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ÚVOD
Žádný jiný nápoj (s výjimkou piva) se netěšil a netěší takové
pozornosti lidstva, jako zkvašený mošt získaný z révy vinné.
Když se řekne „zkvašený mošt“, nijak zvlášť libozvučně to nezní. Ale ve skutečnosti se za tímto označením skrývá „nápoj
bohů“ – na tomhle vzletném označení vína se vzácně shodnou
vlastně všechny země a kultury, které s ním mají co do činění. Čím je víno tak mimořádné? Je to pro jeho chuť, v níž lze
objevovat nové a nové lahodné tóny, pro jeho vůni, jiskřivou
barvu slunce, pro jeho schopnost povznést člověka nad malichernosti a starosti všedního dne? Nepochybně od všeho něco.
Víno je prostě fenomén. Ale také věda – počínaje pěstováním,
sklizní, přes výrobu, zrání, skladování až po konzumaci samotnou. Poodhalit něco málo z toho, co se odehrává na vinohradu
i ve vinném sklepě předtím, než se víno dostane na náš stůl, se
pokusí tento průvodce. Poradí vám také, jaké víno vybrat pro
tu či onu příležitost, jak víno správně skladovat, i třeba to, jak
se nedopustit základních chyb při jeho podávání. A protože jde
především o turistického průvodce, zavede vás nejen obrazně
do světa vína, ale i „za vínem“ – na moravské i české vinice, do
sklepů a sklípků, zkrátka všude tam, kde se u nás pěstuje a vyrábí to nejlepší víno, jaké dokáže poskytnout půda této země
a um zdejších vinařů.
▪

Víte, že…

Samotný pojem víno pochází z latiny, ze slova vinum. Problematika pěstování vinné révy a výroby vína je natolik rozsáhlá
a komplexní, že se postupně vyvinul celý vědní obor zabývající se
vínem – enologie.

VÝROBA VÍNA
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Bílé víno: rmut pro výrobu bílého vína se
lisuje nejpozději několik hodin po odzrnění
(odstopkování). Do té chvíle probíhá macerace, což je proces, při kterém dochází
k uvolňování aromatických látek obsažených ve slupkách do vinného moštu.
U bílého vína trvá macerace obvykle 3 až
6 hodin.
Červené víno: rmut pro výrobu červených vín se lisuje až po mnohem delší
době, většinou po 6 až 10 dnech. Během
této doby se rmut nechá nakvášet (nakvášení je odborný výraz) spolu se slupkami,
čímž dojde k vyluhování červeného
barviva ze slupek do moštu. Důležité je
během nakvášení s hmotou míchat, neboť
slupky se soustřeďují na hladině, kde vytváří tzv. matolinový klobouk. Ten je třeba
stále rozbíjet a „nutit“ slupky, aby byly co
nejvíce ponořené v moštu a mohlo se tak
uvolňovat kýžené barvivo.

VÝROBA VÍNA
Celý proces výroby vína začíná zahájením sklizně hroznů, neboli vinobraním.
U nás, tedy na Moravě a v Čechách, se tak děje od konce srpna (u raných odrůd) až přibližně po konec listopadu u odrůd pozdních. V některých případech však probíhá sběr
i později – a to dokonce za mrazu, a sice pro účely výroby tzv. ledového vína. O tom
ale později. Po sklizni hroznů, ideálně v co nejkratším čase, proběhne tzv. odzrnění, čímž je myšleno oddělení stopek od bobulí (jinak též odstopkování). Označení
„odzrnění“ je trochu zavádějící, ale jde o starý výraz z dob, kdy se bobule vína ještě
nazývaly zrnem. Výraz „třapiny“ pro oddělené stopky
však zůstal, používá se stále. Důležité je dbát na
to, aby nedošlo k porušení jadérek v bobulích,
čímž by se do moštu dostaly hořké látky –
tuto chybu už není možné v dalším procesu

výroby vína napravit. Poté nastává fáze
lisování hroznů, přesněji řečenou rmutu – tak se správně nazývají bobule bez
stopek a s již narušenou slupkou. V této
chvíli však již záleží na tom, zda jde o výrobu vína bílého, nebo červeného, oba
postupy se totiž mírně, ale ve svém důsledku zásadně, liší:

Růžová vína: vyrábějí se buď z červených odrůd, které nemají tak vysoký obsah
červeného barviva, případně z odrůd
modrých, přičemž je vynechána fáze nakvašování. Samostatnou kapitolou jsou
tzv. klarety, což jsou vína vyráběná rychlým lisováním modrých hroznů
bez nakvašování. Výsledkem je víno takřka
čiré barvy s jemným nádechem do růžova.

VÝROBA VÍNA
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Macerace
(u bílého a růžového vína
pouze několik hodin)

Odzrnění
(oddělení třapin od bobulí)

Lisování
(bílé víno před kvašením,
červené již vykvašené)

Vinobraní
(sklizeň hroznů)
Třapiny
(použijí se jako hnojivo)

Rmut
(mošt s narušenými
bobulemi)

CO2

Kvasinky

Kvašení + macerace
(spolu se slupkami)
u červeného vína

CO2

Matoliny
(vylisované slupky)
Odkalení
moštu

Filtrace
Burčák
(částečně
prokvašený
mošt)

1. stáčení

Kvašení bílého vína

Školení vína
(čiření)

2. stáčení

Stabilizace vína
(přidání SO2)

Stáčení do lahví

Vinotéka
(obchod s vínem)
Expedice
Na zdraví!
Archivace
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Nicméně, lisování samotné pak již probíhá u obou druhů vína stejně: tlakem se při
něm oddělí mošt a slupky. Celá věc ale není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první
pohled zdát: existuje totiž několik druhů lisů – mechanické, hydraulické a pneumatické. Nejsofistikovanějšími a především vůči bobulím nejšetrnějšími jsou lisy
pneumatické, kdy jsou bobule stlačovány tlakem vzduchu speciálním vakem uvnitř
nerezového válce. Nedochází při tom k rozdrcení jadérek uvnitř bobulí a do moštu
se tak nedostávají nežádoucí příměsi jako olej z jadérek a tříslovité látky. Množství
vylisovaného moštu (výlisnost) se obvykle pohybuje mezi 60 až 80 %. Protože vylisovaný mošt ještě obsahuje různé usazeniny (např. zbytky stopek), musí ještě dojít
k jeho odkalení.

VÝROBA VÍNA

Pak již přichází ke slovu kvašení neboli fermentace, jedna z nejdůležitějších fází výroby vína. Při něm vinné kvasinky přeměňují cukr (glukózu a fruktózu) v moštu na etanol
(ethylalkohol). Jako vedlejší produkt při tom vzniká oxid
uhličitý (CO2). Kvasinky způsobující alkoholové kvašení jsou
jednobuněčné organizmy množící se dělením. Patří mezi kvasinky rodu Saccharomyces (podobně jako pekařské a pivní
kvasinky) a byly člověkem „domestikovány“ již před mnoha
tisíci lety. Kvasný proces lze chemicky zapsat jako C6H12O6 =
2C2H5OH + 2 CO2 + teplo (cukr → alkohol + oxid uhličitý +
teplo). Proces probíhá tak dlouho, dokud není spotřebován
veškerý cukr v moštu, případně do okamžiku, kdy koncentrace
alkoholu dosáhne úrovně, která je již toxická (cca 16 %) pro enzymy kvasinek a kvašení se samovolně zastaví. Je-li potřeba,
lze kvašení zastavit i uměle (např. radikálním snížením teploty
až pod 5 °C). Fermentace může probíhat v dřevěných sudech
(a pro některé druhy vína je kvašení v dřevěných sudech dokonce
nezbytné), dnes se však již většinou používají kvasné nádoby
(tanky) z nerezu.
V některých případech, zejména
v chladnějších letech, je ve sklizených
hroznech obsažena ve vyšší koncentraci
kyselina jablečná. Ta se ve víně projevuje nežádoucí ostřejší chutí. Existuje
však možnost, jak tuto kyselinu odbourat na jemnější kyselinu mléčnou, a sice
tzv. malolaktická fermentace (jinak
též jablečno-mléčné kvašení). Oč jde: je
to proces, který většinou probíhá až po
prvotní alkoholové fermentaci a nejde
v pravém slova smyslu o kvašení, ale
o enzymatickou reakci, při níž dochází
k přeměně kyseliny jablečné na kyselinu
mléčnou a plyn CO2. Taková výsledná
vína jsou pak harmoničtější, kulatější
a plnější. Další jejich předností je i vyšší
stabilita. Ovládnout proces jablečno-mléčného kvašení není však zcela jednoduché, je nutné mj. přesně kontrolovat nízký obsah oxidu siřičitého ve víně
a optimální teplotu (20–25 °C).
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Po skončení kvašení je nejprve nutné
víno (poprvé, tj. první stáčení) stočit
do jiné nádoby, aby takzvaně neleželo
na kalech, čímž jsou myšleny sedimenty
tvořené odumřelými kvasinkami na dně
kvasné nádoby. Často se provádí i druhé
stáčení, kde se oddělují další vysedimentované kaly.
Skončením fermentace však výroba
vína zdaleka nekončí. Následuje celá
řada kroků majících za cíl dosažení co
nejkvalitnějšího výsledného produktu – v terminologii vinařů se jim říká
školení vína. A zde již začíná to pravé
umění, které ovládají zkušení a šikovní
sklepmistři. Jedním ze zásadních kroků
je čiření, postaru též nazývané jako
krášlení vína. Ačkoli většina odumřelých kvasinek se usadila na dně kvasné
nádoby, přesto stále zůstává ve víně

určité množství rozptýlených částic,
které je třeba odstranit. Používají se
k tomu tzv. čiřidla, což jsou uměle přidávané přírodní látky, které díky svému
opačnému elektrickému náboji na sebe
přitahují a tím „vychytávají“ v roztoku
nečistoty a kaly a pak spolu s nimi sedimentují na dně nádoby. Čiřením je možné dosáhnout rychlého vyčištění, víno se
stabilizuje (získá odolnost vůči budoucím
zákalům) a výrazně se zlepší jeho senzoricky (smyslově) vnímatelné vlastnosti.
Sedimenty je následně nutno z vína
odstranit, což se děje filtrací, tedy
přepouštěním vína přes filtr. Ten pevné
částice z vína zachytí. Míra filtrace se
však v různých vinařských zemích liší,
požadavky na čistotu resp. přítomnost
různých typů sedimentů jsou různé.

VÝROBA VÍNA

V případě zejména známkových vín,
u nichž je nutné dosáhnout vyrovnané
jakosti u každého nového ročníku, se
provádí tzv. scelování (kupáž, mísení)
vín. Jeho cílem je vyrovnat případné
nedostatky jednotlivých vín (nadbytek
cukru, kyselin, obsahu alkoholu). Smísením minimálně dvou různých odrůd či
ročníků vznikne víno vyšší jakosti, jaké
by nebylo možné z jediné odrůdy vyrobit. Zručný vinař tak využije výjimečných
vlastností každé z mísených odrůd. Pamatujme si tedy výraz cuvée, scelené
víno.

Před lahvováním je nutné zajistit, aby
si i v láhvích víno uchovalo své vlastnosti
(zejména čirost, barvu, chuť) pokud možno po dlouhou dobu. Toho se dociluje
tzv. stabilizací, která zlikviduje ve víně
nežádoucí mikroorganizmy. Při stabilizaci se víno ochlazuje i zahřívá a rovněž
se aplikuje oxid siřičitý (SO2). Ten má
obecně bělicí a desinfekční účinky a při
výrobě vína je používán již tisíce let. Ve
víně funguje jednak jako konzervant,
jelikož na sebe poutá přítomné mikroorganizmy; a protože na sebe váže
i rozpuštěný kyslík, funguje zároveň jako
antioxidant. Obsah oxidu siřičitého ve
víně samozřejmě nesmí překročit určitou
maximální hodnotu, jelikož množství
nad 50 mg/l (volného SO2) již konzument
pozná a působilo by tak rušivě. Opravdoví znalci samozřejmě poznají i menší
množství.
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Oxid siřičitý (SO2) má dezinfekční
účinky, proto se používá mj. pro dezinfekci např. prostor a sklepů pro uskladnění ovoce a zeleniny a právě také sudů
na víno. Antibakteriání účinky a také
schopnost redukovat působení kyslíku
a enzymů, čímž brání poškození barvy
a aromatu vína, jej předurčují též k jeho
přidávání do vína a to v různých fázích
výroby. Do bílých vín se se oxid siřičitý
přidává již před začátkem kvašení, čímž
se spolehlivě zamezí hnědnutí moštu.
Ale pozor, při nadměrném používání
síra naopak barvu vína poškozuje („odbarvuje“) a má i další nepříznivé účinky.
A v neposlední řadě se pak projeví i chuťově, z vína je pak síra cítit. Což je samozřejmě nepřijatelné. Nemluvě o účincích

na lidské zdraví. S oxidem siřičitým je
tedy nutno nakládat obezřetně – volný SO2 by se ve víně neměl vyskytovat
v množství vyšším než 50 mg v jednom litru – to je totiž hranice, do které
„běžný nos“ tuto sloučeninu ve víně nezaregistruje. Ačkoli víno úplně bez oxidu
siřičitého prakticky nelze vyrobit, jeho
přítomnost ve víně musí být ze zákona
výslovně uvedena na etiketě.
Zde je na místě zmínit tzv. autentická
vína, která se (mimo řady dalších rysů)
vyznačují „nepoužíváním“ oxidu siřičitého během výroby. Až teprve před lahvováním se použije minimální množství
tohoto konzervantu.

VÝROBA VÍNA
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Stáčení vína do lahví je třeba provést
ve chvíli, kdy je víno ve správné „kondici“, tj. čiré, vyzrálé a stabilní. Naplněnou
láhev je samozřejmě nutno dokonale
uzavřít, tj. zazátkovat. Často se vedou
učené debaty o tom, zda má materiál
zátky vliv na chuť a kvalitu vína. Již po
mnoho tisíc let se ví, že zátka vyseknutá z kůry stromu zvaného korkový dub
(Quercus suber L.) je pro zátkování vína
nejlepším materiálem, který chuť nápoje neovlivní.
▪

BURČÁK
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BURČÁK
Víno ve fázi, kdy jeho kvašení probíhá
teprve několik dnů a obsah alkoholu
v něm se pohybuje v rozmezí 1 až 7 %
a jde tedy zatím pouze o částečně zkvašený mošt, se označuje jako tzv. burčák.
Těší se značné oblibě, neboť se vyznačuje příjemnou chutí díky vyváženému
poměru cukru, kyselin a (zatím) malého množství alkoholu. Obvykle se pije
(a prodává) burčák z bílých hroznů.
Vzhledem k tomu, že kvašení moštu
je proces značně bouřlivý, poměr alkoholu a cukru (a kyselin) v burčáku se
rychle mění, a je proto nutné vystihnout
správný okamžik pro jeho konzumaci.
„Fajnšmekři“ vědí, že rozhodují i hodiny
a dokáží proto na správný okamžik trpělivě čekat. Jednotlivé fáze prokvašení
burčáku mají své specifické názvy, které
jsou důkazem fantazie vinařů a jejich zaujetí pro věc:
» sladký – časná fáze, kdy výrazně převažuje množství cukru
nad obsahem alkoholu
» ve varu – cukr, alkohol a kyseliny jsou chuťově sladěny
» po zlomení – zlomem je zde
myšlen fakt, že v této fázi již
nabývá vrchu alkohol a jeho chuť
» mydliňák – chuť je nejednoznačná, ustupuje do pozadí
cukr, prosazuje se alkohol,
kyseliny jsou již výraznější
» mladé víno – kvasné látky
se usazují a z burčáku se stává
v podstatě čisté víno, u něhož
se již začíná projevovat vůně
a chuť konkrétní odrůdy.

Ačkoli slovo burčák zní jako lidové
označení, pamatuje na něj i náš vinařský zákon (přesně zákon č. 321/2001 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství). Ten stanoví,
že s označením burčák je povoleno nabízet a prodávat pouze produkt vyrobený
z tuzemských a letošních hroznů a také,
že tento prodej smí probíhat v období
od 1. 8. do 30. 11.
Za zmínku stojí, že přes svou značnou
(a oprávněnou) oblibu se burčák kupodivu pije jen v několika málo zemích světa, a to zejména (kromě Moravy a Čech)
v sousedním Slovensku, Rakousku
a Německu. Angličané sice burčák znají,
ale jejich označení pro něj je ryze věcné
„partially fermented wine“ (= částečně
prokvašené víno) a postrádá zcela zvukomalebnost našeho českého slova burčák.

Stará lidová moudrost praví, že každý člověk by měl za sezónu (tedy nikoli
naráz, pozn. redakce) vypít tolik burčáku, kolik má v žilách krve – pak se teprve projeví blahodárné účinky tohoto
mladého vína.
A ještě poslední poznámka na toto
téma pro pijáky burčáku-začátečníky: až si povezete burčák z vinařských
slavností nebo od vinaře autem domů,
bezpodmínečně nezapomeňte lehce povolit uzávěry (většinou plastových PET)
lahví. Jinak vás pak doma čeká nemilé
překvapení připomínající efekt „hrnčku
vař“. Ale na to vás každý vinař a prodejce
nepochybně upozorní.
▪
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HISTORIE VÍNA A VINAŘSTVÍ
Vinná réva se prokazatelně pěstovala již ve
starém Egyptě a to minimálně 3 000 let
před naším letopočtem, samozřejmě
víno znali i staří Řekové, kteří se zároveň
zasloužili o rozšíření vína v Evropě. Dá se
říci, že víno je pro antickou kulturu typické,
vinařství v té době mělo již velmi vysokou
úroveň. Řekové uctívali dokonce boha
vína, jímž byl Dionýsos, syn nejvyššího
boha Dia. K tomuto kultu se rádi připojili
i Římané, jejich bůh vína a nespoutaného
veselí se jmenoval Bakchus. Římané pak
při svých výbojích „vyvezli“ révu vinnou
daleko na sever, do oblastí dnešního
Španělska, Francie, Německa i na území
Velké Británie. Tak se víno zřejmě dostalo
i k nám, resp. na jihovýchod Moravy,
a sice někdy ve 3. století našeho letopočtu
v době vlády Marca Aurelia. O rozšíření
révy na Moravě (tedy nejen křesťanské
víry) se možná zasloužili i Solunští
bratři Konstantin s Metodějem.

Víte, že…

Zřejmě nejstarší vinařství na světě prý objevili archeologové v Arménii v roce 2010.
Stáří tohoto starobylého vinařství je odhadováno na více než 6 000 let.
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Mělník – vinohrad nad soutokem Vltavy a Labe

Jak se víno dostalo k nám do Čech, není
jasné. Jednou z možností je „západní“
varianta, tedy dovezení révy z Východofrancké říše. Druhá (zajímavější) verze
pochází od kronikáře Václava Hájka z Libočan – je ovšem třeba ji brát s rezervou, neboť kronikář Hájek je znám svým
poněkud volnějším nakládáním s historickými fakty. Podle něj se při křtu syna
knížete Bořivoje I., Spytihněva, pilo
víno dovezené z Moravy. A Ludmila, Bořivojova manželka a první česká světice,
si prý tak pochutnávala, že na její přání
byla moravská vinná réva přivezena do

Čech a zde vysazena. A je nabíledni, že
to bylo v Polabí, u Mělníka (tehdy ještě
Pšova). Existují i teorie, které popisují
dokonce přesné místo první vinice (poblíž obce Dřísy). Podle legendy pracoval
na této vinici i sám svatý Václav, dnes
symbolický věčný vládce a patron Čech
a také vinařů a vinařství. A zároveň
vnuk zmíněné svaté Ludmily.
Také je možné, že zálibu v popíjení vína
(a samozřejmě i jeho pěstování) přinesli
na naše území Keltové, konkrétně kmen
Bójů. O nich bylo známo, že jim dokonce
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byla vytýkána nadměrná konzumace
alkoholu, která se shodou okolností po
jejich příchodu (asi 5. století př. n. l.)
úspěšně rozmohla i na našem území.
Dodnes hmatatelným dokladem o zálibě
Keltů v konzumaci vína jsou archeologické nálezy konvic na víno. A prý to byli
právě Keltové, komu vděčíme za vynález
vinného sudu. Je třeba také dodat, že
Keltové nevyráběli víno pouze z hroznů,
ale i z dalších druhů ovoce. A samozřejmě
znali také pivo, respektive něco, co se mu
alespoň vzdáleně podobalo.

vinařství přál – s příchodem křesťanství
na Moravu zde vznikají kláštery, které se
s oblibou věnovaly pěstování vína a zakládání vinohradů. Moravským vinařům
byl nakloněn český král Karel IV., který
podpořil rozvoj vinohradnictví na Moravě
výnosem, jímž nově zakládané vinice
osvobodil na dvanáct let od placení
daní. Největší rozmach vinařství na Moravě nastal v 16. století a dále pokračoval až
do počátku 19. století. Tehdy byla celková
plocha asi třikrát větší, než je dnes.
▪

Na Moravě je situace přehlednější – má
se za to, že sazenice vinné révy s sebou do
kraje pod Pálavou přinesla římská armáda císaře Marca Aurelia (121–180)
někdy v letech 176 až 178 – tehdy totiž
mohla být jižní Morava (teoreticky) jednou
z římských provincií. Existují však badatelé, kteří tuto verzi zásadně odmítají.
Velký rozvoj pěstování vinné révy, archeologickými nálezy doložený, nastal v době
Velkomoravské říše. I raný středověk
Tradice na Moravě jsou patrné dodnes
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VÍNO A LEGISLATIVA
Problematiku vína, vinařství a vinohradnictví upravuje a reguluje v České
republice zákon č. 321/2004 Sb. Zákon
se v zásadě dělí na dvě hlavní části, na
část vinohradnickou a na část vinařskou.
Vinohradnická část řeší zejména úpravy
týkající se výsadby vinné révy, klučení
vinic a registrace vinic. Vinařská část se
pak týká hlavně způsobu výroby a distribuce vína, a povinností výrobců a příjemců vína.
Jedním z důležitých „paragrafů“ vinařského zákona je stanovení a vymezení
vinařských oblastí, stejně jako s tím související způsob geografického označování vín, která byla vyprodukována v České
republice. Právě tento zákon rozděluje
naši zem na dvě hlavní vinařské oblasti,
na vinařskou oblast Morava a na vinařskou oblast Čechy.
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Další (menší) vinařské oblasti v ČR:
Vinařství v ČR
Celková plocha vinic v ČR .......19 633,45 ha
Osázená plocha......................17 198,05 ha

» Vinice v Praze –
(Praha spadá do mělnické podoblasti):
» Vinice Salabka v Troji
(se 4,5 ha největší vinice v Praze)
» Vinice Svaté Kláry v Troji
(v areálu botanické zahrady v Troji)
» Vinice Máchalka
(1,9 ha, Vysočany, Praha 9)

» Vinice Grébovka
(1,7 ha, Havlíčkovy sady, známá
stavbou zvanou Viniční altán)
» Svatováclavská vinice (Hrad) –
jedna z nejstarších vinic v Čechách,
založena byla zřejmě již v 10. století,
podle legendy přímo samotným
svatým Václavem, českým knížetem
» Modřanská vinice
(1,5 ha, původně Arcibiskupská, nejníže položená pražská vinice – rozkládá
se ve výšce 198 až 232 m n. m.)
» Vinice Vyšehrad

Vinařská oblast Čechy:
celkem 72 vinařských obcí,
164 pěstitelů,
152 viničních tratí,
662 ha
» podoblast litoměřická ... 293 ha
» podoblast mělnická ... 360 ha

▪

Vinařská oblast Morava:
celkem 312 vinařských obcí,
18 874 pěstitelů,
1 126 viničních tratí,
16 536 ha
» podoblast velkopavlovická
» podoblast mikulovská
» podoblast slovácká
» podoblast znojemská

Víte, že…

Největším vinařským podnikem v ČR
je Bohemia Sekt s. r. o.

Víte, že…
Víte, že…

Nejstarší vinice v ČR
se jmenuje Šobes, patří
vinařství Znovín Znojmo
a najdeme ji v Národním
parku Podyjí.

Největší vinařskou obcí v ČR
jsou Velké Bílovice se 722 ha a 1 009 pěstiteli.

Víte, že…

Největším vlastníkem
vinic v České republice
je Znovín Znojmo a. s. s
více jak 500 ha vinic.
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… VÍNO JAKO LÉK?

VLIV KONZUMACE VÍNA
NA LIDSKÉ ZDRAVÍ – VÍNO JAKO LÉK?
O vlivu (střídmého) pití vína na zdraví člověka se vedou diskuze odnepaměti a byly rovněž na toto téma konány nejrůznější více či méně
relevantí studie. Stále dokola se řeší, zda je zdravější (přijmeme-li
předpoklad, že víno zdraví prospívá) víno bílé, nebo červené. Další otázkou je, o jakém množství můžeme hovořit jako o zdraví prospěšném
a s tím související frekvencí jeho konzumace. Existují samosebou názory (a studie) poukazující na to, že víno je zkrátka alkohol, který škodí
zdraví v každém případě. Těžko se přiklonit jednoznačně k nějakému
názoru, když na obou stranách stojí zasvěcení odborníci dokazující
svou pravdu nezvratnými fakty. Z toho plyne buď to, že přinejmenším
jedna ze stran se mýlí, anebo, že pravda bude (jak tomu často bývá) někde uprostřed. Všichni se ale nepochybně shodnou na tom, že v úvahu
připadá pouze konzumace střídmá, jak bylo zmíněno v úvodu. Co je jí
myšleno? Jde o každodenní konzumaci 20 až 40 g alkoholu u mužů
a 10 až 20 g alkoholu u žen. Toto množství čistého alkoholu odpovídá
2 až 4 dl vína u mužů a 1 až 2 dcl vína u žen. Takováto konzumace
má prý preventivní účinky proti srdečnímu infarktu a angině pectoris. Důkazem má být výrazně vyšší úmrtnost na srdeční infarkt v řadě
rozvinutých zemích světa, v nichž se víno pije minimálně, na rozdíl od
zemí v okolí Středozemního moře. Mezi těmito zeměmi obzvláště vyniká Francie (tzv. francouzský paradox): Francouzi, ačkoli rádi holdují
masitým až tučným pokrmům, uzeninám a sýrům, přesto vynikají
nízkou úmrtností na choroby srdce, jmenovitě na infarkt. Důvod se
má skrývat právě v pravidelné, v podstatě každodenní konzumaci vína
jakožto běžného nápoje podávaného spolu s (téměř) každým jídlem.
Jak je to doopravdy je tedy těžké rozsoudit. Jisté je, že při konzumaci
vína (a alkoholu obecně) je v prvé řadě nutno používat „zdravý rozum“.
A vše ostatní už samo správně vyplyne.
▪
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SLOVNÍČEK
ZÁKLADNÍCH VINAŘSKÝCH POJMŮ
Alkohol ve víně – ethanol vzniklý
kvašením cukru v hroznovém moštu
Aperitiv – alkoholický nápoj
podávaný před jídlem.
Má povzbudit chuť k jídlu.
Archivní vína – již nepoužívaný
výraz, viz vína ročníková.
Armagnac – vinný destilát s nejstarší
tradicí ve Francii vyráběný ve
stejnojmenné oblasti v Gaskoňsku
v jihozápadní Francii.
Baco Noir – modrá odrůda vinné
révy, původem z Francie, na
Moravě označovaná jako Bago
Barrique – označení vína podle typu
sudu, nejlépe zhotoveného ze dřeva
dubu letního. Ležením v takovém
sudu získá víno požadované
specifické tóny v chuti i ve vůni.
Batonáž – jedna z činností při
školení vína – je při ní po
určitou dobu ponechán ve víně
kal z odumřelých kvasinek.
Beaujolais – úplně první, mladé
víno, jež přichází na trh. Celosvětový
začátek jeho prodeje je vždy
třetí čtvrtek v listopadu.
Brut – šumivé víno s max. 12 g
zbytkového cukru v 1 litru. Jde o víno
tzv. tvrdé (viz rozdělení šumivých vín
dle množství zbytkového cukru).
Buket – souhrn vůní vína.

