
DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ VINNÝ MĚSÍČNÍK

Svatovavřinecké 2015 
Terroir Club
pozdní sběr, suché
číslo šarže 5098
viniční trať Na vinici
vinařská obec Šatov

Máme možnost společně ochutnat červené 
víno vyrobené z nejstarší modré odrůdy 
pěstované na Moravě. Počátek pěstování 
je okolo roku 1900. I vlastní viniční trať je 
zajímavá stářím. Výsadba probíhala v roce 
1973, což je úctyhodných 43 let. Při pohledu 
na vinné keře, které mají silné, a částečně 
pokroucené kmínky mi běhá mráz po zá-
dech. Jako by nám tato vinice na sklonku 
svého života chtěla dát to nejlepší a myslím 
si, že dala. 
Bohaté, plné a mohutné víno s vůní ušlech-
tilého zrnka kvalitní kávy a noblesní měkké 

polštářové tříslovinky, která svou sameto-
vostí zaujme nejednoho milovníka morav-
ských červených vín. 

Müller Thurgau 2015
jakostní, polosuché
číslo šarže 5022
viniční trať Peklo
vinařská obec Šatov

Impozantní návrat „staré dámy“, tak by se 
dal přirovnat tento vzorek. Toto víno známe 
z dávné minulosti, kdy jsme se s ním setká-
vali takřka denně. Dnes zapadla tato odrůda 
do zapomnění. 
Ročník 2015 vtiskl vínu osobní a přímočaré 
primární aroma s okouzlující vůní a  inten-
zitou. V chuti zaujme svěžestí a pikantní 
kyselinkou. Pohlazení na duši i chuti. 
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Vážení přátelé!
Je mi ctí Vám předložit šestici, pro mne moc pěkných vín, 
ze zajímavého ročníku 2015. Tento ročník se zapíše zla-
tým písmem do poválečné historie vynikajících ročníků. 
Technologická a aromatická vyzrálost hroznů u bílých 
odrůd byla na vysoké úrovni a totéž platí pro taninovou 
vyzrálost modrých hroznů. Když zrekapituluji průběh 
roku 2015, tak po mírné zimě přichází takřka letní tep-
loty, jako by se vytratilo jaro, a to nabírá na intenzitě, kdy 
máme doslova horké dny plné slunce a vysokých teplot. 

Nedostatek vláhy v první polovině roku se nepodepíše na kvalitě ročníku. V měsíci srpnu 
přicházejí deště, které ve fázi zaměkávání bobulí dodávají hroznům tolik potřebnou vláhu. 
Následuje příjemně teplý podzim, který podtrhuje výjimečnost tohoto ročníku. 
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VÍNA PRO MĚSÍC ČERVEN vybral a doporučuje 
obchodní zástupce pro jižní a střední Moravu  
Luboš Rohovský



Rulandské šedé 2015
Terroir Club
výběr z hroznů, polosladké
číslo šarže 5047
viniční trať Na vinici
vinařská obec Šatov

Tato odrůda pochází z aristokratické rodiny 
burgundských. Miluje slunce a  má ráda 
teplo, to se jí vrchovatě dostalo v ročníku 
2015. Technologická čistota tvoří dobrý 
základ pro tento vzorek. Rozhýbal jsem 
víno ve sklenici a při ovonění vychutnávám 
překrásně bohaté vyzrálé vůně po medu 
a domácím kompotu. Při opětovném po-
hledu na sklenici mi zrak říká, že budeme 
pít extraktivní víno. Ty „olejové klenby – slzy 
vína“, které ulpívají na stěnách sklenice, jsou 
toho příkladem. 
Vyšší cukry a svěží kyselinka rozehrají ne-
konečnou hru s chuťovými pohárky. Kor-
pulentnost dává vínu rozměr a perzistence 
dotváří příjemný pocit z tohoto doušku. 

Ryzlink vlašský 2014
Terroir Club
pozdní sběr, suché
číslo šarže 4026
viniční trať Šobes
vinařská obec Podmolí

Říká se, že odrůda je matkou vína, půda 
a poloha otcem vína a ročník jeho osudem. 
U vína je pěkné a zajímavé, že každý ročník 
je odlišný a  nikdy nebudeme pít stejné 
víno, tak jako nepotkáme dva stejné lidi 
na této planetě. Ročník 2014 byl v konečné 
fázi komplikovaný. Způsobily to hlavně 
dešťové srážky, které narušovaly vinobraní. 
Ryzlink vlašský je u bílých odrůd jednou 
z nejstarších odrůd pěstovanou na Moravě, 
v Čechách se nepěstuje. 
Je to pozdní odrůda, která se sbírá na sa-
mém konci vinobraní. Hrozen je malý, až 
středně velký, hustý s  dlouhou stopkou 
a  s  přívěskem. Viniční trať Šobes nemu-
sím představovat. Odborníky hodnocena 
za jednu z nejlepších v České republice. Víno 
s malinko vyšším barevným odstínem, vůní 
připomínající rozinky, v chuti tóny po suše-

ných bylinkách a všudy přítomné mineralitě, 
která dotváří příjemný pocit z tohoto vína. 

