
DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ VINNÝ MĚSÍČNÍK

Veltlínské zelené 2015
výběr z hroznů
číslo šarže 5017 
Vinařská obec: Petrovice
Viniční trať: Kokusové hory

Příznivci této, dá se říci regionální odrůdy, 
mají viniční trať Kokusové hory s veltlínem 
nerozlučně spojenou. Vína z  této viniční 
tratě situované severozápadně od Znojma 
máte možnost ochutnávat a  poznávat 
již několik let. Osobně jsme ale její vinice 
společně navštívili až při jarním putování 
v  roce 2015, kdy tato trať rozšířila rodinu 
znovínských vinic o  dalších 65 hektarů 

osazených právě většinou Veltlínským 
zeleným. Veltlíny z  Kokusových hor bý-
vají mohutné, silně kořenité až pepřovité 
a tímto se odlišují od veltlínů z ostatních 
částí regionu. Ve vyzrálém ročníku 2015, kdy 
hrozny dosáhly výjimečné cukernatosti, se 
vedle těchto typických senzorických znaků 
projevuje i atraktivní medovost, rozinkovost 
a ušlechtilost. Podobné projevy si možná 
někteří pamatujete i z vyzrálých veltlínů roč-
níku 2000. Očekáváme, že se tento veltlín 
bude pozitivně vyvíjet i v archivu, podobně 
jako zmíněné dvoutisícovky. No a mají-li být 
Znovínky i zdrojem aktuálních informací, 

7

1

2016ČERVENEC

Vážení „čtenáři“ Znovínek, 
po téměř dvou letech mi bylo přiděleno privilegium po-
skládat pro Vás sestavu pěti, věřím, zajímavých vín z naší 
aktuální nabídky a šestého vína, které je, jak se říká „z pod 
pokličky“ našich sklepmistrů. Protože mám možnost „na-
hlédnout“ do všech zákoutí každého z našich archivních 
sklepů a protože ta šestá „neběžná“ vína všem „dopisova-
telům“ Znovínek pomáhám vybírat, vím, že ti nejrychlejší 
a nejskalnější příznivci tohoto našeho předplatného měli 
možnost ochutnat již celkem 139 šarží našich vín a z to-

hoto počtu bylo právě 23 šarží, ke kterým se jiní zákazníci, v daném období, nedostali. 
Některá vína se pak po několika měsících objevila v již veřejné Mimořádné nabídce starších 
vín v optimální chuťové zralosti, takže jste se mohli, pokud jste byli dostatečné pozorní 
a rychlí, k těmto „galerijním kouskům“ dostat znovu. Skladba 24. Znovínek je zaměřena 
na soutěžně úspěšná vína ročníku 2015, na vína, která dokáží zpříjemnit vzácné chvíle let-
ních dovolených a na vína, ke kterým se budete rádi vracet.

VÍNA PRO MĚSÍC ČERVENEC ROKU 2016 
vybral a doporučuje vedoucí řízení jakosti 
Ing. Karel Matula



tak zde nemůžu nezmínit, že právě na Koku-
sových horách aktuálně pracujeme na ob-
nově části vinic. Na ploše téměř 17 ha jsme 
začátkem letošního roku vyklučili staré keře, 
na  jaře naseli bylinnou směs pro zelené 
hnojení, nyní navezli přibližně 2  000 tun 
kvalitního chlévského hnoje a na přelomu 
léta a podzimu proběhne velmi hluboká 
orba – rygolace, která celý půdní profil otočí 
do hloubky cca 90 cm a zapraví tak hnůj 
a ornici do zóny budoucího kořenového 
systému nové vinice. Samotná výsadba pro-
běhne na jaře příštího roku.