Burčák – částečně zkvašený
hroznový mošt s minimálně
1 % alkoholu a minimálně
40 % nezkvašeného cukru.

Dochuť – chuť, která vystoupí až na
závěr celkového chuťového vjemu.
Druhák – označení náhražky vína.
Nesmí být předmětem obchodu,
smí si ho připravovat výrobce
pouze pro vlastní potřebu.

Claret – bílé víno vyrobené
z modrých hroznů.
Cognac (koňak) – proslulý vinný
destilát (tedy brandy) z bílých
odrůd z vinařské oblasti v okolí
francouzského města Cognac.
Špičkové koňaky zrají i desítky
let. Pálenky z jiných oblastí smí
být označovány jen jako brandy,
byť jde o obdobný produkt.
Cuvée, jinak také Coupage
(čteme kupáž) – scelování
jednoho vína s jiným, jinými slovy
míchání, „řezání“, tedy směs vín
(odrůd nebo moštů) za účelem
získání určité specifické chuti.
Čiření vína (někdy také krášlení) –
čištění vína sedimentací nečistot,
které ulpívají na čiřidlech,
což jsou látky s elektrickým
nábojem. Sediment je pak spolu
s kaly odstraněn při stáčení.
Demi-sec – polosuchá šumivá
vína s obsahem zbytkového
cukru 32–50 g/l.

Dýchání vína – příznivé ovlivnění
chuťového požitku působením
vzduchu po určitou dobu od
otevření láhve před konzumací.
Fádní víno – víno s nedostatkem
kyselin, chybí mu svěžest.
Fortifikované víno – víno dolihované,
„posilněné“. Celkový obsah alkoholu
v něm je pak nejméně (dle zákona)
17,5 %. Fortifikovaná vína se dělí
na likérová a aromatizovaná.
Frizzante – jemně perlivé víno,
vyrábí se přidáním malého
množství CO2 při plnění do láhví.

Degustace – posuzování
a hodnocení vína ochutnáváním.

Hlavní město vína – v České republice
jím byly roku 2006 vyhlášeny
Valtice – pro svou bohatou vinařskou
historii, množství vinic, sklepů i coby
sídlo řady vinařských institucí.

Digestiv – nápoj podávaný po
jídle pro lepší trávení. Často
jde o tzv. těžší vína.

Hrozen – (plodenství – mnoho
plodů na společném stonku) révy,
z botanického hlediska jde o latu.

Hutné víno – výrazné víno s pevnou
strukturou a dostatečným extraktem.
Chateauneuf du Pap – původně
“papežské víno”. Jedno
z nejznámějších světových vín
(červené) z vinařské oblasti
v okolí stejnojmenné vesnice na
břehu řeky Rhôny, severně od
Avignonu a jižně od Orange.
Chianti – známé a patrně
nejrozšířenější italské červené
víno produkované v Toskánsku.
Nese ve znaku symbol černého
kohouta. Charakteristická je pro
něj (či spíše byla) „buclatá“ láhev
s opletem (košíčkem) z orobince.
Jakostní víno – pouze tuzemské
hrozny z vinice pro jakostní víno
z jedné vinařské oblasti – výroba vína
musí proběhnout ve vinařské oblasti,
v níž byly hrozny sklizeny. Výnos max.
14 t/ha. Víno musí být zatříděno SZPI.
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Jednoduché víno – obvykle lehké
víno k běžnému pití, s vyrovnanými
všemi složkami chuti.
Jiskra ve víně – označení vysoké
čistoty vína. Při pohledu proti
světlu tekutina zdánlivě jiskří.
Kabinetní víno – jeho cukernatost
je minimálně 19° ČNM, vyrobeno
z nejvýše tří odrůd. Obvykle lehčí,
suché, s nižším obsahem alkoholu,
vhodné pro denní spotřebu
Klaret (claret) – víno vyrobené
z modrých odrůd bez nakvášení
rmutu, případně růžové víno.
Jakostní třídy – vína se zařazují
do jednotlivých tříd dle
cukernatosti. Jednotlivé třídy
definuje vinařský zákon:
třída:
cukernatost (°ČNM)
víno
11–15
zemské víno
od 14
jakostní víno
15–19
kabinetní víno
19–21
pozdní sběr
21–24
výběr z hroznů
24–27
výběr z bobulí
27–32
výběr z cibéb
přes 32
ledové víno
min. 27
slámové víno
min. 27

Komplexní víno – vyvážené,
harmonické, bohaté víno,
v chuti i ve vůni.
Koštýř – skleněná nádobka
používaná k ochutnávce či
přelévání vína. Plní se nasátím.
Krátké víno – obvykle lehké
víno s krátkým trváním
chuťového požitku.
Kulaté víno – víno s vyrovnanými
složkami chuti, žádná z nich
nevyniká. To může být
někdy až na závadu.
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Kyseliny ve víně – jde v největší
míře o kyselinu vinnou a kyselinu
jablečnou. Jsou to přirozené složky
vína, které se významně podílejí
na jeho chuťových vlastnostech.
Dále se ve víně v malé míře
vyskytuje kyselina octová, mléčná,
citronová, jantarová a kyselina
siřičitá – ta jediná se do vína
dostává uměle, tzv. sířením.

Portské víno – dezertní likérové víno
s přidaným vinným destilátem,
celkový obsah alkoholu tak činí 18 %.

Ledové víno – hrozny sklízené v době,
kdy jsou již zmrzlé. Výsledkem je
víno s nižším obsahem alkoholu
a vysokým obsahem cukru

Ročníkové víno – víno ze sklizně
starší než dva roky. Dříve se
používalo označení archivní víno.

Letošní víno – víno uvedené
do oběhu do 31. 7. v roce
následujícím po sklizni hroznů.
Matoliny – v podstatě „odpad“
po vylisování hroznů – jadérka,
slupky, stopečky apod. Dá se
z nich ještě dalším zpracováním
vyrobit tzv. druhák, náhražka vína
(jen pro vlastní potřeby vinaře).
Mosty vína – pomalu stékající
oblouky na vnitřní straně sklenice,
vznikají zakroužením sklenicí.
Mošt – tekutý podíl získaný
z moštových odrůd révy vinné.
Získává se obvykle lisováním.
Za povšimnutí stojí, že mošt
z bílých i modrých hroznů má
prakticky stejnou barvu.
Perlivé víno – nezaměňovat
s vínem šumivým: perlivé
víno vzniká umělým sycením
oxidem uhličitým.
Ploché víno – žádná z chuťových
složek vína vás nijak neupoutá.

Ročník vína – jednoduše rok sklizně
hroznů. Na jeho kvalitu má vliv
zejména počasí v závěru vegetace
(srpen, září). Kvalitními ročníky byly
roky 1992, -3, -7, -9, 2000, -2, -3,
-6, -11, -12, -15, -17, -18 a -19.

Růžové víno (rosé) – mezistupeň
mezi bílým a červeným vínem,
vyrábí se z modrých hroznů.
Sekt – jakostní šumivé víno.
Svěží víno – obvykle mladé
víno se zbytky CO2 a kyselin
a s aromatickými látkami.
Sommelier – vybírá, nakupuje
a doporučuje vína, sestavuje
vinný lístek, provádí servis
vína přímo u stolu.
Spumante – (z italštiny)
plně šumivé víno.
Suché víno – víno s nízkým obsahem
zbytkového cukru (max. 9 g v 1 litru).
Svatomartinské víno –
11. listopadu jsou již vína z raných
odrůd vykvašena a lze je jako
mladá vína degustovat.
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Šampaňské víno – slavné šumivé
víno z oblasti Champagne –
Ardenne ve Francii. Pouze vína
z těchto vinic se mohou pyšnit
značkou Champagne. V přeneseném
významu se označení „šampaňské“
používá, byť formálně nesprávně,
pro všechna vína „s bublinkami“.
Školení vína – čiření, filtrace
a veškeré další technologické
operace prováděné sklepmistrem.
Šumivé víno – víno s obsahem
CO2, který vznikl druhotným
kvašením dodatečně přidaného
cukru. Toto kvašení probíhá
buď v láhvích nebo v tancích.
Nezaměňovat s vínem perlivým.
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Teplota vína – ideální teplota
podávání vína – bílá a šumivá vína
se podávají při teplotě 8–10 °C,
plná červená vína při 16 °C, mladá
červená vína při teplotě 12–14 °C,
růžová vína při 10–12 °C. (viz dále)

Vermut – aromatizované
a dodatečně dolihované víno
s 16 až 18 % alkoholu.

Tiché víno – víno bez oxidu uhličitého,
tedy opak šumivého či perlivého vína.

Zbytkový cukr – cukr, který se při
kvašení nepřeměnil na alkohol.
Jeho množství (v gramech) je
vyznačeno na etiketě. Tichá
i šumivá vína mají pro tento účel
svou zvláštní terminologii.

Tvrdé víno – víno, u něhož výrazně
a nepříjemně vyniká kyselina.
Tokajské víno – víno původem
z maďarské a slovenské vinařské
oblasti Tokaj. Jde o typicky žluté
víno (odrůdy Furmint, Lipovina,
Muškát žlutý, Zeta) zrající v sudech,
kdy je vystaveno účinkům
vzduchu (oxidativní metoda).

Výběr z hroznů – jedna z jakostních
tříd vína, viz Jakostní třídy.

U tichých vín rozlišujeme
tyto stupně:
» suché
» polosuché
» polosladké
» sladké

U šumivých vín:
» brut nature
… obsah cukru méně než 3 g/l
» extra brut
… obsah cukru pod 6 g/l
» brut
… tvrdé, obsah cukru méně než 12 g/l
» extra sec
… zvláště suché, obsah cukru 12–17 g/l
» sec
… suché, obsah cukru 17–32 g/l
» demi-sec
… polosuché, 32–50 g/l
» doux
… sladké, zbytkový cukr nad 50 g/l

Vyhlášené ročníky vína

Obecně lze říci, že k tomu, aby se ten který ročník v dané oblasti „povedl“, musí být splněny
přinejmenším dvě podmínky: vláha a slunce. Během vegetace révy vinné musí dostatečně
pršet, a naopak během dozrávání hroznů, na podzim, by mělo být teplo a slunečno. A to vše za
předpokladu, že tuhé zimní mrazy révu nezničí. Nahlédneme-li do minulých let na Moravě,
zjistíme, že např. roky (ročníky) 2015 až 2018 lze z tohoto hlediska označit jako vynikající,
relativně slabší byl ročník 2014 i ročník 2013.

▪

ideální teplota
k podávání
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Velká bílá vína

ideální teplota
k podávání

18 – 15 ° C

Menší a užší sklenka než u malých
červených vín, ale s širokým kalíškem
Chardonnay a burgundské

Velká červená vína
široká otevřená sklenice umožňuje
větší kontakt hladiny se vzduchem
a tím pádem vínu "dýchat"
Starší červená vína s komplexním aroma
jako bordo, pinot noir, burgundské…

Malá červená vína

14 – 13 °C

Užší sklenka směřuje účinek buketu
přímo k nosu degustátora
Lehká červená vína jako
Beaujolais, svatomartinské

Fortifikovaná vína
14 °C

Sklenka menší než na víno,
avšak s kulatým kalíškem
směrujícím aroma k nosu
Portské, Madeira

Sherry
14 – 11 °C

12 – 11 °C

Ještě menší sklenka než na
portské, zdůrazní ovocné aroma

Malá bílá vína
Tvar sklenky udrží a koncentruje aroma
Aromatická lehčí vína – např. savignon

11 – 10 °C

Rosé
Otevřená sklenice směruje při napití
víno přímo na špičku jazyka, čímž
zvyšuje účinek sladké chuti
Mladá rosé

10 °C

Sladká vína
Kulatá sklenka při napití směruje
víno do zadní části úst
Sladká, nefortifikovaná vína –
muškát, ledová vína

8 °C

"Flétna"
Úzký tvar udržuje víno chladné
a dovoluje při napití vnímat
a ocenit bublinky
Šampaňské, Asti Spumante a šumivé víno

9 – 7 °C
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ZÁSADY PODÁVÁNÍ VÍNA – trocha etikety
Samozřejmě, víno se dá z PET láhve rozlít do sklenek od hořčice,
každé jinak velké, a všichni budou spokojeni, ale přeci jenom …
Víno je (nebo by měl být) nápoj ušlechtilý, který si zaslouží úctu,
a proto by jeho konzumace měla být rituálem s určitými pravidly.
Tím si jednak zážitek z dobrého vína umocníme, ale rovněž se vyhneme pití vína pro samotné „pití“. To platí obzvláště pro vína kvalitní, zakoupená pro významné, např. rodinné, události a příležitosti.
Takovýto rituál má své pevně dané náležitosti, a to jak „technické“,
tak společenské.

Začněme teplotou vína. Vzhledem
k tomu, že opravdu teplé bílé víno (dejme tomu 20 °C) je naprosto nekonzumovatelné, je před podáváním nutné jej
vždy vychladit. Skladujeme-li víno ve vinotéce (sklepě) s ideální teplotou, řekněme 11 °C, máme o starost méně. Nutnost
chladit však stoprocentně platí pro vína
šumivá, sekty: ta by měla mít při konzumaci teplotu mezi 6 až 9 °C. A vzhledem
k tomu, že po nalití do sklenky nápoj
vždy lehce zteplá, je nutno chladit na
teplotu o cca 2 °C nižší. Mezi 9 až 12 °C
se bude pohybovat teplota bílých vín,
lehkého červeného vína a vína ovocného. Červená vína mají mít při konzumaci
teplotu 12 až 14 °C.

Jakmile tedy víme, kdy nastane hodina odzátkování a rozlévání, umístíme
s předstihem zhruba jednoho dne láhev
(láhve) s červeným vínem do vertikální
polohy, aby mohly v klidu klesnout veškeré pevné částice na dno. Na sediment
(odborně se takové usazenině říká depot)
je pak nutno pamatovat při nalévání
vína do sklenic – naléváme opatrně
a vyhneme se úplnému vyprázdnění
láhve, čímž by se ocitly usazeniny nevyhnutelně v poslední nalévané sklenici.
Pokud je sedimentu na dně opravdu
veliké množství (můžeme se s tím setkat hlavně u starých červených vín), je
možné přistoupit k tzv. dekantování
či dekantaci. Oč jde? Dekantace spočívá
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v šetrném přelití obsahu láhve do dekantéru (skleněná nádoba důmyslného
tvaru, v níž má víno maximální plochu
volné hladiny, která tak přijde v co nejvyšší míře do kontaktu se vzduchem). Smyslem přelití vína je oddělení čirého obsahu od zakalených vrstev u dna láhve.
Proto se přelévání provádí proti světelnému zdroji, abychom do vína viděli.
Vedlejším efektem dekantace je rovněž
provzdušnění vína a tím i rozvinutí jeho
aromatických a chuťových vjemů před
podáváním. I proto se někdy dekantují
i vína bílá a mladá.

Přichází okamžik otevření vína –
popisovat práci s vývrtkou je asi zbytečné,
nicméně je důležité zavrtávat vývrtku do
zátky uprostřed a kolmo. Zátku neboli
hezky lidově špunt se snažíme neprovrtat
skrz. Pak ji pomalu vytáhneme, přičemž
si pomáháme lehkým otáčením vývrtkou doleva a doprava. Po vytažení zátky
je dobré otřít hrdlo láhve ubrouskem. To
vše je samozřejmě zcela přirozené a málokdo by zde dělal něco jinak. Další úkony
by však už měly tak trochu připomínat
obřad: před tím, než rozlijeme víno hostům, měli bychom jej ochutnat a zjistit,
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zda není cítit korkem. Tuto pachuť
poznáme okamžitě i bez odborné degustátorské průpravy a jediným řešením
je otevřít láhev jinou. Přesvědčíme-li se
ochutnávkou, že víno je v pořádku, naléváme jej do (samosebou dokonale umytých a vyleštěných) tenkostěnných skleniček,
s alespoň 5 cm dlouhou
stopkou, nebroušených
ani nijak barevně nezdobených. Skleničky
plníme přibližně do
dvou třetin a dáváme
přitom pozor, aby
hrdlo láhve „necinklo“ o okraj skleničky. Svoji skleničku
plníme naposledy!
Během rozlévání vína
se sluší seznámit hosty alespoň s odrůdou, která se bude
pít, a jejím ročníkem. Eventuálně můžeme doplnit informace o původu vína
a jeho výrobci. Vždy záleží na tom, kdo
jsou naši hosté a zda předpokládáme,
že je budou tyto podrobnosti zajímat. Pozor – i zde platí, že méně
je více, neboť přehršel odborných
informací, kterými hosty zahltíme,
může působit snobsky.
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Hostům doléváme! Na první hostovu námitku ze slušnosti, že „už nebude“
nebereme zřetel, na druhou však už ano!
Každopádně nechat hosta čekat s prázdnou sklenicí je hrubý společenský prohřešek. Ale doléváme až ve chvíli, kdy má
dotyčný ve sklenici množství
už jen k poslednímu pozvednutí sklenky k ústům.
Sklenku s vínem držíme vždy za stopku.
Jednak se přes tenkostěnnou sklenici víno
od naší ruky nezahřívá
a za druhé to lépe vypadá – jaksi „poučeně“, ale přitom nikoli
snobsky. Všimněme
si, že zapálení vinaři drží
sklenku s oblibou dokonce za
podstavu. A vědí určitě proč.

A ještě několik zásad,
o kterých každý ví, ale není
na škodu si je
připomenout:
Při nalévání do sklenic nikdy nedržíme láhev za hrdlo! Vždy za tělo a ještě
lépe ve spodní polovině. Držení láhve za
hrdlo se hodí leda pro drsné muže a láhev
whisky z klasického filmového westernu.
Po nalití do sklenice láhví pootočíme
o 90°, aby víno, zvláště červené, neukáplo
na ubrus.

Nejsme-li skuteční odborníci na víno
(vinaři, prodejci), nepouštíme se do rádoby odborných debat o víně – vážně
míněné výroky o „kyselinkách“ a „buketu“ působí z úst laika spíše komicky.
▪

HODNOCENÍ VÍNA
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VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ

4
c

zadí
ti jasnému bílému po

em pro
Pozorujte sklenku s vín

b

Nejstarší vína jsou cítit
(voní) po koření, dřevě, kůži
Mladá vína –
po květinách, ovoci

a

45°

Sklenku z čirého skla
(a samozřejmě dokonale čistou)

držte za stopku

Hodnocení vína:

a barva – odstín a intenzita
b čirost – víno musí být dokonale čiré. Závoj,

zákal a pod. znamenají neakceptovatelné víno.
Vidíte-li plovoucí drobné částečky, víno odmítněte.

c viskozita, bublinky – sledujte

5

jakýkoli případný odpor v tekutině
a šumivosti (typické pro šumivá vína)

2

Pozřete doušek, plně postačí
cca 10 ml (dvě čajové lžičky).
Víno "poválejte" v ústech

HODNOCENÍ VŮNĚ
Nejprve ke sklence přivoňte
ještě před zakroužením
Špatné víno – víno je cítit
netypicky, nepříjemně nebo po
octu – možné příznaky zoxidovaného
vína, obsahuje kyselinu octovou
či je kontaminováno korkem

3

V ÚSTECH

3

2

1

1

Sladká chuť –
vnímáte ji na
špičce jazyka

Zakružte sklenicí, tím se uvolní
zbývající aroma a ihned přivoňte

Kyselá chuť –
vnímejte ji (po stranách
jazyka) v kontrastu
k chuti sladké

Víno by mělo
být dokonalou
kombinací
všech tří chutí

Hořká chuť –
pocítíte v ústech
až po 15 sekundách

3

!

Chcete-li ochutnávat další vzorky vín, je vhodné
propláchnout ústa čistou vodou a neutralizovat předchozí chutě.

2
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VÍNA V KRABICI?

Víno balené v tzv. tetrapacku je všeobecně považováno za víno té nejnižší
kvality, mnohdy právem. V krabici (jinak
typické pro mléko nebo džusy) lze najít
obvykle vína ovocná, vyráběná např.
z jablek či jiných plodů. Klasická vína
z hroznů se v těchto obalech vyskytují
zřídka. Existuje však ještě další, sofistikovanější typ „krabice“, a sice tzv. bag
in box, jinými slovy vak v krabici. Tento
obal je často používán pro prodej ovocných moštů. Šmršťující se vak je vybaven kohoutkem, který nedovolí, aby
k vínu při čepování pronikl vzduch,
takže nápoj i po otevření vydrží v použitelném stavu (a při vhodném skladování
v chladu) relativně dlouho. V obalech
typu bag in box můžeme dnes už najít
i vína poměrně kvalitní. Leccos napoví
už cena – pokud je podezřele nízká,
měli bychom zpozornět. Každopádně je
důležité opět prostudovat informace na
obalu – o jakou odrůdu jde, z jaké země
pochází hrozny, kdo je výrobcem a kde
víno plnil atd.
▪
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VÍNO
A OBALY
Z PLASTICKÝCH HMOT
Často se lze setkat s plněním stáčeného
vína do lahví z plastických hmot (PET).
Patří víno do takovýchto obalů, nebo
nepatří? Z hlediska estetického a „filozofického“ mají vinaři jasno – samozřejmě nepatří. Někteří dokonce tvrdí,
že plastová láhev je pro víno, jakožto
ušlechtilý nápoj, který si zaslouží úctu,
nedůstojná až urážející. A že k vínu patří neodmyslitelně sklo. Skleněná láhev
je však pro uchovávání vína vhodná
nejen z estetického, ale i z praktického
důvodu: sklo s kyselinami ve víně nijak
nereaguje, na rozdíl (prý) od plastu.
Nicméně, PET láhve jsou levné, takže
v situaci, kdy rozhoduje cena, se prodejci
vína musí chovat ekonomicky a prodávat
víno i v takovýchto obalech. Kupujeme-li
si s sebou na víkend na chalupu dva litry
vína, PET láhev udělá výbornou službu.
▪
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JAK VYBÍRAT VÍNO KE SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Večírek, svatba, narozeniny, promoce, završená maturita (pozor, zde oslavenec často ještě víno pít nesmí) – to vše se samozřejmě neobejde bez slavnostního přípitku.
A pochopitelně málokdy zůstane jen u něj. Na hostiteli tedy je, obstarat pro danou
příležitost „něco dobrého k pití“. Samozřejmě zpravidla víno. Jak tedy vybírat?

že načaté víno se musí dopít, jeho další
skladování je problematické. I tento bod
tedy svědčí pro víno ve skleněných lahvích
o objemu 0,75 litru.

Čím významnější příležitost, tím budeme přirozeně volit víno kvalitnější a budeme jej
logicky hledat mezi víny dražšími. Platí ale tato rovnice automaticky? Čím dražší víno,
tím lepší? Většinou ano, ale jako u každého „zboží“ i zde se najdou výjimky. Nicméně,
při rozhodování, jaké víno vybrat, si musíme odpovědět na několik zásadních otázek:

Více alkoholu, nebo méně? Rozhodně
je lepší nachystat víno s nižším obsahem
alkoholu, které mohou hosté popíjet bez
problémů delší dobu. A k němu připravíme
dobrou čistou vodu, kterou je dobré (důležité) pití vína (a alkoholu obecně) prokládat.

Bílé, nebo červené? Zde je odpověd
snadná: pokud nepůjde o oslavu v úzkém
kruhu osob, jejichž priority a „chutě“ znáte, vezměte oboje. Vždy se najde někdo,
kdo červené „zásadně nepije“ a naopak.
Lahvové, nebo stáčené? Zde už je
odpověď složitější, neboť do hry vstupuje
cena. A ta je samozřejmě u sudových vín
příznivější. A určitě máte svého oblíbeného prodejce a svou oblíbenou odrůdu,
s níž máte výborné zkušenosti. Ano, to je

právě ten případ, kdy nemusí platit, že čím
dražší víno, tím lepší. Jde však o něco jiného: na rodinné oslavě či trochu okázalejší
slavnosti prostě nelze víno hostům nalévat
ze zelené dvoulitrové plastové láhve, vypadalo by to, že na nich šetříme. A marné
by byly naše argumenty, že jde o vynikající
vyzkoušenou odrůdu. Proto nás asi napadne přelít víno do džbánku a servírovat jej
z něj. To už jistě vypadá lépe, ale samotnému vínu džbánek úplně nesvědčí, teplota
vína pak rychle stoupá. Nemluvě o tom,

Sladké, nebo suché? Nic nezkazíme
vínem spíše méně výrazným. To bude
pravděpodobně pro všechny účastníky
univerzálně přijatelné. I ti, co preferují
vína sladší a aromatičtější, nevydrží u jejich popíjení příliš dlouho. Vína suchá či
polosuchá jsou v tomto směru jasnou
volbou. Klasickými vhodnými odrůdami jsou pak Veltlínské zelené či Ryzlink
vlašský.