Ryzlink rýnský 2015
VOC ZNOJMO
Víno Originální Certifikace
polosuché
číslo šarže 5037
viniční trať Dívčí vrch
vinařská obec Strachotice

Můj děda vždy říkával o této odrůdě, že je 
to víno králů – král vín, pro svoji vznešenost 
a jedinečnost. Vznešeností víno přímo pře-
kypuje, opět se pozitivně podepisuje roč-
ník. Jedinečnost spočívá v tom, že na této 
planetě nenajdeme odrůdu révy vinné, 
která by měla tolik chuťových jemností – 
„finesů“, jako má „Rýňáček“. Před několika 
týdny skončilo „Putování po vinicích Zno-
jemska“ a  já po těch devíti dnech neustá-
lého koštování a srovnávání 33 vzorků vín 
tohle víno jednoznačně pasuji na favorita. 

Pálava 2011
Znovín Gallery
výběr z bobulí, sladké
číslo šarže 1221
viniční trať Kacperky
vinařská obec Slup

Pro milovníky přírodně sladkých vín to nej-
lepší nakonec. Pálava – tato odrůda se zro-
dila v 50. letech minulého století šťastnou 
rukou Ing. Veverky, který měl úžasný cit pro 
výběr rodičů, a to Tramín červený x Müller 
Thurgau. Za poslední 4 roky se výsadby této 
odrůdy zdvojnásobily a  patří bezesporu 
k nejmódnějším odrůdám.  
U tohoto vzorku Vás zaujme aromatická na-
zrálost – terciální buket vůní po hrozinkách 
a botryticky ušlechtilých tónů. V chuti obje-
víte plnost vyváženost a šťavnatost. Svěží 
kyselinka a příchuť po kandovaném ovoci 
Vás příjemně naladí. 
Je to meditativní víno a lékař lidské duše. 

Přeji dobrou chuť a pohodu.
Luboš

5

64

3



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 Svatovavřinecké 2015 – Terroir Club 
pozdní sběr, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 6,2 g/l, kyseliny: 4,6 g/l
alkohol: 12,0 %, bezcukerný extrakt: 30,2 g/l 

5098 Šatov
Na vinici
Znojemsko

140 Kč

• Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2016“

2 Müller Thurgau 2015
jakostní, polosuché   
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 10,6 g/l, kyseliny: 5,9 g/l
alkohol: 12,0 %, bezcukerný extrakt: 20,0 g/l

5022 Šatov
Peklo
Znojemsko

95 Kč

3 Rulandské šedé 2015 – Terroir Club 
výběr z hroznů, polosladké   
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 31,1 g/l, kyseliny: 7,0 g/l
alkohol: 12,5 %, bezcukerný extrakt: 26,2 g/l

5047 Šatov
Na vinici
Znojemsko

160 Kč

4 Ryzlink vlašský 2014 – Terroir Club 
pozdní sběr, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 7,9 g/l, kyseliny: 6,8 g/l
alkohol: 11,5 %, bezcukerný extrakt: 25,5 g/l

4026 Podmolí
Šobes
Znojemsko

240 Kč

5 Ryzlink rýnský 2015 – VOC ZNOJMO
Víno Originální Certifikace, polosuché    
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 11,3 g/l, kyseliny: 6,8 g/l
alkohol: 12,5 %, bezcukerný extrakt: 27,1 g/l

5037 Slup 
Dívčí vrch
Znojemsko

160 Kč

• Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016

6 Pálava 2011 – Znovín Gallery 
výběr z bobulí, sladké
obsah lahve 0,5 l
zbytkový cukr: 72,8 g/l, kyseliny: 6,4 g/l
alkohol: 11,5 %, bezcukerný extrakt: 21,7 g/l

1221 Kacperky
Slup
Znojemsko

205 Kč
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Za značkou ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. se neskrývají 
jen lahodná a voňavá vína, ověnčená řadou prestiž-
ních tuzemských a mezinárodních cen, ale rovněž 
atraktivní Vinařský turistický program. Právě díky 
němu se již řadu let tisíce zájemců seznamují nejen 
s vínem a všemi jeho půvaby, ale také s malebnými 
a magickými místy, kde se znovínská vína rodí a zrají.
Na cestu po vinařských zajímavostech a raritách se 
může vydat každý, kdo zavítá na Znojemsko, ať už 
v rámci individuální či hromadné turistiky, na kole, 
pěšky, s holemi na walking, o víkendu či ve všední 
den. Vinařský turistický program bývá navíc každo-
ročně obohacen o další zajímavosti. 
Nezbývá než popřát šťastnou cestu a na shledanou 
na Znojemsku.

TURISTICKÝ PROGRAM

3 Ochutnávkový stánek na vinici Šobes

3 Loucký klášter ve Znojmě

Vinařský


