r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2017 7610
Chardonnay Pinot Blanc pozdní sběr 2019 1952
Pinot Blanc pozdní sběr 2019 1911
Pinot Noir ORGANIC pozdní sběr 2017 749
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 1914
Stanislav Škrobák   
Chardonnay pozdní sběr 2018 218
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a .s .   
André pozdní sběr 2017 5117
Štěpán Maňák   
Cabernet blanc pozdní sběr 2019 1929
Cuvée 4Blend jakostní víno známkové 2018 1838
Cuvée Grand Reserva jakostní víno známkové 2018 1859
Malverina pozdní sběr 2019 1938
Merlot Oak aged výběr z hroznů 2018 1854
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2019 1917
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2018 1849
Tramín červený  výběr z hroznů 2019 1946
Veltlínské zelené  pozdní sběr 2019 1923
Tomáš Veverka   
Rulandské modré  výběr z hroznů 2017 717
Vican rodinné vinařství/Farma Pálava s .r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2019 1619
Chardonnay výběr z hroznů 2018 2018
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 1419
Vinař Jiří Uherek/Jiří Uherek   
Cuvée Element IGNIS výběr z hroznů 2018 1518U2

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže
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Vinařství Bauman s .r .o .   
Hibernal výběr z hroznů 2019 160320
Tramín červený pozdní sběr 2019 210320
Vinařství Buchtovi   
Kerner výběr z hroznů 2019 6/19
Tramín červený  VOC vinice V . PAVLOVICE 2019 12/19
Veltlínské zelené  VOC vinice V . PAVLOVICE 2019 14/19
Vinařství Čapka - Martin Čapka   
Frankovka  pozdní sběr 2017 17/17
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 03/19
Vinařství Fasora a synové   
Acolon Barrique moravské zemské víno 2018 AC/19
Cabernet Dorsa barrique moravské zemské víno 2019 CD19
Merlot Barrique moravské zemské víno 2019 ME19
Vinařství Garčic   
Pálava výběr z hroznů 2019 156
Rulandské bílé  pozdní sběr 2019 152
Ryzlink vlašský  výběr z hroznů 2019 160
Vinařství Hanzel s r .o .   
Pálava výběr z hroznů 2019 14219
Ryzlink rýnský  VOC Znojmo 2015 5715
Vínařství Hrozínek s .r .o .   
Cuvée Bobulka (TČ+PA) pozdní sběr 2019 5/2019
Rulandské šedé  pozdní sběr 2019 3/2019
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a .s .   
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2016 1652
Ryzlink rýnský  výběr z hroznů 2017 1734
Vinařství Jan Plaček/Ing . Jan Plaček   
Frankovka  pozdní sběr 2018 18FRp
Hibernal pozdní sběr 2019 HIBp
Vinařství Juřeník & Žďárský s .r .o .   
Merlot REZERVA výběr z hroznů 2017 08-17
Rulandské modré  pozdní sběr 2018 18-08
Vinařství Kněží hora s .r .o .   
Frankovka barrique výběr z hroznů 2016 34/16
Zweigeltrebe barrique pozdní sběr 2016 33/16
Vinařství Kovacs s .r .o .   
Chardonnay výběr z hroznů 2019 14/19
Vinařství Kubík   
Rulandské šedé  pozdní sběr 2019 22/19
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 31/19
Vinařství LAHOFER, a .s .   
Rulandské modré  výběr z hroznů 2017 5517
Vinařství Maláník - Osička s .r .o .   
Rulandské modré  výběr z hroznů 2017 212017
Zweigeltrebe výběr z hroznů 2017 192017