Co na přípitek? Lze si samozřejmě
„přiťuknout“ vínem, v jehož konzumaci
pak budeme pokračovat. Ale zpravidla
se na přípitek „otevírá“ něco s bublinkami – zde je vychlazený sekt jasná
a tradiční volba. Ale stejně dobře se
hodí i v poslední době stále oblíbenější
frizzante, což je lehké, lehce sycené víno.
Podávat jej musíme samozřejmě rovněž
dobře vychlazené, klidně i více.
▪

ODRŮDY
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ODRŮDY (BÍLÁ VÍNA)

ODRŮDY
Odrůdy vinné révy, kterých jsou, dá se říci, tisíce (v minulosti vznikaly přirozeným křížením,
v poslední době převládá cílené šlechtění) lze
třídit podle mnoha nejrůznějších kategorií.
Pro naše účely je zřejmě nejzákladnějším kritériem rozdělení na odrůdy moštové a odrůdy stolní (které nejsou k výrobě vína vhodné).
Moštové se dále dělí na odrůdy pro výrobu
bílých a pro výrobu červených vín. Níže
najdete přehled alespoň těch nejznámějších
a nejpěstovanějších odrůd včetně země jejich
původu (je-li známa), popisu vůně a chuti
(může být ovšem často subjektivní) vína z nich
vyráběného a dále doporučení vhodných pokrmů, které se s chutí daného vína nejlépe
snoubí a doplňují. Schematicky je naznačena
i (přibližná) barva vína.

BÍLÁ VÍNA:
AURELIUS
původ: Morava

vůně: ovocitá
chuť: svěží, řízná, plná s výraznějšími kyselinami

DĚVÍN
původ: Slovensko

vůně: výrazná, lipový med
chuť: jemně kořenitá

HIBERNAL
původ: Německo

vůně: ovocná, intenzivní
chuť: jemně kořenitá

CHARDONNAY
původ: Francie

vůně: intenzivní, plná, vyvážená
chuť: plná, dlouho doznívající, jemně kořenitá,
příjemná kyselina, minerální
IRSAI OLIVER
původ: Maďarsko

vůně: kořenitá, muškátová
chuť: muškátová, nízký obsah kyselin, krátká

KERNER
původ: Německo

vůně: svěží a aromatická
chuť: květinově-ovocitá, plná, příjemné kyseliny,
nahořklý závěr
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ODRŮDY (BÍLÁ VÍNA)

MUŠKÁT MORAVSKÝ
původ: Morava

vůně: výrazně muškátová, citrusové plody
chuť: lehčí, méně kyselin, šťavnatá,
minerální dochuť
MUŠKÁT OTTONEL
původ: Francie

vůně: jemně muškátová
chuť: jemná, kratší, muškátová

MÜLLER THURGAU
původ: Švýcarsko

vůně: muškátová, kořenitá,
ovocné tóny (grep, broskev)
chuť: svěží, málo kyselin
NEUBURSKÉ
původ: Rakousko

vůně: jemně aromatická, ovocná
chuť: středně plná až plná, viskózní,
méně kyselin

ODRŮDY (BÍLÁ VÍNA)

PÁLAVA
původ: Morava

vůně: po červeném Tramínu,
exotické ovoce, vanilka
chuť: aromatická, svěží, dlouhotrvající
RULANDSKÉ BÍLÉ
původ: Francie

vůně: jemná, květinová, ovocná (hrušky)
chuť: plná, dlouhotrvající, elegantní,
s obsahem kyselin
RULANDSKÉ ŠEDÉ
původ: Francie

vůně: s tóny ovoce (pomeranč)
chuť: plná, dlouhá dochuť, hebká

RYZLINK RÝNSKÝ
původ: Německo

vůně: rozmanitá dle ročníku a půdního typu
(u mladých vín ovocná, u starších květinová až medová)
chuť: plná, svěží
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ODRŮDY (BÍLÁ VÍNA)

RYZLINK VLAŠSKÝ
původ: neznámý

vůně: rozmanitá škála (červený rybíz, tropické ovoce aj.)
chuť: svěží, plná, s příjemnou kyselinkou

SAPHIRA
původ: Německo

vůně: ovocná, lesní jahody a maliny
chuť: lesní ovoce

SAUVIGNON
původ: Francie

vůně: intenzivní – angrešt, černý rybíz, citrony
chuť: dlouhotrvající, velmi plná

SOLARIS
původ: Německo

vůně: ovocná, květinová, mírně po muškátu
chuť: svěží, ananas, lískový oříšek

ODRŮDY (BÍLÁ VÍNA)

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
původ: zřejmě Rakousko

vůně: mírně kořenitá, bez zvláštních aromatických látek
chuť: lehce kořenitá, plná

TRAMÍN ČERVENÝ
původ: neznámý

vůně: kořenitá, výrazná
chuť: koncentrovaná, ovocná (tropické plody),
medová, kořenitá
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ
původ: Rakousko či Itálie

vůně: neutrální, někdy až medová, mandlová
chuť: plná s nízkým obsahem kyselin

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
původ: zřejmě Rakousko

vůně: kořenitá, ovocná, svěží, intenzivní
chuť: svěží, ovocné tóny, příjemně vyšší obsah kyselin

53

54

ODRŮDY (BÍLÁ VÍNA)

ODRŮDY (ČERVENÁ VÍNA)

ČERVENÁ VÍNA:
VERITAS
původ: Morava

vůně: jemně ovocná
chuť: osvěžující, harmonická, příjemná

ALIBERNET
původ: Ukrajina

vůně: silně cabernetová
chuť: středně plná až plná, drsnější, vyšší obsah tříslovin

ANDRÉ
původ: Morava

vůně: po peckovitém ovoci, borůvky
chuť: plná, harmonická, s vyšším obsahem tříslovin

CABERNET MORAVIA
původ: Morava

vůně: jemně cabernetová
chuť: jemně cabernetová, černorybízová

CABERNET SAUVIGNON
původ: Francie

vůně: černorybízová
chuť: vždy černorybízová, dále třešně, ostružiny,
mohutná, dlouhotrvající
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ODRŮDY (ČERVENÁ VÍNA)

DORNFELDER
původ: Německo

vůně: silně ovocitá
chuť: středně plná, lesní a peckové ovoce

FRANKOVKA
původ: Rakousko

vůně: ovoce – ostružiny, třešně, švestky
chuť: plná, bohatá, vyšší obsah tříslovin,
dlouhodobou archivací se zjemňuje
MERLOT
původ: Francie

vůně: lesní nebo peckové ovoce
chuť: hebká, vláčná, nízký obsah kyselin

MODRÝ PORTUGAL
původ: neznámý

vůně: jemně květinová, tóny peckovitého ovoce
chuť: jemná, harmonická, méně kyselinky a tříslovin

ODRŮDY (ČERVENÁ VÍNA)

NERONET
původ: Morava

vůně: neutrální, jemná
chuť: plná s menším obsahem kyselin, černý rybíz

RULANDSKÉ MODRÉ
původ: Francie (do Čech ji dovezl Karel IV.)

vůně: příjemná, po lesním ovoci
chuť: plná, nízký obsah kyselin,
velmi jemné třísloviny, hebká
SVATOVAVŘINECKÉ
původ: Francie

vůně: silně višňová případně černorybízová
chuť: plná, příjemný obsah tříslovin
(někdy mají mladá vína vysoký obsah kyselin)
ZWEIGELTREBE
původ: Rakousko

vůně: ovocně kořenitá, bobulové ovoce
chuť: plná, dostatečný obsah tříslovin, jemná, hebká
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Víte, že…

Vlastní „vinný sklípek“ si lze v dnešní době
pořídit třeba i do panelákového bytu a sice
v podobě klimatizovaných vinoték, jež
jsou k dostání v nejrůznějších více či méně
sofistikovaných provedeních a mohou
být i hezkým bytovým doplňkem. Jsou
velmi tiché, prakticky neslyšné, jejich
nevýhodou je jen spotřeba elektrické
energie, která je ale znatelně menší než
třeba u běžné ledničky.

SKLADOVÁNÍ VÍNA DOMA
Pokud víno donesené domů nevypijete
ještě tentýž večer po zakoupení a musíte
jej tedy nějakým způsobem uložit, dá
se již hovořit o skladování. Vzhledem
k tomu, že málokdo má vlastní vinný
sklep, který je pro uložení vína samozřejmě nejlepší, je nutno obdobné podmínky doma nějakým způsobem improvizovat. Přitom je bezpodmínečně nutné
dodržet několik zásad:

Za prvé, vždy naležato – láhev musí
zaujímat zásadně horizontální polohu,
aby zátka byla pod hladinou a nemohl
jí prostupovat vzduch – tím je dokonale
zabráněno oxidaci vína. U PET láhví s hermeticky těsným šroubovacím uzávěrem
tento problém samozřejmě nenastává. Až
teprve ráno před plánovanou konzumací
postavte láhev svisle, aby případný sediment stihl klesnout na dno.

Vždy potmě – sluneční i jiné záření
může vyvolávat ve víně nejrůznější a samosebou vždy nežádoucí fotochemické
změny. Je nabíledni, že při hledání tmavého úložného místa se tak víno může
ocitnout ve společnosti dalších produktů a potravin, které si při skladování
rovněž žádají tmu, např. brambor, ale
také česneku a cibule. A to není dobře,
neboť víno dokáže po určité době „nasát“ aroma těchto plodin. O skladování
vína spolu s čisticími prostředky a jinými
chemikáliemi ani nemluvě.

Nestřídat teplotu – pro skladování
vína je ideální teplota 11 °C. Nicméně
není to žádné dogma. Mnohem důležitější však je, aby skladovací teplota byla
stabilní. Klidně může být znatelně i nižší
než zmíněných 11° C, ale nesmí kolísat.
Teplotní výkyvy, byť chvilkové, vínu škodí.
Klid – otřesy, vibrace, přemisťování a podobně vínu také vůbec neprospívají. A jak
dlouho víno skladovat? To už je zcela
individuální záležitost, ale je dobré vědět,
že opravdu dlouhodobé skladování svědčí
hlavně těžším červeným vínům.
▪

VÍNO V UMĚNÍ
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VÍNO V UMĚNÍ
Kdo by neznal Nerudovu romanci o tom, jak „Král Karel s Buškem
z Vilhartic (dnes Velhartice) teď zasedli si k dubovému stolu“? To je zřejmě nejznámější česká báseň oslavující
víno a vinnou révu (v tomto případě
z Burgung, odkud ji do Čech dovezl právě
Karel IV., milovník vína). I když, pravda,
ve skutečnosti zde básník metaforicky
srovnáním s vínem oslavuje českou zemi
a její lid. Nicméně zmiňuje zde zajímavý
fakt, že réva, dovezená ze slunného jihu
Francie a zasazena do české půdy plodí
víno chutnající úplně jinak: „Eh – vezu
révu z Burgund sem,” král dál a dál si

v zlosti svojí vede, “a takovouhle peluň
mně z ní svede ta velebená česká zem!”
Báseň naštěstí končí happy-endem,
když moudrý Lucemburk sezná, že víno
dozrálé v Čechách má přeci jen něco
do sebe: “Víš – zkoumat třeba, Bušku
milý! To víno má svůj zvláštní ráz, zprv
trpké, ale milé zas – my, myslím, už
se vpili!” (zde si povšimněme krásného
užití majestátního plurálu). Nelze také
zapomenout na Slavíky z Madridu („Žízeň je veliká …“) v přesvědčivém podání W. Matušky – opět oslava sklenice
dobrého vína. Jaroslav Seifert, jeden
z největších českých básníků a nositel

Nobelovy ceny, se ve svých vzpomínkách
(Všecky krásy světa) také netají tím, že
při sklenici vína (a nikdy nezůstalo jen
u jedné) proseděli a prohovořili s kolegy
básníky mnohou noc. Za pozornost stojí,
mimo jiné, kapitola „Pět kapek Vladimíra
Holana“. Týká se, jak jinak, vína, a laskavý čtenář se zde dozví o pozoruhodné
„teorii“, kterou razil zmíněný básník
Holan (1905–1980): když otočíme dopitou (a zdánlivě zcela prázdnou) láhev
vína hrdlem dolů a budeme dostatečně
trpěliví, vždy z ní získáme ještě pět kapek drahocenného nápoje. Slavný čínský básník Li Po (701–762) byl známý

svým bohémským životem a pohrdáním
konvencemi a mimo jiné (či hlavně?)
svou láskou k vínu. Ale nejen to – víno
a jeho pití ve své poezii oslavil tak dokonale, že je považován za mistra „pijácké
poezie“. Ale abychom byli spravedliví,
ve svém díle mistrně ztvárnil i přírodu
a krásy života vůbec. Prý ale právě víno
se mu stalo osudným, když zřejmě opilý utonul ve studené řece. Ovšem to už
jsme se od moravských a českých vinic
dostali opravdu daleko.
▪
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VINAŘSKÉ AKCE A FESTIVALY
Fenomén vinařství se přirozeně projevuje i v řadě společenských a veřejných
akcí, mezi něž spadají především vinobraní, vinařské slavnosti, festivaly,
výstavy, soutěže vín a vinařů, ochutnávky a podobně. Probíhají prakticky v celé
České republice, nejen v centrech vinařských oblastí, přičemž některé si svým
rozsahem či dlouholetou tradicí získaly značný věhlas.

V I N A Ř S K É A K C E A F E S T I VA LY
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FESTIVAL VÍNA ČESKÝ KRUMLOV
JIŽNÍ ČECHY
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PŘEHLED NEJZNÁMĚJŠÍCH AKCÍ:
» Burčákové slavnosti
(říjen, Hustopeče)
Recesisticky pojaté třídenní slavnosti
"sladkého bouřlivého moku"
www.burcakoveslavnosti.cz
» Valtické vinobraní
» Pálavské vinobraní
(září, Mikulov)
Historický průvod, folklórní soubory,
koncerty, tržnice, historická řemesla,
vinařský trh, mistrovství ČR v rozeznávání vůní ve víně
www.palavske-vinobrani.cz
» Znojemské historické vinobraní
(září, Znojmo)
Tradiční slavnosti vína (a burčáku),
královský průvod, rytířské turnaje, hudební a taneční vystoupení, ohňostroj
www.znojemskevinobrani.cz
» Mělnické vinobraní
(září, Mělník)
Tradiční víkendové svátky vína. Mimo
oblíbeného burčáku bohatý hudební
doprovodný program na náměstí Míru
(placený vstup) a pouťové atrakce
www.melnickevinobrani.cz
» Litoměřické vinobraní

(říjen, Valtice)
Tradiční slavnosti vína a burčáku, doprovázené vystoupeními krojovaných
i dětských národopisných souborů
i protagonistů moderní hudby
www.valtice.eu
» Vítání sv. Martina
(listopad, Blansko)
Slavnosti pořádané na počest patrona
města Blanska, sv. Martina. Přehlídka vín, řemeslný jarmark, historický
průvod vedený sv. Martinem na bílém
koni
www.martin.blansko.cz
» Svatomartinský Mikulov
(listopad, Mikulov)
Košt mladých vín z Mikulovské vinařské podoblasti na zámku, jarmark,
hudební a folklórní vystoupení, husí
menu ve vybraných restauracích
www.mikulov.cz
» Svatomartinský košt

(září, Litoměřice)

(listopad, Brno)

Oslavy vína, slavnostní krojovaný průvod v čele s českým králem a římským
císařem Karlem IV. Pestrý kulturní
program
www.mkz-ltm.cz

Tradiční košt prvního vína pořádaný
Vinařským fondem, ochutnávka více
než 100 druhů vín na náměstí Svobody
www.wineofczechrepublic.cz

Jedna z nejrozsáhlejších akcí v ČR podporujících setkávání s kvalitními víny a gastronomií.
Každoročně v říjnu a listopadu přiláká do krásných českokrumlovských kulis na 3 000 milovníků
vín. Ti mohou v rámci rozsáhlého programu navštívit okolo 20 degustačních a someliérských akcí
v partnerských restauracích i v dalších zajímavých
prostorách otevřených návštěvníkům festivalu.
Tyto programy představují ti nejlepší someliéři,
obchodníci a majitelé vinařství a lze zde ochutnat to nejlepší z produkce českého i světového
vinařství. Nechybí ani představení místní gastronomie a párování vín s pokrmy. Programy jsou
zaměřené na produkci jednotlivých vinařství, tak
i na tematické programy s přesahem do vzdělávání
o víně a vinné kultuře.
Součástí festivalu jsou i tradiční akce pro širokou veřejnost: oblíbená je Zámecká slavnost
vína s účastí okolo 25 vinařství z celé ČR i vinařského světa, kde můžete ochutnat na 300 vzorků
vín ve volné degustaci formou žetonů. Oblíbené je slavnostní otevření a ochutnávky
Svatomartinských vín 11. 11. na hlavním
českokrumlovském náměstí. To je spojené
s týdenním svatomartinským menu podávaným
ve vybraných místních restauracích.

EXTRA
Organizátoři festivalu navrátili do Českého Krumlova i pěstování vinné révy – již tradičně je tak
možné každoročně sklidit a ochutnat českokrumlovské víno Solaris. A v následujících
letech i další odrůdy.

FESTIVAL VÍNA ČESKÝ KRUMLOV

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.,
Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov z. s.
info@festivalvinack.cz
Podrobnosti a aktuální
program festivalu na
www.festivalvinack.cz
/festivalvinack
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VINAŘSKÁ (CYKLO)TURISTIKA

!

Nezapomeňte,
že i za řídítky
kola se na vás
vztahuje předpis
o nulové hranici
množství alkoholu
v krvi.

Činnost vinařů, ať už na Moravě nebo v Čechách, významně
ovlivňuje charakteristiku a ráz krajiny – svahy s vinohrady, sklepní
uličky, rázovité lidové vesničky. Není proto divu, že vinařské oblasti (ale i různé vinařské akce a vinařské veletrhy) přitahují zájem
turistů a návštěvníků. Jim vycházejí vstříc dnes již rozsáhlé sítě
turistických tras a cyklostezek, jež propojují atraktivní a zajímavá
místa spojená s vinařstvím.
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Na následujících stranách, u každé moravské vinařské podoblasti, najdete vždy mapku jedné vybrané stezky spolu s výčtem nejzajímavějších zastávek na její trase.

Moravské vinařské stezky (MVS)
www.stezky.cz

BRNĚNSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (mapa – str. 137)
délka: 92 km
obtížnost:
LEHKÁ

•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
rozhledna Akátová věž na Výhonu (Židlochovice)
technická památka barokní kovárna (Těšany)
renesanční zámek Moravský Krumlov (Moravský Krumlov)
zámek Dolní Kounice (Dolní Kounice)
BZENECKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 105)
délka: 30 km
obtížnost:
LEHKÁ

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
• rozhledna Doubí (Vážany)
• areál U Sklepů (Polešovice)
• památník Jana Amose Komenského (Žeravice)
rozhledna Douby u Vážan (Vážany)
KRAJEM ANDRÉ (str. 137)
délka: 40 km
obtížnost:
LEHKÁ

Moravské vinařské stezky (MVS)
Přibližně 1 200 km dlouhá síť cyklotras, které v sobě spojují cykloturistiku
s poznáváním vinohradnictví a vinařských tradic Moravy.
S jejich budováním bylo započato v roce 1999, dnes spojují většinu významných vinařských obcí, památek jižní Moravy i mnoha vinic. Trasy jsou rozděleny do 11 okruhů propojených tzv. páteřní stezkou. Pokud byste, teoreticky vzato, projeli všechny okruhy, poznáte ze
sedla kola půvabnou krajinu vinic od Znojma až po Uherské Hradiště.

•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. (Bzenec)
dům s žudrem (Těmice)
rozhledna Doubí (Vážany)
areál U Sklepů (Polešovice)
památník Jana Amose Komenského (Žeravice)
rozhledna Douby u Vážan (Vážany)

V I N A Ř S K Á ( C Y K LO ) T U R I S T I K A
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MUTĚNICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 105)
délka: 62 km
obtížnost:

KYJOVSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 105)
délka: 95 km
obtížnost:
LEHKÁ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
Na Adamcích (Nenkovice)
rozhledna Bukovany u Kyjova (Bukovanský mlýn)
zámek Kyjov (Kyjov)
zámek Ždánice (Ždánice)

LEHKÁ

•
•
•
•

STARÁ HORA (str. 79)
délka: 36 km
obtížnost:

LEHKÁ

LEHKÁ

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
Lednicko-valtický areál (Valtice) – UNESCO
bylinková zahrada Tiree Chmelar (Valtice)
Aqualand Moravia (Pasohlávky)
jeskyně Na Turoldu (Mikulov)
bunkr Novosedly (Novosedly)
vesnická rezervace (Pavlov)
zřícenina Dívčí hrady (Mikulov, Pavlov)

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
• Tabulová (Bavory)
• Dunajovické kopce (Dolní Dunajovice)

STRÁŽNICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 105)
délka: 98 km
obtížnost:

MODRÉ HORY (str. 137)
délka: 30 km
obtížnost:
zajímavosti na trase:
• muzeum obce Kobylí (Kobylí)
• rozhledna Slunečná (Velké Pavlovice)
• rozhledna Kraví Hora u Bořetic (Bořetice)

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
rozhledna Akátová věž na Výhonu (Židlochovice)
technická památka barokní kovárna (Těšany)
renesanční zámek Moravský Krumlov (Moravský Krumlov)
zámek Dolní Kounice (Dolní Kounice)

MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 79)
délka: 84 km
obtížnost:

LEHKÁ
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LEHKÁ

TĚŽKÁ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
Váté písky (Strážnice)
Čertoryje (Malá Vrbka)
rozhledna Travičná (Tvarožná Lhota)
větrný mlýn holandského typu – Kuželov (Hrubá Vrbka)
vesnická rezervace (Blatnice pod Svatým Antonínkem)
Petrovský areál vinných sklepů Plže (UNESCO)
zámek Strážnice (Strážnice)
Muzeum vesnice jihových. Moravy (Strážnice)
Na Baťáku Petrov (Petrov)
Slovácký dvůr (Ostrožská Nová Ves)

V I N A Ř S K Á ( C Y K LO ) T U R I S T I K A
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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UHERSKOHRADIŠŤSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 105)
délka: 73 km
obtížnost:

VINAŘSKÁ STEZKA PODLUŽÍ (str. 105)
délka: 130 km
obtížnost:

LEHKÁ

LEHKÁ

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
hrad Hluk (Hluk)
rozhledna Maják (Šrotík) ve starém Městě (Staré Město)
rozhledna Hraběcí u Vlčnova
rozhledna Rovnina u Uherského Hradiště
zemědělská usedlost č. p. 93 (Topolná)
Vlčnov – usedlost čp. 7 (Vlčnov)
Baťův kanál tech. památka (Uherské Hradiště)
vesnická rezervace Veletiny-Stará Hora (Veletiny)
vesnická rezervace Vlčnov-Kojiny (Vlčnov)
zámek Uherský Ostroh (Uherský Ostroh)
zámek Veselí nad Moravou (Veselí nad Moravou)
přístav Baťův kanál (Veselí nad Moravou)
KOVOZOO – jediná kovová zoo v Evropě (Staré Město)
Šlechtitelská stanice vinařská (Polešovice)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEHKÁ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
Křivé jezero (Přítluky)
rozhledna Nedánov u Boleradic (Boleradice)
rozhledna Slunečná (Velké Pavlovice)
tech. památka Nové Mlýny (Přítluky)
zámek Čejkovice (Čejkovice)
stálá expozice kraslic (Borkovany)
Bylinkový ráj Sonnentor (Čejkovice)
muzeum obce Kobylí
městské vlastivědné muzeum (Velké Bílovice)
Stezka nad vinohrady (Kobylí vrch)

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
Soutok – původní lužní prales (Lanžhot)
rozhledna Na Podluží (Nový Poddvorov)
zámek Pohansko (Břeclav)
Slovanské hradiště v Mikulčicích (Mikulčice)
Bylinkový ráj Sonnentor (Čejkovice)
památník odrůdy Cabernet Moravia (Moravská Nová Ves)
Neoveská vinařská stezka (Moravská Nová Ves)
muzeum Starý kvartýr (Lužice)
Slovácká chalupa (Dolní Bojanovice)
větrný mlýn s expozicí (Starý Poddvorov)
ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 153)
délka: 189 km
obtížnost:
LEHKÁ

VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 137)
délka: 150 km
obtížnost:
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•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
bunkr Na Hrázi (Znojmo)
Pěchotní srub Šatov (Znojmo)
zámek Moravský Krumlov (Moravský Krumlov)
zámek Emin zámeček (Hrušovany nad Jevišovkou)
zámek Znojmo (Znojmo)
zřícenina Žerotice (Žerotice)

V I N A Ř S K Á ( C Y K LO ) T U R I S T I K A
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MORAVSKÁ VINNÁ STEZKA (MVS)
délka: 245 km
Páteřní cyklotrasa mezi Znojmem a Uherským Hradištěm, která propojuje
deset samostatných okruhů cyklotras "Moravské vinařské stezky".
VELKOPAVLOVICKÁ (MVS) (str. 137)
délka: 56 km
obtížnost:

MIKULOVSKÁ (MVS) (str. 79)
délka: 58 km
obtížnost:
LEHKÁ

•
•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
jeskyně Na Turoldu (Mikulov)
Pouzdřanská step – Kolby (Pouzdřany)
Děvín-Kotel-Soutěska (Horní Věstonice)
bunkr Novosedly (Novosedly)
vesnická rezervace Pavlov
zřícenina Sirotčí hrádek (Klentnice, Mikulov)
zřícenina Dívčí hrady (Mikulov, Pavlov)

LEHKÁ

•
•
•
•
•
•
•
•

SLOVÁCKÁ (MVS) (str. 105)
délka: 112 km
obtížnost:
LEHKÁ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
rozhledna Vyhlídka U Obrázku u Staroviček
rozhledna Kraví hora u Bořetic
dřevěný větrný mlýn tech. památka (Klobouky u Brna)
zámek Čejkovice (Čejkovice)
zámek Klobouky u Brna (Klobouky u Brna)
Bylinkový ráj Sonnentor (Čejkovice)
muzeum obce Kobylí
Stezka nad vinohrady (Kobylí vrch)
ZNOJEMSKÁ (MVS) (str. 153)
délka: 63 km
obtížnost:

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
rozhledna Douby u Vážan
rozhledna Maják (Šrotík) ve starém Městě (Staré Město)
rozhledna Modrá u Uherského Hradiště (Modrá)
rozhledna Na Podluží (Nový Poddvorov)
rozhledna Rovnina u Uherského Hradiště
Baťův kanál (Uherské Hradiště)
zámek Milotice (Milotice)
zámek Kyjov (Kyjov)
rezidence Šardice (Šardice)
KOVOZOO – Jediná kovová zoo v Evropě (Staré Město)
větrný mlýn s expozicí (Starý Poddvorov)
zámek s Bzeneckou lípou (Bzenec)
dům s žudrem – čp. 48 (Těmice)
zámek Ořechov (Ořechov)
lázně Leopoldov (Buchlovice)
Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra (Vlkoš)

LEHKÁ

•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
technická památka Slup (Jaroslavice)
bunkr Na Hrázi (Znojmo)
Pěchotní srub Šatov (Znojmo)
zámek Znojmo (Znojmo)
nejstarší vinice na Moravě Šobes (Podmolí)

SKALICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 105)
(přeshraniční – moravsko-slovenském příhraničí)
obtížnost:
LEHKÁ

zajímavosti na trase:
• Baťův kanál – přístav Skalica (Skalica)

délka: 37 km
TĚŽKÁ

V I N A Ř S K Á ( C Y K LO ) T U R I S T I K A
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Vinařské stezky v Čechách
Vinařská turistika a cykloturistika se pochopitelně těší oblibě i v Čechách.
A ačkoli zde není vytvořen jednotný systém vinařských stezek jako na Moravě,
i v Mělnické a Litoměřické podoblasti najdete značené trasy, které vás zavedou
na vinice, do vinných sklepů, k vinařům – zkrátka za vínem. Níže najdete tipy na
nejzajímavější z nich.

