
Rulandské bílé 2016 
Terroir LACERTA VIRIDIS
pozdní sběr
číslo šarže: 6309
vinařská obec: Hnanice
vinařská trať: Fládnická

Tak a  je to tady. První vzorek, první za-
kroužení sklenicí, první zlatožluté jiskření 
burgundského plnokrevníka, narozeného 
pod paprsky jihomoravského slunce. Už 
po druhém a třetím zakroužení se kolem 
nese krásná jemná vůně, která se snoubí 
s  vizuálním prožitkem. Nemohu odolat 

a pozvedám sklenici ke rtům. Je to opravdu 
zážitek. Hledám a nacházím harmonii mezi 
svěží, pikantní kyselinkou a  zbytkovým 
cukrem, jež je chuťovým nositelem očeká-
vaných, jemně ananasových tónů. Jeho čas 
plnoletosti teprve přijde. Dokážu si před-
stavit, jak naležením ještě dospěje, zvážní, 
zaoblí se a  zároveň zjemní, začne nám 
máslovatět. Jsem nadšený z prvního vzorku 
a už se těším na poválení tohoto tekutého 
zlata na mém mlsném jazyku třeba za rok, 
za dva, za tři…
Ještě k tomu jazyku. Zkuste si jej procvičit 
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Milí čtenáři Znovínek, přátelé a milovníci znovínských vín, 
účastníci masopustních veselic a taky všichni zamilovaní.
Dovoluji si vás všechny po delší době opět pozdravit a podělit 
se s vámi o zážitky z únorové ochutnávky několika vzorečků. 
Než se však k jednotlivým dobrotám dostanu, rád bych zmínil, 
co mne k tomuto výběru vedlo. Inspirace byla nasnadě, i když 
ne zrovna jednoduchá, neboť měsíc únor je neskutečně bo-
hatý jak na akce kulturně-společenské, tak i na akce spojené 

přímo s vínem, a ne ledajaké. K měsíci únoru se váže i pranostika „Únor bílý, vinohrad sílí'' 
nebo „Únor bílý, chlap ve sklepě sílí''. Je zřejmé, že sílení ve sklepě není možné nasucho, ale 
u lahvinky, nejlépe takového vínečka, které vás v tomto studeném zimním měsíci nabije novou 
energií a inspiruje k činnostem, jenž projasní a prozáří únorovou šeď.
Jak jsem již zmínil, je možné koštování vzorečků spojit s únorovými akcemi, jako je masopust, 
či oslavy Valentýna, nebo přímo na vinařských akcích, jako je startující Salon vín ve Valticích 
a samozřejmě krásná akce u nás ve Znojmě, Procházka časem. Nakonec na magickém místě, 
kterým klášter Louka bezesporu je, můžete prochutnat celý sortiment znovínských skvostů, 
které jistojistě rozptýlí šedivo únorové nálady.
Přeji vám všem, kteří dáte na mé rady, nevšední zážitky z ochutnávky, ať už se rozhodnete užít 
si to sami, nebo s partou přátel, či při romantické valentýnské večeři ve dvou.

VÍNA PRO MĚSÍC ÚNOR vybral a doporučuje 
průvodce návštěvnického centra Znovínu Znojmo, a.s. 
v Louckém klášteře Josef Kutý
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jemným kmitáním, tak jak to činí naše pa-
tronka tohoto vzorečku – Lacerta viridis 
(hádej, kdo jsem?)

Semillon 2016
Terroir Ledňáček říční
pozdní sběr
číslo šarže: 6335
vinařská obec: Stošíkovice na Louce
viniční trať: U tří dubů

Jsem ještě plný dojmů z prvního vzorku 
a  už kolem mé hlavy poletuje Ledňáček 
říční, další skvělý patron Semillonu 2016. 
A hned mi problesklo hlavou, zda taky mají 
v Bordeaux, domovině Semillonu, nějakého 
patrona tohoto zajímavého vína, aspoň 
tak krásného a  jedinečného, jako je náš 
Ledňáček říční z Podyjí. Nemohu se ale také 
nezmínit o vinici, kde se narodilo toto vínko. 
Kdo z vás jste navštívili vinici U tří dubů, jistě 
mi dáte za pravdu, že je výjimečná a zvláště 
krásná. A  z  výjimečných poloh a  vinic, 
které zde rodí, mohou být výjimečná vína. 
A přesně takový je i náš druhý vzoreček. 
Jste-li zvědaví, ochutnejte jej, zavřete oči 
a přeneste do regionu Bordeaux a oblasti 
Graves, s jejichž Semillony si ten náš vůbec 
nezadá. Troufám si dokonce tvrdit, že díky 
naší moravské kyselince je šťavnatější a pes-
třejší, prostě Ledňáček.

