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Takto jsem vás oslovoval již mnoho let a v půl-
ročních cyklech vám v úvodníku shrnul počasí 
příslušného vinařského ročníku i to, co jsme pro vás 
v jednotlivých pololetích připravovali. 
Po třiceti letech na vrcholné manažerské pozici 
v akciové společnosti ZNOVÍN ZNOJMO jsem 
dosáhl na důchodový věk a je potřeba ve Znovínu 
předat pomyslné žezlo mladším kolegům. 
Já jsem začínal před 40 lety (v roce 1981) v Šatově 
u vinařské firmy, která se v roce 1992 stala akciovou 
společností ZNOVÍN ZNOJMO se sídlem v Šatově. 
Prožili jsme se svými kolegy, z nichž většina odešla 
již do důchodu anebo se do něj chystá, krásná, 
zpočátku i dobrodružná léta. 
Po kuponové privatizaci 4. května 1992 se nový 
název Znovín (znojemské víno) musel prosadit 
na tehdy rozloženém privatizovaném potravinář-
ském trhu. Slovo víno tenkrát znamenalo pouhý 
alkoholický nápoj, který vyrábějí „strýci“ kdesi 
na Jižní Moravě…
Neznámá značka Znovín, úroky od banky 28 %, 
rozpadající se a nově vznikající trh potravin a vína, 
neplacení faktur. To bylo charakteristické pro deva-
desátá léta, kdy se značka Znovín prodírala na trh.
Přesto jsme již v roce 1993 započali se zásilkovou 
službou poštou na  dobírku. Můj tatínek vozil 
zeleným Trabantem combi až do roku 2000 v Ho-
donicích na poštu balíky s vínem, které chystala 

manželka. Nikdo ve Znovínu této 
formě prodeje dlouho nevěři l. 
Začali jsme pracovat s  privátní 
klientelou a neustále ji rozvíjeli až 
do dnešní podoby. 
Stejné to bylo i s Vinařským turi-
stickým programem – vznikl již 
v  roce 1994 – nejprve jako trio: 
Moravský sklípek v Šatově, dnes již 
vyhlášená vinice Šobes a Malovaný 
sklep v Šatově. Konkurence si tehdy 
ťukala na čelo, co že to děláme… 
V roce 2000 se stěhují hlavní turis-
tické aktivity do Louckého kláštera 
ve  Znojmě, který Znovín získal 
do dlouhodobého pronájmu a také 
se sem stěhuje zásilková služba, 
která se rozšiřuje o tzv. „rozvážko-

vou službu“.  Později vznikají distribuční centra, 
rozšiřují se privátní boxy a nedávno jsme rozšířili 
distribuci přes firmu Messenger. 
Souběžně dodáváme do privatizované obchodní 
sítě, restaurací, hotelů, vinoték a také po roce 2000 
menší část produkce do některých obchodních 
řetězců. 
Stále se snažíme pracovat na privátní klientele. 
V roce 1998 vzniká fenomén „Putování“ a další 
turistické aktivity, zejména pak v Louckém klášteře. 
Od roku 2011 se rozšiřují vinohrady na dnešních 
500 ha vlastních vinic. Po roce 2015 se modernizují 
výrobní střediska – sklepy a také lahvovna, sklady 
na lahvová vína atd. atd.
Událo se toho opravdu mnoho, těžko se to vměst-
nává do tohoto úvodníku. 
Od 1. 7. 2022 přebírá po mně funkci ředitele můj 
dlouholetý spolupracovník a kolega, kterého většina 
z vás již zná z našich společných vinných prezentací 
– Ing. Karel Matula.
Všem moc děkuji za spolupráci a připíjím znovín-
ským vínem, které se stalo mým krásným životním 
osudem. 

Tak na zdraví přátelé! 

Ing. Pavel Vajčner

Vážení přátelé!

Ing. Karel Matula a Ing. Pavel Vajčner
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Jak objednávat? Nejjednodušším způsobem jak si objednat víno nebo různé vinařské předměty je vytvo-
ření objednávky na našem e-shopu www.znovin.cz. Naleznete zde také rozšířenou nabídku o menší šarže 
vín, které nebyly do katalogu zařazeny. Pro objednání také můžete vyplnit objednávkové formuláře, které 
jsou ke katalogu přiloženy a zaslat nám je poštou nebo elektronicky.

Piktogramy vám ulehčí orientaci, usnadní výběr vína a naznačí možnosti, 
jak znásobit chuťové zážitky vhodnou kombinací vína a pokrmů.Piktogramy

lokalita

r výrazné aroma

e víno určené k archivaci

w víno určené k okamžité konzumaci

t teplota vína při podávání

z hodnota zbytkového cukru 0–9 g/l 

u hodnota zbytkového cukru 4–18 g/l

i hodnota zbytkového cukru 12–45 g/l

o hodnota zbytkového cukru 45 g/l a více

d drůbež

a vepřové

l hovězí

y zvěřina

x asijská kuchyně

f rybí pokrmy

s sýry

c mořské speciality

g dezerty

b ovocné saláty

v vegetariánská a zeleninová jídla

h těstovinové pokrmy

j pizza

k skopové

p
odhadovaná doba od roku 
lahvování, po kterou má víno 
předpoklad nazrávat

nevhodné pro
těhotné a kojící ženy
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Z 9327. Veltlínské červené rané 2019, jakostní víno, č. šarže 9327, 0,75 l

Zpříjemněte si pěkné chvíle nebo chutné menu atraktivním vínem tradiční oblíbené odrůdy Veltlínské 
červené rané a užijte si jeho harmonii a čistotu. Ve vůni objevíte tóny po jádrovém ovoci, rozinkách a va-
nilce. V ústech potěší délkou chuťového projevu, jemnou kořenitostí i typickou příchutí po pražených 
mandlích. Můžete podávat například k těstovinám, kuřecímu masu nebo sýrům. Víno má dobré předpo-
klady k archivaci. Stříbrná medaile na „VINUM JUVENALE 2020“, Brno.

Z 0326. Veltlínské zelené 2020, jakostní víno, č. šarže 0326, 0,75 l

r t p w e d h s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 6,3 g/l • kyseliny: 6,0 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,7 g/l

r t p w e d s f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 3,6 g/l • kyseliny: 6,3 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 22,2 g/l

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 9327 Veltlínské červené rané 2019, jakostní víno, suché
Znojemsko, Tasovice, Kamenný vrch, 0,75 l

9327 120 Kč ano 720 Kč

Z 0326 Veltlínské zelené 2020, jakostní víno, suché
Hustopečsko, Velké Němčice, Punty, 0,75 l

0326 120 Kč ano 720 Kč

Z 0338 Müller Thurgau 2020, jakostní víno, suché
Znojemsko, Božice, Pustina, 0,75 l

0338 120 Kč ano 720 Kč

Z 0329 Ryzlink vlašský 2020, jakostní víno, suché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

0329 120 Kč ano 720 Kč

Z 1382 Rulandské šedé 2021, jakostní víno, polosuché
Znojemsko, U tří dubů, Waldberg, Skalky a Stará hora, 0,75 l

1382 130 Kč ano 780 Kč

Z 0321 Chardonnay 2020, jakostní víno, polosuché
Hustopečsko, Hustopeče, Na výsluní, 0,75 l

0321 130 Kč ano 780 Kč

Z 0356 Ryzlink rýnský 2020, jakostní víno, suché
Znojemsko, Hnanice, Knížecí vrch, 0,75 l

0356 130 Kč ano 780 Kč

Z 1349 Sauvignon 2021, jakostní víno, suché
Znojemsko, Vrbovec, Šác, 0,75 l

1349 130 Kč ano 780 Kč

Z 1312 Muškát moravský 2021, jakostní víno, polosuché
Hustopečsko, Starovice, Středohoří, 0,75 l

1312 130 Kč ano 780 Kč

Z 1359 Irsai Oliver 2021, jakostní víno, polosuché
Znojemsko, Havraníky, Staré vinice, 0,75 l

1359 130 Kč ano 780 Kč

Z 0424 Pálava 2020, jakostní víno, polosuché
Znojemsko, U tří dubů, Kokusové hory, Kamenný vrch, 
Staré vinohrady, Na pískách, 0,75 l

0424 130 Kč ano 780 Kč

Z 0379 Tramín červený 2020, jakostní víno, polosladké
Znojemsko, Hnanice, U Chlupa, 0,75 l

0379 130 Kč ano 780 Kč

Ročníková vína bílá

OCENĚNÉ
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Vychutnejte si atraktivní ročníkové Veltlínské zelené, ve kterém najdete vše, co od této tradiční odrůdy 
očekáváte. Po přivonění objevíte příjemnou vůni po mandlích, máslové hrušce i lehkou kořenitost. V ús-
tech oceníte mohutnost, čistotu, svěžest a délku chuťového projevu. Potěší i příchuť po letním jablku 
a nektarince. Můžete podávat například ke kuřecímu masu, rybám i  jemným sýrům. Víno má dobré 
předpoklady k archivaci.

Z 0338. Müller Thurgau 2020, jakostní víno, č. šarže 0338, 0,75 l

Poznejte příjemné víno odrůdy Müller Thurgau z ročníku 2020, které se vyznačuje bohatým a dalo by se 
říct až dravým aromatickým i chuťovým projevem, svěžestí a velmi dlouhou dochutí. Ve vůni zaznamenáte 
tóny po hruškách, grepové kůře i narcisu. V ústech potěší harmonií a čistotou chuťového projevu i příchutí 
po letních jablkách, rynglích či angreštu. Jedná se o přívětivé víno, které se hodí k celé škále pokrmů z ryb, 
drůbeže, k těstovinám i sýrům. Toto víno má dobré předpoklady si svou kondici a krásu podržet i několik let.

Z 0329. Ryzlink vlašský 2020, jakostní víno, č. šarže 0329, 0,75 l

Vychutnejte si atraktivní ročníkový Ryzlink vlašský 2020 z východní části znojemské vinařské podoblasti. 
Ideálně vyzrálé hrozny daly tomuto vínu ušlechtilost a bohatost aromatického i chuťového projevu. Obje-
víte vůně po letních jablkách, zeleném banánu a lučních květinách. V ústech zaujme dokonalou harmonií 
a čistotou i příchutí po kompotovaných rynglích. Můžete podávat například k drůbeži, sýrům i těstovi-
nám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Z 1382. Rulandské šedé 2021, jakostní víno, č. šarže 1382, 0,75 l

Potěšte se ročníkovým Rulandským šedým ze Znojemska, které vzešlo z vybraných viničních tratí U tří 
dubů, Waldberg, Skalky a Stará hora. Po přivonění oceníte vůni po medu i atraktivní ovocný projev po vy-
zrálých broskvích. Chuť je plná, čistá, s typickou chlebovinkou i pomerančovými tóny. Jemnou nasládlost 
zbytkovému cukru příjemně harmonizuje svěže pikantní kyselinka ročníku 2021. Tento „šeďák“ se jistě 
stane skvělým parťákem pro jakoukoliv příležitost. Vychutnejte si jej například s kuřecím masem, těstovi-
novým salátem nebo kvalitním sýrem. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 0321. Chardonnay 2020, jakostní víno, č. šarže 0321, 0,75 l

Potěšte se atraktivním Chardonnay z Hustopečska, ve kterém se dokonale zrcadlí krása ideálně vyzrálých 
hroznů ročníku 2020. Po přivonění zaznamenáte vanilku, med i čerstvé máslo. V ústech oceníte harmonii 
cukrů a kyselin i ušlechtilost a délku chutě. Příjemný je hladký až krémový projev umocněný příchutí 
po banánech, rozinkách a vyzrálých broskvích. Můžete podávat například ke kuřecímu masu, těstovinám 
i sýru. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

r t p w e d f s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 4,9 g/l • kyseliny: 6,0 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,8 g/l

r t p w e d j h
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 8,2 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 25,1 g/l

r t p w e d h s
Hustopečsko polosuché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 7,5 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,0 g/l

r t p w e d h s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 8,4 g/l • kyseliny: 6,8 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,6 g/l
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Z 0356. Ryzlink rýnský 2020, jakostní víno, č. šarže 0356, 0,75 l

Ochutnejte povznášející Ryzlink rýnský z Knížecího vrchu, který se nachází na jižní hranici Znojemska. 
Nechte se zahalit do plejády vůní připomínajících citrusové plody, meruňky či luční kvítí. Ve svěží a vy-
vážené chuti potěší červenými jablíčky, čerstvou zelenou hruškou a elegantním minerálním závěrem. 
Vynikne při snoubení s lehkými úpravami ryb a kuřecího masa. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 1349. Sauvignon 2021, jakostní víno, č. šarže 1349, 0,75 l

Nechte se okouzlit líbivým Sauvignonem, který již pro prvním přivonění potěší plejádou ovocných a „ze-
lených“ tónů připomínajících například list černého rybízu nebo křupavé broskve. Vůni doplňují i jemné 
minerální tóny. Po nachutnání zaujme příchutí po angreštu, zeleném jablku a citrusových plodech. Atrak-
tivní projev vína ideálně doplní příjemná svěží kyselinka, která je velmi typická pro ročník 2021. Tento 
Sauvignon se skvěle hodí ke kuřecímu masu a těstovinám. Víno má dobrý archivační potenciál.

