
DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ VINNÝ MĚSÍČNÍK

Veltlínské zelené 2015
pozdní sběr, číslo šarže 5014 
Viniční trať: Kamenný vrch
Vinařská obec: Tasovice

Odrůda Veltlínské zelené je typickým zá-
stupcem znojemské vinařské podoblasti. 
Osobně je to pro mě jedna z nejoblíbeněj-
ších odrůd, protože je to víno mnoha tváří. 
Pokud sklidíme nádherné zdravé hrozny, 
jako tomu bylo v ročníku 2015, záleží už jen 
na postupech technologa, jakým směrem 
se bude víno dále vyvíjet. Toto Veltlínské 
zelené z řady Ledňáček říční vznikalo po-
mocí nejmodernějších postupů v oblasti 
enologie. Víno bylo vyrobeno za pomocí 
kryomacerace. Díky tomuto procesu je víno 
aromaticky velice expresivní s ovocnými 
tóny. Chuť je extraktivní, plná, šťavnatá. 

Toto víno je ideální doplněk k lehkým salá-
tům z jarní zeleniny. 

Rulandské modré rosé 2015

pozdní sběr, číslo šarže 5086
Viniční trať: Kolby-Strossberg
Vinařská obec: Uherčice u Hustopečí

Víno z  ojedinělé řady „pí“ vín. Vzniklo 
ve  spolupráci s  Matematicko-fyzikální 
fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Tato 
vína jsou pro mě velice unikátní a ceněná. 
Při jejich výrobě byla použita technologie 
kryomacerace, kdy hrozny byly zchla-
zeny na teplotu 3,14 °C. Metoda je velice 
specifická a v podmínkách českého a mo-
ravského vinařství málo prozkoumaná. 
Toto rosé z  odrůdy Rulandské modré je 
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Byla mi svěřena tato příjemná povinnost, abych vám 
mohl jako nový technolog Znovínu vybrat vína pro 
krásný jarní měsíc květen. Víno je ušlechtilý nápoj s mno-
haletou tradicí a jsem rád, že se mohu zúčastnit této 
dlouhé cesty od sklizení hroznů až po doručení lahví 
na Váš stůl. Jelikož moje působení ve Znovínu nemá za-
tím dlouhého trvání, vybíral jsem vína, ke kterým mám 
jednoznačně co říct a byla vyrobena u nás na středisku 
v Jaroslavicích. Jak jistě víte, středisko v Jaroslavicích pro-
šlo v minulém roce velkou technologickou změnou. Vína, 
která zde vyrábíme, jsou výsledkem spojení moderních 

enologických a technologických poznatků a tradičních znalostí našich předků. 
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VÍNA PRO MĚSÍC KVĚTEN vybral a doporučuje 
technolog na středisku v Jaroslavicích 
Ing. Jakub Smrčka



vyráběno tak, aby chuť byla co nejvíce ku-
latá. Aroma připomíná jahody, třešně tolik 
typické právě pro rosé z ročníku 2015. Chuť 
je díky použité technologii velice šťavnatá 
s  lehkým zbytkovým cukrem. Ideální spo-
lečník pro teplé jarní večery u grilu. 

Cabernet Sauvignon rouge 
2015
výběr z hroznů, číslo šarže 5084
Viniční trať: Dívčí vrch
Vinařská obec: Strachotice

Krásný růžový Cabernet z naší trati na Zno-
jemsku. Hrozny na výrobu tohoto vína byly 
poslední, které jsme u  nás na  středisku 
v  Jaroslavicích zpracovali. Díky pozdní 
sklizni byly hrozny velmi vyzrálé. Styl tohoto 
rosé vína je poněkud ojedinělý. Většinou 
se na rosé vína zpracovávají hrozny s nižší 
vyzrálostí a  cukernatostí, aby výsledná 
vína byla lehká a  svěží. Tento Cabernet 
představuje těžší typ růžového vína, který 
nabízí úplně jiné senzorické vjemy. Víno 
je nádherně plné se zbytkovým cukrem 
a svěží přírodní kyselinou. Ve vůni a chuti 
dominují kompotované jahody. Osobně 
jsem se s takovým mohutným aroma u vína 
ještě nesetkal. Víno bych v tomto případě 
nekombinoval s jídlem, ale vychutnal bych 
si jeho chuť samostatně až do dna. 

Dornfelder 2015
jakostní, číslo šarže 5095
Viniční trať: Weinperky
Vinařská obec: Miroslav

D or nfe lder  ze  Znov ínu je  op ěvován 
na všechny strany. Vždy se jednalo o velice 
oblíbenou odrůdu. Díky naší technologii 
se snažíme víno usměrnit tak, aby chuť 
a vůně vína byla velice expresivní ovocná. 
Proto bylo víno fermentováno v uzavřené 
nádobě na kvašení červeného vína, která 
tento ovocný charakter ještě více umoc-
ňuje. Vůně vína připomíná všechny plody 
lesa. Takovou lesní marmeládu. Najdeme 
zde borůvky, lesní jahody a ostružiny. Při 
důkladnějším průzkumu aromatiky najdou 
mnozí z vás i  tóny po  lékořici. Chuť vína 

je jemná a hladká, a to hlavně díky malo-
aktické fermentaci (biologické odbourání 
kyseliny jablečné). 