Cabernet Sauvignon 2016 rosé
pozdní sběr
číslo šarže: 6351
vinařská obec: Křepice
viniční trať: Achtele

Po malé přestávce se těším na další výlet 
s našimi víny po Evropě, ale dozvídám se, 
že navzdory touze po putování, zůstáváme 
ještě ve Francii s dalším pamlskem, kterým 

je tentokrát Cabernet Sauvignon rosé. Mu-
sím se přiznat, že hned po prvním doušku 
jsem se ocitl u nás doma na terase. Letní 
žár rozpaloval okolní vzduch, který se mísil 
s kouřem a vůní grilovaného masa. Nalé-
vám z orosené karafy tekuté růže s chutí 
lesních jahod a  téměř okamžitě všichni 
nastavují vyprázdněné sklenice, aby mohli 
naplno vychutnat tu osvěžující lahodu. 
Promiňte prosím, pří liš jsem se oddal 
vzpomínce na loňské letní dny. O to více se 
ale těším na léto tohoto roku, abych mohl 
pozvat přátelé na terasu a porovnat oba 
ročníky (2015 a 2016), pár lahví loňského 
ještě mám. Neváhejte a pořiďte zásobičku 
našeho krásného roséčka na  léto. Říká se, 
že kdo je připraven, není překvapen. Je sice 
únor, ale po ochutnání tohoto omamného 
životabudiče jsem najednou ucítil, jakoby 
bylo léto už za dveřmi. Ochutnejte a pře-
svědčte se, je to tak.

Ryzlink rýnský 2015
Jubilejní víno 
Augustiniánského opata
výběr z hroznů
číslo šarže: 5034
vinařská obec: Hustopeče
viniční trať: Na výsluní

Takže na čtvrtý pokus opouštíme Francii 
a  virtuálně se přenášíme spolu s  naším 
ryzlinkem mezi řeku Rýn a Moselu. Ještě 
že to ty Římany napadlo, že k úspěšnému 
založení města na dobytém území, je stejně 
důležité založit vinice. Po prvním doušku 
jsem opět v realitě a mé smysly pracují, jak 
jinak, než na plné obrátky. Hledám odpo-
vídající přirovnání chutí a vůní, ale to co ze 
sebe vypotím, se mi zdá dost slabé, a tak 
použiji sousloví možná netradiční. Je to do-
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slova výbuch chutí v ústní dutině. Při každé 
dalším usrknutí se mi zdá, že cítím ještě další 
a  další chutě, mimo dominující medovo 
meruňkové vůně, ještě silnější broskvo ro-
zinkovou chuť.  Jak v lednových Znovínkách 
charakterizoval Bohouš Ebenlendr některá 
vína jako štíhlá a  jiná jako plnotučná, tak 
tento rýňák mezi plnotučná rozhodně patří. 
Je to nádherné, plné, zharmonizované velké 
víno. Věřím a jsem o tom i přesvědčen, že 
toto víno s přívlastkem výběr z hroznů, musí 
oslovit a potěšit všechny milovníky vín, a to 
bez rozdílu věku, pohlaví, politické či ná-
boženské orientace. Nevěříte? Ochutnejte 
a budete se cítit královsky.

Rulandské modré 2011
výběr z bobulí
číslo šarže: 1089
vinařská obec: Stošíkovice na Louce
viniční trať: U tří dubů

Jsme u  pátého, ochutnávkového vzorku 
a  pro změnu je červené. Nebo modré? 
Po  jeho ochutnání  mi dáte j is toj is tě 
za pravdu, že má bezpochyby modrou krev. 
Je vznešenost a ušlechtilost sama. Ještě než 
jsme začali s prochutnávkou bílých vín, nabí-
rala naše rulanda mocný dech v dekantéru, 
aby nám všem, kteří jsme na ni byli zvědaví, 
doslova vyrazila dech. Vysoká vyzrálost 
hroznů, plnost a extraktivita, propůjčily, dle 
mého mínění, používat přídomek – králov-
ské. Dokážu si představit toto víno na krá-
lovských tabulích spolu s nejvybranějšími 
pochoutkami. Nemohu si pomoci a zmíním 
ještě jednu důležitou informaci. Určitě vám 
neunikl ročník tohoto skvostu. A  právě 
vysoká archivní zralost ještě umocnila jedi-
nečnost tohoto červeného vína. Nenechejte 
si o tom jen vyprávět, prožijte to se mnou.