KDE SE VLTAVA VLÉVÁ DO LABE (str. 166)
Labská stezka / úsek R (Litoměřice – Mělník)
délka: 45 km
obtížnost:
LEHKÁ

•
•
•
•
•
•

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
soutok Vltavy s Labem (Mělník)
Expozice o českém vinařství (Hrad Litoměřice)
zámek Mělník (Mělník)
barokní zámek Lobkowicz (Roudnice nad Labem)
Muzeum ghetta Terezín (Terezín)
hora Říp
LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (str. 180)
Začíná v Litoměřicích na nádvoří hradu,
prochází Litoměřicemi, Žalhosticemi, Žernoseky
a Lovosicemi. Na její trase se seznámíte s místním
vínem, historií zdejšího vinařství, samotnými
vinaři i s pamětihodnostmi v okolí stezky.
délka: 15 km
obtížnost:
LEHKÁ

TĚŽKÁ

zajímavosti na trase:
• na turisticko-naučné vinařské stezce je celkem
deset zastavení s informačními panely

M A PA V I N A Ř S K ÝC H O B L A S T Í Č R

76

77

PL

LIBEREC

ÚSTÍ
N. LABEM

D

Litoměřice
178–191

Mělník

KARLOVY
VARY

PL

HRADEC
KRÁLOVÉ

164–177

PRAHA

Blansko

PARDUBICE

164–191

OSTRAVA
PLZEŇ
OLOMOUC
SK

JIHLAVA
D

ZLÍN

BRNO
ČESKÉ
BUDĚJOVICE

136–151

Znojmo
A

A

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
78–103

Mikulovská vinařská podoblast

104–135

Slovácká vinařská podoblast

136–151

Velkopavlovická vinařská podoblast

152–163

Znojemská vinařská podoblast

VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY
164–177

Mělnická vinařská podoblast

178–191

Litoměřická vinařská podoblast

78–163

164–191

78–103
152–163

Mikulov

Uherské
Hradiště

104–135

Velké
Pavlovice
Břeclav

SK
78–163

VINAŘSKÉ CYKLOSTEZKY (mapy podoblastí)
Moravská vinná stezka (MVS).......... str. 79 / 105 / 137 / 153
Mikulovská vinařská stezka......................................... str. 79
Cyklistický okruh Stará hora........................................ str. 79
Bzenecká vinařská stezka...........................................str. 105
Uherskohradišťská vinařská stezka.............................str. 105
Kyjovská vinařská stezka............................................str. 105
Mutěnická vinařská stezka.........................................str. 105
Skalická vinařská stezka.............................................str. 105
Strážnická vinařská stezka..........................................str. 105
Vinařská stezka Podluží..............................................str. 105
Brněnská vinařská stezka...........................................str. 137
Krajem André.............................................................str. 137
Modré hory................................................................str. 137
Velkopavlovická vinařská stezka.................................str. 131
Znojemská vinařská stezka.........................................str. 153
Labská cyklostezka........................................... str. 166 / 180

78

vinařská oblast Morava
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Jak bylo uvedeno, centrem oblasti je již po staletí město Mikulov, o což se zasloužily
i mocné rody Liechtensteinů a Dietrichsteinů, kteří vinařství, jež pro ně bylo
přirozeně významným zdrojem příjmů, všemožně podporovali.
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Bratislava (SK).....0:48 h

Příhodné klima, mimořádná skladba
půd a pracovití lidé – to jsou okolnosti,
které daly vzniknout zřejmě nejznámější
vinařské podoblasti u nás.

Mikulovská podoblast vyjádřená v „číslech”: celková rozloha: 4 737 ha vinic
(25,3 % vinic ČR) a 30 vinařských obcí. Nejpěstovanější odrůdy: zejména bílá
vína – Sauvignon, Ryzlink vlašský, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský. Červená vína
zastupuje hlavně Svatovavřinecké, Frankovka a Cabernet Sauvignon.

2

t ka

0

V regionu, dnes označovaném jako mikulovská vinařská podoblast, jejímž centrem je
(jak název napovídá), město Mikulov, se objevily první zmínky o pěstování révy vinné na našem území vůbec – a sice v oblasti Pálavy. Charakteristické pro tento region
jsou unikátní přírodní podmínky, jež umožnily vznik mimořádných viničních tratí. Typickými odrůdami pro tuto podoblast jsou Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a Sauvignon, což jsou odrůdy, jimž vyhovují zdejší vápenité půdy, jíly a písky. Více než tisíc let
trvající tradice pěstování révy se nevyhnutelně promítla i do zdejší kultury a života lidí.
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MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

Město / obec
C4
C4
C4
C4
B4
B4
B4
B4
B4
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C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
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E5
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C5
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C5
C5
C5
C5
B4
B4
B4
B4
D3
D3

Bavory
Bavory
Bavory
Bavory
Březí
Březí
Březí
Březí
Březí
Bulhary
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
Drnholec
Hlohovec
Horní Věstonice
Klentnice
Lednice
Lednice
Lednice
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Mikulov
Novosedly
Novosedly
Novosedly
Novosedly
Pavlov
Pavlov

MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

vinice / vinařství / vinařský spolek
Gala Vinařství
Palavín, s. r. o.
Tanzberg Mikulov, a. s.
Vinařství Drmola
Vinařství Kern (str. 87)
Víno Kadrnka (str. 95)
Vinařství Hlaváč (str. 86)
Vinařství Vavříček (str. 92)
Vinařství U Kňourků
VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ
Stanislav Šoman (str. 90)
Vinařský dvůr U Mlýnků (str. 89)
Vinařství Baláž (str. 85)
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a. s. (str. 88)
Vinařství Tichý (str. 91)
Martin Šebesta (str. 94)
VINAŘSTVÍ ZÁMEČNÍK (str. 84)
Víno Holec
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.
Vinařství Jaroslav Hajda
Moravčíkova vína
Vinařství Ing. Zdeněk Peřina
Domaine Eisgrub, Vinné sklepy Lednice, s. r. o.
Moravský sommelier® – vinotéka a radniční sklep Lednice
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a. s. (str. 82)
Rodinné vinařství Mikulov
Vinařské centrum s. r. o.
Vinařství Fučík
Vinařství Galant
Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka
Vinařství Kosek
Vinařství Turold Mikulov, s. r. o.
Vinařství Volařík (str. 93)
VÍNO LÍPA MIKULOV s. r. o.
VÍNO Mikulov, spol. s r. o.
WINBERG Mikulov s. r. o.
Vinařství Kovacs s. r. o.
Vinařství Vlnka
Víno Marcinčák, Ing. Petr Marcinčák
Vinofol, s. r. o.
Ing. Pavel Krška – Palavia Vinum
Reisten, s. r. o. (str. 98)

Město / obec
D3
D3
D3
D3
C4
C4
C4
D3
D3
C2
C2
D5
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6

Pavlov
Pavlov
Pavlov
Pavlov
Perná
Perná
Perná
Popice
Popice
Pouzdřany
Pouzdřany
Sedlec
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
Valtice
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vinice / vinařství / vinařský spolek
Vinařství Jiří Šilinek
Vinařství NEPRAŠ & Co.
VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV
Vinařství Pavlov, spol. s r. o.
Maňák Josef – vinařství a penzion
Vinařství Josef Forman
VINAŘSTVÍ PERGEN
SONBERK, a. s.
Vinařství Gotberg, a. s. (str. 96)
KOLBY a. s. (str. 99)
Vinařství Josef Dočekal
Sedlecká vína
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s.
MORAVÍNO s.r.o.
Salon vín České republiky
Vinařský dvůr Valtice
Vinařství Černý Valtice
Vinařství Ing. Jiří Kopeček – Vinařský dům
Vinařství Ivan Bílkovič
Vinařství Obelisk
Vinařství Zapletal Valtice
Vinný sklep Martin Štěpánek
Zámecký sklep A.D. 1430 – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s.
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
VINAŘSTVÍ VALTICKÉ PODZEMÍ (str. 83)
Střední vinařská škola Valtice

Víte, že…

Ve sklepení mikulovského zámku můžete
spatřit obří sud na víno o objemu 1 014 hl.
Byl vyroben roku 1643 a sloužil k ukládání
tzv. desátkového vína neboli naturální daně,
jíž Dietrichsteinové vybírali od svých poddaných, jimž pronajímali své vinice. Parametry
sudu (prý osmého největšího v Evropě) jsou
impozantní: je dlouhý 621 cm, prázdný váží
přes 26 tun a pohromadě jej drží 22 obručí,
každá o váze 390 kg. Jako nádoba na víno
však sloužil zřejmě jen asi 50 let. Poté přišly
neúrodné roky a sud nebylo čím naplnit,
a tak se rozeschl.
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VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO

Nové návštěvnické centrum VINAŘSTVÍ LEDNICE
ANNOVINO, Nejdecká ulice (1 min autem z centra směr Bulhary). Prohlídky moderního vinařství
a ochutnávky vín zrozených v Lednici zdarma –
vína odrůd Rulandské šedé, Tramín červený, Pálava, Hibernal, Ryzlink vlašský a další. Specialitou
jsou klarety (bílá vína z modrých hroznů), Rulandské šedé výběr z cibéb, slámová vína, víno Oranžové či Višňové – víno z moravských sadů. Novinkou
je HONEY´S, kombinace vína, ovoce a medu Medová Hruška, Meruňka, Malina a Medový černý rybíz.
Vhodné i pro domácí koktejlování.
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VINAŘSTVÍ VALTICKÉ PODZEMÍ
CHAMPION SOUTĚŽE TOP VINAŘSKÝ CÍL ČESKÉ
REPUBLIKY. CELOROČNĚ OTEVŘENO!
Vinařství & Podzemní město vína – unikátní labyrint obnovených částí historických vinných sklepů vzájemně propojených, v celkové délce 900 m.
Vznik sklepů je datován až k roku 1289 v souvislosti se založením kláštera minoritů. Vlastníkem je
stejnojmenné vinařství s vlastními osobitými víny.
Ochutnejte vína Vinařství Valtické Podzemí, vína
s otiskem zkamenělin, z vinohradů s výskytem
mušličkového vápence. Tato vína jsou lehce minerální a vhodná zejména pro gastronomii. Užijte si
pravou moravskou pohostinnost, kterou vám nabídnou „Sklepiéři®“ (odborníci na podávání vína se
znalostí vinařského prostředí a jedinečného terroir).

PROHLÍDKY
Návštěvnické centrum ANNOVINO
Unikátní budova centra je vystavěná z mušličkového vápence tvořeného zkamenělinami a je
zapsána v České knize rekordů. Stejně tak i originální nábytek z materiálu ze starých vinných sudů.
Zhlédněte také expozici zkamenělin a vinařských
artefaktů, která vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem Mikulov.

EXTRA
VINAŘSTVÍ
LEDNICE ANNOVINO – VALTICKÉ PODZEMÍ
získalo ocenění„Champion Top vinařský cíl České republiky, stalo se„Nejlepším vinařstvím České republiky za rok 2012 (Kudy z nudy)“ a vítězem v hlasování
veřejnosti„Vinařství roku 2012 – Vindemia Publica“.

VINAŘSTVÍ VALTICKÉ PODZEMÍ

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a. s.

Návštěvnické centrum
Nejdecká 714, 691 44 Lednice
obchod@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

PRODEJ ČECHY: 602 627 105
PRODEJ MORAVA: 724 331 382

Vína lze objednat na našem webu či mailem
(viz kontakty). Valtické Podzemí nabízí řízené degustace pro jednotlivce i pro skupiny a Rezervace
programů z nabídky služeb.

EXTRA

Rozhodnete-li se uchovat své víno zdarma v ideálValtické Podzemí pořádá firemní i privátní akce, ních podmínkách archivních kójí Valtického Podzesvatby, narozeniny, oslavy se studenými i teplými mí, dostanete klíč a kdykoliv máte přístup k vašim
rauty. Součástí prohlídky je i výstava historických vínům i části sklepního labyrintu.
signovaných cihel, vinného skla, zkamenělin, s výkladem a doprovodem tradiční folklorní hudby.
Vína, která vás osloví, si můžete (samozřejmě za
VINAŘSTVÍ VALTICKÉ PODZEMÍ
výhodných podmínek) zakoupit.
Podzemní město vína&vinařství
Vyhlášené jsou sezónní akce (Slavnostní otevření – Vinařská č. ev. 47
duben, Noc otevřených sklepů – červen, tradiční veče- 691 42 Valtice
ry s cimbálkou – od dubna do listopadu, Burčákové infolinka: 723 600 423
info@valtickepodzemi.cz
slavnosti, Dýňobraní a Svatomartinské husí hody).
www.valtickepodzemi.cz
/Vinařství Lednice Annovino - Valtické Podzemí
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VINAŘSTVÍ ZÁMEČNÍK

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Vinařství Zámečník hospodaří na 5 ha vlastních
vinic a 1 ha vinic pronajatých, roční produkce činí
25 000 lahví a "něco málo" sudového vína.

PORTFOLIO
Směsky Stepní běžec, Staré plotny, Aromantiko,
dále samozřejmě nemůže chybět Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Sauvignon, Sauvignon
Gris, Rulandské bílé a šedé, Pálava, Tramín
červený, Modrý Portugal, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Muller Thurgau, Irsai Oliver, Muškát
moravský, Solaris.

DOSTUPNOST
Nepřetržitě, prodej hlavně ze sklepa nebo na akcích v rámci České republiky, dodávky pouze do
několika vinoték a obchůdků, informace na webových stránkách.

PROHLÍDKY
V současné době probíhají pouze omezeně, lze
individuálně domluvit. Provoz sklepa od května
do října pro širokou veřejnost, denní provoz od
10–22 hodin.

VINAŘSTVÍ ZÁMEČNÍK

Polní 636
691 85 Dolní Dunajovice
tel.: 723 672 260
info@vinozamecnik.cz
www.vinozamecnik.cz
Vinařství Zámečník

VINAŘSTVÍ BALÁŽ

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ
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Jsme malé rodinné vinařství sídlící ve vinařské
obci Dolní Dunajovice, kde také obhospodařujeme
celkem 12 ha vinic. Roční produkce se v závislosti
na charakteru a vývoji ročníku pohybuje mezi
50 až 60 tisíci lahví vína. Vzhledem k přirozeným
půdním, klimatickým a mikroklimatickým podmínkám Mikulovské vinařské podoblasti se zaměřujeme převážně na bílé odrůdy, které tvoří až
70 % naší celkové produkce.

PORTFOLIO
Řada KLASIK – tvoří převážnou část naší produkce,
jde o suchá, polosuchá i polosladká lehká až středně plná vína. Vína, která doporučujeme vypít do
2–3 let od nalahvování. Řada BALÁŽ – primárně
suchá, středně plná až mohutná a tělnatá vína
s výrazným odrůdovým charakterem. Vína, která
mají potenciál k archivaci a dalšímu zrání. Řada
TANNOWITZ – suchá vína z nejlepších vinic, která
leží minimálně rok v barrique sudu. Velká, mohutná a opulentní vína s výrazným terroir charakterem a velkým potenciálem k archivaci. Řada PONTIC – pouze suchá vína, která zrají v sudu. V této
řade naleznete i naše první a jediné oranžové víno
– Tramín červený. Řada FRESHSECCO – jemně perlivá vína, většinou polosuchá a polosladká, která
jsou velmi lehká, svěží a ovocitá.

DEGUSTACE
V naší degustační místnosti přímo na vinařství nebo
ve vinném sklípku pod penzionem nabízíme po
předchozí domluvě řízené degustace pro skupiny od
8 osob. Na výběr je 8 nebo 10 vzorků vín.

DOSTUPNOST
Vinařství je otevřeno PO-PÁ od 8:00 do 15:00 hod.
V jinou dobu nebo o víkendu pouze po předchozí
domluvě.

VINAŘSTVÍ BALÁŽ

U Traktorky 654, 691 85 Dolní Dunajovice
vinařství: 725 043 567
lucie@vinarstvibalaz.cz
penzion: 607 273 659
jiri@vinarstvibalaz.cz
www.vinarstvibalaz.cz
/vinarstvibalaz
/vinarstvibalaz
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VINAŘSTVÍ HLAVÁČ

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Mladé vinařství navazující na rodinnou tradici. Zkušenosti s prací ve vinařství a sklepním
hospodářství nasbíral majitel během své desetileté praxe v sousedním vinařství. Když v roce 2010
založil vinařství vlastní, začal žít svůj sen. Vinařství
Hlaváč najdete v Březí u Mikulova nedaleko Pálavy,
obklopené Dunajovskými vrchy. Jeho vinice jsou
vysazeny na místech s výbornou vinohradnickou
půdou. Jsou to dvě jižně posazené viniční tratě
Ořechová hora a Liščí vrch, které jsou typické pro
pěstování odrůd Ryzlink vlašský a Burgundských.

VINAŘSTVÍ KERN

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Vinařství vzniklo koncem 90. let ve vinařské obci
Březí u Mikulova a navázalo tak na rodinnou
tradici, která se datuje k roku 1956, kdy začal
s vinařením Josef Kern. Vinařství si zakládá na tom,
že obhospodařuje vinice v mikulovské vinařské
podoblasti. Za jedny z nejlepších viničních tratí se
vždy považovaly tratě, které leží na úbočích Dunajovických kopců. Právě v těchto tratích Liščí vrch
a Ořechová hora jsou vinice vinařství Kern o celkové výměře 25 ha.

Doslova srdeční záležitostí majitele je se co nejpečlivěji starat o révu a její hrozny, proto klade
důraz na kvalitu řezu, zelených prací, zatížení keře,
kultivaci a minimalizaci chemických zásahů ve vinicích, které jsou zařazené v integrované produkci.
PORTFOLIO
Hrozny sbírají ručně a poté co nejšetrnějším způsobem zpracovávají dostupnou technologií. Vína se Odrůdovou skladbu tvoří Ryzlink vlašský, Ryzlink
snaží školit do vysoké jakosti, a pokud to surovina rýnský, Sauvignon, Rulandské šedé, Chardonnay,
dovolí, tak i do mohutnosti, šťavnatosti, ovocnosti Pálava a Rulandské bílé.
a medovosti.
„Ochutnejte víno s úsměvem!“

VINAŘSTVÍ FRANTIŠEK HLAVÁČ

Sklepní 596
Březí 69181
tel.: 603 700 728
vinohlavac@gmail.com
www.vinohlavac.cz
/Vinařství František Hlaváč

PORTFOLIO
Mezi hlavní odrůdy patří Ryzlink vlašský, Kerner,
Veltlínské zelené, Merlot. Mimo ně jsou v sortimentu i další, jako Sauvignon, Ryzlink rýnský,
Rulandské bílé, Dornfelder, Rubinet a jiné.
Vína zde vyrábí jak v nerezových tancích pomocí
řízeného kvašení, tak i v dřevěných sudech a v poslední době zkoušejí zrát vína v betonu.

DEGUSTACE
Na objednávku jsou možné degustace, případně
mohou zástupci vinařství přijet k vám a představit
jeho vína v rámci celé republiky.

DOSTUPNOST
Dostupnost vín rádi sdělí na uvedených kontaktech.

VINAŘSTVÍ KERN

Sklepní 546
691 81 Březí
tel.: 736 624 086
info@vinarstvikern.cz
www.vinarstvikern.cz

87

88

MIKROSVÍN MIKULOV

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Progresivně se rozvíjející vinařství v idylické
krajině Pálavy a Dunajovských kopců, první výrobce přívlastkových a ledových vín v ČR.
Jeho filozofie pěstování révy vinné je založena
na malém zatížení keřů a šetrném přístupu
k přírodě, i na osobním přístupu – „Víno dělají
lidé“ & „Víno se rodí ve vinici“. Vína, vyrobená
z unikátního terroir Pálava, by rozhodně neměla
chybět ve vaší soukromé sbírce.

EXTRA
Vinař roku 2019 a 2015, Champion Valtické vinné trhy
2019, každoročně medaile na Prague Wine Trophy,
Oenoforum, Vinalies Internationales, Salon vín ČR,
Great American IWC, International Wine Challenge,
Concours Mondial de Bruxelles, Decanter a další.

PORTFOLIO
Historicky vlajkovou lodí je Ryzlink vlašský z několika
výjimečných viničních tratí a s pravou tváří regionu
Pálava. V přívlastkové řadě Flower line jsou to vína
založená na primární aromatice jednotlivých odrůd,
jejich ovocnosti, šťavnatosti a zároveň plnosti. V nejvyšší přívlastkové řadě Traditional line zákazník pozná nezaměnitelný charakter odrůd a jednotlivých
viničních tratí Mikrosvínu. Vyhlášený sekt vinařství je
vyroben tradiční metodou kvašení v lahvích. Cuvée
odrůd Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Rulandské
modré a Rulandské bílé spadá do kategorie brut
a dozáží je přírodně sladký botrytický Ryzlink vlašský
ze Železné.

DEGUSTACE
Posedět u skleničky při výhledu na krásné vrcholky
Pálavy můžete v degustačním sklepě v Dolních
Dunajovicích. Otevřeno je v době prázdnin denně.
V květnu, červnu a září – PÁ–NE. Individuální objednávky degustací – viz kontakty.

MIKROSVÍN MIKULOV

DEGUSTAČNÍ SKLEP
Sklepní 657
691 85 Dolní Dunajovice
Vladimíra Mrázová
tel.: 724 476 481
vladimira.mrazova@mikrosvin.cz
www.mikrosvin.cz

VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ
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Rodinné vinařství se nachází v Dolních Dunajovicích, hospodaříme se dvěma zaměstnanci na
9 ha vlastních vinic na vyhlášených tratích Mikulovské podoblasti. Produkujeme 50 000 lahví
ročně. Všechny vinice obhospodařujeme v režimu integrované produkce – klademe důraz na
ruční práce s péčí o jednotlivý keř. Zabýváme se
výrobou pouze přívlastkových vín. Naší filozofií
je neustále držet vysokou kvalitu vín, která pak
mají potenciál k delšímu zrání v láhvi. Ve vínech
DEGUSTACE
se odrážejí zkušenosti, které Filip nabyl během
praxe v prestižním vinařství – německém Wein- Degustace jsou možné po domluvě přímo v nagut Kunstler z oblasti Rheingau. Filip získal také šem sklepě, kde se provádí výroba a zpracování.
ocenění Enolog roku 2014 ČR.
Dále pak ve Vinařském dvoře u Mlýnků v Dolních Dunajovicích s možností ubytování. Distribuce: VIA VINI a.s., GLOBAL WINES & SPIRITS,
PORTFOLIO
VICOM spol. s.r.o.
Bílá vína jsou prokvášena v nerezových nádobách, pouze malá část je prokvášena v akátových
DOSTUPNOST
sudech. Červená vína jsou prokvášena v nerezových nádobách s tím, že ihned po vylisování zrají Vinařství Filip Mlýnek – výrobní sklep Dolní Dunav dřevěných barikových sudech. Soustředíme se jovice, Vinařský dvůr u Mlýnků, Dolní Dunajovice
na pěstování odrůd jako Ryzlink rýnský, Ryzlink
vlašský, Veltlínské zelené, Sauvignon, Pálava,
Hibernal, Solaris, Chardonnay, Rulandské šedé,
Merlot, Rulandské modré, Zweigeltrebe, na tratích Liščí vrch, Dunajovský kopec, U Boží muky, VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK
Turold, Rosentické atd. Vína odrážejí terroir této Kostelní 661
691 85 Dolní Dunajovice
oblati a patří k nejlepším na Moravě.
tel.: 736 472 365
filipmlynek@email.cz
lenkamlynkova@email.cz
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VINAŘSTVÍ ŠOMAN

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Vinařství Šoman je rodinná firma založená roku
1999. Obdělává 10 ha vlastních vinic v integrované
produkci. Zpracování hroznů probíhá v nově postavené moderní hale. Nad původním sklepem je
penzion, čímž vznikl ucelený vinařský dvůr, kde návštěvníci spatří ukázkovou vinici se všemi námi pěstovanými odrůdami a následně kompletní výrobní
proces výroby vína završený degustací s případným
občerstvením a možností ubytování. Réva vinná
a víno pro nás není jen práce a zdroj naší obživy, ale
je to především náš koníček, náš život!
Všechny vinice jsou nově vysázeny ve viniční trati
Plotny a Levá Bavorská s převážně jihovýchodní expozicí na středně těžkých hlinito-jílovitých půdách
v katastru Dolních Dunajovic a Perné.

PORTFOLIO
Zejména Ryzlink vlašský, kterého je vysazeno
nejvíce. Bílá a růžová vína tvoří 80 % produkce
a jsou vyráběna reduktivní technologií s ohledem
na typičnost dané odrůdy. Filosofií je nabízet tato
vína jako mladá a svěží, uváděná na trh obvykle již
v březnu. Dnes vinařství více uplatňuje zrání vín
v sudech (barique i velké dubové, jak u červených,
tak i bílých vín).

EXTRA
Penzion Rudé armády čp. 652:
Nově postavený penzion v Dolních Dunajovicích
se nachází přímo v objektu Vinařství Šoman.
Penzion Sklepní 321:
Penzion má 4 pokoje po 4 lůžkách, celková kapacita je 16 lůžek.
Dlouhodobé ubytování – cena dohodou.

DEGUSTACE
Sklep ve vinařství, Rudé armády 652. Řízené degustace pro skupiny jsou možné po předchozí rezervaci. Degustace obsahuje prohlídku naučné vinice
v areálu vinařství s výkladem + prohlídku provozu
výroby a skladování vína. Ochutnávka vín s výkladem vinaře.