Z 1312. Muškát moravský 2021, jakostní víno, č. šarže 1312, 0,75 l

Můžete se těšit na atraktivní, dravé a svěží víno z jedinečného ročníku 2021. Hrozny z našich vinic na Husto-
pečsku daly vzniknout vínu s vůní po citrusových plodech, černém rybízu i narcisech. V ústech potěší příjem-
nou nasládlostí vyváženou jarně vzletnou kyselinou. To vše umocňuje dokonalá čistota a líbivý ovocný projev. 
Můžete podávat například k sýru, těstovinám i bílému masu. Víno si podrží svůj charakter i několik let.

Z 1359. Irsai Oliver 2021, jakostní víno, č. šarže 1359, 0,75 l

Potěšte se atraktivním představitelem odrůdy Irsai Oliver z ročníku 2021, který jistě potěší každého mi-
lovníka aromatických vín. Ve vůni oceníte příjemně květinovo-ovocné tóny i lehkou kořenitost. V ústech 
vás zaujme čistota a harmonie chuťového projevu i líbivá příchuť po tropickém ovoci. Lehká nasládlost 
vyvážená svěží kyselinkou vás svádí k dalšímu napití. Dopřejte si víno k drůbežímu masu a sladkým 
dezertům. Tento Irsai je krásný již jako mladý, má však i předpoklady k příjemnému nazrávání na lahvi. 

Z 0424. Pálava 2020, jakostní víno, č. šarže 0424, 0,75 l

Poznejte ročníkovou Pálavu, která nabízí „ochutnávku“ krásy několika vybraných viničních tratí 
znojemského regionu. Z ročníku 2020 to jsou Kokusové hory, Staré vinohrady, Na pískách i oblíbená 
lokalita U tří dubů. Ochutnejte ušlechtilé víno s příjemnou květinovo-kořenitou vůní a harmonickým 

r t p w e d g
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 14,6 g/l • kyseliny: 6,1 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 21,9 g/l

r t p w e d s g
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 9,9 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,7 g/l

r t p w e d h s
Hustopečsko polosuché ANO 10–12 °C 2–4 roky ANO

zbytkový cukr: 15,9 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 20,8 g/l

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 7,2 g/l • kyseliny: 6,8 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 23,0 g/l

r t p w e d h
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 5,8 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 26,0 g/l
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Ročníková vína červená
Katalogové
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 8390 Svatovavřinecké 2018, jakostní víno, suché
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,75 l

8390 110 Kč ano 660 Kč

Z 0411 Modrý Portugal 2020, jakostní víno, suché
Znojemsko, Miroslav, Weinperky, 0,75 l

0411 110 Kč ano 660 Kč

Z 9395 Blauburger 2019, jakostní víno, suché
Znojemsko, Chvalovice, Dívčí hora, 0,75 l

9395 130 Kč ano 780 Kč

Z 8405 Frankovka 2018, jakostní víno, suché
Hustopečsko, Uherčice, Kolby-Strossberg, 0,75 l

8405 110 Kč ano 660 Kč

Z 0415 Zweigeltrebe 2020, jakostní víno, suché
Hustopečsko, Nosislav, Přední hory, 0,75 l

0415 110 Kč ano 660 Kč

Z 9394 Dornfelder 2019, jakostní víno, suché
Znojemsko, Miroslav, U vinohradu, 0,75 l

9394 130 Kč ano 780 Kč

Z 8390. Svatovavřinecké 2018, jakostní víno, č. šarže 8390, 0,75 l

Pohlaďte své smysly a ochutnejte toto hladké Svatovavřinecké z naší krásné viniční tratě Dívčí vrch. 
Po přivonění zaznamenáte líbivé tóny po domácích švestkových povidlech, kvalitní čokoládě a skořici. 
V ústech oceníte čistotu a harmonii chuťového projevu, příjemnou tříslovinu a dlouhou dochuť s tóny 
po kvalitní kávě, modrém ovoci a karamelu. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo jemným 
sýrům. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 0411. Modrý Portugal 2020, jakostní víno, č. šarže 0411, 0,75 l

r t p w e s g
Znojemsko suché NE 16–18 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 0,4 g/l • kyseliny: 4,7 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 32,2 g/l

r t p w e l s
Znojemsko suché NE 16–18 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 2,6 g/l • kyseliny: 4,9 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 26,8 g/l

chuťovým projevem umocněným jen lehkým zbytkovým cukrem. Oceníte atraktivní příchuť po ananasu 
i banánu. Můžete vychutnávat například ke kuřecímu masu, jemným sýrům i dezertu. Víno lze archivovat.

Z 0379. Tramín červený 2020, jakostní víno, č. šarže 0379, 0,75 l

Vychutnejte si líbivý Tramín červený ročníku 2020 ze samotného jihu Znojemska a užijte si atraktivních 
vůní po vyzrálých broskvích, vánočním koření i opojném šeříku. V ústech pohladí harmonií, čistotou 
a krásou chuťového projevu umocněnou svůdnou nasládlostí zbytkového cukru a příjemnou příchutí 
po tropických plodech. Můžete vychutnávat například k drůbežímu masu nebo kvalitním sýrům. Víno 
má dobré předpoklady k archivaci.

r t p w e d s
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 19,3 g/l • kyseliny: 6,2 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 23,3 g/l
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Modrý Portugal z viniční trati Weinperky vás jistě potěší svým harmonickým projevem. Ve vůni ucítíte 
tóny kvalitního kakaa, hořké čokolády a vyzrálých třešní, které se projevují i v chuti. V ústech zaujme 
bohatostí projevu a příchutí po višních nebo jahodové marmeládě. Díky jemné tříslovině působí hladce 
a vybízí k dalšímu napití. Může být dobrým společníkem například ke kvalitním sýrům nebo čokoládo-
vým dezertům. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 9395. Blauburger 2019, jakostní víno, č. šarže 9395, 0,75 l

Odrůda Blauburger je středně raná modrá moštová odrůda, vyšlechtěná Dr. Zweigeltem v roce 1923 v ra-
kouském Klosterneuburgu. Matkou je Modrý Portugal a otcem Frankovka. Již první přivonění, které vám 
nabídne tóny po čokoládě, lékořici a kokosu, ve vás vyvolá touhu toto ušlechtilé víno lépe poznat. V ústech 
je dokonale hladké, harmonické a čisté. Zároveň má mohutnost, příjemnou tříslovinu a dlouhou dochuť 
s líbivou kávovou příchutí. Objevíte i projev po sušených švestkách a arónii. Můžete podávat například 
k hovězímu masu nebo jemné zvěřině. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 8405. Frankovka 2018, jakostní víno, č. šarže 8405, 0,75 l

Ochutnejte ročníkovou Frankovku, která vzešla z krásných vinic hustopečského regionu a užijte si její 
atraktivní vůni po vyzrálých ostružinách, lékořici a hořkém kakau. V ústech je sametově hladká, čistá 
a přes nízký zbytkový cukr působí jemně nasládle a svůdně. I v chuti objevíte tóny po lesních plodech 
a kvalitní hořké čokoládě. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo kvalitním sýrům. Víno má 
dobré předpoklady k archivaci.

Z 0415. Zweigeltrebe 2020, jakostní víno, č. šarže 0415, 0,75 l

Pohlaďte své smysly sametově hladkým červeným vínem odrůdy Zweigeltrebe z ročníku 2020. Po přivo-
nění objevíte atraktivní vůně po povidlech a vyzrálém lesním ovoci. V ústech potěší dokonalou čistotou 
a harmonií chutí, lehkým pohlazením jemných tříslovin a zároveň bohatou a dlouhou dochutí. Oceníte 
příchuť po kávovém zrnu, čokoládě a temných ostružinách. Můžete podávat například ke zvěřině, hově-
zímu masu i kvalitním sýrům. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 9394. Dornfelder 2019, jakostní víno, č. šarže 9394, 0,75 l

Příznivce mohutných, velmi suchých a zároveň sametově hladkých vín jistě potěší tato šarže odrůdy Dorn-
felder z ročníku 2019. Již po nalití do skleničky vzbudí pozornost svou intenzivní temnou barvou. Po při-
vonění vás navnadí bohatou vůní po povidlech, lékořici a lesním ovoci. V ústech potěší nasládle působící 
tříslovinou, optimálním množstvím kyselin a velmi dlouhou dochutí s tóny po přezrálých ostružinách. 
Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 1,3 g/l • kyseliny: 4,5 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 27,1 g/l

r t p w e l s
Hustopečsko suché NE 16–18 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 2,4 g/l • kyseliny: 5,1 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 29,1 g/l

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 1,3 g/l • kyseliny: 4,3 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 28,9 g/l

r t p w e l y s
Hustopečsko suché NE 16–18 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 2,2 g/l • kyseliny: 4,3 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 26,2 g/l



9

Mimořádná edice vín  
ke 30. narozeninám Znovínu Znojmo
V roce 2022 si ZNOVÍN ZNOJMO připomněl své 30. narozeniny, vinařskou řečí 
to lze vyjádřit jako již „příjemně nazrálý věk“. Myslíme si, že máme být na co hrdi. 
Ostatně máme to také ve svém všeříkajícím sloganu – Znovín, vína hrdá na svůj původ. Při této příleži-
tosti si vám dovolujeme nabídnout několik výjimečných vín z ročníku 2021, která jsou přímo předurčena 
k oslavám, ale také k delší archivaci na deset, dvacet a možná i třicet let. Připijme si tedy na zdraví tímto 
vínem již dnes, ale zkuste jej vychutnat po pěti, deseti a možná právě i po třiceti letech.

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 1415 André 2021, výběr z hroznů, suché
Znojemsko, Tasovice, Kamenný vrch, 0,75 l

1415 230 Kč ano 1 380 Kč

Z 1320 Veltlínské zelené 2021, výběr z hroznů, polosuché
Znojemsko, Miroslav, Weinperky, 0,75 l

1320 230 Kč ano 1 380 Kč

Z 1350 Sauvignon 2021, výběr z hroznů, polosuché
Znojemsko, Petrovice, Kokusové hory, 0,75 l

1350 230 Kč ano 1 380 Kč

Z 1386 Ryzlink rýnský 2021, výběr z hroznů, polosladké
Hustopečsko, Hustopeče, Na výsluní, 0,75 l

1386 230 Kč ano 1 380 Kč

Z 1366 Tramín červený 2021, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,75 l

1366 230 Kč ano 1 380 Kč

Z 1379 Rulandské šedé 2021, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,75 l

1379 230 Kč ano 1 380 Kč

NKV Narozeninová kolekce vín – karton složený z šesti 
výše uvedených mimořádných vín.

NKV ano 1 200 Kč

Z 1415. André 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1415, 0,75 l

Zavzpomínejte nad krásným vínem tradiční domácí odrůdy André, které již při prvním přivonění po-
hladí noblesními tóny po kvalitní kávě, hořké čokoládě i nasládlém karamelu a svou vůní navnadí očeká-
vání něčeho velkého a výjimečného. V každém doušku objevíte dokonalou čistotu a harmonii chutí, same-
tovou hebkost měkkých tříslovin i nekonečně dlouhou dochuť s tóny po vyzrálém lesním ovoci, tmavých 
třešních, kakaových bobech a lékořici. Téměř 40 let staré keře na Kamenném vrchu daly vínu ušlechtilost 
a jakousi životní moudrost, která se dlouhou archivací bude jistě ještě násobit.