Denis d’ Or Barrique
Cabernet Sauvignon
číslo šarže: 47/2016-06
země původu: Moldávie

Odkud? Ozvalo se s  nádechem pochyb-
nosti. Slyšel jsem dobře, že z Moldávie?!
Takže pozor milí pochybovači a případní 
posměváčci. Nevím, zda je všem znám fakt, 
že Moldávie je téměř poloviční ve  srov-
nání s naší republikou a její vinice zabírají 
desetinásobek plochy našich vinic. Jsou 
zde čtyři vinařské oblasti, přičemž jedné 
z  nich, jmenuje se Cahul, se říká ,,Malé 
Burgundsko“. Jistě nejde o špás, neboť tato 
oblast je výjimečná nejen svou polohou, 
klimatem a složením půdy, ale i skladbou 
pěstovaných odrůd, kde zrovna Cabernet 
Sauvignon zaujímá suverénně dominantní 
postavení. Ale vraťme se k našemu vzorku. 
Byl pro všechny degustující příjemným 
překvapením. Přesto, že vínko zrálo v ba-
rikových sudech, které mu propůjčily svou 
charakteristickou vůni a  chuť, neztratilo 
svoji osobitost, plnost a  jemnou tříslo-
vinku. Milovníkům barikovaných vín jistě 
poposkočí srdíčko a nejen jim, rozhodnou-
-li se prochutnat tuto nádhernou a  zají-
mavou moldavskou perlu, zušlechtěnou 
rukou našich a zajisté i vašich odborníků 
ze Znovínu.

Dovolte mi, milí přátelé znovínských vín, 
zakončit naši ochutnávku starým latinským 
příslovím. „Popíjej staré víno, chceš-li ve-
sele stárnout.“ Vím, že mezi řádky se jistě 
skrývá i Popíjej mladá vína, chceš-li ještě 
veseleji mládnout.
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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 Rulandské bílé 2016
Terroir Lacerta viridis
pozdní sběr, polosuché, 0,75 l
zbytkový cukr: 8,6 g/l, kyseliny: 6,7 g/l, alkohol: 12,5 %

6309 Hnanice
Fládnická
Znojemsko

150 Kč

2 Semillon 2016
Ledňáček říční 
pozdní sběr, suché, 0,75 l
zbytkový cukr: 6,5 g/l, kyseliny: 6,4 g/l, alkohol: 12,5 %

6335 U tří dubů
Stošíkovice 
na Louce, 
Znojemsko

160 Kč

3 Cabernet Sauvignon rosé 2016
pozdní sběr, polosladké, 0,75 l
zbytkový cukr: 15,6 g/l, kyseliny: 6,6 g/l, alkohol: 12,0 %

6351 Křepice
Achtele
Hustopečsko

140 Kč

4 Ryzlink rýnský 2015
Jubilejní víno Augustiniánského opata
výběr z hroznů, polosladké, 0,75 l 
zbytkový cukr: 24,6 g/l, kyseliny: 7,0 g/l, alkohol: 12,5 %

5034 Hustopeče
Na výsluní
Hustopečsko

180 Kč

•  Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016“
• Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – velkopavlovická podoblast“

5 Rulandské modré 2011
výběr z bobulí, suché, 0,75 l
zbytkový cukr: 6,4 g/l, kyseliny: 4,4 g/l, alkohol: 15,0 %

1089 U tří dubů
Stošíkovice 
na Louce 
Znojemsko

230 Kč

•  Šampion soutěže a Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2013 – znojemská podoblast“
•  Zařazeno mezi nejlepších 100 vín národní expozice „SALON VÍN ČR“ pro rok 2014
•  Stříbrný pohár na mezinárodní soutěži vín „VÍNO A DELIKATESY 2014“, Praha
•  Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2014“
•  Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2014
•  Diplom v roce 2014 na soutěži vín pořádané prestižním vinařským časopisem DECANTER (Londýn)
•  Fakultní víno na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity Brno pro akademický rok 

2014–2015
•  Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „PARDUBICKÝ FESTIVAL VÍNA 2014“
•  Diplom na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2015“

6 Denis d’ Or Barrique – Cabernet Sauvignon 
známkové víno červené, 0,75 l
zbytkový cukr: 2,8 g/l, kyseliny: 5,5 g/l, alkohol: 13,0 %

47/2016-06 země 
původu 
Moldávie

140 Kč
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