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Ryzlink vlašský 2015
jakostní, číslo šarže: 5013
Vinařská obec: Božice
Viniční trať: Stará hora

Tato odrůda se na Znojemsku hojně nevy-
skytuje, ale právě ve východním cípu naší 
vinařské podoblasti, v okolí Božic, tolik vzác-
ností není. Zdejší podloží vinic je převážně 
štěrkopískové, občas se zde dají nalézt 
i vzácné vltavíny. Mám rád řadu odrůd, ale 
právě „vlašák“ jsem si oblíbil velice. Přede-
vším z  toho důvodu, že se u  tohoto vína 
dá posedět klidně celou noc, “nepřepije se 
Vám“. Je pěkně ovocné s prvky minerality 
dané vinicí, má pikantní kyselinku. Mírný 
zbytkový cukr z vyzrálého ročníku pouka-
zuje na vysokou kvalitu suroviny.

Müller Thurgau 2015
TERROIR CLUB
pozdní sběr, číslo šarže: 5023

Vinařská obec: Nosislav
Viniční trať: Kozí hory
Musím přiznat, že naopak „mülerka“ k mým 
velkým oblíbencům dříve nepatřila. Ale 
přišly nové výrobní technologie, vyzrálé 
ročníky a naši sklepmistři dokázali z  této 
odrůdy vyrobit vína, která mne okouzlila. 
Tento vzorek je jedním z nich. Jistě zachutná 
i Vám. Po několika letech, co produkujeme 
vína ze znojemského i  z  hustopečského 
regionu, si můžete povšimnout rozdílných 
charakterů těchto vín ve stejné odrůdě. Toto 
ve vůni zaujme jemným vanilkovým tónem 
a krásnými tóny po zahradním peckovém 
ovoci. Vyzkoušejte ho k mladším tvrdým 
sýrům z kravského mléka.

Ryzlink rýnský Robinia, 2015 
výběr z hroznů, číslo šarže: 5036
Vinařská obec: Stošíkovice na Louce
Viniční trať: U tří dubů

Vážení předplatitelé Znovínek, 
po roce a půl na mě opět přišla řada a představuji Vám svůj 
výběr šesti vín. Nastává čas sychravých podzimních dnů 
a večerů. Tato atmosféra vede spíše k rozjímání, proto by si 
měl každý udělat čas na sklenku našeho vína a třeba Vám 
moje šestice pak přijde vhod. Můj výběr spíše směřoval 
k takovým vínům, která jsou bez výrazně vysokých kyselin, 
neboť kulatější a sametovější víno více pohladí duši i chu-
ťové pohárky v chladnějším počasí. I to mne samozřejmě 
vede k zařazení dvou červených vín.

VÍNA PRO MĚSÍC LISTOPAD  
vybral a doporučuje obchodní zástupce  
pro Prahu a severní Čechy Tomáš Sláma

11

1

2 3

2016LISTOPAD



Kdo z Vás ochutnal první Robinii z roku 2012, 
která byla jemná, hladká, citrusově-kvě-
tinková, prostě až hravá, tak po ochutnání 
tohoto nového ročníku 2015 mi jistě dá 
za pravdu, že je zde značný rozdíl. Toto víno 
je vystavěno trochu jinak. Na první ochutnání 
ucítíte trochu vyšší zbytkový cukr, víno je těl-
natější a ovocné tóny více vyniknou. Uctěte 
toto víno nějakou pěknou rybou na talíři. 
A pokud máte možnost je zakoupit a kvalitně 
uložit na řadu let, udělejte to. Za osm let Vás 
určitě mile překvapí a znovu potěší.