Z 1320. Veltlínské zelené 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1320, 0,75 l

Nechte se unést ohromujícím Veltlínským zeleným, které vzešlo z výjimečné lokality viniční tratě 
Weinperky. Vyzrálost a ušlechtilost zpracovaných hroznů se dokonale zrcadlí v každém doušku tohoto 
jedinečného vína. Po přivonění zaujme bohatostí a krásou aromatického projevu s tóny po včelím vosku, 
rozinkách, jablkovém kompotu a vypečené kůrce chleba. V ústech oceníte dokonalou harmonii, čistotu 
i atraktivní příchuť po vyzrálém ovoci, medu a jemné vanilce. Tento veltlín si vás získá již dnes jako mladý 
a jistojistě potěší i po letech nazrávání na lahvi. Má k tomu všechny předpoklady. Zlatá medaile na „POR-
TUGAL WINE TROPHY 2022“ Madeira, Portugalsko.

r t p w e l y s
Znojemsko suché NE 16–18 °C 10–12 let ANO

zbytkový cukr: 0,1 g/l • kyseliny: 5,3 g/l • alkohol: 13,5 % • extrakt bez cukru: 35,8 g/l

r t p w e d a s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 11,9 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 20,1 g/l

OCENĚNÉ

AKČNÍ CENA
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Z 1350. Sauvignon 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1350, 0,75 l

Užijte si nádherný Sauvignon z mladých vinic na Kokusových horách a potěšte se jeho bohatostí, komplex-
ností a dokonalou harmonií vůní i chutí. Po přivonění zaznamenáte atraktivní tóny po vyzrálém angreštu 
a planých broskvích. V ústech zaujme příjemnou svěžestí vzletných kyselin vyvážených jemným pohla-
zením lehkého zbytkového cukru. Oceníte líbivou příchuť po bílém rybízu nebo rynglovém kompotu. 
S tímto Sauvignonem prožijete krásné chvíle pohody dnes i za několik let, jistě bude příjemně nazrávat. 
Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2022“, Stříbrná medaile na „PORTUGAL WINE TROPHY 
2022“ Madeira, Portugalsko.

Z 1386. Ryzlink rýnský 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1386, 0,75 l

Nechte se ohromit fantastickým Ryzlinkem rýnským, který vzešel z našich vinic vysázených na do-
konale osluněných jižních svazích hustopečského regionu. Hned první přivonění i ochutnání jed-
noznačně zařazuje tento ryzlink mezi velká vína, ve kterých se zrcadlí ušlechtilost a krása ideálně 
vyzrálých hroznů. Ve vůni i chuti objevíte tóny po medu, rozinkách a domácím vyzrálém ovoci. Tento 
dokonalý polosladký Ryzlink rýnský je úžasný již dnes jako mladý a s každým dalším rokem budce 
získávat na kráse a noblese. Má k dlouhému a ušlechtilému nazrávání všechny potřebné předpoklady. 
Na zdraví! Zlatá medaile na „PORTUGAL WINE TROPHY 2022“ Madeira, Portugalsko, Zlatá me-
daile na „MUVINA 2022", Prešov.

Z 1366. Tramín červený 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1366, 0,75 l

Pohlaďte své smysly svůdným Tramínem z našich krásných vinic na Dívčím vrchu a nechte se hýčkat 
tímto atraktivním polosladkým vínem. Ve vůni objevíte příjemné tóny po vyzrálých broskvích, opojné 
růži i jemnou kořenitost. V ústech víno pohladí líbivým zbytkovým cukrem, svěží kyselinou a příjemnou 
příchutí po nektarinkách, máslových hruškách i rozinkách. Užívejte si tohoto bohatého Tramínu stejně 
intenzivně dnes i po několika letech nazrávání na lahvi, neboť vždy bude mít co nabídnout. Stříbrná 
medaile na „PORTUGAL WINE TROPHY 2022“ Madeira, Portugalsko, Stříbrná medaile na „HRA-
DECKÝ POHÁR VÍNA 2022“.

Z 1379. Rulandské šedé 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1379, 0,75 l

Zažijte blaho s tímto úžasným Rulandským šedým z krásných vinic na Dívčím vrchu a oddejte se jeho 
dokonalosti. Hned při prvním přivonění si vás získá svůdnou vůní po medu, vyzrálých meruňkách 
a opojném narcisu. V ústech pohladí nasládlostí zbytkového cukru vyváženou svěžestí vzletných kyselin. 
Oceníte atraktivní příchuť po banánech, rozinkách a marcipánu i nekonečně dlouhou a čistou dochutí. 
Toto ušlechtilé víno si zamilujete po prvním doušku a stane se láskou na celý život.

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d f s
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 12,8 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 25,7 g/l

r t p w e a f s
Hustopečsko polosladké NE 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 31,1 g/l • kyseliny: 7,9 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 29,4 g/l

r t p w e d s g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 31,1 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 30,0 g/l

r t p w e d f g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 30,2 g/l • kyseliny: 7,3 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 27,2 g/l
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Vína přívlastková bílá i červená, 
Terroir Club a Terroir Levure

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH

A
rc

hi
va

ce Cena za karton 
(6 lahví)

Z 9325 Müller Thurgau 2019, pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Tasovice, Kamenný vrch, 0,75 l

9325 170 Kč ano 1 020 Kč

Z 0333 Neuburské 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Havraníky, Skalky, 0,75 l

0333 170 Kč ano 1 020 Kč

Z 1326 Neuburské 2021, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Šatov, Peklo, 0,75 l

1326 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 9318 Veltlínské zelené 2019, pozdní sběr, suché – panenské
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,75 l

9318 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0325 Veltlínské zelené 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,75 l

0325 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 9319 Veltlínské zelené 2019, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Šatov, Na vinici, 0,75 l

9319 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 8331 Chardonnay 2018, výběr z hroznů, polosladké
Hustopečsko, Nosislav, Kacířky, 0,75 l

8331 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0320 Chardonnay 2020, pozdní sběr, suché
Hustopečsko, Nosislav, Přední hory, 0,75 l

0320 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 9373 Rulandské šedé 2019, výběr z hroznů, polosuché
Hustopečsko, Velké Němčice, Růžová hora, 0,75 l

9373 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0310 Rulandské šedé 2020, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Šatov, Na vinici, 0,75 l

0310 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 9330 Veritas 2019, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Tasovice, Staré vinohrady, 0,75 l

9330 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0348 Hibernal 2020, výběr z hroznů, polosladké
Hustopečsko, Starovice, Podhoří, 0,75 l

0348 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 9358 Ryzlink rýnský 2019, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,75 l

9358 170 Kč ano 1 020 Kč

Z 9354 Ryzlink rýnský 2019, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,75 l

9354 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 9366 Kerner 2019, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Miroslav, Weinperky, 0,75 l

9366 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0360 Sauvignon 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,75 l

0360 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 9368 Sauvignon šedý 2019, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Havraníky, Staré vinice, 0,75 l

9368 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 1362 Tramín červený 2021, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Šatov, Peklo, 0,75 l

1362 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 1351 Pálava 2021, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Hnanice, U Chlupa, 0,75 l

1351 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 1311 Solaris 2021, výběr z hroznů, sladké
Hustopečsko, Starovice, Podhoří, 0,75 l

1311 180 Kč ano 1 080 Kč

Tato vína nenajdete v supermarketech. Označení Terroir Club slouží ke zvýraznění garance původu a zá-
kladního charakteru vína z určité viniční tratě, který v příslušném víně najdete. Vína s označením Terroir 
Levure prokvasila čistou kulturou kvasinek získanou přímo z dané viniční tratě. 
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Z 9325. Müller Thurgau 2019, pozdní sběr, č. šarže 9325, 0,75 l

Mohutné, harmonické a sametově hladké, to je víno Müller Thurgau 2019, které vzešlo z téměř 40 let sta-
rých vinic vysazených na jihu Znojemska v Tasovicích na Kamenném vrchu. Ve vůni zaznamenáte tóny 
po černém rybízu, grepové kůře a čerstvě posečené trávě. V ústech je příjemně svěží a naladěné do líbivých 
zelených a citrusových příchutí. Můžete podávat například k rybám nebo jemným sýrům. Zlatá medaile 
na „VINUM JUVENALE 2020“, Brno, Zlatá medaile na „OENOFORUM 2020“, Valtice, Zlatá medaile 
na „PRAGUE WINE TROPHY 2021“.

Z 0333. Neuburské 2020, pozdní sběr, č. šarže 0333, 0,75 l

Příznivce tradiční odrůdy Neuburské jistě potěší představitel ročníku 2020, ve kterém po přivonění 
objevíte atraktivní tóny po chlebové kůrce, mandlích, rozinkách i letním jablku. V ústech zaujme svou 
bohatostí, harmonií a délkou chuti. Objevíte líbivou příchuť po sušeném ovoci, mišpulích i kompotované 
ryngli. Bohatý je minerální projev, který umocňuje komplexnost tohoto suchého vína. Můžete podávat 
například k vepřovému, těstovinám i pizze. Stříbrná medaile na „FESTWINE 2021“, Brno.

Z 1326. Neuburské 2021, pozdní sběr, č. šarže 1326, 0,75 l

Poznejte další krásné Neuburské z viniční trati Peklo, tentokrát z ročníku 2021. Jistě potěší nejenom 
milovníky suchých vín, neboť nabízí atraktivní vůni po citrusových plodech, kompotovaných rynglích 
a zelených hruškách. V ústech je dokonale hladké, příjemně svěží, jemně minerální a dlouhé v dochuti. 
Zaujme příchutí po křupavém angreštu, letních jablkách a vyzrálém pomelu. Toto Neuburské svádí 
ke kombinování s kuřecím i vepřovým masem, italskou kuchyní, rybami i kvalitními sýry. Víno má dobré 
předpoklady k archivaci.

r t p w e f s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 9,2 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 21,3 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e a j h
Znojemsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 5,6 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,9 g/l

r t p w e d h s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 5,9 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 24,1 g/l

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH

A
rc

hi
va

ce Cena za karton 
(6 lahví)

Z 8400 Frankovka 2018, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Hnanice, Fládnická, 0,75 l

8400 170 Kč ano 1 020 Kč

Z 9386 Rulandské modré 2019, výběr z hroznů, suché
Znojemsko, Slup, Dívčí vrch, 0,75 l

9386 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 8406 Rulandské modré 2018, výběr z bobulí, polosuché
Znojemsko, Slup, Dívčí vrch, 0,75 l

8406 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 0410 André 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Tasovice, Kamenný vrch, 0,75 l

0410 170 Kč ano 1 020 Kč

Z 9392 Zweigeltrebe 2019, pozdní sběr, suché
Hustopečsko, Nosislav, Přední hory, 0,75 l

9392 170 Kč ano 1 020 Kč
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Z 9318. Veltlínské zelené 2019, pozdní sběr, č. šarže 9318, 0,75 l – PANENSKÉ VÍNO

Ochutnejte výjimečnou šarži Veltlínského zeleného, jedná se totiž o panenské víno a zároveň první 
veltlín z viniční trati U tří dubů vůbec. Ve vůni je ušlechtilý, jemný, krásně ovocný, s tóny po broskvích 
a tropickém ovoci. V ústech je nádherně svěží, čistý a bohatý. Oceníte příchuť po zeleném banánu, ryn-
glích a angreštu. Vzletná kyselina je optimálně zakulacena pocitem ušlechtilé nasládlosti, která přechází 
i do velmi dlouhé dochuti. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Stříbrná medaile 
na „GRAND PRIX VINEX 2020“, Zlatá medaile na „OENOFORUM 2020“, Valtice, Zlatá medaile 
na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ – znojemská podoblast, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ 
TRHY 2020“, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2021“, Zlatá medaile na „LEDNICKÉ 
VINNÉ TRHY 2021“, Zlatá medaile na „OENOFORUM 2021“, Lednice, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ 
SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2022“, Zlatá 
medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ pro rok 2022.