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže
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VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a .s .   
Cabernet Sauvignon barrique výběr z hroznů 2018 844
Rulandské šedé  pozdní sběr 2019 915
Ryzlink vlašský  výběr z hroznů 2018 824
Ryzlink vlašský  výběr z hroznů 2018 825
Vinařství Novotný Bílek   
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 NB1904
Vinařství Obelisk s .r .o .   
Pálava výběr z hroznů 2018 1118b
Vinařství Pastorek   
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 919
Vinařství Pavlov, spol . s r .o .   
Rulandské bílé  pozdní sběr 2018 18046
Rulandské šedé  pozdní sběr 2018 18035
Vinařství Piálek & Jäger s .r .o .   
Sauvignon pozdní sběr 2019 1905G
Ryzlink rýnský  VOC Znojmo 2019 1906
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol . s r .o .   
Pinot noir, barrique výběr z hroznů 2014 24/14
Vinařství Popela   
Rulandské bílé  pozdní sběr 2019 28/19
Vinařství Svoboda   
Veltlínské zelené  pozdní sběr 2019 919
VINAŘSTVÍ ŠABATA s .r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2019 18/2019
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2019 21/2019
Tramín červený  výběr z hroznů 2019 15/2019
Vinařství Tichý   
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2019 10/19
Vinařství Trpělka a Oulehla   
Sauvignon  pozdní sběr 2018 1801
Vinařství U Kapličky s .r .o .   
Alibernet pozdní sběr 2018 46/18
Hibernal pozdní sběr 2019 10/19
Pálava výběr z hroznů 2019 42/19
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2019 41/19
Ryzlink vlašský  výběr z hroznů 2019 35/19
Tramín červený  výběr z bobulí 2019 23/19A
Vinařství U Kostela Polešovice   
Chardonnay pozdní sběr 2018 24/18
VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s .r .o .   
Chardonnay RESERVE výběr z hroznů 2017 CHA1VZH
   /2017A
VINICE - HNÁNICE s .r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2019 1104/19

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže
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Vinicola, s .r .o ./Vinařství na Soutoku   
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2017 136/2017
Vinné sklepy Kutná Hora, s .r .o .   
Cuvée samet pozdní sběr 2017 17018
Vinné sklepy Lechovice, spol . s r .o .   
Cabernet Sauvignon ledové víno 2013 1357
Frankovka slámové víno 2015 1526
Rulandské šedé pozdní sběr 2018 1808
Ryzlink rýnský ledové víno 2013 1356
Vinné sklepy Skalák/Ing . Leona Šebestová   
Chardonnay výběr z hroznů 2017 617/CHAB
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 619/RRB
Ryzlink rýnský  výběr z hroznů 2018 418/RR
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 619/RRA
Sauvignon  výběr z hroznů 2019 0419/SGB
Vinné sklepy U Jeňoura/Jan Ivičič   
Hibernal pozdní sběr 2019 6/20
Vinné sklepy Zapletal   
Pálava výběr z hroznů 2019 1319
Víno Bartoník - rodinné vinařství - Hana Bartoníková   
Ryzlink rýnský  moravské zemské víno 2019 4 - 19
VÍNO BLATEL, a .s .   
Ryzlink rýnský  VOC Blatnice 2019 1942
Víno Botur s .r .o .   
Grand Cuvée Red výběr z hroznů 2015 41/51/15
VINO CIBULKA - Portz Insel s .r .o .   
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2018 19/18
VÍNO HRUŠKA s .r .o .   
Cuvée Nikol Family coll . pozdní sběr 2018 166/18
Chardonnay výběr z hroznů 2018 143/18
VÍNO J .STÁVEK   
Frankovka  VOC Modré hory 2017 1017
Lokus červený likérové víno 2018 318
Sauvignon  pozdní sběr 2019 1119
VÍNO Mikulov, spol . s r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2018 20362
Rulandské modré  pozdní sběr 2018 18747
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 19800
Tramín červený  pozdní sběr 2019 19159
Zweigeltrebe pozdní sběr 2018 18972
VÍNO PROKEŠ s .r .o .   
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2019 4/2019
Vinofol s .r .o .   
Chardonnay barrique výběr z hroznů 2017 1777
Merlot rosé výběr z hroznů 2019 1922
Pinot Blanc barrique výběr z hroznů 2017 1733
Ryzlink vlašský  výběr z cibéb 2018 1851