VINAŘSTVÍ ŠOMAN

Rudé armády 652, 691 85 Dolní Dunajovice
Marek Šoman
Tel.: 608 743 123
Stanislav Šoman
Tel.: 728 781 043
vsoman@seznam.cz
www.vinarstvisoman.cz

VINAŘSTVÍ TICHÝ – DOLNÍ DUNAJOVICE
DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Rodinné Vinařství Tichý z Dolních Dunajovic,
jehož příběh a tradice se odráží již v samotném
logu vinařství a především v lásce a citlivosti při
výrobě vína přenášející se po jednotlivé generace. Od dědy Leoše, jeho syna Leoše až po vnuka Luboše, který se svou ženou, sklepmistryní
Klárou, vybudovali současnou mladou a přesto
na tradici navazující tvář vinařství. Společně se
starají o 4 ha vinic s roční produkcí 30 000 lahví. Keře vinic se rozprostírají v oblasti unikátní
národní přírodní památky Dunajovické kopce
na viničních tratích mikulovské podoblasti Pod
Slunným vrchem, Dunajovický kopec a Zimní
vrch. Orientace viničních tratí je převážně na
jižní stranu, která zaručuje celodenní slunce
zahřívající hrozny a přinášející jedinečnou jiskru do sklenice s vínem. Hlavními odrůdami
vinařství jsou Ryzlink vlašský, Müller Thurgau,
Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské bílé,
Rulandské šedé a Zweigeltrebe.
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PORTFOLIO
Bílá, růžová a červená vína. Vína suchá, polosuchá, polosladká, sladká.

DEGUSTACE
Od 10 osob. Vždy po předchozí
telefonické dohodě.

DOSTUPNOST
Pondělí až neděle, vždy po předchozí
telefonické dohodě.

VINAŘSTVÍ TICHÝ – DOLNÍ DUNAJOVICE

Sklepní 330
691 85 Dolní Dunajovice
tel.: 723 085 279
tel.: 728 424 747
info@vinarstvitichy.cz
www.vinarstvitichy.cz
/vinarstvitichy
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VINAŘSTVÍ VAVŘÍČEK

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK MIKULOV

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Naše rodinné vinařství se specializuje na výrobu
vysoce kvalitních odrůdových vín typických pro
region Mikulovska a Pálavy. Zastáváme názor, že
pouze kvalitní hrozny mohou dát skvělé víno, a proto naše vína pocházejí převážně z našich vlastních
hroznů. Ty sklízíme ručně, v optimální zralosti, bez
kompromisů v kvalitě. Vína vyrábíme tradičními
postupy s použitím moderních technologií.
Naše viniční tratě se nacházejí v nejlepších terroirech jižní Moravy, v Mikulovské vinařské podoblasti
v obcích Březí (trať Ořechová hora), Dolní Dunajovice
(trať Plotny), Horní Věstonice (trať U Venuše) a Dolní
Věstonice (trať U Kapličky).

PORTFOLIO
V našem vinařství můžete z bílých odrůd ochutnat
Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Veltlínské zelené, Rulandské šedé, Chardonay, Hibernal,
Pálava, Kerner, Irsai Oliver, Solaris, z červených
odrůd pak Cabernet Moravia, Svatovavřinecké,
Frankovku a Modrý Portugal.

Vinařství Volařík Mikulov = Království vlašáků

EXTRA
Naše vinařství nabízí možnost luxusního ubytování ve 2 penzionech (až pro 26 osob), pořádání
řízených degustací vedených sommeliérem,
posezení ve vinném sklípku, degustací ve vinici,
prohlídky vinic, rauty, firemní i soukromé oslavy
a další zážitkové akce.

VINAŘSTVÍ VAVŘÍČEK

U Hřiště 604, 691 81 Březí u Mikulova
Mgr. Martin Vavříček
Tel.: 731 463 930
martin@vavricek.eu
www.vavricek.eu
www.vinarstvivavricek.cz
/penzion a vinařství Vavříček

Vinařství obhospodařuje 80 ha vlastních vinic
v Mikulovské podoblasti. Zaměřuje se na odrůdy
typické pro oblast pod Pálavou, především Ryzlink
vlašský a rýnský, Pálava a Veltlínské zelené.
Od svého vzniku (2007) se specializuje na bílá přívlastková vína, v nabídce nechybí ani vína růžová
a sekty. Klade důraz na polohu vinice a vytváří
vlastní řadu vín TERROIR – spojení nejprestižnějších viničních tratí s nejvhodnější odrůdou. Na
etiketách vín z kolekce Terroir dominuje název
viniční tratě – Kotelná, Železná, Ořechová hora,
Věstonsko, Purmice, U Venuše.
Roku 2014 přibyla vína Organic – na vinici Věstonsko v Perné se v režimu ekologického zemědělství
pěstují interspecifické odrůdy Hibernal, Johanniter,
Saphira a Solaris.

EXTRA
Vinařství se dokázalo v krátké době prosadit mezi
producenty nejkvalitnějšího vína v ČR. V roce
2011, 2013, 2014 a 2018 získalo titul Champion
na Valtických vinných trzích, v roce 2011, 2014
a 2018 se stalo Vinařem roku, v letech 2010–2012,
2014–2016, 2018 a 2019 bylo oceněno za nejlepší VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK
K Vápence 2a, 692 01 Mikulov
kolekci v Králi vín.
tel.: 519 513 553
info@vinarstvivolarik.cz
DEGUSTACE
www.vinarstvivolarik.cz
Denně ochutnávky přímo na vinařství s výhledem
/vinarstvivolarik
na dominanty Mikulova.
/vinarstvi_volarik
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VINAŘSTVÍ MARTIN ŠEBESTA

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

Rodinné vinařství s 20letou tradicí pěstuje
révu na 10,5 ha vlastnoručně vysazených vinic
v proslulých tratích Liščí vrch a Ořechová hora
v Březí u Mikulova. Charakter vín ovlivňují půdní a klimatické podmínky, tzv. terroir. Vinařství
upustilo od honby za medailemi a oceněními
a veškerou snahu napřelo k propojení svého
poslání a životního stylu se všemi, kdo chtějí poznávat krásný svět vína a krásy kraje pod Pálavou.
K tomu pomohlo i vybudování komplexu vinařství s penzionem v Dolních Dunajovicích.
Motto: "Dary země, slunce a lidské práce".

Malé rodinné vinařství z Březí u Mikulova. Oficiálně
bylo založeno roku 2009, jsme však již čtvrtá generace obhospodařující vinice a vyrábějící víno. Jsme členy Spolku Dunajovské kopce, jež má za cíl, mimo jiné,
propagovat a vyzdvihnout odrůdu Ryzlink vlašský.
Vinice se rozkládají na 11 hektarech ve viničních
tratích Březí – Ořechová hora, Liščí vrch, Dobré
Pole – Staré a Mikulov – Za Turoldem, z nichž
produkujeme 60 000 lahví převážně bílých vín.
70 % produkce tvoří Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský. Sázíme vinice o hustotě až 6 000 keřů na hektar,
produkce je jedna láhev z jednoho keře. Chemickou
ochranu používáme minimálně, spíše alternativní
přípravky. Nepoužíváme herbicidy, hnojíme sušeným kravským nebo slepičím hnojivem v BIO kvalitě.

PORTFOLIO
Lahvová přívlastková vína vyšší kvality. 80 % produkce tvoří bílá vína – Ryzlink vlašský, Ryzlink
rýnský, Rulandské šedé, Chardonnay, Pálava
a Sauvignon. 5 % tvoří vína rosé – Zweigeltrebe,
Cabernet Sauvignon, a 15 % vína červená – Dornfelder, Rulandské modré a Merlot. Převážnou část
tvoří vína suchá a polosuchá. Dále polosladká,
sladká a speciální. Celková roční produkce činí
70 až 80 000 lahví.

DEGUSTACE
Pro skupiny 8 až 40 osob s možností ubytování nadstandardní úrovně (24 lůžek). Posezení
v útulném prostředí s výhledem na Pálavu a sv.
Kopeček v Mikulově, s pohoštěním. Vhodné pro
firemní akce i pro jednotlivce.

VINAŘSTVÍ KADRNKA

DUNAJOVSKÉ KOPCE – SPOLEK VINAŘŮ

VINAŘSTVÍ MARTIN ŠEBESTA

Lipová 688, 69185 Dolní Dunajovice
Martin Šebesta
Tel.: 603 468 385
vino.sebesta@seznam.cz
www.vino-sebesta.cz
Tel.: 604 571 940 (degustace – ubytování)
@Vinařství-Martin-Šebesta

Ve sklepích bílá vína kvasí a zrají v nerezových
nádržích a v akátových a dubových sudech, nebo
betonových vajíčkách. Vína držíme delší dobu na
jemných kalech, což je dělá více krémovitá, plná,
vícevrstevnatá a stačí minimum síry k jejich udržení. Červená vína kvasí a leží na rmutu několik měsíců v betonových vajíčkách. Poté je rmut vylisován,
víno dál zraje v betonu a po roce je přesunuto do
dřevěných sudů. Tam dále zraje 12 až 18 měsíců.

VÍNO KADRNKA

Mládežnická čp. 411
EXTRA
691 81 Březí
Naše vinařství se stalo Vinařem roku (2018) České Tel.: 731 187 012 Jindřich Kadrnka
republiky v kategorii Malé rodinné vinařství do jindrich.kadrnka@icloud.com
200 000 l a zároveň získalo s Ryzlinkem rýnským Tel.: 739 038 091 Marcela Kadrnková
marcela@vinokadrnka.cz
titul Národní šampion bílých vín.
www.vinokadrnka.cz
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VINAŘSTVÍ GOTGERG

Jsme moderní vinařství z Popic u Hustopečí, z krajiny blízko Pálavy a Novomlýnských
nádrží, která náleží k mikulovské vinařské
podoblasti. Víno vyrábíme výhradně z hroznů
vlastní produkce. V současné době hospodaříme na 56 hektarech vlastních vinic na viničních
tratích Panenský kopec, Svidrunk, Sonberk,
Stará hora a Unédy.

PORTFOLIO
Na výsadbu jsme, s ohledem na typ půdy,
podloží a mikroklimatu, zvolili takové odrůdy, které jsou v této oblasti typické a vhodné.
Z bílých vín to jsou Pálava, Tramín červený,
Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Muškát
moravský, Rulandské šedé, Chardonnay
a Sauvignon, z červených Frankovka, Merlot
a Rulandské modré. Sortiment zahrnuje velkou škálu vín bílých, červených i rosé; ať už je to
například mladé Svatomartinské či mohutnější
a vrstevnatá vína s potenciálem archivace; svěží
a voňavé frizzante nebo například sekt vyrobený tradiční metodou kvašení v láhvi s dlouhým
zráním na kvasničných kalech, a nově také
Gotbertinky – nealkoholické limonády.
Vína z Gotbergu byla oceněna na četných mezinárodních i domácích soutěžích. Naši největší
chloubou je Platinová medaile z prestižní soutěže Decanter London, kterou získal náš Ryzlink
rýnský s 97 body ze 100.

DEGUSTACE
Pro firemní klientelu nebo skupiny přátel či kolegů nabízíme pořádání řízených degustací. Během akce se návštěvníci podívají přímo
do výrobních prostor, dozví se mnohé nejen
o odrůdách, víně a vinařství, ochutnají vzorky
různých typů vín, samozřejmostí je degustační
sousto a zajištění občerstvení. Budova vinařství
a zejména unikátní degustační místnost
"Diamant" poskytují dostatečně reprezentativní prostory i pro vaše obchodní partnery.
Po degustaci je rovněž možné využít některý
ze sedmi pokojů, které jsou hostům k dispozici
v prvním patře budovy.
Veřejné řízené degustace: duben a srpen,
otevírací doba: celoročně.

GOTBERG, a. s.
U Sadu 394, 691 27 Popice
Tel.: 530 330 132
gotberg@gotberg.cz
www.gotberg.cz
/VinarstviGotberg
/vinarstvigotberg

VINAŘSTVÍ REISTEN
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VINAŘSTVÍ KOLBY
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vinarství

Vinařství v tradiční vinařské obci Pavlov
v srdci Pálavského mikroregionu, kde historie
pěstování révy vinné sahá do 3. stol. n. l., kdy se
objevily první vinice na Moravě právě na úpatí
Pálavských vrchů. Vinařství vzniklo v roce 1999
a dnes zaujímá přední postavení na trhu s vínem.
Produkuje výhradně vysoce kvalitní výběrová vína
z ručně sklizených, selektovaných hroznů vypěstovaných na 31 ha vlastních vinic. Práce na vinicích
probíhají šetrným způsobem a s maximální péčí
tak, aby keře prospívaly a nebyly přetěžovány.

Vinařství založil Oldřich Drápal v roce 1997,
nyní jej vlastní skupina J&T. Název mu dal stejnojmenný svah v těsné blízkosti vinařství, na okraji
národní přírodní památky Pouzdřanská step.

PORTFOLIO
Spojením teplého klimatu, mimořádného podloží s vysokým obsahem vápníku, jedinečnosti
lidské práce a kombinací moderních i tradičních
postupů vznikají osobitá vína s nezaměnitelným
charakterem odrážející specifický terroir Pálavy.
Základem kvality vín je pečlivá práce s odrůdami,
které se nejlépe shodují s charakterem viničních
tratí a které byly vybrány na základě geologického
výzkumu půdního profilu. Vlajkovou lodí vinařství
jsou odrůdy Pinot Blanc, Ryzlink vlašský, Ryzlink
rýnský a Sauvignon.
Naše vína koupíte na:
eshop.reisten.net

DEGUSTACE
K vinařství patří degustační stodola v malebné
České ulici, autentický prostor pro degustace,
privátní akce, firemní večírky a prezentaci portfolia vinařství. V létě můžete posedět i na útulné
zahrádce a k vínu si dát pochutiny od lokálních
dodavatelů. Novinkou jsou řízené tematické degustace našich vín.

REISTEN, s. r. o.
Zahradní 288
692 01 Pavlov
Expedice a objednávky:
venclova@reisten.cz
Degustační prostor Stodola:
minarikova@reisten.cz
www.reisten.net
/REISTEN

Hlinité spraše velké výhřevnosti a jedinečné
mikroklima vytváří typický a stepní terroir, jenž
se odráží v chutích i vůních našich vín – od
mladých, lehkých vín se svěží kyselinkou až po
vyzrálá plná a minerální vína. Práce ve vinicích
probíhají převážně ručně, co nejšetrněji. Keře nepřetěžujeme a celoročně dbáme na jejich zdraví
a výživu. Spojujeme moderní metody s tradičními postupy, uplatňujeme ruční sběr, šetrné
lisování a filtraci, maceraci na slupkách, řízenou
fermentaci, zrání na jemných kalech a samozřejmě hygienu provozu.

DEGUSTACE

Ochutnat naše vína včetně vín, která nelze zakoupit a jsou určena pouze pro degustace, můžete přímo ve vinařství na příjemné zahrádce. Po
Na téměř 40 ha pěstujeme 9 bílých a 3 modré prohlídce výrobní části je ve sklepě připraveno
odrůdy. "Vlajkovou lodí" jsou Ryzlink rýnský posezení s občerstvením. Vybraná vína vám po
a Ryzlink vlašský, z burgundských odrůd Pinot dohodě zašleme.
Blanc a Chardonnay.

PORTFOLIO

KOLBY, a. s.
Česká 51
691 26 Pouzdřany
Tel.: 731 687 273
winebar@kolby.cz
winebarrustonka.cz
www.kolby.cz
/VinarstviKolby
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VÝLETNÍ CÍLE

M I K U LOV S K Á V I N A Ř S K Á P O D O B L A S T

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Území o rozloze bezmála 300 km2 rozkládající se na
pomezí Moravy a Dolního Rakouska. Oblast byla během
18. a 19. století přeměněna vládnoucím rodem Lichtenštejnů na rozsáhlý přírodní park. Ten zahrnuje mj.
dva velké zámky v Lednici a ve Valticích, dále množství
menších stavebních památek, Lednické rybníky, minaret v areálu lednického zámeckého parku, Apollónův
chrám, Janův hrad, Lovecký zámeček a mnoho dalších
zajímavostí. Lednická zahrada nezapře, že se její zakladatelé inspirovali francouzským Versailles.

Víte, že…

Lednicko-valtický areál s rozlohou 283,09 km2 je nejrozsáhlejším uměle vytvořeným
územím v Evropě. Bývá často nazýván jako „zahrada Evropy“. Lednický minaret, vysoký
60 m, je zase nejvyšší stavbou tohoto typu v neislámských zemích.

MIKULOV
Ve středověku se na zdejším území pravděpodobně
nacházelo nejdříve hradištní opevnění, na jehož místě
byl později postaven hrad. Ten byl z větší části stavěn
za pánů z Lichtenštejna, jimž patřil Mikulov více než
tři sta let. Ještě z iniciativy pánů z Lichtenštejna se
ze zámku stala malá renesanční pevnost, a to hlavně
z důvodu obrany proti tureckému nebezpečí. Dalšími
majiteli mikulovského zámku, kteří se významně podíleli na jeho stavebních úpravách, byli Ditrichštejnové, ti jej vlastnili až do roku 1945. Za jejich éry údajně
pobýval na zámku Napoleon Bonaparte.

Mikulov
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VÝLETNÍ CÍLE

M I K U LOV S K Á V I N A Ř S K Á P O D O B L A S T

PÁLAVA
Chráněná krajinná oblast s úrodnými poli a vinicemi. Typické jsou bělavé vápencové skály. Součást
biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava.

Pálava

NOVÉ MLÝNY
Kaskáda přehrad vybudovaných na řece Dyji
v 70. a 80. letech minulého století. Tvoří ji tři
údolní nádrže: Mušovská (horní) nádrž, Věstonická (střední) a Novomlýnská (dolní) nádrž, jež je
největší vodní plochou Moravy (1 668 ha). Horní
a dolní nádrž slouží zejména rekreačním účelům
(jsou zde ideální podmínky pro windsurfing a jachting), střední nádrž je přírodní rezervací (chráněná
hnízdiště vodního ptactva).

Nové Mlýny
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SLOVÁCKÁ PODOBLAST

Velehrad

54

Modrá

Archlebov

Uherské
Hradiště

Bukovany

Jihovýchodní část Moravy sousedící na jihu
s Rakouskem a na východě se Slovenskem.
Podoblast s rozmanitými přírodními podmínkami, a tedy i pestrou škálou
odrůd: na vinicích v relativně vyšších polohách se rodí plná, svěží aromatická vína
s jemnou kyselinkou – v Bílých Karpatech se daří odrůdám Rulandské bílé a Rulandské šedé či Ryzlinku rýnskému. Modré odrůdy zastupuje Frankovka, Zweigeltrebe či Cabernet Moravia, což je právě zde nově vyšlechtěná odrůda. Severní
část podoblasti svědčí ranným odrůdám Müller Thurgau a Muškát moravský.

Mutěnice
Starý Poddvorov
Dolní Bojanovice

CZ

Celková výměra podoblasti: 5 000 ha, počet vinařských obcí: 115

55

Baťův kanál
(str. 128)

Strážnice

55

(str. 131)

Sudoměřice

Hodonín

Blatnice pod
Sv. Antonínkem

Blatnička 54
Boršice
u Blatnice

3

71

Petrov

CZ

4

Mikulčice

(str. 132)

Hrušky Moravská
Nová Ves
D2

Veselí 71
nad Moravou

Bzenec

51

Prušánky

Břeclav

Vlčnov

(str. 130)

54

Brno .........0:23 h
D2

55
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Centrem podoblasti je Bzenec, přičemž vinice v jeho okolí daly vzniknout (z hroznů Ryzlinku rýnského) proslulému známkovému vínu Bzenecká lipka. V obci Petrov
se nachází památkově chráněné (budovány již od 15. století) vinné sklepy Plže.
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SLOVÁCKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

SLOVÁCKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

Město / obec

vinice / vinařství / vinařský spolek

Archlebov
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnička
Boršice
Boršice u Blatnice
Břeclav
Bukovany
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Čejč
Čejč
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dubňany
Dubňany
Dubňany
Dubňany
Dubňany
Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hovorany

SPIELBERG CZ, s. r. o.
Víno Blatel, a. s.
Hruška Pavel
Mladé Vinařství
Vinařství Polehňa
VÍNO BLATEL, a. s.
VÍNO BLATEL, a. s. – vinný sklep Pod Lipou
Víno Jan Polehňa
Vino Masarik s. r. o.
Víno Hruška s. r. o.
Vína ze Sovína Lukrom s. r. o., vinný sklep Sovín
Víno Zlomek & Vávra s. r. o.
Rodinné vinařství Břeclav s. r. o.
Bukovanský mlýn
Chateau Bzenec, spol. s r. o.
Vinařství Bzenec – JUDr. Ďurinová Blanka
Vinařství Kněží hora, s. r. o.
Vinařství Petr Bunža Bzenec
Vinum Moravicum a. s.
Zámecké vinařství Bzenec s. r. o. (str. 122)
Císařské sklepy Horák
Horákova farma, a. s.
Šebestovo vinařství – Pavel Šebesta
VINACZ, spol. s r. o.
Víno Bílík
Vinařství Antonín Blažek
Vinařství Čevelovic sklep
Vinařství Líčeník
Vinařství Šebesta Pavel
Vinař Jiří Uherek
LIVI, spol. s r. o.
Vinařství a vinohradnictví Jestřáb Vojtěch
Vinařství Ing. Spěvák František
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r. o.
Leona Šebestová – Vinné sklepy Skalák
Arcibiskupské vinné sklepy, spol. s r. o.
Bronislav Grmolec
Rodinné vinařství Machalínek
Spolek Hovoranských vinařů, o. s.
Nešpor Jiří
Vinařství Fasora a synové (str. 118)
Rodinné vinařství Vydařilý (str. 119)

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

B3
B3
B3
B3
B3
B3
B5
B5
B5
B4
C3
E2
B5
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
D4
D2
B4
B4
B4
C3
C3
C2
B4
D4
C3
C3
B3
C3
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Město / obec

vinice / vinařství / vinařský spolek

Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hovorany
Hrušky
Hrušky
Lanžhot
Mikulčice
Milotice
Modrá
Moravská Nová Ves
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Petrov
Polešovice
Prušánky
Prušánky
Prušánky
Ratíškovice
Ratíškovice
Skalka
Starý Poddvorov
Sudoměřice
Svatobořice-Mistřín
Svatobořice-Mistřín
Terezín
Žádovice

Rodinné vinařství Zahnaš (str. 120)
Víno Karel Kučera
Vinařství Mančík
Vinařství Petříček
Vinařství Slabý – Slabý Vratislav
Víno Škrobák
Vinařství Jaroslav Beneš – Bonus Eventus (str. 123)
Vinařství U Dvou lip, s. r. o.
Agrolip, a. s.
B\V vinařství a. s.
Vinařství Krist s. r. o.
Jaroslav Nešpor – Collegium Vinitorum
Vinařství Nešpor & Rajský – Collegium Vinitorum
Ing. Petr Mokruša
Modré Vinařství Mutěnice
Vinařství Mutěnice, s. r. o.
Vinospol, spol. s r. o.
Vinařství Plchut
Vinařství Vagunda
Vinařství Nováček
Vinařství Mokruša
Vinařství Petr Bíza
Vinařství Štěpánek s. r. o.
Vinařství Vydařilý
Vinařství Trávník
Vinařství Joch
Vinařství Marian Vrba
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o.
Zeas Polešovice, Vinařství U Kostela
Jan Zálešák – Víno Nechory
Morávia víno, spol. s r. o.
Rodinné vinařství Košut (str. 113)
Vinařství Josef Šebesta
B/V vinařství a. s.
Krásná hora s. r. o.
Vinařství Bařina Tomáš
Vinařství Bučkovi (str. 124)
Vinařství U Šťastných
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Esterka
Vinařství Štěpán Maňák
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SPOLEK NECHORŠTÍ VINAŘI

KALENDÁŘ AKCÍ 2020

SPOLEK NECHORŠTÍ VINAŘI
20. 6.
K Nechorám do sklepa
Tradiční sobotní celodenní putování po více
než 20 otevřených sklepech v nechorských
sklepních uličkách. Každý návštěvník je
vybaven identifikační páskou, průvodcem,
degustační skleničkou, propiskou, vinařskou
taštičkou, kupóny na nákup vína a lahví
minerální vody. Během dne jeho kroky doprovází cimbálová muzika a večer další zábavný
program. Víno domů, nejen na kupóny ze
vstupenky, si mohou návštěvníci zakoupit
přímo u vinaře v sobotu i v během nedělního
dopoledne po akci.

25. 6. až 2. 9.
S vinařem u Nechor
Malebná obec Prušánky se řadí mezi unikátních
sto patnáct obcí vinařské Slovácké podooblasti
a svými 250 hektary vinic patří mezi ty největší.
Víno zde žije v srdcích lidí odpradávna, vždyť
vinařské motivy má obec i ve svém znaku
a historické pečeti.
Místní vinaři hospodaří na čtyřech viničních
tratích – Nechory, Úlehle, Podkovné
a Čtvrtky. Centrem veškerého vinařského
dění se stala svérázná vesnička vinných sklepů
Nechory. Zdejší milovníci a výrobci vinného
moku, navazující na vinohradnické zkušenosti
svých předků, vytvořili Spolek Nechorští vinaři,
který sdružuje jak velké profesionální vinaře,
tak nadšené amatéry, pro které je vinařství
celoživotním koníčkem. Cílem společného snažení
je udržení vinohradnických a vinařských tradic,
propagace a zkvalitnění kultury a konzumace
produktů vinné révy. I proto začal spolek pořádat,
právě v nechorských sklepních uličkách, akce
otevřených sklepů.

SPOLEK NECHORŠTÍ VINAŘI

Nechory – vesnička vinných sklepů
Prušánky č. p. 11, 696 21
www.nechorstivinari.cz
/nechorstivinari
/knechoramdosklepa

Od posledního červnového do prvního
týdne v září najdou návštěvníci odpoledne
v Nechorách každý den nejméně dva otevřené
sklepy. Mohou zde pobesedovat se sklepmistrem a především ochutnat vzorky jeho
vína a samozřejmě si víno zakoupit domů.
Vinaři nabízejí svá jedinečná vína v intervalu
od čtvrtka do středy vždy od 14:00, nejméně
do 19:00 h a těší se na poklidné a veselé
degustování s návštěvníky.