Z 0325. Veltlínské zelené 2020, pozdní sběr, č. šarže 0325, 0,75 l

Propojení tradiční odrůdy Veltlínské zelené a moderního přístupu na vinici U tří dubů se vám díky loňskému 
panenskému vínu jistě dostalo pod kůži. Poznejte další veltlín z této malebné lokality a oceňte pestrou květi-
novo-ovocnou vůni po letních jablkách, citrusových plodech i květech akátu. V ústech zaujme svou svěžestí, 
hravostí, čistotou a harmonií. Objevíte šťavnaté broskve, granátové jablko i čerstvý ananas. Tento veltlín vás 
bude bavit k jemným sýrům, kuřecímu masu i těstovinám. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 9319. Veltlínské zelené 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9319, 0,75 l

Poznejte atraktivní typ Veltlínského zeleného, které osloví milovníky příjemně nasládlých a zároveň 
dravých a svěžích vín. Po přivonění zaujme vůní po zelené ořechové slupce, pražené mandli a grepu. 
V ústech je víno díky svěží kyselině krásně vzletné a vyvážené. Potěší bohatá příchuť po přezrálém dřínu, 
šťavnatých broskvích a banánu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům. 
Stříbrná medaile na „VINUM JUVENALE 2020“ Brno, Stříbrná medaile na „O HUSTOPEČSKOU 
PEČEŤ 2022“.

Z 8331. Chardonnay 2018, výběr z hroznů, č. šarže 8331, 0,75 l

Doslova uhrančivé je Chardonnay ročníku 2018 z našich vinic na Hustopečsku, ochutnejte, jistě si vás 
získá. Ve vůni i chuti se snoubí odrůdová ovocnost s ušlechtilostí vyzrálých hroznů. Zaznamenáte tóny 
a příchutě po zelených banánech, sladkých rozinkách, akátovém medu a vanilce. Dravostí a pestrostí aro-
matických i chuťových projevů, příjemnou nasládlostí a současně jarní svěžestí vás toto víno bude lákat 
k dalšímu a dalšímu doušku. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Zlatá medaile 

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 7,6 g/l • kyseliny: 7,0 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 21,1 g/l

r t p w e d h s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 5,6 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 21,8 g/l

r t p w e d s
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 25,2 g/l • kyseliny: 7,6 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 21,8 g/l

r t p w e d f
Hustopečsko polosladké NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 31,3 g/l • kyseliny: 7,2 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,6 g/l

OCENĚNÉ
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na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2019“ – velkopavlovická podoblast, Stříbrná medaile na „SALON VÍN 
ČR“ pro rok 2021, Bronzová medaile na „GREAT AMERICAN IWC 2021“ New York, USA, Stříbrná 
medaile na „VINO BOJNICE 2021“, Slovensko, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – 
velkopavlovická podoblast, Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2022“.

Z 0320. Chardonnay 2020, pozdní sběr, č. šarže 0320, 0,75 l

Ochutnejte atraktivní Chardonnay z našich vinic na Hustopečsku a oceňte jeho bohatou vůni po vanilce, 
rozinkách a karamelu. V ústech je sametově hladké, dokonale harmonické a čisté. Příjemná je příchuť 
po citrusových plodech, zelených banánech a rynglích. V dlouhé dochuti zaznamenáte i jemnou minerál-
nost. Můžete podávat například k vepřovému masu, jemným sýrům i těstovinám. 

Z 9373. Rulandské šedé 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9373, 0,75 l

Ušlechtilé, svůdné, bohaté a harmonické, to je Rulandské šedé z Hustopečska, kde hospodaříme na více 
než 250 hektarech vinic vysazených na svazích širokého údolí táhnoucího se od Nosislavi, přes Velké 
Němčice až do Hustopečí. Ve vůni víno potěší atraktivními tóny po vyzrálých broskvích, mandarinkách 
a zeleném banánu. V ústech pohladí lahodná nasládlost jemného zbytkového cukru, osvěží vzletná ky-
selina a zaujme pestrost, čistota a bohatost chuťového projevu. Přivítáte atraktivní příchuť po nektarin-
kách, letním jablku a rynglích. Můžete podávat například k rybám nebo kuřecímu masu. Zlatá medaile 
na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ – velkopavlovická podoblast, Zlatá medaile na „GALERIE RU-
LANDSKÝCH VÍN 2021“, Kyjov, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ pro rok 2022.

Z 0310. Rulandské šedé 2020, výběr z hroznů, č. šarže 0310, 0,75 l

Pohlaďte své smysly nádherným Rulandským šedým z jihu znojemského regionu a nechte se unést jeho 
atraktivní vůní po broskvích, meruňkách a narcisu. V ústech oceníte svůdnou nasládlost zbytkového 
cukru vyváženou svěžestí příjemných kyselin. Jistě potěší i líbivá příchuť po tropickém ovoci a rozinkách. 
Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům. 

Z 9330. Veritas 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9330, 0,75 l

Nechte se hýčkat nádherným vínem vzácně pěstované odrůdy Veritas, která byla vyšlechtěna v roce 1963 
na Šlechtitelské stanici vinařské ve Znojmě křížením odrůd Ryzlink červený × Bouvierův hrozen. I v roč-
níku 2019 vyzrály v Tasovicích hrozny do výjimečné kvality, která se zrcadlí napříč celým aromatickým 
i chuťovým projevem. Víno se vyznačuje bohatou vůní po banánech a vánočním jablkovém kompotu. 
V ústech je čisté, harmonické a svůdné, s tóny po nektarinkách, rozinkách a ananasu. Můžete podávat 
například ke kuřecímu masu nebo rybám. Zlatá medaile na „VII. Celostátní výstava vín málo pěsto-

r t p w e d s
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 22,4 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 27,5 g/l

r t p w e d f
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 19,7 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 23,9 g/l

OCENĚNÉ

r t p w e a h s
Hustopečsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 7,1 g/l • kyseliny: 6,2 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,4 g/l

OCENĚNÉ

r t p w e d f
Hustopečsko polosluché NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 14,6 g/l • kyseliny: 6,8 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 25,0 g/l
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vaných odrůd 2020“, Hovorany, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ pro rok 2021, Zlatá medaile 
na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast.

Z 0348. Hibernal 2020, výběr z hroznů, č. šarže 0348, 0,75 l

Odrůda Hibernal je odrůdou vína vyšlechtěnou v Německu křížením odrůd Ryzlink rýnský a Seibel a je 
stále populárnější. Toto víno z ročníku 2020 potěší zejména milovníky nasládlých, aromatických a svěžích 
vín. Typickou vůni po lučních bylinách a vyzrálém angreštu doprovází i vůně po citrusových plodech. 
V ústech vás pohladí medový zbytkový cukr v dokonalé harmonii s příjemnou kyselinou a příchuť po tro-
pickém ovoci. Toto víno se hodí skvěle v rybám, mořským plodům, kuřecímu masu, ale i ke sladkým 
dezertům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Zlatá medaile a Nejlepší víno z ČR na „VINA-
GORA 2022“, Maďarsko, Stříbrná medaile na „GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COM-
PETITION 2022“, USA, Stříbrná medaile na „BACCHUS 2022", Španělsko.

Z 9358. Ryzlink rýnský 2019, pozdní sběr, č. šarže 9358, 0,75 l

Ochutnejte sametově hladký a dokonale čistý Ryzlink rýnský z ročníku 2019. Víno potěší zejména 
milovníky suchých vín, kteří ocení líbivou vůni po lipovém květu, voňavých meruňkách a broskvích. 
Po nachutnání zaujme délka chuťového projevu, jeho ušlechtilost a příjemná minerálnost. Objevíte pří-
chuť po rozinkách, ryngli a kompotovaném angreštu. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo 
kvalitním sýrům. Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Stříbrná 
medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“.

Z 9354. Ryzlink rýnský 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9354, 0,75 l

Milovníci vín odrůdy Ryzlink rýnský jistě přivítají tuto šarži z ročníku 2019, která prokvasila díky kul-
tuře kvasinek získaných v minulosti přímo z vinice U tří dubů. Projev lokality je tak ještě více umocněn. 
Ve vůni objevíte vyzrálé hrušky, meruňky a zelený banán. Po nachutnání vás ohromí svou ušlechtilostí, 
harmonií, bohatostí a svůdností. Tomuto ryzlinku nelze odolat. Můžete podávat k rybám nebo kuře-
címu. Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2020“, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 
2020 – znojemská podoblast“, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2020“, Velká zlatá medaile 
na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2021“, Zlatá medaile na „FESTWINE 2021“ Brno, Velká zlatá medaile 
na „LEDNICKÉ VINNÉ TRHY 2021“, Stříbrná medaile na „BACCHUS 2021“ Španělsko, Stříbrná 
medaile na „CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021“ Lucembursko, Stříbrná medaile na „DE-
CANTER WORLD WINE AWARDS 2021“ Londýn, Velká zlatá medaile na „MICHELANGELO INTER-
NATIONAL WINE AND SPIRITS AWARDS 2021“ Kapské Město, Jihoafrická republika , Zlatá medaile 
na „VÍNO TERRA WAG 2021“ Šaĺa, Slovensko, Stříbrná medaile na „TEXAS INTERNATIONAL WINE 
COMPETITION 2021“, USA, Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COM-
PETITION 2021“ USA, Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2022“, Vítěz kategorie a Zlatá 
medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2022“, 
Zlatá medaile na „VÍNO BOJNICE 2022“, Slovensko.

OCENĚNÉ

r t p w e d f g
Hustopečsko polosladké NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 31,2 g/l • kyseliny: 7,2 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 28,6 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d f
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 27,1 g/l • kyseliny: 7,2 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 27,2 g/l

r t p w e a s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 5,8 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 22,3 g/l
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Z 9366. Kerner 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9366, 0,75 l

Ušlechtilost, noblesa, bohatost a pestrost aromatického i chuťového projevu, to je Kerner z ročníku 2019. 
Ve vůni zaznamenáte příjemné tóny po hruškách a citrusových plodech, v chuti pak rozinky, med a kom-
potované ryngle. Svůdná nasládlost jemného zbytkového cukru a svěžest vzletných kyselin vás budou 
lákat k dalšímu a dalšímu doušku. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům. 
Zlatá medaile a Šampion bílých vín na „VII. Celostátní výstava vín málo pěstovaných odrůd 2020“ 
Hovorany, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast.

Z 0360. Sauvignon 2020, pozdní sběr, č. šarže 0360, 0,75 l

Milovníci vín odrůdy Sauvignon jistě přivítají tuto šarži z ročníku 2020, u které jsme se po letech vrátili k tech-
nologii Terroir Levure, tedy použití čisté kultury kvasinek získané v minulosti přímo z vinice U tří dubů. 
Projev lokality je tak ještě více umocněn. Po přivonění objevíte bohaté tóny po angreštu, limetce a zeleném ba-
nánu. V ústech ohromí svou mohutností, ušlechtilostí, harmonií a svěžestí. Objevíte líbivé příchutě po vyzrá-
lém pomelu, čerstvém ananasu i granátovém jablku. Příjemná je i lehká minerálnost v dochuti daná použitou 
kvasinkou. Můžete podávat k rybám nebo kuřecímu masu. Zlatá medaile na „CONCOURS MONDIAL DU 
SAUVIGNON 2021“ Brusel, Stříbrná medaile na „FESTWINE 2021“, Brno, Stříbrná medaile na „GRAND 
PRIX VINEX 2021“, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast.

Z 9368. Sauvignon šedý 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9368, 0,75 l

Skalní příznivci znovínských vín jistě dobře znají krásné šarže Sauvignonů šedých z našich výsadeb v Ha-
vraníkách na Starých vinicích. Bezpochyby i víno z ročníku 2019 naváže na tuto plejádu oblíbených vín. 
Ve vůni objevíte černý rybíz, ale i nasládlé tóny po tropickém ovoci a opojných liliích. V ústech je nádherně 
hladké, čisté, se svůdným zbytkovým cukrem vyváženým svěžími kyselinami. Pohladí vás líbivá příchuť 
po broskvích, meruňkách, ananasu a vanilce. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. 