Rulandské modré 2015

výběr z hroznů, číslo šarže 5087
Viniční trať: Bílá hora
Vinařská obec: Uherčice u Hustopečí

V pořadí druhé „pí“ víno, které jsem vybral 
do mého degustačního seznamu. Toto čer-
vené víno je ze všech vín rodiny „pí“ moje 
nejoblíbenější. Je to snad i spojením nové 
neprobádané technologie a krásné polohy 
vinic, odkud hrozny pocházejí. Nádherně 
zdravé a  vyzrálé hrozny byly dovezeny 
z viniční trati Bílá hora, která je takovým 
hustopečským klenotem. Samotné víno 
je vyráběno technologií kryomacerace. 
Ve výrobě červených vín je taková tech-
nologie v  podmínkách České republiky 
novinkou. Tato šarže je vůbec prvním 
vyráběným vínem touto technologií u nás! 
Víno bylo zchlazeno na  teplotu 3,14 °C 
a  macerováno po  dobu 120 hodin. Díky 
tomuto procesu je víno hutné, plné, ale za-
chovává si typickou ovocnost Rulandského 
modrého. Věřím, že z něj budete nadšeni 
stejně jako já. 

Tramín červený 2003
výběr z bobulí, číslo šarže 271
Viniční trať: Vinná hora
Vinařská obec: Vrbovec

Na konec degustačního listu jsem vybral 
speciální víno. Objevil jsem ho při prochá-
zení našich sklepních prostor a  archivu. 
Natolik mě zaujalo, že se chci s vámi podělit 
o tento zážitek. Mám rád chuť i vůni nazrá-
lých archivních Tramínů. Připomíná mi tóny 
medu a rozinek. Toto víno je plné takové 
aromatiky a  zároveň si zachovává svou 
kořenitost a odrůdovost. V chuti rozeznáte 
medovou stopu podpořenou zbytkovým 
cukrem, díky kterému je toto 12 let staré 
víno stále v kondici. Perfektní tečka na závěr 
každé degustace. 
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Poř. 
číslo

Odrůda, ročník
stupeň jakosti, zařazení podle zbytkového cukru, obsah lahve
analytické hodnoty

Číslo 
šarže

Vinařská obec 
Viniční trať
Vinařský region

Cena lahve
včetně 

DPH

1 Veltlínské zelené 2015 Ledňáček říční
pozdní sběr, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 6,9 g/l  kyseliny: 6,4 g/l, alkohol: 12,5 % 

5014 Tasovice 
Kamenný vrch
Znojemsko

160 Kč

• Stříbrná medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM JUVENALE 2015“ v Brně
• Diplom na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2016“

2 Rulandské modré 2015 rosé
pozdní sběr, polosuché   
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 14,8 g/l, kyseliny: 6,7 g/l, alkohol: 12,5 %

5086 Uherčice
Kolby-Strossberg
Hustopečsko

180 Kč

• Zlatá medaile na národní soutěži růžových vín „JAROVÍN ROSÉ 2016“, Znojmo
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži růžových vín „LE MONDIAL DU ROSE 2016“ Paříž

3 Cabernet Sauvignon rouge 2015
výběr z hroznů, polosladké   
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 30 g/l, kyseliny: 8,1 g/l, alkohol: 12,5 %

5084 Strachotice
Dívčí vrch
Znojemsko

180 Kč

• Zlatá medaile na soutěži vín „MEDITRINA – ŽENY VÍNA 2016“
•  Zlatá medaile na největší charitativní soutěži vín na světě „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE 

COMPETITION 2016“, USA
• Stříbrná medaile na národní soutěži růžových vín „JAROVÍN ROSÉ 2016“, Znojmo
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2016“
•  Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „CONCOURS INTERNATIONAL DES CABERNETS 2016“ 

Paříž (Francie)

4 Dornfelder 2015
jakostní, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 4,2 g/l, kyseliny: 4,7 g/l, alkohol: 12,0 %

5095 Miroslav
Weinperky
Znojemsko

120 Kč

5 Rulandské modré 2015 červené
výběr z hroznů, suché    
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 6,2 g/l, kyseliny: 4,6 g/l, alkohol: 13,0 %

5087 Uherčice
Bílá hora
Hustopečsko

180 Kč

6 Tramín červený 2003
výběr z bobulí, polosladké
obsah lahve 0,5 l
zbytkový cukr: 19,4 g/l, kyseliny: 5,6 g/l, alkohol: 14,0 %

271 Vrbovec
Vinná hora
Znojemsko

180 Kč
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Vína jsou uzavřena luxusními skleněnými uzávěry.

Rulandské modré

V prodeji od 14. 3. 2016 na „Den pí“ 
odpoledne od 3 hodin a 14 minut.

www.znovin.cz 
www.matfyz.cz