S Nechorskými vinaři a jejich vyhlášenými a na
mnoha výstavách oceňovanými víny se tak
pravidelně můžete setkat nejen v červnu na
letní akci „K Nechorám do sklepa“, v listopadu
při podzimním putování „K Nechorám do
sklepa za mladým vínem“, ale i degustovat
„S vinařem u Nechor“. Tehdy jsou sklepy otevřeny
pro návštěvníky po dobu 10 týdnů o letních
prázdninách až do začátku září denně odpoledne.
Nechorští vinaři zvou všechny zažít jedinečnou
atmosféru sklepních uliček a objevit místní
pohostinnost nejen na jimi pořádaných akcích,
ale kdykoliv během celého roku. V Nechorách
a Prušánkách je i díky skvělému vínu a okolní
scenérii krásně v každém ročním období.

28. 11.
K Nechorám do sklepa za mladým vínem
V sobotu, v předvečer první adventní neděle,
zvou Nechorští vinaři návštěvníky na první
ochutnávku mladých vín nového ročníku
a nejen těch. V nechorských sklepních uličkách
zažijí návštěvníci takřka předvánoční atmosféru, otevřeno je více než 20 sklepů. Mimo
degustace si návštěvníci mohou užít různé
soutěže. Součástí vstupenky je i porce horké
polévky na zahřátí. O večerní zábavu k vínu,
zpěvu i tanci se ve vyhřátém stanu postará
místní „Kapela starých časů“. Víno, třeba jako
vánoční dárek, lze zakoupit u vinařů v sobotu
i během nedělního dopoledne po akci.
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SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ
AKCE 2020

Kultura Slovácka je neodmyslitelně spjata
s vinnou révou a vinařstvím – Slovácká
vinařská podoblast je nejrozsáhlejší a zároveň
nejpestřejší ze všech čtyř podoblastí na Moravě
a zahrnuje nejvýchodnější a nejsevernější
území jižní Moravy. Spolek Sdružení
slováckých vinařů se snaží propagovat tuto
podoblast, ukázat každému, kdo na Slovácko
zavítá, kulturu a krásu Slovácka. Pestrou
odrůdovou skladbu a různorodost krajiny, půd
i mikroklimatu vinařské podoblasti Slovácko
ocení zejména ti milovníci vín, kteří u vína
hledají terroir a jedinečnost. Slovácko je však
nejen krajem vína, je to oblast živého lidového
folklóru, slavností, tradičních řemesel, tanců,
písní a krojů.
Poznejte folklór, přírodu, víno a kulturu
Slovácka třeba z paluby hausbótu plavícího se
po Baťově kanálu nebo na kole, kdy vás krásné
cyklostezky provedou jednotlivými regiony
Slovácké vinařské podoblasti – region Podluží,
Mutěnicko, Bzenecko, Kyjovsko, Strážnicko
a Uherskohradišťsko. Všude vás rádi přivítají
a do svých sklepů vás pozvou menší či větší
vinaři a vinařství.

SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ, z.s.

Zámecká 1508
696 81 Bzenec
Tel. 739 052 412
info@slovactivinari.cz
www.slovactivinari.cz

BZENEC
11. 4. Víno (je) ve skle
1. 5. Tradiční výstava vín, 66. ročník
30. 5. Den otevřených sklepů
14. – 16. 8. Bzenecká pouť
15. 8. Vína ze zámků
18. – 19. 9. Bzenecké krojované vinobraní
19. 9. Rulandobraní & Rýňákobraní
13. 11. Bzenecké sklepy při svíčkách
14. 11. Bzenecké svatomartinské slavnosti
14. 11. Víno mezi paletami
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
13. 6. Festival vín VOC
12. 9. Národní výstava vín slovácké podoblasti
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
2. 5. Tradiční již 8. výstava vín
spojená s přehlídkou 50 profesionálních
vinařství napříč republikou
22. 8. Otevřené sklepy vinařství Dufek,
poprvé s prohlídkou historických sklepů
11. 11. Otevírání Svatomartinských vín
a Svatomartinská husa
MUTĚNICE
25. 4. Den otevřených sklepů v Mutěnicích
3. 7. – 30. 8. Okoštujte u vinaře
		
letní otevřené sklepy
4. 9. – 5. 9. Vinařské dny
10. 10. Putování slováckým vinohradem
14. 11. Svatokateřinské slavnosti vína
PRUŠÁNKY
18. 4. Nechorský Košt vín
30. 5. Májové zpívání U Nechor
20. 6. K Nechorám do sklepa
25. 6. – 2. 9. S vinařem U Nechor
5. 9. Zarážání hory v Nechorách
19. 9. Krojované vinobraní pod Nechory
28. 11. K Nechorám do sklepa za mladým vínem
MORAVSKÁ NOVÁ VES
18. 4. Jarní otevřené sklepy
1. 5. Den lidových řemesel (s přehlídkou vín)
5. 7. Letní otevřené sklepy
12. 9. Slavnost VINOBRANÍ
12. 9. Ochutnávka vín odrůdy Cabernet Moravia
7. 11. Podzimní otevřené sklepy
26. 12. Žehnání vína
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
16. 5. Putování po blatnických búdách
8. 8. Búdy pod hvězdami

PŘEHLED ČLENŮ SPOLKU

SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ
VINUM MORAVICUM a.s.
Pod Starým hradem
696 81 Bzenec

RODINNÉ
VINAŘSTVÍ KOŠUT s.r.o.

Novinky 178
696 21 Prušánky

VÍNO BLATEL, a.s.
čp. 855
696 71 Blatnice p. Sv. Ant.

SPIELBERG CZ, s.r.o.
Archlebov 406
696 33 Archlebov

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ
BZENEC s.r.o.

Zámecká 1508
696 81 Bzenec

HORÁKOVA FARMA, a.s.
ing. Horák Vít
696 14 Čejč 1

VINAŘSTVÍ JOSEF DUFEK
Pod Sokolovnou 1185/17
696 04 Svatobořice-Mistřín

AGROLIP, a.s.
Lipov 560
696 72 Lipov

VINAŘSTVÍ
ŠTĚPÁN MAŇÁK

Žádovice 54
696 49 Žádovice

Tel. 737 557 040
info@vinummoravicum.cz
www.vinummoravicum.cz
/vinummoravicum
Tel. 728 676 326, 604 386 867
vinarstvi@kosut.wine
www.kosut.wine
/rodinne.vinarstvi.kosut
/vinarstvikosut
Tel. 518 305 811
info@vinoblatel.cz
www.vinoblatel.cz

Tel. 774 288 100
obchod@spielberg.cz
www.spielberg.cz
/vinarstvispielberg
Tel. 518 384 123
info@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz
/zameckevinarstvi
Tel. 602 546 308
info@cshorak.cz
www.cshorak.cz

Tel. 603 275 655
josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz

Tel. 702 005 880
vinarstvi@agrolip.cz
www.agrolip.cz

Tel. 603 275 122
vinomanak@vinomanak.cz
www.vinarstvi-manak.cz

RODINNÉ VINAŘSTVÍ KOŠUT

PŘEHLED ČLENŮ SPOLKU

S D R U Ž E N Í S LOVÁC KÝC H V I N A Ř Ů
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SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ
VINAŘSTVÍ
KNĚŽÍ HORA s.r.o.

Pod Kněží horou
696 81 Bzenec

B/V VINAŘSTVÍ a.s.
Vítězná 718
696 02 Ratiškovice

LEONA ŠEBESTOVÁ
VINNÉ SKLEPY SKALÁK

Havlíčkova 1060
696 03 Dubňany

PETR MOKRUŠA
Hasičská 807
696 11 Mutěnice

Tel. 608 255 205
obchod@vinarstviknezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Tel. 730 595 426
info@vinarstvibv.cz
www.bvvinarstvi.cz

Tel. 777 740 143
sebestova@sklepskalak.cz
www.sklepskalak.cz

Tel. 723 452 597
vinarstvi.mokrusa@gmail.com
www.mokrusa.cz

VINO MASARIK s.r.o.
Pod Starýma Horama ev. č. 26
Blatnice pod Svatým Antonínkem

ZEAS POLEŠOVICE,
VINAŘSTVÍ U KOSTELA

Polešovice 204
687 37 Polešovice

radim@vinomasarik.cz
www.vinomasarik.cz
Víno Masařík
černobíla verze

Tel. 724 232 102
vit@vinarstviukostela.cz
www.vinarstviukostela.cz

černobíla verze

Vinařství, s tradicí hluboko v 19. století, sídlí
v Prušánkách, kde se v malebné vesničce vinných
sklepů„Nechory“ nacházejí archivní a prezentační
sklepy. Provozovna je v Moravské Nové Vsi. V obou
obcích pěstuje révu vinnou na 16 ha vlastních
vinic. Převládají bílé, tradiční moravské odrůdy.
Hrozny jsou zpracovávány na moderních technologiích s ohledem na tradiční postupy. V nabídce
jsou i vína školená v barrique sudech. Představiteli
vinařství jsou bratři Luděk a Jaroslav Košutovi. Roční produkce dosahuje 100 000 lahví, kvalitu dokazují významná ocenění: vína v Národním salonu
vín ČR, medaile na Valtických vinných trzích nebo
Vinex. V Rakousku AWC Vienna nebo Weinparade
Poysdorf, v USA The Finger Lakes International
Wine Competiton, Great American International
Wine Competition nebo Dewcanter London.
V Prušánkách a Nechorách, místech s bohatým
tradičním programem v průběhu celého roku, se
konají krojované hody se zpíváním u cimbálu, Otevřené sklepy – K Nechorám do sklepa, Nechorský
košt vín, v září se slavnostně „zarážá“ hora a koná
se slavnost vinobraní.

PORTFOLIO
Bílé: Rulandské šedé, Rulandské bílé, Chardonnay,
Sylvánské zelené, Tramín červený, Pálava, Ryzlink
rýnský, Sauvignon, Aurelius.
Červené: Rulandské modré, Cabernet Sauvignon,
Frankovka, Zweigeltrebe, André.

DEGUSTACE
Prodej vín Po-Pá 8:00-16:00.
Hlavní 89, 691 55 Moravská Nová Ves.

DOSTUPNOST
Degustace, prezentace, po telefonické dohodě.
Nechory 375-376, 696 21 Prušánky.

RODINNÉ VINAŘSTVÍ KOŠUT s.r.o.

Novinky 178, 696 21 Prušánky, tel.: 518 374 182
Ing. Luděk Košut, tel.: 728 676 326
Jaroslav Košut, tel.: 604 386 867
vinarstvi@kosut.wine
www.kosut.wine
/rodinne.vinarstvi.kosut
/vinarstvikosut
/vinarstvikosut
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VINAŘSKÝ SPOLEK DOLNÍ BOJANOVICE

PŘEHLED ČLENŮ SPOLKU

VINAŘSKÝ SPOLEK DOLNÍ BOJANOVICE

VÍNO BÍLÍK

696 17 Dolní Bojanovice

VINAŘSTVÍ
ANTONÍN BLAŽEK

Myslivecká 1073
696 17 Dolní Bojanovice

VINAŘSTVÍ
ČEVELOVIC SKLEP

Josefovská 6
696 17 Dolní Bojanovice

VINAŘSTVÍ LÍČENÍK
VINAŘSKÝ SPOLEK DOLNÍ BOJANOVICE
byl založen v roce 2016 a sdružuje
více než třicet členů.

Pod Čaganovem 1069
696 17 Dolní Bojanovice

Mezi členy najdeme jak vinaře-profesionály, tak
vinaře, kteří se vínu věnují ve svém volném čase.
Mezi akce, které spolek každoročně pořádá, patří
velká místní výstava vín, jež svým termínem vždy
zahajuje jaro. Léto je pak zahájeno otevřenými
sklepy na počátku června a na konci léta pak
tradičně spolek spolupořádá ceremoniál Zarážání
hory. V podzimním období je spolek aktivní na
bojanovských svatováclavských hodech, kde je
možno pít nejlepší vína bojanovských vinařů
přímo na hodovou neděli poslední víkend v září.
První víkend v říjnu již tradičně projdou obcí
tisíce lidí v rámci akce pořádané klubem českých
turistů Pochod slováckými vinohrady, kde místní
vinaři kromě vína a burčáku nabízí různé místní
speciality. Každý rok pak vždy vinařský spolek
zakončí spontánní akcí Vánoční košt mladých vín.
Největším partnerem a podporou bojanovského
spolku je místní obecní úřad a jeho zastupitelé.

VINAŘSKÝ SPOLEK
DOLNÍ BOJANOVICE

Josefovská 6
696 17 Dolní Bojanovice
vsdb@vsdolnibojanovice.cz
www.vsdolnibojanovice.cz

VINAŘSTVÍ
ŠEBESTA PAVEL

Mlýnská 282
696 17 Dolní Bojanovice

VINAŘ JIŘÍ UHEREK
Úvoz 311
696 17 Dolní Bojanovice

předseda spolku
Tel. 723 865 157
Ing. Mgr. Jakub Čevela
1. místopředseda spolku
Tel. 777 564 280
Pavel Líčeník
2. místopředseda spolku
Tel. 606 059 244
Vojtěch Bílík

Tel. 606 059 244
vinobilik@gmail.com
www.vinobilik.cz
/vinobilik
/vinobilik
Tel. 775 955 255
vinarstvi.blazek@seznam.cz
www.vinarstvi-blazek.cz
@Vinařství_Blažek
Ing. Mgr. Jakub Čevela
Tel. 723 865 157
cevelovicsklep@gmail.com
@Vinařství Čevelovic sklep
Tel. 777 564 280
pavel.licenik@seznam.cz
www.vinarstvilicenik.cz
/vinarstvi.licenik
Tel. 733 566 867
Tel. 723 844 250
sebestovovinarstvi@seznam.cz

Tel. 736 514 206
vinar@vinaruherek.cz
www.vinaruherek.cz
/sklepuherek
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PRAVIDELNÉ AKCE

SPOLEK HOVORANSKÝCH VINAŘŮ
Únor
Ples vinařů
Tradiční ples s dechovou hudbou, neomezenou ochutnávkou cca 100 vzorků vína
a půlnoční tombolou o hodnotné ceny.

Březen – víkend na svátek Josefa
Výstava vín a celostátní výstava málo
pěstovaných odrůd
Košt vína, kde můžete ochutnat přes 600
vzorků bodovaných vín. Kromě tradičních
odrůd ochutnáte málo rozšířené odrůdy, které
nejspíš ani neznáte. K poslechu a tanci hraje
cimbálová muzika.

Spolek Hovoranských vinařů, z.s.,
byl založen 4. října roku 2006 a vznikl z iniciativy
především mladých vinařů. Činnost spolku je
zaměřena na rozvoj a podporu vinařství v obci
Hovorany. Spolek pořádá školení, přednášky
a kulturní akce podporující hovoranské vinaře.
V současné době spolek sdružuje 25 členů.

SPOLEK HOVORANSKÝCH VINAŘŮ
Spolek Hovoranských vinařů, z.s.
Tel.: 602 581 867
vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz
/vinozhovoran

Duben – poslední víkend v dubnu
Hovoranskými vinohrady za vínem

Ve spolku jsou tito vinaři:
• Vinařství Esterka
• Vinařství Fasora a synové
• Vinařství Luboš Grmolec
• Rodinné vinařství Grmolec
• Rodinné vinařství Ivičič
• Bohumír Juránek
• Vinařství Svatopluk Kalábek
• Víno Karel Kučera
• Rodinné vinařství Machalínek
• Vinařství Mančík
• Vinařství Marada a dcery
• Josef Miklík
• Vinařství Tomáš Novák
• VínOstřížek
• Vinařství Petříček
• Vratislav Slabý
• Rodinné vinařství Stávek
• Rodinné vinařství Jana Ševelová
• Vinařství Jan Ševela
• Vinařství Šimeček
• Víno Škrobák
• Vinařství Šurýn
• Rodinné vinařství Vydařilý
• Miroslav Vykydal
• Rodinné vinařství Zahnaš

Stezka mezi vinohrady o délce asi 5 km, pro
pěší i cykloturisty. Po celé trase jsou rozmístěni
místní vinaři s nabídkou svých nejlepších vín
a různými specialitami k jídlu. Během dne
zpívají krojované mužské sbory. Akce pokračuje
večerní zábavou s cimbálovou muzikou.
Červenec – druhý víkend v červenci
Den otevřených sklepů
Na této akci navštívíte vinaře přímo v jejich
sklepech, ochutnáte jejich vína a pochutnáte
si také na jejich specialitách k jídlu. Akce je
doprovázena zpěvem mužských sborů a po
uzavření sklepů akce pokračuje večerní zábavou s cimbálovou muzikou.
Listopad – víkend na svátek Martina
Svatý Martin na Hovoransku
Stejně jako v létě se podíváte za vinaři do
jejich sklepů. Tato akce je však zaměřena na
mladá a svatomartinská vína a také na svatomartinské speciality k jídlu. Na akci zpívají
mužské sbory a zpívá a tančí dětsky folklorní
kroužek. Také tady akce pokračuje večerní
zábavou s cimbálovou muzikou.
Přesné termíny a více informací o všech akcích naleznete na www.vinozhovoran.cz
nebo na
/vinozhovoran
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VINAŘSTVÍ FASORA A SYNOVÉ

RODINNÉ VINAŘSTVÍ VYDAŘILÝ

SPOLEK HOVORANSKÝCH VINAŘŮ

Rodinné vinařství Fasora a synové vzniklo
v roce 2001. Otec Petr se syny Petrem a Lukášem,
který je absolventem magisterského studia na vinařském institutu v Lednici a je enologem vinařství,
začali od založení vlastních vinic, přes rekonstrukci
a rozšíření zděděného sklepního hospodářství až po
vybudování nových výrobních prostor v roce 2011.
Ty splňují moderní představy výroby bílých a růžových vín. Roku 2018 byla pořízena nová technologie
pro šetrné a rychlé zpracování hroznů.

PORTFOLIO
Ve vinicích máme více než 50 odrůd se zaměřením
na nové odrůdy. Mezi nejlepší bílé se řadí Noria,
Rulenka, Palonia, Tramín červený, Sauvignon, za
modré jmenujme Cabernet Dorsa, Cabernet Mitos,
Acolon, Merlot, Cabernet Moravia.

DEGUSTACE

Pořádáme řízené degustace až pro 25 osob, které
Rodina vlastní v trati Podvinohradí přibližně dva zahrnují ochutnávku zpravidla 15 vín s odborným
hektary vinic, ve kterých je soustředěno široké výkladem a občerstvením v podobě zabijačkových
spektrum 55 odrůd révy vinné v mnoha klonech specialit a pečeného masa.
se 60% zastoupením bílých a 40% zastoupením
modrých odrůd. Mnohé z nich jsou novošlechtěnci
PROHLÍDKY
anebo raritní, málo pěstované odrůdy. Vinařství se
zaměřuje na pečlivé ruční obdělávání, na kterém se Po domluvě je také možná prohlídka sklepů.
podílí celá rodina. Doposud ve vinicích nebyly aplikovány žádné herbicidy.
Vinařství vyrábí kolem 15 000 lahví ročně. Bílá
vína jsou nabízena jako mladá se zvláštním zřetelem
na svěžest a ovocitost, červená vína jako nejméně
dvouletá – zrají jeden rok v sudech (převážně barikových) a další roky v lahvích.

SPOLEK HOVORANSKÝCH VINAŘŮ
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Malé rodinné vinařství převzal Jaroslav Vydařilý od otce, tehdy agronoma Výzkumné stanice
vinohradnické v Mutěnicích, v roce 1989. Kolem
vinohradu a vína se pohyboval již od šestnácti let,
dnes vyrábí víno se synem. Na práci ve vinohradu
i ve sklepě se podílejí dvě generace. Vinařství zpracovává výhradně vlastní hrozny z 1,2 ha vinic
v Hovoranech a Mutěnicích.

PORTFOLIO
Vinařství pří výrobě vína spojuje tradiční i moderní metody. U bílých vín se snaží zachovat
odrůdovost a primární aromatiku, červená vína
zrají především v barikových sudech. V nabídce
najdou zájemci tradiční odrůdy jako Sylvánské
zelené, Neuburské, Rulandské šedé, ale i méně
častý Tramín žlutý, Neronet a Nitria. Oblíbená
jsou i cuvée, např. Cuvée Garden. V tomto vinařství ročně vyrobí do 6 000 lahví.

DEGUSTACE
Degustaci je možné připravit pro skupiny do patnácti osob.

VINAŘSTVÍ FASORA A SYNOVÉ

696 12 Hovorany 203
Lukáš Fasora
Tel.: 774 022 763
Fasora.Lukas@seznam.cz
www.vinarstvifasora.cz

DOSTUPNOST
Prodej vína "ze sklepa".

RODINNÉ VINAŘSTVÍ VYDAŘILÝ

696 12 Hovorany 51
Tel.: 607 734 989
Tel.: 776 710 683
jara.vydarily@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz/vinarstvi-vydarily
/RodinneVinarstviVydarily
/rodinnevinarstvivydarily
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RODINNÉ VINAŘSTVÍ ZAHNAŠ

PŘEHLED ČLENŮ SPOLKU

SPOLEK HOVORANSKÝCH VINAŘŮ

SPOLEK HOVORANSKÝCH VINAŘŮ
VINAŘSTVÍ ESTERKA

Terezín 164
696 14
Tel. 602 778 155

petr@vinarstvi-esterka.cz
ubytovani@vinarstvi-esterka.cz
www.vinarstvi-esterka.cz
/vinarstviesterka
/vinarstviesterka

VÍNO KAREL KUČERA
Hovorany 792
696 12

Tel. 606 308 859
kucera.umlyna@tiscali.cz
/KuceraVino

Tel. 606 482 210
RODINNÉ
VINAŘSTVÍ MACHALÍNEK zdenek.machalinek@tiscali.cz

Rodinné vinařství přímo v srdci Jihomoravského
kraje a Slovácké podoblasti ve vesnici Hovorany.
Výroba vína v této rodině sahá až do doby prvorepublikové a možná ještě dál. Vinařství jako takové
má však počátky v 60. letech minulého století,
kdy dědeček společně s rodinou vysadil první vinohrad, postavil sklep a začal vinařit. V současné
době se o vinařství stará Zdeněk Zahnaš se syny
Radkem a Markem. Tito tři muži společnými silami hospodaří na vinicích o rozloze asi půl hektaru
a tříbí chuť a vůni vína v lahodný požitek smyslů.

PORTFOLIO
V Rodinném vinařství Zahnaš se zabývají výrobou
špičkových vín z vlastní produkce hroznů. Obhospodařují vinice se zastoupením odrůd Pálava,
Rulandské bílé, Sylvánské zelené, Ryzlink rýnský,
Chardonnay, Cabernet Moravia, Frankovka, André,
Fratava a další. Vinohrady a odrůdovou skladbu
postupně rozšiřují. K výrobě vína používají tradiční
selské metody i metody moderní. Vyrábějí převážně odrůdová vína se škálou zbytkového cukru
od suchého až po sladké. Jejich vína získala řadu
ocenění na menších soutěžích. Velké soutěže jsou
jim však kvůli malé produkci nedostupné.

Hovorany 54
696 12

www.vinarstvi-machalinek.cz
/RodinneVinarstviMachalinek
@vinarstvimachalinek

VINAŘSTVÍ MANČÍK

Tel. 736 241 343
vinomancik@gmail.com
/vinarstvi_mancik
@vinarstvimancik

VINAŘSTVÍ PETŘÍČEK

Tel. 737 469 402
vinarstvipetricek@seznam.cz
www.vinarstvipetricek.cz
/VinarstviPetricek

Ing. Pavel Mančík
Hovorany 60
696 12
VINAŘSTVÍ

VP

PETŘÍČEK

DEGUSTACE
Ve vinném sklepě vedou různé řízené i neřízené
vinné degustace, dle přání zákazníka. Zajišťují
catering, ubytování, cimbálovou muziku, tradiční
zabíjačku a jiné. Domluvit se lze takřka na všem.
Spolupořádají několik akcí, jako jsou otevřené
sklepy, vinné stezky, košty vín a různé festivaly.

DOSTUPNOST
Ochutnávky, degustace, různé akce a prodej vína
lze domluvit celoročně.

RODINNÉ VINAŘSTVÍ ZAHNAŠ

Sklepy Na Benátkách
696 12 Hovorany
Tel.: 724 265 791
vinarstvizahnas@centrum.cz
/Rodinnevinarstvizahnas
/vinarstvizahnas

Hovorany 795
696 12

VINAŘSTVÍ
SLABÝ – SLABÝ VRATISLAV

Hovorany 220
696 12

VÍNO ŠKROBÁK
Hovorany 596
696 12

Tel. 720 685 660
vratislavslaby@seznam.cz

Tel. 774 626 744
tondaskrobak@seznam.cz
@víno Škrobák
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ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC

RODINNÉ VINAŘSTVÍ BENEŠ

S D R U Ž E N Í S LOVÁC KÝC H V I N A Ř Ů
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Vinařství se nachází v prostředí bzeneckého zámku postaveného v pseudogotickém slohu. V zámeckých sklepech, ve kterých o vína pečují jejich
zkušení sklepmistři, bylo v roce 1876 vyrobeno
první šumivé víno v Čechách a na Moravě.
Tomuto datu zasvětilo vinařství první sekt ročníku
2012, který je vyroben tradiční metodou kvašením
v lahvích.
Ve spolupráci se svou sesterskou společností Vinařství Mikrosvín Mikulov obhospodařuje přes
540 ha vinic, situovaných ve vinařských podoblastech slovácká, mikulovská a znojemská. Ročně
vyprodukuje okolo 5 000 000 lahví. Je 7násobným držitelem titulu Šampion Národní soutěže
vín ČR – Salonu vín, titulu Vinařství roku 2015
a Vinař roku 2016. Mimoto se každoročně zúčastňuje mnoha prestižních zahraničních soutěží,
kde získává četná ocenění, např. zisk 96 bodů
v Decanter 2019 nebo letošní úspěch v soutěži
International Wine Challenge v podobě ocenění
Czech White Trophy s ohodnocením 95 bodů.

PROHLÍDKY
Vinařství nabízí prohlídky zámeckých sklepů a degustace, které je možno přizpůsobit vašim požadavkům, např. „krátkou variantu“ prohlídky v délce
90 minut s degustací pěti vzorků vín, nebo„dlouhou
variantu“ v délce 150 minut, kdy nahlédnete do
prostor vinařství a ochutnáte deset vzorků. Prohlídky
lze objednat na tel: 737 214 510 nebo
na e-mailu: prohlidky@zameckevinarstvi.cz
a webu.