Z 1362. Tramín červený 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1362, 0,75 l

Výjimečná vinice Peklo zrodila z ročníku 2021 další pokušení v podobě svůdného tramínu, byl by hřích 
ho neochutnat. Po přivonění oceníte bohatou vůni po tropickém ovoci, růžích, fialkách i kosatcích. 
V ústech pohladí svou čistotou, harmonií i opojností zbytkového cukru a jarních kyselin. Zaznamenáte 
příchuť po marcipánu, banánech a vyzrálých broskvích. Můžete podávat například ke kuřecímu masu, 
ovocným dezertům i kvalitním sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Zlatá medaile 
na „VINUM JUVENALE 2021“ Brno, Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2022“, Zlatá medaile 
na „PORTUGAL WINE TROPHY 2022“ Madeira, Portugalsko, Zlatá medaile na „VÍNO BOJNICE 
2022“, Slovensko, Zlatá medaile na „HRADECKÝ POHÁR VÍNA 2022“.

r t p w e d s g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 28,0 g/l • k yseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 27,9 g/l

r t p w e d f
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 24,8 g/l • k yseliny: 7,2 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 22,0 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d s
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 30,4 g/l • kyseliny: 7,4 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 22,3 g/l

r t p w e d f
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 5,8 g/l • k yseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 25,2 g/l
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Z 1351. Pálava 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1351, 0,75 l

Poznejte atraktivní polosladkou Pálavu z jižní části znojemského regionu a užijte si její atraktivní vůni 
po exotickém ovoci, květinách a medu. V ústech oceníte bohatý, čistý a harmonický chuťový projev s tóny 
po bananánech, broskvích a liči. Můžete podávat například ke kuřecímu masu, dezertům i kvalitním 
sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Z 1311. Solaris 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1311, 0,75 l

Poznejte Solaris ve výběru z hroznů, který ihned zaujme vůní po ananasu, banánech a tropickém ovoci. 
„Ovocnou bombu“ pak v chuti doplňují zvláště mangové a pomelové tóny. Šťavnatá kyselinka krásně 
vyvažuje vyšší zbytkový cukr. Víno má svůdný projev a povzbuzuje k dalšímu napití.  Můžete podávat 
například k světlému masu, kvalitním sýrům i ovocným dezertům. Víno má velký potenciál příjemně 
nazrávat. Zlatá medaile na „BERLINER WINE TROPHY 2022“, Německo.

Z 8400. Frankovka 2018, pozdní sběr, č. šarže 8400, 0,75 l

Poznejte atraktivní Frankovku 2018 z jižní části znojemského regionu a užijte si její ušlechtilost, bohatost 
a svěžest. Po přivonění objevíte tóny po tabáku, kávě a kvalitní čokoládě. V ústech oceníte příjemnou 
tříslovinu, která tvoří strukturu vína, svěží kyseliny a líbivou příchuť po vyzrálých ostružinách, černých 
višních a karamelu. Můžete podávat například k hovězímu nebo zvěřině. Zlatá medaile na „NÁRODNÍ 
SOUTĚŽ VÍN 2019“ – znojemská podoblast.

Z 9386. Rulandské modré 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9386, 0,75 l

Prožijte pohodové chvíle ve společnosti ušlechtilého Rulandského modrého, které svou krásou, harmonií a sa-
metově hladkým projevem jistě potěší každého milovníka této královské odrůdy. Po přivonění objevíte příjemné 
tóny po kvalitní čokoládě, tmavých třešních a lékořici. V ústech objevíte příchuť po vypečené kůrce chleba, pře-
zrálých ostružinách a kávovém zrnu. Můžete vychutnávat například ke zvěřině nebo hovězímu masu.

Z 8406. Rulandské modré 2018, výběr z bobulí, č. šarže 8406, 0,75 l

Poznejte ohromující Rulandské modré z nádherných hroznů viniční tratě Dívčí vrch. Po přivonění oceníte 
krásnou vůni po hořkém kakau, kávovém zrnu, lékořici a jemném kouři. V ústech zaujme mohutností těla, 
bohatostí chuti, příjemnou tříslovinou i příchutí po hořké čokoládě, kvalitní kávě, borůvkách a vyzrálých 

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d s g
Hustopečsko sladké NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 47,6 g/l • k yseliny: 6,9 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 24,4 g/l

r t p w e d s g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 19,9 g/l • k yseliny: 7,3 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 25,3 g/l

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 1,7 g/l • kyseliny: 5,2 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 30,3 g/l

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 0,3 g/l • kyseliny: 4,1 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 28,9 g/l

r t p w e l y
Znojemsko polosluché NE 16–18 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 7,9 g/l • kyseliny: 4,6 g/l • alkohol: 14,5 % • extrakt bez cukru: 37,0 g/l
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ostružinách. Můžete podávat například k hovězímu masu a zvěřině. Víno má výborné předpoklady k ar-
chivaci. Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ – znojemská podoblast, Velká zlatá me-
daile na „MICHELANGELO INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS AWARDS 2021“ Kapské Město, 
Jihoafrická republika.

Z 0410. André 2020, pozdní sběr, č. šarže 0410, 0,75 l

Ochutnejte ušlechtilé a mohutné André, které vzešlo z 38 let starých vinic vysazených na Kamenném vrchu 
v Tasovicích nad hlubokým údolím řeky Dyje. Po přivonění objevíte tóny po švestkách, ostružinách a borové 
větvičce. V ústech oceníte bohatost a vyváženost chuťového projevu, doplněnou o podtóny orientálního koření 
se sametovou tříslovinu. Doporučujme podávat například k jemným úpravám tmavého masa nebo k roastbeefu.  

Z 9392. Zweigeltrebe 2019, pozdní sběr, č. šarže 9392, 0,75 l

Milovníci velmi suchých a zároveň sametově hladkých vín jistě přivítají toto Zweigeltrebe z ročníku 2019. 
Ve vůni objevíte příjemné tóny po kávovém zrnu a kvalitní čokoládě. V ústech je i přes téměř nulový zbyt-
kový cukr krásně harmonické a jemné. Zaujme ušlechtilou tříslovinou, která působí až nasládlým dojmem 
a líbivě tak zakulacuje chuťový projev vína. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině.

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 2,3 g/l • kyseliny: 4,7 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 31,6 g/l

r t p w e l y
Hustopečsko suché NE 16–18 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 0,1 g/l • kyseliny: 4,4 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 24,1 g/l

Kulatá vína πnot ~ 3,14 
Rulandské šedé a Rulandské modré
ZNOVÍN ZNOJMO, jako neúnavný inovátor ve vinařství, a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, jedna z nejproduktivnějších vědeckých institucí v ČR, spolupracovali při vývoji chuťově 
zakulacených pinotů, které inspirovalo iracionální Ludolfovo číslo π ~ 3,14. 
Vína byla již na počátku chuťově nasměrována, a to trochu odlišnou, dokonalou, technologií. V průběhu 
cryomacerace hroznů před lisováním se odstopkované bobule nejprve zchladí na teplotu 3,14 °C, a teprve 
následně kvasí. Tento proces probíhá v nejmodernějším zařízení Znovínu ve sklepě v Jaroslavicích u Zno-
jma. Díky tomu se rodí plná, hebká a zakulacená vína, klouzající po jazyku. U Rulandského modrého 
s tóny kulatého červeného ovoce jako například třešní, višní, brusinek či malin a ostružin. U Ruland-
ského šedého pak s tóny kulatého zahradního ovoce jako například broskví, meruněk, hrušek či letních 
jablek. Vína nejlépe vychutnáte v mohutnějších oblých skleničkách, v nichž vynikne jeho vůně a sameto-
vost. Na etiketách jsou použitá díla od akademického malíře Josefa Velčovského ze sbírky obrazů Znovínu 
v Louckém klášteře ve Znojmě. VÍNA JSOU UZAVŘENA LUXUSNÍM SKLENĚNÝM UZÁVĚREM.

Katalog.
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 1313 Rulandské šedé 2021 – πnot gris ~ 3,14 
výběr z hroznů, polosuché 
Znojemsko, Miroslav, Weinperky, 0,75 l

1313 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 9399 Rulandské modré 2019 – πnot noir ~ 3,14 – klaret 
(bílé víno z modrých hroznů) pozdní sběr, polosuché 
Hustopečsko, Hustopeče, Na výsluní, 0,75 l

9399 195 Kč ano 1 170 Kč
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Z 1313. Rulandské šedé 2021, výběr z hroznů, πnot gris ~ 3,14, č. šarže 1313, 0,75 l

Krása a kvalita vyzrálých hroznů ročníku 2021 ve spojení s výjimečnou lokalitou Weinperky daly vznik-
nou ušlechtilému vínu s atraktivními senzorickými vlastnostmi po vyzrálých broskvích, rozinkách 
a medu. Víno se vyznačuje plností, čistotou a harmonií chuťového projevu a jistě bude ozdobou každého 
slavnostního menu. Díky skleněnému uzávěru si podrží svou svěžest a kondici řadu let. Stříbrná medaile 
na „VINUM JUVENALE 2021“ Brno, Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2022“.

Z 9399. Rulandské modré 2019, 
pozdní sběr, πnot noir ~ 3,14 – klaret,
č. šarže 9399, 0,75 l
Z 0391. Rulandské modré 2020, 
pozdní sběr, πnot noir ~ 3,14 – klaret,
č. šarže 0391, 0,75 l

Bílé víno z modrých hroznů – blanc de noir – z odrůdy 
Rulandské modré, označené dle vinařského zákona jako 
klaret, zaujme svůdnou vůní po čerstvém másle, rozinkách 

a medu. V ústech ohromí svou bohatostí a komplexností. Oceníte krásnou příchuť po vyzrálých hruškách, 
meruňkách a marcipánu. Tento klaret si vás jistě získá. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo 
rybám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Víno s číslem šarže 9399 – Zlatá medaile na ná-
rodní soutěži růžových vín „JAROVÍN ROSÉ 2020“, Hustopeče.

Z 0341. Rulandské modré 2020, pozdní sběr, πnot noir ~ 3,14 – rosé, 
č. šarže 0341, 0,75 l

Růžové víno z modrých hroznů Rulandské modré označené dle vinařského zákona jako „rosé“ zaujme ušlech-
tilou vůní po citrusových plodech, lesních jahodách nebo malinách. V ústech oceníte harmonii, čistotu a délku 
chuťového projevu i příjemnou ovocnou příchuť po šťavnatých broskvích. Víno můžete podávat například 
ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům. Má velmi dobré předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „VI-
NALIES MONDIAL DU ROSE 2022“, Francie, Zlatá medaile na „JAROVÍN ROSÉ 2022“, Velké Pavlovice.

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d f
Hustopečsko polosuché NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 15,8 g/l • kyseliny: 7,0 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,6 g/l

r t p w e d f
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 12,7 g/l • kyseliny: 7,2 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 31,5  g/l

r t p w e d f
Hustopečsko polosuché NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 14,9 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 24,2  g/l

OCENĚNÉ

r t p w e d b
Hustopečsko polosuché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 14,4 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 25,2 g/l

Katalog.
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 0391 Rulandské modré 2020 – πnot noir ~ 3,14 – klaret 
(bílé víno z modrých hroznů) pozdní sběr, polosuché 
Hustopečsko, Uherčice, Kolby-Strossberg, 0,75 l

0391 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 0341 Rulandské modré 2020 – πnot noir ~ 3,14 – rosé, pozdní sběr
polosuché, Hustopečsko, Uherčice, Kolby-Strossberg, 0,75 l

0341 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 9401 Rulandské modré 2019 – πnot noir ~ 3,14 – červené
výběr z hroznů, suché, 
Hustopečsko, Uherčice, Kolby-Strossberg, 0,75 l

9401 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 1401 Rulandské modré 2021 – πnot noir ~ 3,14 – červené
výběr z hroznů, suché, Hustopečsko, Uherčice, Bílá hora, 0,75 l

1401 195 Kč ano 1 170 Kč
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Z 9401. Rulandské modré 2019,
výběr z hroznů, πnot noir ~ 3,14 – červené,
č. šarže 9401, 0,75 l
Z 1401. Rulandské modré 2021,
výběr z hroznů, πnot noir ~ 3,14 – červené,
č. šarže 1401, 0,75 l

Ušlechtilé červené víno z modrých hroznů Rulandské 
modré jistě osloví milovníky této tradiční odrůdy 
i příznivce nových trendů. Po přivonění objevíte atrak-

tivní tóny po lesních borůvkách, vyzrálých švestkách nebo povidlech. V ústech zaujme svou čistotou, 
sametovostí, harmonií, vyhlazenou tříslovinou a kulatým tělem. Oceníte příjemnou příchuť po praženém 
kávovém zrnu, kvalitní čokoládě nebo lesním ovoci. Můžete podávat například ke zvěřině nebo hovězímu 
masu. Víno má výborné předpoklady k archivaci.

r t p w e l s
Hustopečsko suché NE 16–18 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 2,2 g/l • kyseliny: 4,7 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 29,6 g/l

r t p w e y l
Hustopečsko suché NE 16–18 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 3,9 g/l • kyseliny: 4,4 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 29,3 g/l

Vína přívlastková s označením Ještěrka zelená, 
Ledňáček říční a Rosnička zelená
Vína označená samolepkou „ještěrka zelená“ latinsky Lacerta viridis jsou vyráběna z hroznů z viničních 
tratí, které jsou současně i teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená se v České 
republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté krajině. Na Znojemsku jsou to i vinice na kamenitém podloží 
v povodí meandrující řeky Dyje. 
Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách přírodou překrásně zbarveného modrooranžo-
vého mystického „ledňáčka říčního“ latinsky Alcedo atthis, označovaného také jako královského rybáře 
„Kingfisher“. Ledňáček jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod, symbolizuje i způsob čisté výroby vína. 
To znamená zchlazení hroznů na 4 °C po dobu několika dnů (tzv. cryomacerace) a dále lisování, odkalení, 
kvašení – to vše čistě a za studena.
Rosnička je často spojovaná s předpovědí počasí. Právě počasí má v každém ročníku rozhodující vliv 
na charakter vín. Vína, ve kterých je projev počasí nejvýraznější, nesou označení „rosnička zelená“ latin-
sky Hyla arborea.