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže



SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2021

160

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a .s .   
Merlot pozdní sběr 2018 3634
Rulandské modré  pozdní sběr 2018 3481
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 3722
Ryzlink vlašský  moravské zemské víno 2017 3299
Ryzlink vlašský  VOC Pálava 2018 3511
Svatovavřinecké  kabinetní víno 2018 3528
Veltlínské zelené  kabinetní víno 2018 3546
Vinum Moravicum a .s .   
Merlot výběr z hroznů 2018 20/18
Vít Sedláček   
André pozdní sběr 2017 1314
Rulandské modré  pozdní sběr  1315
Vitis spol . s r .o .   
Cuvée Horní hory výběr z hroznů 2018 C01/18
Vladimír Tetur   
Hibernal výběr z hroznů 2019 910
Pálava výběr z hroznů 2019 920
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2019 916
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2018 819
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2019 917
Veltlínské zelené pozdní sběr 2019 913
Zámecké vinařství Bzenec s .r .o .   
Chardonnay pozdní sběr 2019 9353
Chardonnay pozdní sběr 2019 9383
Chardonnay pozdní sběr 2018 8579
Rulandské bílé  VOC Bzenec 2018 8606
Rulandské bílé  pozdní sběr 2017 7417
Rul . bílé + Rul . šedé + Chard .  jakostní víno odrůdové 2019 9350
Rulandské modré barrique pozdní sběr 2018 8626
Rulandské šedé  pozdní sběr 2019 9185
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2016 6398
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2019 9191
Veltlínské zelené pozdní sběr 2019 9190
ZD Němčičky   
Chardonnay moravské zemské víno 2019 6-19
Ryzlink rýnský  moravské zemské víno 2019 23-19
ZNOVÍN ZNOJMO, a .s .   
Hibernal výběr z hroznů 2018 8371
Chardonnay výběr z hroznů 2018 8331
Kerner pozdní sběr 2018 8356
Kerner výběr z bobulí 2017 7378
Modrý Janek moravské zemské víno 2019 9322
Pálava výběr z bobulí 2017 7359
Rulandské modré klaret výběr z hroznů 2018 8417
Rulandské šedé  výběr z hroznů 2017 7371

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže



www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz

161

Ryzlink rýnský  výběr z hroznů 2017 7335
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2018 8354
Ryzlink rýnský  ledové víno 2015 5110
Ryzlink rýnský  pozdní sběr 2018 8348
Ryzlink vlašský  pozdní sběr 2018 8328
Sauvignon  jakostní víno odrůdové 2019 9345
Sauvignon  pozdní sběr 2019 9342
Sauvignon  pozdní sběr 2019 9341
Tramín červený  výběr z cibéb 2017 7357
Veltlínské zelené  VOC Znojmo 2018 8314
Veltlínské zelené  pozdní sběr 2019 9318
Veltlínské zelené  výběr z hroznů 2018 8322
Veritas výběr z hroznů 2019 9330
Viognier moravské zemské víno 2018 8358
Viognier moravské zemské víno 2019 9328
Žerotín a .s .   
Chardonnay pozdní sběr 2019 07/19-1

Výrobce/Název vína Kvalita, jakost Ročník  Číslo šarže



K zakoupení na recepci Salonu vín, 
v kanceláři NVC, v prodejnách 

vinařských potřeb a na našem e-shopu:
www.vinarskecentrum.cz



SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

www.hobra.cz

Spolehlivá filtrace 
dělá šampiony
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Po rad í m e  vám ,  
j ak  naku p o vat  

kval i t n í  p o t rav i ny !
akademi ekval i ty. cz





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

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U 
S PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ STĚNY 
A S MIMOŘÁDNOU RÁZOVOU ODOLNOSTÍ

TVAROVKY FUNKE 
S HRDLY NA OBOU 

STRANÁCH

ULTRA SOLID BLUE PIPE
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Prodej, pronájem a servis kopírovacích
a tiskových strojů TOSHIBA, DEVELOP

Řešení pro správu a archivaci
dokumentů 

Zabezpečovací a kamerové systémy

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

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

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





www.bslahvovani.cz

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

Mobilní lahvovací linka
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Zlatá medaile Salon vín ČR 2021 pro Bohemia Sekt 
Prestige Chardonnay (číslo šarže 18045C)
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www.tiskpalka.cz

tiskárna s tradicí

...od grafického 
návrhu 

po distribuci...





Kompletní nabídku našich vín a dárkových předmětů 
zakoupíte na e-shopu www.znovin.cz. 
Vína vám doručí buď kurýr firmy Messenger, nebo 
naše Rozvážková služba (nad 5 000 Kč ZDARMA). 
Objednávky si také můžete vyzvednout ve výdejních 
místech po celé České republice. 
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Jste vinař, someliér?

Vlastníte vinotéku?

Milujete víno?