Rodinné vinařství Beneš vyrábí převážně vína
z odrůd typických pro oblast Podluží. Pěstování
révy i produkce vína se zaměřuje na to, aby vína
měla čistý typický odrůdový charakter a vznikala
co nejpřirozenějším způsobem. Chceme, aby vína
byla plná, přirozená a měla charakteristické rysy
odrůdy i konkrétního ročníku. Používáme postupy, které výrazně neovlivňují odrůdový charakter
vína a necháváme je zrát přirozeně na jemných
kalech. Při výrobě používáme keramické nádoby a nerezové tanky včetně sudů. Při zpracování
používáme moderní technologie. Naše vína jsou
určována už samotným charakterem viniční trati.
Hrozny pocházejí z trati Hastrmany, kde jsou těžší
půdy s jílovým podložím. Vína jsou díky tomu plná
a s pikantní kyselinou, určena pro delší zrání na
lahvi. Viniční trať Podsedky se nachází naopak na
lehčí písčito-vápenité spraši a dává plná, kořenitá,
extraktivní vína s minerální dochutí.
Naše vína vám umožní poznat typickou chuť vín
z Podluží – objevíte vína s výrazným charakterem
odrůd i ročníku.

DOSTUPNOST
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC s. r. o.

Zámecká 1508
696 81 Bzenec
Tel.: 518 384 123
info@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz
/zameckevinarstvi

Řada vinoték (Břeclav, Valtice, Praha), hotely a re- RODINNÉ VINAŘSTVÍ BENEŠ, s. r. o.
staurace, můžete však přijet degustovat přímo Sklepní 641
k nám. Zejména stálí klienti rádi jezdí poznávat 691 56 Hrušky
Tel.: 607 829 755
nové ročníky do míst, kde víno vzniká.
vinarstvi@vinobenes.cz
www.vinobenes.cz
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VINAŘSTVÍ BUČKOVI

Rodinné vinařství na jižní Moravě v pohraniční
obci Sudoměřice bylo založeno v roce 1998.
Dnes plnohodnotné moravské vinařství bylo vybudováno z malého vinného sklípku. Obhospodařuje
v integrované produkci 6 ha vinic, roční produkce
činí asi 30 tisíc lahví. Bílé odrůdy se zpracovávají
pomocí řízeného kvašení a zrají v nerezových tancích, červené kvasí ve vinifikátorech. Ruční sklizní
z vlastních vinic nabízí pouze kvalitní přívlastková
vína bílých odrůd Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené,
Chardonnay, Sauvignon, Pálava aj. Z červených
EXTRA
odrůd Zweigeltrebe, Cabernet Sauvignon, Merlot
nebo Pinot Noir. Díky poctivé práci vinařství získalo Pro milovníky dobrého vína byl v roce 2018 otevřen
několik odrůd vín ocenění na prestižní soutěži Val- Vinařský penzion Sudomír s kapacitou až 25 lůžek
tické vinné trhy.
a degustační místnosti pro cca 35 osob. Nabízí řízené
degustace s občerstvením, oslavy či firemní akce
a prohlídku vinařství. Penzion se nachází v klidné
části areálu vinných sklepů za obcí Sudoměřice.
PENZION SUDOMÍR
Sudoměřice, areál vinných sklepů
Tel.: 608 758 265
penzion.sudomir@seznam.cz

VINAŘSTVÍ BUČKOVI

Sudoměřice 355, 696 66 Sudoměřice
Tel.: 604 149 723
Tel.: 608 758 265
info@vinarstvibuckovi.cz
www.vinarstvibuckovi.cz
@vinarstvibuckovi
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SPOLEK VINAŘŮ BÚDY MUTĚNICE

PŘEHLED ČLENŮ SPOLKU

BÚDY MUTĚNICE
VINAŘSTVÍ PLCHUT
Ing. Petr Plchut
Rodinné vinařství, produkce do 20 000 lahví. Především přívlastková Tel. 605 262 017
vína suchá i s různou hladinou zbytkového cukru. Řízené degustace www.vinarstviplchut.cz
a posezení ve sklepě.
VINAŘSTVÍ VAGUNDA
Bc. Josef Vagunda-Drgáč
“Drobné vinařství”, cílem není výroba vína, ale spokojenost každého, Tel. 605 443 839
kdo zavítá k nim do sklepa. Řízené degustace, posezení ve sklepě www.josefvagundadrgac.cz
a ubytování.
VINAŘSTVÍ NOVÁČEK
Ing. Josef Nováček
Malé vinařství (zal. 1980). Klasická suchá vína z vlastní suroviny. Tel. 603 893 281
Řízené degustace a posezení ve sklepě.
VINAŘSTVÍ MOKRUŠA
Ing. Petr Mokruša
Rodinné vinařství, jejich víno je pravidelně zařazováno do Salonu vín Tel. 723 452 597
ČR. Suchá vína se zřetelem na odrůdový charakter, čistotu a dlouhou Iveta Mokrušová
Tel. 724 905 426
dochuť. Degustace s odborným výkladem a posezení ve sklepě.
www.mokrusa.cz
Spolek byl založen v roce 2007 jedenácti
mutěnickými vinaři. Jeho cílem byla propagace
Mutěnic jako největší vinařské obce Slovácké
podoblasti a vín zde vyrobených a dále pořádání
dnů otevřených sklepů, akcí a školení pro další
mutěnické vinaře či malovinaře. Rovněž tak
spolupráce s Obcí Mutěnice a podpora jejích akcí.
Tak například vznikla tradice Svatokateřinské
slavnosti vín v listopadu a v letních měsících
Okoštujte u vinaře. Členové spolku se scházejí
vždy první úterý v měsíci, kdy řeší nejen organizační
záležitosti, ale věnují se i odborné části – jak
teoretické, tak především části praktické. Spolek
je od roku 2019 držitelem ochranné známky na
používání názvu Víno z Mutěnic.

VINAŘSTVÍ PETR BÍZA

Malé rodinné vinařství, příjemná bílá vína s ovocným buketem
a harmonicky sladěnou kyselinou, dále vína vyrobená metodou surlie, oranžová vína a frizzante. Řízené degustace s posezením ve sklepě
pro 25 osob, ubytování s 22 lůžky.

VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK s. r. o.
Petr Štěpánek
Největší vinařství spolku s produkcí přes sto tisíc lahví. Bílá a růžová Tel. 723 915 228
vína s nižším obsahem alkoholu a ideálním poměrem zbytkového www.vinarstvistepanek.eu
cukru s kyselinou. Řízené degustace a posezení ve sklepě.
VINAŘSTVÍ VYDAŘILÝ
Petr Vydařilý ml.
Rodinné vinařství (zal. 2008). 4 ha vlastních vinic. Dbají na šetrný Tel. 724 791 105
průběh všech fází výroby a tím na vznik nezaměnitelných vín. Petr Vydařilý st.
Tel. 602 699 447
Posezení ve sklepě s řízenou degustací a ubytováním.
www.vinarstvivydarily.cz
VINAŘSTVÍ TRÁVNÍK

Rodinné vinařství (zal. 1996), přirozeně suchá vína s typickým odrůdovým
charakterem místního „terroir“, vyráběných z klasických „mutěnických“
odrůd (Neuburg, Sylvánské zelené, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé
a další). Posezení ve sklepě s řízenou degustací a (brzy) i s ubytováním.

BÚDY MUTĚNICE, z. s.

Vinařská ulice 362, 696 11 Mutěnice
předseda spolku: 728 974 666
vtravnik@centrum.cz
místopředseda: 723 452 597
petr.mokrusa@tiscali.cz
info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

Petr Bíza st.
Tel. 602 715 942
Petr Bíza ml.
Tel. 725 084 788
www.sklepuzdeny.cz

PRAVIDELNÉ AKCE 2020
25. 4. ................ XII. Den otevřených sklepů
25. 6. – 4. 9. ..... Okoštujte u vinaře
5. 9. .................. Mutěnické vinařské dny
degustační vína
14. 11................ XI. Svatokateřinské slavnosti vína,
podzimní otevřené sklepy

Jakub Trávník
Tel. 602 516 541
Vladimír Trávník
Tel. 728 974 666
www.vinarstvitravnik.cz

VINAŘSTVÍ JOCH
Jaroslav Joch
Mladé vinařství (zal. 2014), vína z vlastních hroznů. Kombinují klasické Tel. 777 666 758
výrobní postupy s nejnovějšími. Posezení ve sklepě pro 45 osob, řízené www.vinarstvijoch.cz
degustace a ubytování s 32 lůžky.
VINAŘSTVÍ MARIAN VRBA
Marian Vrba
Rodinné vinařství (zal. 2009). Zpracovává hrozny od smluvních Tel. 776 287 868
pěstitelů. Výroba lehkých, svěžích, ovocitých vín s příjemnou kyselinou. www.vinarstvivrba.cz
Posezení s řízenou degustací pro 40 osob a ubytování se 14 lůžky.

VÝLETNÍ CÍLE
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S LOVÁC K Á V I N A Ř S K Á P O D O B L A S T

BAŤŮV KANÁL
Technická památka vybudovaná na
řece Moravě v letech 1934–1938 obuvníkem Tomášem Baťou. Dnes atraktivní
vodní cesta s pestrou nabídkou turistických možností, k dispozici jsou půjčovny
lodí i organizované plavby.
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S LOVÁC K Á V I N A Ř S K Á P O D O B L A S T

STRÁŽNICE

Strážnice

JÍZDA KRÁLŮ
Starobylá slavnost, jejíž původ sahá až do předkřesťanských pohanských dob. Festival je přehlídkou folklorních souborů, tance,
hudby a krojů východního Slovácka, nejpopulárnější je ve Vlčnově, Hluku nebo Skoronicích. Slovácká jízda králů je zapsána na seznamu UNESCO. Krále představuje vždy malý chlapec, který jede
na bílém koni a je přestrojen v ženském šatu. Tvář má zakrytou
pentlemi a v ústech drží růži coby symbol mlčenlivosti.

Město se zapsalo do širokého povědomí především díky každoročnímu festivalu folkloru Strážnické slavnosti. Strážnický skanzen neboli Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je se sedmi
desítkami staveb největší na jižní Moravě. Jednotlivé celky, zasazené do uměle modelovaného terénu, ukazují charakteristické
podoby sídel Slovácka, skladbu usedlostí i vybavení jejich obytných a hospodářských prostor. Vše doplňují ukázky lidové výroby
a specifických způsobů zemědělské práce, zastoupené v regionu
rozšířeným vinohradnictvím.
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VÝLETNÍ CÍLE
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Mikulčice

MIKULČICE
Nejrozsáhlejší a nejzachovalejší velkomoravské hradiště, sídelní blatný hrad
velkomoravských králů dynastie Mojmírovců. Národní kulturní památka.
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Velehrad

VELEHRAD
Významné poutní místo na Moravě, jehož historie spadá hluboko
do pravěkých dějin. Na počátku
13. století zde byl založen cisterciácký klášter, jehož dnešní
podoba byla poznamenána barokními přestavbami a úpravami
a částečně i přístavbami z přelomu
19. a 20. století. Přestože byl Josefem II. klášter na čas zrušen a určen
pro armádu, dočkal se ještě působení jezuitů.
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Praha........1:54 h

Ivančice

Ořechov

Půdy a podloží bohaté na pískovce, jíly a slíny (směs jílu a karbonátu) dodávají
vínům dostatek minerality, teplý vítr a hořčík v půdě zase svědčí červeným odrůdám – ne nadarmo je Velkopavlovická podoblast nazývána moravskou “pokladnicí
červených vín”. Daří se zde zejména odrůdám Frankovka a Modrý Portugal.
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Největší vinařskou obcí této podooblasti (a zároveň i celé České republiky) jsou
Velké Bílovice, kde je evidováno přes tisíc vinařů.
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K dalším významným obcím patří Velké Pavlovice, Hustopeče, Rakvice, Zaječí, Bořetice a Vrbice. V posledně jmenované obci najdete unikátní kolonii vinných sklepů
pod kopcem Stráž, přičemž sklepy jsou vybudovány v pískovcovém masivu až v sedmi
patrech nad sebou. Typická jsou pro ně kamenná průčelí s goticky lomenými oblouky.
Celková rozloha vinic: 5 143 h (27,5 % plochy vinic v ČR), počet vinařských obcí: 75

52

1

D1

42

23

Svratka

Region, v němž se na Moravě rodí červená vína.

(str. 148)

D1

Olomouc.......0:37 h

Rousínov

BRNO

Velké Bílovice
Moravský
Žižkov
55

Bratislava (SK).....0:50 h

6

138

VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
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VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

vinice / vinařství / vinařský spolek
Petrásek Stanislav
Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a. s.
Stapleton-Springer, s. r. o.
Vinařství Springer
Jakub Šamšula vinařstvím
TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE, vinařské družstvo
Vinařství Bíza
Vinařství Veverka
Vinařství Vydařelý a Vinařství Holomáč
Víno Herzán Čejkovice
Zemědělská a.s. Čejkovice
Vinařství – penzion U Vrbů
Vinařství Hrabal Miroslav
Pavlovín, spol. s r. o. (str. 140)
Marcela Petráková Hříbalová - Sekt Jan Petrák
Vinařství Bukovský s. r. o.
Vinařství Vajbar Kobylí
Víno z Kobylí – Patria Kobylí, a. s.
Antonín Valihrach – Pod Kumstátem
Vinařství Josef Valihrach
Hotel Kurdějov
Vinařství Maděřič spol. s r. o.
Vinařství Ludwig s. r. o. Archivní sklep Bořetice
Vinařství Stávek Pavel a Radim
Víno J. Stávek
ZD Němčičky (str. 142)
Réva Rakvice s. r. o.
Rodinné vinařství Pavel Binder
Vinařství Pfeffer s. r. o.
Vinařství Vajbar
Víno Rakvice spol. s r. o.
Vinselekt Michlovský a. s.
Dalibor Osička
Domaine Hugo
Elwine Velké Bílovice s. r. o.
Habánské sklepy, spol. s r. o.
Hana Mádlová
Hotel Akademie – sklepní vinárna Vila Jarmila
Ing. František Zapletal
Ing. Jan Osička
Ing. Jaroslav Osička
Ing. Pavel Moravčík

Město / obec

(str. 145)
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Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
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Velké Pavlovice
Velké Pavlovice
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Velké Pavlovice
Vrbice
Vrbice
Slavkov u Brna
Zaječí
Zaječí
Zaječí
Zaječí
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vinice / vinařství / vinařský spolek
Rodinné vinařství Artvin, s. r. o.
Rodinné vinařství Hrabal
Rodinné vinařství Sedlák
Rodinné vinařství Skoupil
Rodinné vinařství Spěvák
Rodinné vinařství Zdenek Polach
Sing Wine s. r. o.
Stanislav Mádl – Váš vinař (str. 144)
Tetur Vladimír
Velkobílovická vína s.r.o.
Vinařství Bauman s. r. o. – vinný sklep
Vinařství Bílkovi
Vinařství David Osička
Vinařství Jaroslav Spěvák
Vinařství Jiří Rusnok
Vinařství Kachyňa
Vinařství Kubík
Vinařství Lanžhotský
Vinařství Nestarec
Vinařství Osička spol. s r. o.
Vinařství u sv. Martina
Vinařství Zapletal
Vinařství Zbyněk Osička
Vinařství Zemánek
Vinné sklepy Zapletal
Kamil Prokeš vinařství
Proqin
Lubomír Zborovský
Rodinné vinařství Suský
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a. s.
Vinařství Baloun
Vinařství Lacina
Vinařství Mezi Horami
Vinařství V&M Zborovský, v. o. s.
Vinium a. s.
Vinařství Horák
Vinařství Vít Sedláček
Vinařství U sv. Kříže s. r. o. (str. 141)
Soare sekt a. s.
Vinařství Nosreti s. r. o.
Vinařství Šabata s. r. o.
Vinařství U Kapličky

(str. 143)
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VINAŘSTVÍ PAVLOVÍN

Láska k vínu je na prvním místě. Na ručně
a s láskou opečovávaných vinicích a díky skvělým
sklepmistrům se rodí věhlasná pověst pavlovínských vín. Každému z nich zde věnují osobní
péči. A vždycky je potěší, když jejich kvalitu lidé
pochválí. Na domácím trhu jsou sázkou na kvalitu. Provozovnu vinařství najdete v Bohumilicích
s malebnou půlhektarovou vinicí přímo před
hlavní sklepní budovou.
Filozofií vinařství je dělat vína jak nejlépe dokáží a lze říci, že se jim to daří. Zaměřují se na
vyšší kvalitu, ale zároveň cenovou dostupnost.
Důkazem je každoroční řada ocenění, největším
tuzemským úspěchem byl zisk titulu Šampiona
2017 na Valtických vinných trzích za Rulandské
modré, výběr z hroznů 2015, které zrálo v dubových barikových sudech.

Vinařství leží v jihomoravské oblasti Slovácko
v blízkosti obce Prušánky ve stylové vesničce
Nechory čítající přes 400 vinných sklepů. Svůj
název dostalo podle staré sakrální památky,
u které se první sobotu v září při západu slunce
tradičně koná stará vinařská slavnost „Zarážání
hory“. Vinařství U sv. Kříže pěstuje vinnou révu
v režimu integrované produkce na viničních tratích Nechory a Čtvrtky o rozloze 2,4 ha.

PORTFOLIO

DOSTUPNOST

Skvělá vína z Pavlovínu potkáte ve vybraných vinotékách, specializovaných prodejnách s vínem a vyTradičními vlajkovými loděmi vinařství zůstávají braných restauracích.
Sauvignon, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Frankovka
a Rulandské modré. Nově přibylo panenské Rulandské šedé, Hibernal, Solaris a Tramín a Cabernet Cortis. Finišuje nákup dalších 20 ha vinic s moderními
a kvalitativně vynikajícími odrůdami jako Hibernal, PAVLOVÍN, spol. s r.o.
Johanniter, Solaris, Saphira, Malverina, Alleta, Ca- Bohumilice 52
691 72 Klobouky u Brna
bernet Cortis, Roesler a Muškát zlatý.
Tel.: 736 751 553
www.pavlovin.cz

PORTFOLIO

VINAŘSTVÍ U SV. KŘÍŽE

Vinařství se zabývá produkcí odrůdových jakostních vín, zejména vín s přívlastkem z tradičních odrůd, pro které jsou zdejší viniční polohy optimální.
Z bílých vín je to především Neuburské, Rulandské
šedé, Veltlínské zelené a Pálava, z červených vín
Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Neronet a Dornfelder. V roce 2018 doplnila nabídku vína růžová:
Zweigeltrebe Rosé či Pinot Noir Rosé.

PROHLÍDKY
Celoroční nabídka řízené degustace jakostních
přívlastkových vín vinařství spolu s prohlídkou
vinného sklepa. Možnost krátkodobého či dlouhodobého ubytovaní až pro 10 osob.

VINAŘSTVÍ U SV. KŘÍŽE s.r.o.
Polní 1323, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 728 777 151
DOSTUPNOST
pytela.v@seznam.cz
Rezervace ubytování, řízená degustace, objednáv- vinarstviusvk@seznam.cz
www.vinarstviusvkrize.cz
ky a prodej vín: telefonicky, e-mail, e-shop.
Sklep Nechory 36, 696 21 Prušánky
/VinarstviUsvKrize
GPS: 48° 50’42.720“N, 16° 58’51.959“E
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ZD NĚMČIČKY

Němčičky, obec s bohatou vinařskou historií,
jíž dokládá zmínka již z roku 1348 v souvislosti
s prodejem vinice. K rozvoji vinařství zde zřejmě přispěli i Habáni, kteří měli v obci kolem
roku 1560 svůj společný dům. V dnešní době
ZD Němčičky obhospodařuje 250 ha půdy, z čehož je 92 ha vlastních vinic, 118 ha orné půdy
a 40 ha sadů. Vína ZD Němčičky získala bezpočet
ocenění – titul Král vín ČR, Vína v Salonu vín ČR
a řadu diplomů. Motto vinařství zní: "Napřed musíš kopat, potom možeš slopat".

V E L K É PAV LO V I C E

Stanice byla založena v roce 1901 na úpatí
vrchu Poštor. V roce 2009 se stali jejími majiteli
Jarmila a Vladimír Poliakovi, kteří Šlechtitelku přebudovali na top moravské vinařství.
Stanice hospodaří na 50 ha vinic, na kterých
je vysázeno 25 odrůd révy vinné. Vinice se nachází na nejteplejším místě ČR s průměrnou
roční teplotou 11 °C. Na vrcholu kopce Poštor je
vyhlídka Floriánek s nádherným výhledem do
širokého okolí, od Pálavských vrchů až po Malé
Karpaty na Slovensku.

PORTFOLIO
Družstvo vyrábí jakostní a přívlastková vína výhradně z hroznů z vinařské oblasti Morava.
Vína vyrábíme v několika řadách:
GRAND VINS – vína speciálně vybírána až po
dlouhém zrání v dubových sudech.
PREMIUM – zlatá řada – plná vína s dlouhou
dochutí vhodná k dlouhodobému zrání v láhvi.
To nejlepší, co může daný ročník nabídnout.
KLASIK – stříbrná řada – převážně bílá a růžová vína, lahvována pod šroubový uzávěr, jenž je
pomůže udržet mladá, šťavnatá, svěží a s vysokou primární aromatikou. Cukernatost hroznů
při sběru je u této řady 19–23° NM.

ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ

DOSTUPNOST
DOSTUPNOST
Firemní vinotéka je otevřena celoročně, 7 dní
v týdnu, prakticky non stop. Celý sortiment za
firemní ceny i několik vín stáčených. Možnost
příjemného posezení ve stínu, nabídka vybavení
pro cykloturisty i pohodlné parkoviště.

VINAŘSTVÍ ZD NĚMČIČKY

Němčičky u Hustopečí
Tel.: 606 418 604
zdnemcicky@quick.cz
www.zd-nemcicky.cz
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PROHLÍDKY
V zadní části penzionu je vybudována naučná
vinařská stezka a nádherná relaxační zahrada
s rozáriem s více než 600 keři v 50 odrůdách růží,
které patří mezi největší na Moravě. Stezka vede
přes 7 teras, kde se můžete seznámit s moštovými, stolními a historickými odrůdami, které jsme
zde vysázeli.

Stylová restaurace pro 50 osob s unikátním výhledem do sklepa se sudy. Celoroční předzahrádka
s kapacitou 50 míst a s výhledem do našich vinic.
V roce 2013 byl otevřen vinařský penzion André. K dispozici je 18 pokojů a 3 chatky s kapacitou
50 lůžek a možností přistýlek. Součástí penzionu
je plně klimatizovaný skleník s kapacitou 60 míst
a vinárna o kapacitě 30 míst. Oba prostory jsou
vhodné k pořádání různých akcí, jako jsou firemní workshopy, oslavy narozenin a svatby. Stylová
restaurace pro 50 osob s unikátním výhledem
do sklepa se sudy. Celoroční předzahrádka
s kapacitou 50 míst a s výhledem do našich vinic. ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ
Wellness penzionu je vybaven moderní kombi- VELKÉ PAVLOVICE , a. s.
novanou saunou a vířivkou pro čtyři osoby.
Pod Břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice
Tel.: 777 468 894
info@penzion-andre.cz
www.slechtitelka.cz
/slechtitelka
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VINAŘSTVÍ STANISLAV MÁDL

Rodina Stanislava Mádla se zabývá pěstováním vinné révy již po několik generací. Bohaté
zkušenosti se zpracováním hroznů a výrobou
vína ji přivedly v roce 1993 k založení vinařské
firmy. Rodinné vinařství dnes hospodaří na
50 hektarech vlastních vinic, převážně v katastru obce Velké Bílovice. Vinařství je naprosto
technologicky soběstačné a k výrobě vína používá nejmodernější techniku a technologie – řízené kvašení apod. Vína zrají v nerezových tancích
a pro školení některých odrůd se využívají dřevěné sudy barrique. V poslední době se vinařství
přiklání k přírodnějšímu způsobu kvašení vína
a minimalizuje se množství použitých ušlechtilých kvasinek. Tím vína zůstávají u odrůdově
přirozené vůně a chutě.

PORTFOLIO
Největší část produkce tvoří přívlastková vína
bílých odrůd (Rulandské šedé, Veltlínské zelené, Tramín červený či Ryzlink rýnský), doplněná
o některá vína červená (Cabernet Moravia, André či Frankovka). V neposlední řadě se vinařství
pyšní velmi vyhledávaným a oceňovaným rosé.
V současnosti přibyla i vína exkluzivní řady,
která se vyrábějí pouze z nejlepších hroznů
špičkových odrůd.

DEGUSTACE
Ochutnávka je možná po domluvě na recepci,
tel. 725 950 970

VINAŘSTVÍ STANISLAV MÁDL

Sadová 656, Velké Bílovice
Tel.: 725 950 970
madl@vasvinar.cz
www.vasvinar.cz

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE
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Dobrých důvodů, proč si vybrat za vinařský cíl
Templářské sklepy v Čejkovicích, je hned několik. V legendárních historických sklepech s návštěvností 28 000 osob ročně na vás dýchne tajemná atmosféra středověku. Ve spletitých chodbách,
kde nedohlédnete na druhý konec, templáři
uskladňují své tekuté poklady, které zvou k ochutnávce v rámci komentované prohlídky. V dubových
sudech je zde uskladněno přes 350 000 litrů vína.
Celkový roční objem však činí 4,5 milionu litrů
z cca 100 ha vinic, které jsou ve třech moravských
vinařských podoblastech – Velkopavlovické, SloPROHLÍDKY
vácké a Mikulovské. Důkazem, že jde o kvalitní
vína, jsou mnohá tuzemská i mezinárodní ocenění Leden–květen, říjen–prosinec
na vinařských soutěžích.
Denně (po-ne), pouze na objednávku. Rezervace
nutná min. den předem a jen v pracovní dny do
15:00 hod. Prohlídka je možná v EN i DE jazyce.
PORTFOLIO
Prohlídky možné i bez degustace.
Červen: čt, pá, so 11:00, 13:00, 15:00, 17:00;
Bílá, červená, růžová tichá a šumivá vína. Řady
po, út, st, ne – na objednávku
vína: ledová a slámová – limitované edice, SanČervenec–srpen: po–so 11:00, 13:00, 15:00,
tus Victoria, Gold Collection, Diamond Collection,
17:00; ne – na objednávku
New Cross (rezistentní), TGM, Kolonáda, jakostní
Září: po, út, st, čt, pá 13:00, 15:00
vína odrůdová. Šumivá a perlivá vína: Sang Real
so 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Sekt, Saint Croix Sekt, TGM Sekt, Frizzante Rosé.
Dárkové předměty.