Katalogové
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, obsah lahve
vinařský region, vinařská obec, viniční trať

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 1371 Rulandské bílé 2021 – Ještěrka zelená
pozdní sběr, suché, 0,75 l
Znojemsko, Hnanice, Fládnická

1371 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0361 Sauvignon 2020 – Ještěrka zelená
pozdní sběr, suché, 0,75 l
Znojemsko, Hnanice, Knížecí vrch

0361 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 1360 Tramín červený 2021 – Ještěrka zelená
pozdní sběr, polosladké, 0,75 l
Znojemsko, Hnanice, U Chlupa

1360 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0324 Veltlínské zelené 2020 – Ledňáček říční
pozdní sběr, suché, 0,75 l
Znojemsko, Krhovice, Skalka

0324 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0331 Sylvánské zelené 2020 – Ledňáček říční
pozdní sběr, suché, 0,75 l
Znojemsko, Miroslav, Weinperky

0331 180 Kč ano 1 080 Kč
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Z 1371. Rulandské bílé 2021, pozdní sběr, č. šarže 1371, 0,75 l

Ochutnejte atraktivní víno ročníku 2021 a oceňte příjemnou vůni po másle, nektarinkách i akátových 
květech. V ústech vedle jarní svěžesti a čistoty objevíte i příchuť po kompotovaném angreštu nebo ze-
lených hruškách. Můžete podávat například ke kuřecímu masu i rybám. Víno má dobré předpoklady 
k archivaci. 

Z 0361. Sauvignon 2020 – Ještěrka zelená, pozdní sběr, č. šarže 0361, 0,75 l

Sauvignon z ročníku 2020 se vám představí atraktivní vůní po citrusových plodech a zahradním ovoci. 
V ústech zaujme svou svěžestí, čistotou a délkou chuťového projevu. Oceníte líbivou příchuť po zelených 
hruškách, nektarinkách, rynglích či pomelu. Můžete podávat například k drůbežímu masu nebo rybám. 
Víno má dobré předpoklady k archivaci. Zlatá medaile na „CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 
2021“, Brusel, Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2021“, Stříbrná medaile na „VÍNO TERRA 
WAG 2021“ Šaĺa, Slovensko.

Z 1360. Tramín červený 2021, pozdní sběr, č. šarže 1360, 0,75 l

Poznejte ušlechtilý Tramín červený, který potěší atraktivní vůní po šeříku, fialkách, kosatcích i ovoci. 
V ústech zaujme svou bohatostí, harmonií a čistotou. Oceníte líbivou příchuť po nektarinkách, banánech 
i  jemnou kořenitost. Můžete vychutnávat například ke kuřecímu masu nebo asijské kuchyni. Víno má 
dobré předpoklady k archivaci.

r t p w e d f
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 6,4 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 24,1 g/l

OCENĚNÉ

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 6,9 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,3 g/l

Katalogové
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, obsah lahve
vinařský region, vinařská obec, viniční trať

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 0366 Semillon 2020 – Ledňáček říční
pozdní sběr, suché, 0,75 l
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů

0366 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0328 Ryzlink vlašský 2020 – Rosnička zelená
pozdní sběr, suché, 0,75 l
Hustopečsko, Hustopeče, Růženy

0328 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0351 Ryzlink rýnský 2020 – Rosnička zelená
pozdní sběr, suché, 0,75 l
Hustopečsko, Hustopeče, Na výsluní

0351 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0345 Kerner 2020 – Rosnička zelená
pozdní sběr, polosuché, 0,75 l
Znojemsko, Hnanice, Knížecí vrch

0345 180 Kč ano 1 080 Kč

r t p w e d x
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 21,1 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 24,9 g/l
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Z 0324. Veltlínské zelené 2020 – Ledňáček říční, pozdní sběr, č. šarže 0324, 0,75 l

Nechejme se unést příjemnou svěžestí a lehkostí Veltlínu zeleného z viniční tratě Skalka. Nabízí k obdivu 
svůj čistý odrůdový charakter, jenž je ve vůni reprezentován směsicí jemných květinových a ovocných tónů. 
Na patře má víno elegantní harmonický projev s decentním kořenitým závěrem. Tento veltlín zelený bude 
jistě vhodným partnerem k lehčím typům jídel. Mějme jej rádi jako mladé a stálé květnaté. Zlatá medaile 
na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Zlatá medaile na „O HUSTOPEČSKOU PE-
ČEŤ 2022“, Zlatá medaile na „CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES RED AND WHITE 2022“, Itálie.

Z 0331. Sylvánské zelené 2020 – Ledňáček říční, pozdní sběr, č. šarže 0331, 0,75 l

Atraktivní Sylvánské zelené z ročníku 2020 tradičně potěší příznivce ledňáčkových vín líbivou vůní 
po citrusových plodech a angreštu. Na jazyku oceníte harmonii a čistotu chuťového projevu, svěžest jarně 
vzletných kyselin a příjemnou ovocnou příchuť po tropických plodech. Můžete podávat například ke ku-
řecímu masu nebo rybám. Víno má potenciál k nazrávání. Pečeť kvality na „AWC VIENNA 2021“, Vídeň, 
Stříbrná medaile na „LE MONDIAL DES VINS BLANCS 2021“, Strasbourg, Francie, Stříbrná medaile 
na „SALON VÍN ČR" pro rok 2022.

Z 0366. Semillon 2020 – Ledňáček říční, pozdní sběr, č. šarže 0366, 0,75 l

Užijte si Semillon z ročníku 2020, je ohromující od prvního přivonění až do posledního doušku. Ve vůni 
objevíte atraktivní tóny po tropickém ovoci a fialkách. V ústech je svěží, dravý, čistý a nabytý příchutěmi 
po citrusech, rynglích a angreštu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Je nádherné 
jako mladé a svěží, lze však i archivovat. Pečeť kvality na „AWC VIENNA 2021“, Vídeň.

Z 0328. Ryzlink vlašský 2020 – Rosnička zelená, pozdní sběr, č. šarže 0328, 0,75 l

Střídání chladných nocí a teplých dní v ročníku 2020 dalo tomuto „vlašáku“ příjemný charakter. Vůni letních 
jablíček a bílého rybízu doprovází chuť zahradního bobulového ovoce. Jemný zbytkový cukr souzní s pikantní 
kyselinkou, která vás zve k dalšímu doušku. Můžete podávat například k bílému masu, dravé rybě nebo jemným 
sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 
2022“, Stříbrná medaile na „CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES RED AND WHITE 2022“, Itálie.

Z 0351. Ryzlink rýnský 2020 – Rosnička zelená, pozdní sběr, č. šarže 0351, 0,75 l

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 1–2 roky ANO

zbytkový cukr: 6,0 g/l • kyseliny: 7,0 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 22,8 g/l

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 1–2 roky ANO

zbytkový cukr: 6,3 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 20,0 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 1–2 roky ANO

zbytkový cukr: 6,0 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 25,0 g/l

r t p w e d f s
Hustopečsko suché NE 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 7,1 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,1 g/l

r t p w e d f
Hustopečsko suché NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 6,5 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 25,5 g/l
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Poznejte Ryzlink rýnský z ročníku 2020 a užijte si jeho příjemnou vůni po vyzrálém ovoci, květinách 
a medu. V ústech potěší svěžestí, čistotou, mohutností a délkou chuťového projevu. Zaznamenáte příchuť 
po zeleném banánu, angreštu nebo ananasu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. 
Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Z 0345. Kerner 2020 – Rosnička zelená, pozdní sběr, č. šarže 0345, 0,75 l

Pozdní odrůda Kerner dokáže v našich končinách ideálně zúročit každý slunečný den a nabízí tak vždy 
ke zpracování krásné hrozny. Po přivonění objevíte tóny po máslových hruškách a kompotovaných me-
ruňkách. V ústech je toto víno svůdné, hladké a jemně nasládlé. Zaujme příjemnou příchutí po rozinkách 
a tropických plodech. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům. Má velmi 
dobré předpoklady k archivaci. Zlatá medaile na „FESTWINE 2021“, Brno, Stříbrná medaile na „GREAT 
AMERICAN IWC 2021“ New York, USA, Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2021“.

Z 0350. Ryzlink rýnský 2020, pozdní sběr, č. šarže 0350, 0,75 l

Ikonická vinice Šobes a odrůda Ryzlink rýnský dávají pravidelně vína hodná králů. Nejinak tomu je 
v ročníku 2020 vyznačujícím se elegancí, bohatostí a výraznou mineralitou. Harmonická vůně před vás 
pozvolna nechává vystoupit citrusy, citrusovou kůru, křížaly, sušené meruňky, akátový med a typickou 
mineralitu. Svěží a harmonická chuť odráží aromatický profil, kdy přechází od zralé limetky přes koláč 
s jablky a hruškami k rozinkám, aby opět nechala vystoupit citrusové kyselince svádějící k dalšímu napití. 
Můžete podávat k rybám nebo kvalitním sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Z 0327. Ryzlink vlašský 2020, pozdní sběr, č. šarže 0327, 0,75 l

OCENĚNÉ

r t p w e d s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 12,5 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 26,3 g/l

Šobeská vína
Katalogové
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena 
za karton 
(6 lahví)

Z 0350 Ryzlink rýnský 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Podmolí, Šobes, 0,75 l

0350 280 Kč ano 1 680 Kč

Z 0327 Ryzlink vlašský 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Podmolí, Šobes, 0,75 l

0327 280 Kč ano 1 680 Kč

Z 9338 Rulandské bílé 2019, výběr z hroznů, polosuché
Znojemsko, Podmolí, Šobes, 0,75 l

9338 280 Kč ano 1 680 Kč

Z 0315 Rulandské šedé 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Podmolí, Šobes, 0,75 l

0315 280 Kč ano 1 680 Kč

r t p w e f s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 5,0 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 25,2 g/l

r t p w e a h
Znojemsko suché NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 4,3 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 21,5 g/l

OCENĚNÉ
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VÍNA JSOU UZAVŘENA LUXUSNÍM SKLENĚNÝM UZÁVĚREM
Na lahvích jsou stírací testry s orientační vůní jednotlivých typů Sauvignonů.

Sauvignony s označením green, tropical a rouge

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, 
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH

A
rc

hi
va

ce Cena za karton 
(6 lahví)

Z 9340 Sauvignon 2019 – green, 
pozdní sběr, suché
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,75 l

9340 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 9341 Sauvignon 2019 – tropical, 
pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,75 l

9341 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 0382 Cabernet Sauvignon rosé 2020 – rouge, 
pozdní sběr, polosladké
Znojemsko, Slup, Dívčí vrch, 0,75 l

0382 195 Kč ano 1 170 Kč

Ochutnejte Ryzlink vlašský ročníku 2020, který vzešel z malebných a věkem úcty hodných vinic na lo-
kalitě Šobes. Výjimečnost místa i k přírodě šetrné hospodaření na této viniční trati, dává vínu punc 
vinařského klenotu, který ležením bude dále získávat na lesku. Ve vůni objevíte příjemné tóny po letním 
ovoci, lipovém květu a bylinkách. V ústech potěší svou svěžestí, čistotou a délkou chuťového projevu. 
Příjemná je příchuť po rynglích, citrusových plodech i typická minerálnost. Můžete podávat například 
ke kvalitním sýrům, těstovinám i specialitám z vepřového masa. Víno mám velmi dobré předpoklady 
k archivaci. Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2021“ 
USA, Bronzová medaile na „TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2021“, USA, Bronzová 
medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“.