Ţ

Pokud jste alepsoň jedenkrát odpověděli ANO, 
určitě navšvte náš specializovaný e-shop

www.somelierskepotreby.cz

Nabízíme chladiče, nerozbitné sklenice, uzávěry,
    vývrtky, otvíráky, plivátka, odlivky, stojany
                          a další sorment.

 

+420 571 648 250

eshop@oreon.cz

Oreon Trading & Marketing, s.r.o.

Ü

Ü

Ü

+420 720 071 023



Kompletní řešení zaručují 
dokonalý výsledek

Na cestě k zářivému nádobí potřebujete nejen kvalitní myčku, 
ale i správně dávkované mycí      prostředky,   řádně    upra-
venou   vodu a vhodné příslušenství. Specialisté společnosti 
Winterhalter zajistí vzájemnou optimalizaci  veškerých součástí  
procesu  mytí  nádobí a přizpůsobení tohoto procesu mytí ná-
dobí  konkrétním požadavkům v zájmu trvale dokonalých vý-
sledků za nejnižší možnou cenu. Vice informací naleznete na: 

  www.winterhalter.cz
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www.stillus.cz

REKLAMNÍ AGENTURA

marketing@stillus.cz
+420 702 000 128

REKLAMNÍ VINAŘSKÝ SERVIS

vlaječky.cz
SPORTOVNÍ PROPAGACE

Dopřejte své značce komplexní péči 
od zavedené reklamní agentury

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

samolepky a etikety
skleničky s potiskem
dárkové obaly a kartony
reklamní předměty
s potiskem





OCHUTNEJTE TAKÉ
růžovou Růženu nebo 

červenou Rubinetu

TŘEBA V RECEPCI
SALONU VÍN

OSVĚŽUJÍCÍ CHUŤ VÍNA
A BUBLINEK

PODTRŽENA TAJNOU
INGREDIENCÍ



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



Už 113 let vám přinášíme 
informace o vinařství 

a vinohradnictví.

Vinařský obzor je měsíčník 
a vychází 11x do roka. 

Roční předplatné je 659 Kč.

Objednávejte na:
info@vinarskyobzor.cz

www.vinarskyobzor.cz



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 poštovné-
ho nebo 414 Kč online. Literární a cestopisný časopis pro 
milovníky všech dobrých věcí, které dělají život hezčím! 

Více na e-sommelier.cz.

POMÁHÁME VÁM K ÚSPĚCHU!
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vivat vinum
s pravidelnou rubrikou o víně

Nové možnosti pro čtenáře, 

partnery i inzerenty.

Objednejte si výtisk zdarma 

na webových stránkách časopisu.

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

www.iBrno.cz



Rozhlas naší Moravy

brno.rozhlas.cz

0 mm

2000 mm
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 Nemusíte chodit do trafi ky 
– Deník vám doručíme zdarma až domů

 Aktuální, ověřené a užitečné informace 
z vašeho okolí, které jinde nenajdete

 Zdarma řada příloh a magazínů 
– Sportovní deník, Bydlení, Hobby, 

 Zdraví, Ženy, Víkend, TV magazín 
 s televizním programem na celý týden.

 V případě předplatného na celý týden 
 navíc získáte 10% slevu

 Velký výběr dárků pro stávající předplatitele 
 za věrnostní body. Předplatné časopisů, knihy, 
 elektronika, vybavení domácnosti, dárky pro děti, 
 pomůcky na zahradu, dezinfekční prostředky a mnoho dalších.

Předplatné Deníku se vyplatí!

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

K předplatnému Deníku nyní 
ZCELA ZDARMA elektronická 
verze kompletního vydání 
a k tomu navíc i aktuální 
zprávy na denik.cz.

Ke svému elektronickému Deníku 
se přihlásíte na webu epaper.denik.cz

ekční prost e

ká 

S předplatným Deníku platíte méně, 
získáte více a navíc vše doručíme až k vám.