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE

696 15 Čejkovice 945
Tel.: 606 746 430
info@templarske-sklepy.cz
www.templarske-sklepy.cz
@templarskesklepy1248
@templarske.sklepy
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SLAVKOV
Starobylý rod Kouniců zde nechal na okraji parku, na místě středověké
tvrze a starého zámku z 16. století, postavit nové velkolepé barokní zámecké sídlo. Asi nejznámějším členem této rodiny je hrabě Václav Antonín Kounic, který v 18. století působil jako jeden z nejvyšších státníků
na dvoře habsburské císařovny Marie Terezie. Slavkovský zámek vyniká

interiérovým uspořádáním, zvláště pak oválným slavnostním sálem s freskovou výmalbou vídeňského autora Josefa Pichlera. Sál
připomíná dobu, kdy zde bylo po slavkovské
bitvě projednáváno příměří.

Slavkov

Víte, že…

V blízkosti Slavkova proběhla v roce
1805, v době napoleonských válek,
známá bitva tří císařů. Druhého prosince
toho roku zde francouzská armáda
pod velením Napoleona Bonaparta
uštědřila drtivou porážku spojeným
vojskům tzv. III. koalice (Rusko
v čele s carem Alexandrem I. a Rakousko
vedené císařem Františkem I.).
Bitva je považována za jeden z příkladů
geniální vojevůdcovské taktiky.
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Tugendhat
Brno

VILA TUGENDHAT (BRNO)
Jediná česká památka moderní architektury na seznamu UNESCO (zapsána v roce 2001). Funkcionalistická vila
vznikla v letech 1929 až 1930 v brněnské
čtvrti Černá Pole. Zadavateli stavby byli
manželé Tugendhatovi, kteří si přáli žít
v „moderním prostorném domě s jasnými a jednoduchými tvary“. Výsledkem
byla (a stále je) nejvýznamnější evropská
stavba německého architekta Ludwiga
Miese van der Rohe (1886–1969).
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MORAVSKÝ KRAS
Moravský kras se právem řadí k nejznámějším a nejzajímavějším krasovým
oblastem střední Evropy. Dosud zde bylo
objeveno na 1100 jeskyní, pět z nich je
přístupných (Sloupsko-šošůvské, Punkevní, Kateřinská jeskyně, Výpustek a jeskyně
Balcarka).
Jistě nejznámějším fenoménem Moravského krasu je téměř 140 m hluboká propast Macocha (2. nejhlubší propast v ČR
po Hranické propasti). Vznikla zborcením
stropu obrovské dutiny. Na dně propasti vyvěrá na denní světlo ponorná říčka
Punkva napájející dvě jezírka (hluboká
13 a 50 m). Poté se říčka opět ztrácí v podzemí. Pokochat se hloubkou Macochy
můžete z některého ze dvou vyhlídkových
můstků. Dno Macochy je návštěvníkům
přístupné v rámci návštěvy Punkevních
jeskyní, jež nabízí i nezapomenutelnou
plavbu po hladině podzemní řeky Punkvy.

Macocha

Punkevní jeskyně
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Region zaslíbený bílým aromatickým vínům.
Tato podoblast se může pochlubit jedním “nej” – zahrnuje totiž nejzápadněji
položené moravské vinice. Ty se vyznačují většinou štěrkovým a jílovým podložím a kamenitými půdami. Na nich se nejlépe daří zejména aromatickým bílým vínům: Veltlínské zelené (lze říci, že jde o hlavní odrůdu podoblasti), Müller
Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Pálava. Dále Rulandské bílé, Rulandské šedé
a Rulandské modré. Z modrých odrůd je to především Frankovka.

Celková výměra podoblasti: 3 083 ha
počet vinařských obcí: 115
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Nejznámějšími viničními tratěmi jsou Kraví Hora, Hnánice, Šatov, Chvalovice,
Vrbovec, významnými vinařskými obcemi jsou samozřejmě Znojmo, dále například Šatov, Nový Šaldorf, Lechovice, Dolní Kounice, Miroslav či Ivančice. Centrem
podoblasti je výše zmíněné Znojmo, jež je odpradávna významným vinařským
střediskem, o čemž mimo jiné svědčí dlouhé podzemní chodby vinných sklepů, vybudované přímo pod městem. Od roku 1966 se ve Znojmě koná proslulé Znojemské historické vinobraní, jež je vždy velkolepou připomínkou slavné minulosti
tohoto královského města a dlouhé vinařské tradice.
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ZNOVÍN ZNOJMO

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ
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vinice / vinařství / vinařský spolek

Borotice
Dobšice
Dobšice
Hnanice
Hnanice
Hodonice
Horní Dunajovice
Chvalovice
Chvalovice
Jaroslavice
Kojetice na Moravě
Miroslav
Nové Bránice
Nový Šaldorf – Sedlešovice
Nový Šaldorf – Sedlešovice
Nový Šaldorf – Sedlešovice
Nový Šaldorf – Sedlešovice
Nový Šaldorf – Sedlešovice
Sklep Nový Šaldorf
Strachotice
Šatov
Šatov
Šatov
Šatov
Višňové
Vrbovec
Vrbovec
Znojmo
Znojmo
Znojmo, Hnanice

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o.
Vinařství Lahofer, a. s.
Vino Hort s. r. o.
Vinařství Trávníček & Kořínek
Vinice – Hnanice s. r. o.
Zemědělské družstvo Hodonice
Vinařství Líbal, s. r. o.
Vinařství Simenon
Vinařství Waldberg Vrbovec s. r. o.
Vinařství Mühlberger
Vinařství Sádek, s. r. o.
Vinařství Hanzel, s. r. o.
Vinařství Trpělka & Oulehla
Arte Vini
Vinařství Motl Vladimír
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Vinařství Špalek
Víno Náprava
DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o.
Vinařství Barabáš Jiří
Roman Polák s. r. o.
Vinařství Braunovi
Vinařství Poppovi
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. (str. 155)
Adámkovo vinařství, s. r. o.
VÍNO VANĚK s.r.o.
Ampelos, Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo
Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep
Vinařství rodiny Špalkovy s. r. o.
Vinařství Trávníček & Kořínek

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., se řadí ke středním až
větším vinařským podnikům. Vstřebává moderní
světové trendy, zároveň však ctí místní tradici.
Společnost vlastní více než 500 ha vinic, včetně
vyhlášené vinice Šobes, a patří tak mezi významné
pěstitele vinné révy v České republice.

PORTFOLIO
Disponuje novými moderními technologiemi na
výrobu vína, což umožňuje maximálně se soustředit na kvalitu a uvádět na trh vedle tradičních vín
zajímavé a nové výrobky, vína z nejlepších vinařských poloh, vína VOC Znojmo, stále oblíbenější
výrobkovou řadu Ještěrka zelená, Ledňáček říční
a Rosnička zelená. V portfoliu výrobků najdete
i vína ledová a slámová a ucelenou řadu sektů.

DOSTUPNOST

Znovínská vína nechybějí ve většině prestižních
hotelů či restaurací a podávají se při mezistátních
návštěvách či setkáních. Společnost organizuje
Za značkou Znovín Znojmo, a.s. se skrývá rovněž četné společenské akce, řízené degustace a naatraktivní Vinařský turistický program. Součas- učné ochutnávky. Řadu let úspěšně provozuje
né dění má své centrum v Louckém klášteře ve vlastní e-shop.
Znojmě, kde se dozvíte nejen vše o Vinařském
turistickém programu, ale i o nabídce Moravského
sklípku v Šatově, o sezónních ochutnávkách vín
ve stáncích na vinicích, ve Znojemském podzemí ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
i o provozu vinařského turistického vláčku. V Ná- Šatov 404, 671 22 Šatov
vštěvnickém centru se konají ochutnávky vín a zís- Tel.: 515 266 620
káte zde informace o organizovaných prohlídkách znovin@znovin.cz
www.znovin.cz
klášterního komplexu.
/ZnovinZnojmo

PROHLÍDKY
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ZNOJMO
Jedno z nejstarších míst jižní Moravy,
jehož historie sahá hluboko do pravěkých dějin. Dodnes připomínají středověké město zbytky hradeb, řada gotických a renesančních měšťanských domů
a paláců s rozsáhlými sklepy; mnoho
církevních staveb, zejména četné kostely a kláštery. První místo mezi hradními
památkami ale náleží jeho nejstarší
stavbě – unikátní románské rotundě
sv. Kateřiny. Dochovaná výzdoba interiéru zobrazující genealogii Přemyslovců
vnesla do našich dějin nemálo zajímavých otazníků.

Víte, že…

Znojmo

Ve Znojmě zemřel 9. prosince 1437
během své cesty do Uher císař Zikmund,
syn Karla IV. a poslední známý příslušník
rodu Lucemburků. Zikmund ve Znojmě
často pobýval a na jeho stranu se město
za husitských válek stavělo.
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VINICE ŠOBES
Vinice se specifickým mikroklimatem v meandru řeky Dyje. Roste zde
proslulé a ceněné šobeské víno. Je
přístupná celý rok.
Šobes
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Vranov nad Dyjí

VRANOV NAD DYJÍ
Původně gotický hrad z počátku 12. století na vysoké skále nad řekou Dyjí, o dvě
stě let později připomínaný již s městečkem. Přestavba na zámek a současná barokní podoba je připisována rodu Althanů,
který ji provedl podle plánů J. B. Fischera
z Erlachu. Z této doby je dodnes dochován známý oválný Sál předků. Na konci
18. století patřil polské rodině Mniszků
a Stadnických.
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VRANOVSKÁ PŘEHRADA
Ve 30. letech 20. století byla vybudována
hráz Vranovské přehrady, za níž se rozléhá jezero o délce cca 30 km. Samotné údolí městečka Vranov nad Dyjí je známé systémem
podzemních dutin, zvaných Ledové sluje.

BÍTOV
Hrad byl vystavěn v 11. století za českého
knížete Břetislava na místě, kde již v 9. století v období Velké Moravy stávalo dřevěné
hradiště. Bítov měl být tehdy součástí pásu
pevnostních hradů na obranu hranice českého státu. V 13. století se stal Bítov hradem
královským, na kterém působili v různých
funkcích významní čeští a moravští šlechtici.
Od počátku 14. století jej vlastnil po dobu
necelých tří set let rod Bítovských z Lichtenburka. Po druhé světové válce přechází hrad
do vlastnictví státu.

hrad-bitov.cz
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vinařská oblast Čechy

MĚLNICKÁ PODOBLAST
Největší česká vinařská podoblast.
Plocha vinic: 360 ha, počet vinařských obcí: 42

Tuto podoblast tvoří řada izolovaných regionů – mj. Roudnicko, Čáslavsko, přičemž jedním z nich je i území hlavního města Prahy. Za vinařská centra podoblasti
lze považovat Mělník (roku 1882 tu byla založena vinařská škola), dále pak Kutnou
Horu a také Karlštejn (kde od roku 1919 působí Výzkumná stanice vinařská). Vápencové podloží a lehčí půdy mělnické podoblasti svědčí modrým odrůdám, zvláště
Rulandskému modrému (které sem bylo dovezeno z Burgundska). Největší rozkvět
zažilo vinařství na Mělnicku v dobách Karla IV. a ještě v 15. a 16. století byla odsud
dodávána do Prahy vyhlášená červená vína. Později se zde začaly pěstovat i bílé
odrůdy (hlavně Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené).
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MĚLNICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

VINICE SV. KLÁRY

VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

Město / obec

vinice / vinařství / vinařský spolek

Domousnice
Jeviněves
Karlštejn
Kly
Kuks
Kutná Hora
Kutná Hora
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Praha 12
Praha 2
Praha 9
Praha-Troja
Praha-Troja
Praha-Troja
Slaný

Zámecké vinařství Jiřího Munzara
Jeviněvské vinařství
Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně
Vinařství David Chocholatý
Galerie českých vín
Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o.
Žáček Jozef
Bc. Luděk Vondrák – vinařství
Česká zemědělská univerzita - Školní zemědělský podnik Lány
Chateau Mělník
Mělnické vinařství Kraus
Školní statek Mělník
Vinárna Modrá Hvězda
Vinařství Bettiny Lobkowicz Mělník
Vinařství Hána Miloš
Vinařství Pavel Chorouš
ČSZ ZO Vinice Modřany
Sklep Grébovka
Vinařské Družstvo Svatý Václav
Botanická zahrada hl. m. Prahy (str. 169)
Trojský sklep
Vinařství Salabka
Vinařství Kvíc

Památkově chráněná VINICE SV. KLÁRY patří
do správy Botanické zahrady hl. m. Prahy, která
tu obnovila tradici výroby vína. Ta v současnosti
probíhá v moderním sklepě umístěném přímo pod
vinicí. V průběhu roku se na vinici odehrává řada
vinařských akcí, například Vinobraní sv. Kláry
a Svatomartinský přípitek.

PORTFOLIO
Zpracovávají se zde tyto moštové odrůdy: Ryzlink
rýnský, Rulandské šedé, Müller Thurgau, Tramín
červený, Muškát moravský, Sauvignon, Rulandské
modré, Modrý Portugal a Neronet. Na ploše tří
hektarů roste okolo 12 500 révových keřů převážně ve vedení vertiko. Produkce vinice se pohybuje
okolo 20 tisíc lahví o objemu 0,5 litru ročně.

169

DOSTUPNOST
Místní vína je možné ochutnat a zakoupit ve Vinotéce sv. Klára umístěné v historickém domku
vinaře. Vybírat je možné z vín odrůdových i cuvée,
nepravidelně jsou v nabídce také vína perlivá,
slámová nebo vinné pálenky a mošty. Nejoceňovanější jsou vína z modrých hroznů odrůdy Rulandské Modré.

VINICE SV. KLÁRY

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Trojská 800/196
AKCE, PROHLÍDKY
171 00 Praha 7
Vinice pořádá komentované prohlídky a nechybí info@botanicka.cz
ani degustace místních vín. Objednávky exkurzí – rezervace vinotéky: 234 148 153
www.botanicka.cz
viz kontakty.
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MĚLNÍK
Dříve královské věnné město Mělník nad
soutokem Vltavy s Labem je proslavené
především pěstováním vinné révy. Jeho
dominantou je trojlodní kostel sv. Petra
a Pavla a těsně sousedící zámek. Kostel na
první pohled zaujme mohutnou, zdaleka
viditelnou gotickou věží, z jejíž vyhlídky
se naskýtá úchvatný pohled do širokého
okolí. Za návštěvu ale stojí i zdejší kostnice. Na hlavním náměstí poutá pozornost
barokně přestavěná radnice s dominantní
věží a funkcionalistická kašna se sousoším
od V. Makovského. Mělník je výchozím
místem k návštěvě jedné z nejkrásnějších
přírodních oblastí Čech – Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Víte, že…

V Mělníku můžete spatřit nejširší studnu
v České republice. Studna, široká 4,5 m a hluboká
54 m (z toho je 7 m zaplavených vodou) byla
vyhloubena zřejmě již v 13. století současně se
založením města. Toto unikátní a dechberoucí
stavební dílo můžete navštívit v rámci prohlídky
mělnického podzemí. Jedna z chodeb ústí
z boku do studny, kde přes bezpečnou masivní
mříž můžete nahlédnout do hlubiny pod sebou.
Zajímavé je, že kvalita vody ve studni i dnes
odpovídá požadavkům na vodu pitnou.
www.mekuc.cz

Mělník
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PRAHA
Vinice tady byly vysázeny již za Karla IV.
A rostou dodnes. Památkově chráněná
Grébovka v Havlíčkových sadech patří
mezi tucet nedávno obnovených pražských vinic.
Praha

VÝLETNÍ CÍLE
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MĚLNICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

KARLŠTEJN
O Karlštejnu, vybudovaném Parléřovou hutí v letech 1348 až
1357, se traduje, že vznikl kvůli úschově korunovačních klenotů Svaté říše římské a relikvií svatých. Karlštejn však dodnes
uchovává nejrozsáhlejší soubor deskových obrazů v celé Evropě. Jde o jedinečnou kolekci čítající 129 gotických podobizen svatých, vytvořenou v letech 1359 až 1365 dílnou Mistra
Theodorika, dvorního malíře Karla IV., italského původu. Stěny
kaple sv. Kříže zdobí (podobně jako v kapli sv. Václava ve Svatovítském chrámu v Praze) leštěné polodrahokamy, zlacené
doplňky a fresky. Krásné dobové nástěnné malby jsou ozdobou
i nižší Mariánské věže s kapitulním kostelem Panny Marie. Na
těchto freskách je mnohokrát věrně vyobrazen sám Karel IV.

hrad-karlstejn.cz
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KUTNÁ HORA
Největším drahokamem architektonické pokladnice Kutné Hory je chrám
sv. Barbory. Budován byl od roku
1388, prvním stavitelem byl kdosi
z Parléřovy huti. Pokračování se stavba dočkala až koncem 15. století, kdy
architekt Matyáš Rejsek vybudoval
vnější opěrný systém, ochoz kolem
kněžiště a zaklenul chór. Do dnešní
podoby dokončil chrám nejvýznamnější architekt jagellonského období
Benedikt Rejt. Protože však v té době
již vydatnost stříbrných dolů slábla,
muselo být upuštěno od ambiciózního záměru vybudovat největší chrám
v Čechách. Architekt proto místo zamýšleného pětilodí postavil pouze
síňové trojlodí zaklenuté hvězdicovou
klenbou s krouženými žebry. I tak ale
vznikl jeden z nejkrásnějších chrámů
střední Evropy. Pohádkové vzezření
střech je obnoveno podle původních
konstrukcí české pozdně gotické speciality – stanových střech. Kvalitě architektury odpovídá i bohatá a umělecky cenná vnitřní výzdoba kostela.

Kutná Hora
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vinařská oblast Čechy

LITOMĚŘICKÁ PODOBLAST
Nejseverněji položené vinice střední Evropy.
Tato vinařská podoblast netvoří jediné souvislé území, ale skládá se z řady izolovaných oblastí: kromě okolí Litoměřic zahrnuje oblast okolo měst Most, Roudnice
nad Labem, Kadaň, Ústí nad Labem a Louny. Podoblast získala své pojemnování
podle Litoměřic, důležitého vinařského centra – ve středověku bývaly Litoměřice
se 400 ha vinic druhým největším vinařským městem v Čechách (po Praze). Slavnou
historii dnes připomíná expozice věnovaná vínu na zámku v Litoměřicích. Vhodné podmínky pro pěstování jsou dány kopcovitou krajinou Českého středohoří, na
jehož jižně orientovaných svazích byly vysazovány vinice již v dobách nejstaršího
osídlení této oblasti českým obyvatelstvem.
Nejrozšířenějšími odrůdami jsou Müller Thurgau, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský,
Rulandské modré a Rulandské šedé.
Celková rozloha: 293 ha, počet vinařských obcí: 35
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LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
VÝBĚR VINAŘSTVÍ A VINAŘŮ

Město / obec

vinice / vinařství / vinařský spolek

Březno
Březno
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Malé Žernoseky
Most
Třebívlice
Velké Žernoseky
Velké Žernoseky
Velké Žernoseky
Zahrádky

Vičické vinařství Mikulášek
Vinařství Němeček
Hrad Litoměřice
Klášterní vinné sklepy Litoměřice – Agrofrukt Kamýk
Vinařství pod Sedlem s. r. o.
Zdeněk Vybíral – Vinařství Sv. Tomáše Malé Žernoseky
České vinařství Chrámce s. r. o.
Zámecké vinařství Třebívlice s. r. o. (str. 183)
Hrabkovský Pavel
Rodinné vinařství Mikulenkovi
Žernosecké vinařství s. r. o.
Novozámecké vinařství – Martin Benda

JOHANN W

Z ÁM E C K É V I N A Ř S T V Í T Ř E B Í V L I C E S.R.O.
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Vítejte v Třebívlicích! V Českém středohoří, Zdaleka neusilujeme jen o obnovu vinic, ale o prokrajině starých hradů a zemědělské a ovocnářské pojení celého regionu. Jsme součástí mnoha cyklostezek, Švestkové dráhy a výletních tras. Pro naši
zahradě Litoměřicka na severu Čech.
restauraci vybíráme produkty té nejvyšší kvality
Zvlněné území sopečného původu v sobě skrývá od místních chovatelů a pěstitelů. Pořádáme akce
znovuobjevený poklad. Ten, vedle krásy a zvláštní- pro veřejnost i firemní klientelu, výlety do vinic, po
ho, až magického klidu těchto míst, stojí za vším okolí, prohlídky sklepa, ochutnávky vín pro české
snažením vinařství Johann W v Třebívlicích. i zahraniční návštěvníky, prodáváme šperky a výZmíněným pokladem je pro nás celkové geologic- robky s českým granátem. Nabízíme ubytování
ké podloží. Na minerály bohatá půda, v kombinaci v nejstarší budově Třebívlic, v bývalém špejcharu,
s převládajícím slunečným počasím, nadmořskou citlivě zrekonstruovaném, nově vybaveném a letos
výškou a ideálními teplotními podmínkami, dodá- poprvé otevřeném.
vá našim vínům jedinečnou jiskru.
Objevte i vy poklad Českého středohoří
Právě láska k vínu, úcta k tradici i zmíněné lo- a přijeďte k nám zažít víno!
kalitě stály za myšlenkou majitele vinařství,
Jana Dienstla, vrátit na historicky nejstarší
české vinice, datované již v 11. století n. l., opět
révu. Říká: „Vyrábíme víno, které se nepřetvařuje.
Děláme ho čistě, trpělivě, svědomitě, prostě nejlépe, jak to dokážeme.“ Kvalitu našeho vína nám
potvrdila i řada mezinárodních ocenění.

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE s. r. o.

Masarykova 200, 411 15 Třebívlice
info@johannw.com
www.johannw.com
/Johann W
restaurace: 703 668 282
penzion Johann W: 737 065 365
vinotéka otevřena denně 10–18 hod.
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LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

LITOMĚŘICE
„Zahrada Čech“, někdejší královské město na soutoku Labe a Ohře. Jeho slavné časy a dobu rozkvětu
připomíná městská památková rezervace, jejímž jádrem je Mírové náměstí s řadou cenných gotických
a renesančních domů. Jeden z nich lze dokonce považovat za symbol města – původně pozdně gotický
dům Kalich (jinak také zvaný Pod Bání, dnes sídlo
městského úřadu) s vyhlídkovou věžičkou na střeše
ve tvaru obřího kalicha.

Víte, že…

V Litoměřicích prožil čtyřicet dní romantický
básník Karel Hynek Mácha (1810–1836),
autor Máje, prvního moderního díla české
poezie. Od srpna roku 1836 žil v bytě v Dlouhé ulici čp. 175, když v Litoměřicích nastoupil
coby čerstvý absolvent právnické fakulty
praxi u advokáta Durase. Bohužel oněch
40 dní, které Mácha v Litoměřicích prožil,
bylo i posledních v jeho krátkém životě.
Zřejmě v polovině října se nakazil cholerou
a v noci z 5. na 6. listopadu 1836 zemřel.

Litoměřice

186

VÝLETNÍ CÍLE

LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

ŘÍP (455,2 m n. m.)
Zdaleka a z mnoha stran viditelná hora, stojící asi 4 km jižním
směrem od Roudnice nad Labem. Jeho pravidelný výrazný
vrchol převyšuje okolní rovinatou krajinu o cca 200 m. Říp je
zřejmě nejpamátnějším místem české mytologie, neboť podle
pověsti právě na něj vystoupil praotec Čech, rozhlédl se po krajině, a zemi, jíž spatřil (mlékem a strdím oplývající), zvolil za nový
domov pro svůj lid.
"To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem
oplývající. Na všem budete míti hojnost a bude nám dobrou
obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli!"
To jsou slova mýtického praotce Čecha,
která pronesl, když pohlédl do kraje z hory Říp

Říp
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„KOUŘÍCÍ“ VRCH BOREČ
Asi 5 km západně od Lovosic stojí 449 m vysoký vrch kupovitého tvaru, připomínající svým tvarem horu Říp. Kopec je však mimořádný z jiného důvodu:
celý jeho masiv je prostoupen labyrintem puklin s vyústěními (průduchy zvanými
ventaroly) na úpatí a na vrcholu. Dolní průduchy v zimě nasávají studený vzduch,
který se uvnitř kopce ohřívá, stoupá puklinami vzhůru a z otvorů na vrcholu pak
vystupuje již jako mnohem teplejší (až o 20 °C) a vlhčí, což se projevuje zdaleka viditelným sloupcem páry. Efekt je zvláště patrný za silného mrazu. A tak
i v době, kdy je kopec pod sněhem, můžeme v okolí průduchů na vrcholu spatřit
hmyz, zelený mech a kvetoucí rostliny.
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trachitová hornina se systémem puklin
křídové podloží
suťové pole
chladná suť
výstup ohřátého vzduchu v zimě

Boreč
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Víte, že…

Třebívlice jsou malá obec nedaleko (cca 8 km)
od hradu Házmburk. Na malém hřbitůvku na
návrší nad budovou bývalého zámku (dnes škola)
je v rodinné hrobce Klebelsbergů, někdejších
osvícených majitelů panství, pohřbena Ulrika
von Levetzow (1804–1899). Jak je známo
nejen milovníkům literatury a historie, Ulrika byla
poslední láskou (nikoli milenkou) německého
básníka a spisovatele Johanna Wolfganga
Goetha (1749–1832). Ačkoli vztah básníka
k o 55 let mladší ženě zůstal platonickým, lze
jejich setkání označit jako osudové: Ulrika se
nikdy nevdala a básníkův nenaplněný cit dal
vzniknout nádhernému dílu světové romantické
literatury, Elegiím z Mariánských Lázní. Až se do
Třebívlic za Ulrikou vypravíte, dívejte se dobře pod
nohy – na polích tu můžete stále objevit drobné,
temně rudé kamínky, proslulé české granáty.

hrad-hazmburk.cz

HÁZMBURK
Zcela nepřehlédnutelnou a z daleka viditelnou dominantou
Českého středohoří (ovšem vytvořenou lidskýma rukama) jsou
dvě věže zříceniny hradu Házmburk na strmém čedičovém
kopci téhož jména (418 m n. m.). Hrad byl budován zřejmě
ve třech etapách od poloviny 14. století a ve své době patřil
k nejlépe opevněným hradům a byl pokládán za prakticky nedobytný. Při pohledu od jihu nesou věže označení Bílá (hranolová, vlevo) a Černá (okrouhlá věž, vpravo). Bílá věž dnes slouží
turistům jako rozhledna. Karel Hynek Mácha (a možná nejen
on) nazýval ve svých dopisech Házmburk poeticky a téměř
láskyplně jako Hanžburek.

A pamatujme:

Nepijeme proto, abychom upadli,
ale proto, abychom se povznesli.
(staré přísloví)
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