Z 9338. Rulandské bílé 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9338, 0,75 l

Ušlechtilost, výjimečnost, noblesa a respekt k moudrosti předků, takové myšlenky vyvstanou již při prvním 
přivonění k tomuto krásnému vínu z vyhlášené lokality Šobes. Najděte si vhodnou příležitost pokochat se 
atraktivními vůněmi po čerstvém másle, vypečené kůrce chleba a vlašském ořechu. V každém doušku oceníte 
harmonii, čistotu a bohatost chuťového projevu i příjemnou příchuť po rynglích a kompotovaném angreštu. 
Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Z 0315. Rulandské šedé 2020, pozdní sběr, č. šarže 0315, 0,75 l

Vína z vinice Šobes jsou sama o sobě unikátní a ani tento ročník není výjimkou. Nejvíce potěšíme mi-
lovníky vín s nižším zbytkovým cukrem, neboť tento „šeďák“ je krásně suchý. Víno zaujme bohatou od-
růdovou barvou podobnou lipovému medu. Vůně je charakteristická, ušlechtilá s tóny meruněk a kdoulí. 
Chuť je výrazná, plná, vnímáte na jazyku medový tón a herbální projev vína, který se po několika letech 
nazrávání ještě více umocňuje a roste do krásy. Doporučujeme podávat například k vyzrálým sýrům či 
tučnější rybě. Víno má výborné předpoklady k archivaci.

r t p w e d f
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 12,6 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 22,8 g/l

r t p w e s f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 6,8 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,2 g/l
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Z 9340. Sauvignon 2019 – green, pozdní sběr, č. šarže 9340, 0,75 l

Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, 
viniční trať, ročník, způsob pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína. V tomto Sauvignonu lze 
nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně angrešt, chřest, hrášek, posečenou trávu, černý rybíz, kopřivu, 
papriku, rajčatový list a mnoho dalších „zelených“ vůní. Technologie vlastní výroby vína byla směřována 
tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce zelená. Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně skupinou 
v hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Moravské Sauvignony, 
které jsou zde velice oblíbené, lze směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku. Na etiketě je použito 
dílo od Josefa Velčovského s názvem „Golf s výhledem na vinici U tří dubů“ ze sbírky obrazů v Louckém 
klášteře ve Znojmě. Stříbrná medaile na „FESTWINE 2020“, Brno, Stříbrná medaile na „FESTWINE 
2020“, Brno.

Z 9341. Sauvignon 2019 – tropical, pozdní sběr, č. šarže 9341, 0,75 l

Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, 
viniční trať, ročník, způsob pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína. V tomto Sauvignonu lze 
nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně tropické tóny připomínající ananas, grapefruit, banán, bros-
kev, limetku, papayu, mango a mnoho dalších „tropických“ plodů. Technologie vlastní výroby vína byla 
směřována tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce tropická. Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně 
skupinou v hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Moravské 
Sauvignony, které jsou zde velice oblíbené, lze směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku. Na eti-
ketě je použito dílo od Josefa Velčovského s názvem „Víno je v tom nevinně“ ze sbírky obrazů v Louckém 
klášteře ve Znojmě. Zlatá medaile na „FESTWINE 2020“, Brno, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ 
pro rok 2021, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Zlatá medaile 
– zařazeno do „SALON VÍN ČR“ pro rok 2022.

Z 0382. Cabernet Sauvignon rosé 2020 – rouge, pozdní sběr, 
č. šarže 0382, 0,75 l

Růžový nasládlý Cabernet Sauvignon, ve světě zvaný také Cabernet rouge, vyrobený ve Znovínu, příjemně 
rozšiřuje chuťové spektrum a rozmanitost našich vín se sauvignonovými vůněmi. Lahodné rosé z ročníku 
2020 osloví každého milovníka svěžích vín s atraktivní a pestrou aromatikou připomínající tropické 
ovoce, kompotované jahody a lesní maliny. Jahody se šlehačkou objevíte i v chuti tohoto svůdného vína. 
Příjemná vůně v tomto víně je tvořena převážně skupinou v hroznech přítomných aromatických látek me-
thoxypyrazinu a těkavých thiolů. Na etiketě je použito dílo od akademického malíře Josefa Velčovského 
s názvem „Vinohrad ukládající se k spánku“ ze sbírky obrazů Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě. 
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Vítěz kategorie na „JARO-
VÍN ROSÉ 2022“, Velké Pavlovice, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ pro rok 2022.

r t p w e d f
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 5,1 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 21,5 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d f
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 7,0 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 22,2 g/l

OCENĚNÉ

r t p w e d g
Znojemsko polosladké ANO 8–10 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 26,0 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 21,0 g/l
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Vína řady DUEL
Vybraná šarže přívlastkově vyzrálého Rulandského modrého byla z nerezové nádoby o objemu 10 000 
litrů rozčerpána jako mladé víno do dvou velkých dřevěných nevypálených, tedy nebarikových sudů. 
Víno pak osm měsíců nazrávalo v 5 000 litrovém akátovém a 5 000 litrovém dubovém sudu. Rozdílné sudy, 
ve kterých Rulandské modré pomalu nazrávalo, pak vtiskly každému trochu jiný, jedinečný charakter. 
Ochutnejte a porovnejte… Na etiketě je použito dílo malíře Jiřího Slívy s názvem „DUEL“ ze sbírky ob-
razů Znovínu Znojmo v Louckém klášteře ve Znojmě. 

Z 7337. Ryzlink rýnský 2017 – Robinia – výběr z hroznů, č. šarže 7337, 0,75 l

Vína nazrávala ve velkých dřevěných akátových sudech, které podmalovávají chuť i vůni bílých vín jemně 
limetkovými a květinkovými tóny a dávají vínu strukturu a komplexnost. Robinia pseudoacacia L. je latinský 
název pro trnovník akát. Víno má výborné předpoklady k archivaci. Zlatá medaile na „GREAT AMERICAN 
INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2018“, USA, Zlatá medaile na „OENOFORUM 2018“, Brno, 
Zlatá medaile na „AWC VIENNA 2018“, Vídeň, Bronzová medaile na „CANBERRA INTERNATIONAL 
RIESLING CHALLENGE 2018“, Austrálie, Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL 
WINE COMPETITION 2018“, USA, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2019“ – znojemská podob-
last, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ – znojemská podoblast, Velká zlatá medaile na „NÁ-
RODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ pro rok 2022.

Z 8415. Cabernet Sauvignon 2018 – Robus, výběr z hroznů, č. šarže 8415, 0,75 l

Vína nazrávala v dřevěných dubových sudech o objemu 600 l. Dřevo umožňuje vínu dýchat a ideálně se 
tak rozvíjet do krásy. Robus je dříve používaný název pro dub, jehož dřevo svou vůní a obsahem tříslovin 
příjemně podmalovává charakter červených vín atraktivními karamelovými, vanilkovými i kouřovými 
tóny. Podporuje jeho přirozenou strukturu, robustnost a komplexnost. Toto velké víno je skvělým partne-
rem pro sváteční chvíle i ideálním typem pro snoubení s jídlem i dezerty v gastronomii. Toto víno se může 
pochlubit mnoha úspěchy na tuzemských i zahraničních soutěžích a má výborné předpoklady k archivaci. 
Stříbrná medaile na „FESTWINE 2020“, Brno, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2020“, 
Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2020“, Vídeň, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ 
– znojemská podoblast, Stříbrná medaile na „FESTWINE 2021“, Brno.

r t p w e a s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 9,4 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 24,0 g/l

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 0,7 g/l • kyseliny: 5,6 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 28,7 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

Exkluzivní řada Robinia a Robus
Katalogové
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, 
zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH

A
rc

hi
va

ce Cena za karton 
(6 lahví)

Z 7337 Ryzlink rýnský 2017 Robinia
výběr z hroznů, polosuché
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,75 l

7337 380 Kč ano 2 280 Kč

Z 8415 Cabernet Sauvignon 2018 Robus
výběr z hroznů, suché
Znojemsko, Slup, Dívčí vrch, 0,75 l

8415 380 Kč ano 2 280 Kč
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Z 8413. Rulandské modré 2018 – DUEL AKÁT, výběr z hroznů, č. šarže 8413, 0,75 l

Seznamte se s atraktivním Rulandským modrým ve vysokém přívlastku, jež bylo vyrobeno tradičním 
způsobem nazráváním ve velkém akátovém nevypáleném sudu o objemu 5 000 litrů. Víno vyzrálo do krásy 
a ušlechtilosti. Po přivonění objevíte příjemnou vůni po třešních, višních nebo ostružinách. V ústech je víno 
noblesní, sametově hladké, s harmonickou tříslovinou a líbivou příchutí po vyzrálém lesním ovoci. Můžete 
podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Z 8412. Rulandské modré 2018 – DUEL DUB, výběr z hroznů, č. šarže 8412, 0,75 l

Poznejte atraktivní Rulandské modré ve vysokém přívlastku, jež bylo vyrobeno tradičním způso-
bem nazráváním ve velkém dubovém nevypáleném sudu o objemu 5 000 litrů. Víno vyzrálo do krásy 
a ušlechtilosti. Po přivonění objevíte příjemnou vůni po sušené arónii, tabáku a lékořici. V ústech je 
víno tělnaté, harmonické, s charizmatickou tříslovinou a líbivou stopou po dřevě a příchutí po kvalitní 
čokoládě nebo kávě. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má velmi dobré 
předpoklady k archivaci.

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 1,7 g/l • kyseliny: 4,7 g/l • alkohol: 13,5 % • extrakt bez cukru: 34,0 g/l

Katalogové
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, 
zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví)

Z 8413 Rulandské modré 2018 – DUEL AKÁT
výběr z hroznů, suché
Znojemsko, Hnanice, Knížecí vrch, 0,75 l

8413 260 Kč ano 1 560 Kč

Z 8412 Rulandské modré 2018 – DUEL DUB
výběr z hroznů, suché
Znojemsko, Hnanice, Knížecí vrch, 0,75 l

8412 260 Kč ano 1 560 Kč

r t p w e l y
Znojemsko suché NE 16–18 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 1,7 g/l • kyseliny: 4,6 g/l • alkohol: 13,5 % • extrakt bez cukru: 34,0 g/l

N
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5 000 L
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A
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S U D U
AKÁTOVÉM5 000 L

K 690. výročí založení kláštera na Starém Brně Znovín Znojmo v roce 2013 poprvé vyrobil Jubilejní vína 
augustiniánského opata. Znovín Znojmo vyrábí jubilejní vína se souhlasem 11. augustiniánského opata 
Lukáše. Vína jsou vyráběna z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti. Víno se tak vyznačuje plností 
a mimořádnými chuťovými vlastnostmi. Původ i cukernatost hroznů ověřila Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce, technologii výroby vína schválil 11. augustiniánský opat, aby víno odpovídalo požadav-
kům Kodexu kanonického práva na mešní víno. Osobní znak 11. opata Lukáše obsahuje písmeno E jako 
upomínku zakladatelky kláštera na Starém Brně královny Elišky Rejčky. Je zde i planoucí srdce protknuté 
šípem a kniha jako slovo Boží, které proniklo srdcem i duší.