ce 

Získejte 
všechny výhody 

již od 19 Kč 
denně



Vydavatelství: Horčičkova 546,149 00 Praha 4 – Háje
Kontakty: travel-profi@volny.cz, +420  602 316 800

laco.travelprofi@volny.cz, +420 608 079 270

Magazín s nejdelší tradicí v ČR
pro domácí cestovní ruch

Najdete nás v elektronické verzi
pro nejnovější technologie

www.travel-profi.cz
www.travelprofi.cz

TRAVEL profi je ZDARMA k přečtení na
www.floowie.com/cs/travelprofi

www.facebook.com/TRAVEL-profi-254121441270253/

travel profi_nvc copy.qxp_travel profi_nvc  1/9/21  9:32 AM  Page 1



OBJEDNÁVEJTE NA WWW.W-D.CZ

DEGUSTACE • ROZHOVORY • TESTY VÍN 
CESTY ZA VÍNEM • OSOBNOSTI

PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI VÍNY ČR

PÍŠEME PŘÍBĚHY 
O VÍNĚ
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Nové vydání
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AGROLABORATOŘ
akreditovaná zkušební laboratoř, rozbory 

vína a hroznového moštu pro SZPI,
základní senzorické zkoušky, rozbor vody, 

stanovování živin v půdě

ŠKOLNÍ SKLEP VENERIE
výroba a prodej špičkových vín,

víno s etiketami na přání

SKLEP POD STAROU ŘEDITELNOU
degustace, rauty, prodej vín

PRODEJNA ROLNIČKA
prodej vinařských a zahradnických potřeb, 

květin a vína

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE 
A LIHOVAR

zpracování ovoce ze školních sadů,
pěstitelské pálení

ŠKOLNÍ MOŠTÁRNA
výroba a prodej moštů

ZAHRADNÍ CENTRUM
FRANTIŠKÁNSKÁ ZAHRADA

pěstování a prodej okrasných rostlin,
vazby, dekorace

ŠKOLNÍ PRACOVIŠTĚ



Propagační materiály edice Krajem vína, Čechy a Morava, které připravila 
AGENTURA BRAVISSIMO pro Národní vinařské centrum Valtice o.p.s. obdržely 
na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v minulých letech opakovaně 

cenu za nejlepší turistický propagační materiál.

tvorba propagačních materiálů | kreativní fotografie | weby

originální texty | návrhy etiket | moderní grafické  řešení 

individuální přístup | zpracování projektů | překlady

VINAŘSTVÍ A VINAŘSKÉ TURISTIKY
VŠE SE ZAMĚŘENÍM NA PROPAGACI 

Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 227 788, www.bravissimo.cz
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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





VINAŘSTVÍ OBELISK / Celňák 1212, Valtice / +420 548 998 850

VÝJIMEČNÉ MÍSTO 

PRO DOKONALÉ VÍNO

DEGUSTACE
SVATBY

PRONÁJEM
EVENTY

UBYTOVÁNÍ



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





E-SHOP ▸ KÓD ▸ SALON21

www.michlovsky.com

S L E V A 
10%

Platnost do 31.12.2021 
na eshopu nebo předložení 

katalogu při nákupu 
v Enothece v Rakvicích.



Vydání katalogu Salonu vín ČR 
každoročně podporuje Vinařský fond

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slámová vína, likérová vína).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.salonvin.cz
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SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2021



Připijme si 
a podporujme vína 
v národních barvách!

Na život jako víno! Pijte zodpovědně

Lehký Veltlín, vyzrálejší Ryzlink rýnský 
nebo některá z našich dalších odrůd? 
Nechte se inspirovat víny z Moravy 
a víny z Čech a přijeďte za našimi vinaři 
pro nezapomenutelné zážitky.

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2021

SA
LO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
02

1

Připijme si 
a podporujme vína 
v národních barvách!

Na život jako víno! Pijte zodpovědně

Lehký Veltlín, vyzrálejší Ryzlink rýnský 
nebo některá z našich dalších odrůd? 
Nechte se inspirovat víny z Moravy 
a víny z Čech a přijeďte za našimi vinaři 
pro nezapomenutelné zážitky.

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2021

SA
LO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
02

1

Připijme si 
a podporujme vína 
v národních barvách!

Na život jako víno! Pijte zodpovědně

Lehký Veltlín, vyzrálejší Ryzlink rýnský 
nebo některá z našich dalších odrůd? 
Nechte se inspirovat víny z Moravy 
a víny z Čech a přijeďte za našimi vinaři 
pro nezapomenutelné zážitky.

SALON VÍN
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2021

SA
LO

N 
VÍ

N 
– 

NÁ
RO

DN
Í S

OU
TĚ

Ž 
VÍ

N 
ČR

 2
02

1