Irsai Oliver 2015
jakostní, číslo šarže: 5068
Vinařská obec: Hnanice
Viniční trať: U Chlupa

Jsem spíše milovníkem méně aromatic-
kých odrůd, ale tato „voňavka“ se mi vážně 
velice zamlouvá. Můj kolega Karel Slavík 
o tomto víně tvrdí, že je to jedinečné víno 
k asijské kuchyni a má pravdu. Sladkoky-
selé či pikantní tóny této kuchyně dají to-
muto vzorku fantasticky vyniknout. Podle 
„komplikovaných“ odrůd poznáte kvalitu 
sklepmistra a musím potvrdit, Vy možná 
také, že Petr Drozd z Křížového sklepa v Pří-
měticích tato vína prostě umí…

Svatovavřinecké 2016
Svatomartinské
zemské, číslo šarže: 6006
Vinařská obec: Strachotice 
Viniční trať: Dívčí vrch

Toto je pravděpodobně jedno z nejlepších 
mladých červených vín, která jsem za de-
vatenáct let u Znovínu ochutnal. Zde bude 
plně doceněna nová technologie, kterou 
mají v  Jaroslavicích k  dispozici a  kterou 
pracovníci v čele se sklepmistrem Ing. Jaku-
bem Smrčkou použili. Víno je pěkně ovocné 
s  nádechem skořice. Podle analytických 
hodnot má plné právo být srovnáváno 
i s mladými víny z jižních zemí. Nejvíce si ce-
ním toho, že se povedlo ve velice zkrácené 
době od sklizně do uvedení na trh odbourat 
kyselinu jablečnou na hodnotu, která je 
běžná u plně technologicky vyškolených 
vín. Spojení svatomartinské husy a tohoto 
Svatovavřineckého je nasnadě. Dobrou chuť 
kdykoli i po 11. 11.! 

Dornfelder 2009
pozdní sběr, číslo šarže: 9091
Vinařská obec: Hostěradice
Viniční trať: Volné pole

S potěšením zjišťuji, že jsem si do Znovínek 
opět vybral a zařadil Dornfelder. Poprvé to 
byla šarže číslo 9092 z ročníku 2009 z vinice 
Weinperky a  teď mám tu samou odrůdu 
z toho samého ročníku – z vinice vzdálené 
pouhých pár kilometrů. Volné pole je jedna 
z největších vinic na Znojemsku a vždy pa-
třila k ikonám tohoto regionu, dává krásná 
vína. Opulentní víno s až zavařeninovými 
tóny po  lesním a peckovém ovoci si jistě 
rádi dopřejete k nějaké vyzrálé dobře při-
pravené zvěřině. 
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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 Ryzlink vlašský 2015
jakostní, polosuché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr 8,9 g/l, kyselina 6,5 g/l, alkohol 12,0 % 

5013 Božice
Stará hora
Znojemsko

105 Kč

2 Müller Thurgau 2015, TERROIR CLUB
pozdní sběr, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr 5,2 g/l, kyselina 5,8 g/l, alkohol 12,0 %

5023 Nosislav
Kozí hory
Hustopečsko

140 Kč

3 Ryzlink rýnský Robinia 2015
výběr z hroznů, polosuché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr 14,6 g/l, kyselina 6,8 g/l, alkohol 12,5 %

5036 Stošíkovice na 
Louce
U tří dubů
Znojemsko

380 Kč

· Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016 
· Zlatá medaile na světové soutěži vín „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2016“, USA 
· Stříbrná medaile na mezinárodní O.I.V. soutěži vín „VINAGORA 2016“ (Maďarsko) 
· Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“

4 Irsai Oliver 2015
jakostní, polosladké, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr 15 g/l, kyselina 6,4 g/l, alkohol 12,0 % 

5068 Hnanice
U Chlupa
Znojemsko

120 Kč

· Zlatá medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM JUVENALE 2015“ v Brně 
· Velká zlatá medaile a Nejlepší víno velkovýrobce na 27. přehlídce vín „ZVP ZNOJEMSKÝ KOŠT 2016“
· Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „OENOFORUM 2016“ (Lednice na Moravě)

5 Svatovavřinecké 2016 – Svatomartinské
zemské, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr 2,7 g/l, kyselina 5,1 g/l, alkohol 12,5 %

6006 Strachotice
Dívčí vrch
Znojemsko

80 Kč

6 Dornfelder 2009
pozdní sběr, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr 2,2 g/l, kyselina 4,1 g/l, alkohol 12,5 %

9091 Hostěradice
Volné pole
Znojemsko

175 Kč

· Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „AWC VIENNA 2010“ ve Vídni (Rakousko)
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