Sylvánské zelené 2015,
ledňáček říční
pozdní sběr
číslo šarže 5032
Vinařská obec: Miroslav
Viniční trať: Weinperky

Na Sylvánské zelené 2015 s nálepkou led-
ňáčka nad přední etiketou se jistě těšil každý 
účastník letošního jarního putování. Věřím, 
že víno oslovilo a potěšilo i ty z Vás, kteří jste 
se na letošní putování z jakéhokoliv důvodu 
nedostali. Ročník 2015 byl přívětivý jak 
po stránce kvality, tak po stránce množství 
sklizených hroznů, máme tedy možnost se 
k sylvánu vyrobenému kryomacerací vracet 
déle než v  loňském roce. Svěžest, krása, 
ovocnost a pestrost aromatického i chuťo-
vého projevu tohoto vína Vás bude bavit 
při každém doušku. No, a když jsem nakousl 
naše putování, pročtěte si pozorně nový 
Katalog vín, služeb a informací, který Vám 
v těchto dnech přijde do schránek. Najdete 

v něm několik novinek týkajících se právě 
této oblíbené akce.

Sauvignon 2015, VOC Znojmo
víno originální certifikace, číslo 
šarže 5059
Vinařská obec: Hnanice
Viniční trať: U kapličky

Znojemské Sauvignony byly historicky vždy 
vyhlášené a platí i to i dnes. Jsem přesvěd-
čen, že tento ušlechtilý Sauvignon z ročníku 
2015 nenechá klidným žádného milovníka 
této populární odrůdy. Víno potěší jak 
zastánce zelených angreštových a kopřivo-
vých projevů, tak příznivce mohutnějších 
ovocnokořenitých vůní připomínající na-
příklad černý rybíz. Toto víno zaujalo a stále 
oslovuje jak Vás, naše zákazníky, tak i členy 
mnoha odborných degustačních komisí 
u nás v České republice i v zahraničí. Velmi 
si Vaší přízně i získaných ocenění vážíme. 
Pokud se do Znojma v létě nebo i později 
chystáte, nenechte si ujít novinku s víny  
VOC Znojmo spojenou a to Vinobus, který 
Vám celý znojemský vinařský region přiblíží.
  

Rulandské šedé 2015
výběr z hroznů
číslo šarže 5045
Vinařská obec: Hnanice
Viniční trať: U kapličky

S Rulandským šedým číslo šarže 5045 zůstá-
váme sice na stejné viniční trati v jižní části 
znojemské vinařské podoblasti, ale posu-
nujeme se kousek výš v obsahu zbytkového 
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cukru. Dostali jsme se na příjemných 18,3 g/l 
zbytkového cukru citlivě vyvážených svěží 
kyselinou, takže dle Vinařského zákona ná-
leží toto víno již do kategorie polosladkých 
vín. Odrůda Rulandské šedé je vyloženě 
kvalitativní odrůdou, má menší hrozny, které 
jsou v plné zralosti vybarvené do šedorů-
žova. Aromatickým i chuťovým profilem 
tohoto vína Vás budou provázet atraktivní 
tóny po rozinkách, medu, vanilce a vyzrálém 
ovoci. Zaznamenáte i pro rulandy typickou 
chlebovinku. Vychutnávání Rulandského še-
dého mi připomnělo právě začínající druhou 
etapu archeologického průzkumu na viniční 
trati Šobes, která probíhá právě ve výsadbě 
Rulandského šedého. Vydáte-li se tedy 
na Šobes v těchto dnech, můžete být svědky 
objevů sahajících hluboko do historie.  

Pálava 2015
výběr z hroznů
číslo šarže 5070
Vinařská obec: Miroslav
Viniční trať: Weinperky

Již při samotném pohledu na název odrůdy 
a půllitrovou láhev, nastartuje podmíněný 
reflex zkušeného milovníka znovínských 
vín očekávání svůdného zážitku spojeného 
s příjemně nasládlým vínem oblíbené mo-
ravské aromatické odrůdy. Čistý výrobní 
rukopis sklepmistra Křížového sklepa v Pří-
měticích pana Petra Drozda a znovínsky 
typický zbytkový cukr u aromatických vín 
je zárukou uspokojení výše zmíněného 
očekávání. Tato Pálava Vás pohladí ušlech-
tilou vůní po rozinkách, medu nebo marci-

pánu. V ústech oceníte čistotu a příjemně 
ovocný projev po vyzrálých broskvích nebo 
exotických plodech. Užívejte si. Jen mimo-
chodem, právě odrůda Pálava bude jednou 
z nově vysazovaných odrůd na Kokusových 
horách.

Ryzlink vlašský 2009
výběr z hroznů
číslo šarže 9005
Vinařská obec: Dyjákovice
Viniční trať: Vinohrady

K tomuto nádhernému vínu jsem se do-
stal díky již zmíněné Mimořádné nabídce 
starších vín v optimální chuťové zralosti. 
Začátkem letošního roku jsem hledal, vy-
bíral a ochutnával vína, kterými jsem chtěl 
tuto zajímavou nabídku rozšířit a  zaujal 
mně mezi mnohými dalšími šaržemi tento 
„výběrový“ Ryzlink vlašský. Takto vyso-
kého přívlastku nedosahuje tato odrůda 
běžně, proto se ještě zvýšila má zvědavost. 
Po ochutnání jsem byl „u vytržení“. Toto 
nádherné, mohutné, komplexní, čisté, 
ušlechtilé, pozitivně nazrálé, mazlivě sladké 
a přitom stále harmonické, dlouhé, rozin-
kové, medové, po kompotovaném ovoci, 
no prostě zážitkové víno leželo v našich 
archivech řadu let a čekalo na svou chvíli. 
Hned jsem zpracoval etiketu a  zadal ji 
do výroby a těšil se, až se toto víno objeví 
na našem webu. Když byly etikety dodány, 
přišlo mi škoda tak krásné víno vypustit 
poprvé do trhu bez jakéhokoliv komentáře 
nebo přestavení. Teď si myslím, že „dneska 
by to šlo“…
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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
výběr z hroznů, polosuché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 7,0 g/l, kyseliny: 6,6 g/l, 
alkohol: 12,5 %, bezcukerný extrakt: 24,3 g/l

5017 Petrovice
Kokusové hory
Znojemsko

160 Kč

2 Sylvánské zelené 2015, ledňáček říční
pozdní sběr, polosuché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 8,6 g/l, kyseliny: 7,0 g/l, 
alkohol: 12,5 %, bezcukerný extrakt: 20,1 g/l

5032 Miroslav
Weinperky
Znojemsko

180 Kč

•  Zlatá medaile na největší charitativní soutěži vín na světě „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE 
COMPETITION 2016“, USA

• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „INTERNATIONAL WINE CHALLENGE LONDON 2016“

3 Sauvignon 2015, VOC Znojmo
víno originální certifikace, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 8,5 g/l, kyseliny: 6,8 g/l, 
alkohol: 12,5 %, bezcukerný extrakt: 20,1 g/l

5059 Hnanice
U kapličky
Znojemsko

160 Kč

•  Stříbrná medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM JUVENALE 2015“ v Brně
•  Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 2016“, Rueda, 

Španělsko
• Bronzová medaile na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2016“
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „OENOFORUM 2016“ (Lednice na Moravě)
• Velká zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016“
•  Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „SÉLECTIONS MONDIALES DES VIN CANADA 2016“ 

Quebec (Kanada)

4 Rulandské šedé 2015
výběr z hroznů, polosladké
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 18,3 g/l, kyseliny: 6,5 g/l, 
alkohol: 12,5 %, bezcukerný extrakt: 24,3 g/l

5045 Hnanice
U kapličky
Znojemsko

160 Kč

•  Bronzová medaile na soutěži vín „MEDITRINA – ŽENY VÍNA 2016“¨
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „VINNÉ TRHY PEZINOK 2016“ (Slovensko)

5 Pálava 2015
výběr z hroznů, polosladké
obsah lahve 0,5 l
zbytkový cukr: 32,2 g/l, kyseliny: 7,0 g/l, 
alkohol: 12,5 %, bezcukerný extrakt: 30,2 g/l

5070 Miroslav
Weinperky
Znojemsko

150 Kč

• Zlatá medaile na soutěži vín „MEDITRINA – ŽENY VÍNA 2016“
• Stříbrná medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM JUVENALE 2015“ v Brně

6 Ryzlink vlašský 2009
výběr z hroznů, polosladké
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 44,9 g/l, kyseliny: 6,4 g/l, 
alkohol: 12,0 %, bezcukerný extrakt: 19,2 g/l

9005 Dyjákovice
Vinohrady
Znojemsko

190 Kč