Jubilejní vína 11. augustiniánského opata

Katalogové
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, obsah lahve
vinařský region, vinařská obec, viniční trať

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví) 

Z 9350 Tramín červený 2019
výběr z hroznů, polosladké, 0,75 l
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů

9350 195 Kč ano 1 170 Kč
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Vína VOC Znojmo

Katalogové
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, 
zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
 (6 lahví)

Z 0323 Veltlínské zelené 2020 – VOC Znojmo
Víno Originální Certifikace, suché
Znojemsko, Vrbovec, Waldberg, 0,75 l

0323 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 1315 Veltlínské zelené 2021 – VOC Znojmo
Víno Originální Certifikace, suché
Znojemsko, Krhovice, Skalka, 0,75 l

1315 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 0353 Ryzlink rýnský 2020 – VOC Znojmo
Víno Originální Certifikace, suché
Znojemsko, Slup, Dívčí vrch, 0,75 l

0353 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 0358 Sauvignon 2020 – VOC Znojmo
Víno Originální Certifikace, suché
Znojemsko, Havraníky, Staré vinice, 0,75 l

0358 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 9344 Sauvignon 2019 – VOC Znojmo
Víno Originální Certifikace, suché
Znojemsko, Tasovice, Kamenný vrch, 0,75 l

9344 190 Kč ano 1 140 Kč

Z 1344 Sauvignon 2021 – VOC Znojmo
Víno Originální Certifikace, suché
Znojemsko, Tasovice, Kamenný vrch, 0,75 l

1344 190 Kč ano 1 140 Kč

VOC ZNOJMO – vína originální certifikace. Jsou to výjimečně aromatická vybraná vína z odrůd Sau-
vignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené, při jejichž výběru se upřednostňuje originalita a původ vína, 
tedy Terroir. VOC ZNOJMO je vůbec prvním takzvaným apelačním systémem v České republice! 

Z 0323. Veltlínské zelené 2020, VOC Znojmo, č. šarže 0323, 0,75 l

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 5,7 g/l • kyseliny: 6,3 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 24,0 g/l

OCENĚNÉ

Z 9350. Tramín červený 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9350, 0,75 l
Jubilejní víno 11. augustiniánského opata

Kdo hledá něco výjimečného z kategorie aromatických odrůd, jistě nemine bez povšimnutí tento nád-
herný Tramín červený ze Stošíkovic. Aromatická i chuťová stránka vína je doslova nabitá atraktivními 
tóny po vyzrálém a šťavnatém ovoci, omamných květech šeříků a růží, rozinkách a vánočním koření. Je to 
víno s mohutným tělem, dokonalou harmonií a čistotou, víno, které vás bude těšit do posledního doušku. 
Můžete vychutnávat k dezertu nebo ke specialitám z kuřecího masa. Víno má výborné předpoklady k ar-
chivaci. Stříbrná medaile na „VINUM JUVENALE 2020“, Brno, Stříbrná medaile na „O HUSTOPEČ-
SKOU PEČEŤ 2021“, Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2021“, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ 
SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2022“, Bron-
zová medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“.

r t p w e d g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 25,3 g/l • kyseliny: 7,4 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 25,9 g/l

OCENĚNÉ
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Veltlínské zelené z ročníku 2020 jistě oceníte pro jeho bohatou ovocnou vůni po letních jablkách, citruso-
vých plodech a rynglovém kompotu. V ústech potěší harmonií, čistotou a bohatostí chuti i typickou ko-
řenitostí, pepřovostí a líbivými tóny po angreštu a zelené hrušce. Můžete podávat například ke kuřecímu 
masu nebo rybám. Víno má dobré předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 
2021“, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Stříbrná medaile 
na „AWC VIENNA 2021“, Vídeň, Stříbrná medaile na „TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETI-
TION 2021“, USA, Zlatá medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 
2021“ USA, Zlatá medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“, Stříbrná medaile na „SALON VÍN 
ČR" pro rok 2022.

Z 1315. Veltlínské zelené 2021, VOC Znojmo, č. šarže 1315, 0,75 l

Poznejte atraktivní Veltlínské zelené z ročníku 2021, které potěší bohatou vůní po citrusovém ovoci, an-
greštu i akátovém květu. V ústech zaujme svou čistotou, harmonií a příjemnou svěžestí. Oceníte příchuť 
po letním jablku, zelených rynglích i jemnou minerálnost. Můžete podávat například ke kuřecímu masu 
nebo rybám. Víno má dobré předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „VINUM JUVENALE 2021“, 
Brno, Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2022“, Stříbrná medaile na „DANUBE WINE CHA-
LLENGE 2022", Slovensko.

Z 0353. Ryzlink rýnský 2020, VOC Znojmo, č. šarže 0353, 0,75 l

Poznejte krásný ryzlink s ušlechtilou vůní po jádrovém ovoci, rozinkách a včelím vosku. V ústech potěší 
harmonií a čistotou chuťového projevu i příjemnými tóny po rynglovém kompotu či nektarince. Můžete 
vychutnávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má velmi dobré předpoklady pro archivaci. 
Zlatá medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“.

Z 0358. Sauvignon 2020, VOC Znojmo, č. šarže 0358, 0,75 l

Sauvignon z ročníku 2020 potěší hned při prvním přivonění bohatostí a krásou aromatického projevu, 
po kterém se vám vybaví černý rybíz, kopřivy a angrešt. V ústech je dokonale čistý, mohutný, svěží, pří-
jemně suchý, s tóny po rynglích, zelených banánech a rozinkách. Můžete podávat například k rybám nebo 
kuřecímu masu. Víno má dobré předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „CONCOURS MONDIAL 
DU SAUVIGNON 2021“, Brusel, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2021“, Stříbrná medaile 
na „FESTWINE 2021“, Brno, Bronzová medaile na „DECANTER WORLD WINE AWARDS 2021“, 
Londýn, Stříbrná medaile na „GREAT AMERICAN IWC 2021“, New York, USA, Stříbrná medaile 
na „GRAND PRIX VINEX 2021“, Zlatá medaile na „OENOFORUM 2021“, Lednice, Zlatá medaile 
na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast, Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 
2021“, Vídeň, Zlatá medaile na „LE MONDIAL DES VINS BLANCS 2021“, Strasbourg, Francie, Zlatá 
medaile na „BERLINER WEIN TROPHY 2021“, Německo, Zlatá medaile na „PORTUGAL WINE 
TROPHY 2021“, Portugalsko, Stříbrná medaile na „CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 2022“, 
Portugalsko, Zlatá medaile na „VÍNO BOJNICE 2022“, Slovensko.

r t p w e d f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 5,5 g/l • kyseliny: 6,8 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 29,4 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e f d
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 6,0 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,2 g/l

r t p w e a f
Znojemsko suché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 3,6 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,2 g/l

OCENĚNÉ
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Z 9377. Cabernet Sauvignon rosé 2019, jakostní, č. šarže 9377, 0,75 l

Ochutnejte růžový Cabernet Sauvignon z našich vinic na Dívčím vrchu z ročníku 2019. Hrozny krásně 
vyzrály a společně s umem našich vinařů a možnostmi špičkové technologie daly vínu dravost, pestrost, 
svěžest, atraktivitu a bohatost aromatických i chuťových projevů. Ve vůni objevíte, jahody, maliny, 
nektarinky. V chuti pak oceníte jemnou nasládlost zbytkového cukru a jarní svěžest kyselin. Příjemná 
ovocnost a bohatá chuť bude provázet každých váš doušek. Můžete podávat například k drůbežímu masu 
nebo jemným sýrům. Díky šroubovému uzávěru si víno déle podrží svou svěžest a mladost. Velká zlatá 
medaile a Vítěz kategorie růžových vín na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2020“ – znojemská podoblast, 
Stříbrná medaile na „VÍNO BOJNICE 2020“, Slovensko, Zlatá medaile na „CONCOURS MONDIAL 
DE BRUXELLES ROSE 2022“, Španělsko, Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2022“, Zlatá 
medaile na „JAROVÍN ROSÉ 2022“, Velké Pavlovice.

r t p w e d s
Znojemsko polosladké ANO 8–10 °C 1–2 roky ANO

zbytkový cukr: 17,5 g/l • kyseliny: 7,0 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 20,5 g/l

OCENĚNÉ

Růžová vína  vína jsou uzavřena šroubovým uzávěrem
Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton  
(6 lahví 0,75 l) 

Z 9377 Cabernet Sauvignon rosé 2019, jakostní víno, polosladké
Znojemsko, Slup, Dívčí vrch, 0,75 l

9377 120 Kč ano 720 Kč

Z 0423 Rulandské modré rosé 2020, jakostní víno, suché
Hustopečsko, Hustopeče, Na výsluní, 0,75 l

0423 120 Kč ano 720 Kč

Z 0383 Cabernet Sauvignon rosé 2020, pozdní sběr, polosuché
Hustopečsko, Křepice, Achtele, 0,75 l

0383 170 Kč ano 1 020 Kč

Z 9344. Sauvignon 2019, VOC Znojmo, č. šarže 9344, 0,75 l

Sauvignon z ročníku 2019 je romantický, jemný, s příjemnými tóny po broskvích, angreštu a citrusech. V ús-
tech je dokonale hladký a harmonický, s líbivou ovocnou příchutí a lehkou minerálností v dochuti. Je to víno, 
které si zaslouží pro své plné rozvinutí čas, klid a úctu. Můžete podávat například k rybám nebo kuřecímu 
masu. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „VINAGORA 2020“, Maďarsko.

Z 1344. Sauvignon 2021, VOC Znojmo, č. šarže 1344, 0,75 l

Oddejte se Sauvignonu z ročníku 2021 a užijte si jeho bohaté vůně po hluchavkách, vinohradnických 
broskvích i zelených hruškách. V ústech ohromí dokonalou harmonií, svůdností a čistotou chuťového 
projevu i příchutí po kompotovaném angreštu a šťavnatých broskvích. Podávejte například k rybám nebo 
kuřecímu masu. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 
2022“, Zlatá medaile na „DANUBE WINE CHALLENGE 2022“, Slovensko.

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e f d
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 4,3 g/l • kyseliny: 6,3 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,8 g/l

r t p w e f d
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 8,1 g/l • kyseliny: 7,8 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 26,8 g/l
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Z 0423. Rulandské modré rosé 2020, jakostní víno, č. šarže 0423, 0,75 l

Potěšte se příjemným růžovým Rulandským modrým z ročníku 2020, které zaujme atraktivní vůní 
po jahodách, malinách a smetaně. V ústech oceníte harmonii, čistotu a krémově hladký chuťový projev 
s příjemnou ovocnou příchutí. Nižší cukr a svěží kyselina vína přímo vybízí kombinovat toto rosé 
s  lahůdkami gastronomie připravenými například z drůbeže, ryb i  těstovin. Díky potenciálu odrůdy 
a šroubovému uzávěru si víno déle podrží svou krásu a svěžest.

Z 0383. Cabernet Sauvignon rosé 2020, pozdní sběr, č. šarže 0383, 0,75 l

Pohlaďte své smysly atraktivním růžovým Cabernetem Sauvignon a oceňte krásu, razanci a pestrost 
jeho aromatického projevu. Zaznamenáte svůdnou vůni po vyzrálých broskvích, lesních malinách 
i tropickém ovoci. V ústech je dokonale hladké, čisté, příjemně svěží a zároveň svůdně nasládlé. Potěší 
příchutí po nektarinkách, ananasu i jahodách. Doporučujeme náležitě vychladit a následně si vychutnat 
například s ovocným dezertem, jemným sýrem nebo lehkou rybou. Rosé je krásné i  svou svěžestí, 
kterou si díky šroubovému uzávěru podrží několik let. Stříbrná medaile na „JAROVÍN ROSÉ 2022“, 
Velké Pavlovice.

r t p w e d f h
Hustopečsko suché NE 10–12 °C 2–4 roky ANO

zbytkový cukr: 6,6 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 20,8 g/l

r t p w e f s b
Hustopečsko polosuché ANO 10–12 °C 2–4 roky ANO

zbytkový cukr: 14,9 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 20,5 g/l

Přírodně sladké výběry z hroznů, z bobulí a z cibéb
Katalog.
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton  
(9 lahví 0,5 l)
(6 lahví 0,75 l)

Z 7334 Ryzlink rýnský 2017, výběr z bobulí, sladké
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,5 l

7334 195 Kč ano 1 755 Kč

Z 7370 Rulandské šedé 2017, výběr z bobulí, sladké
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,5 l

7370 195 Kč ano 1 755 Kč

Z 9332 Hibernal 2019, výběr z bobulí, sladké
Znojemsko, Vrbovec, U sv. Urbana, 0,5 l

9332 195 Kč ano 1 755 Kč

Z 8378 Pálava 2018, výběr z bobulí, sladké
Znojemsko, Vrbovec, Šác, 0,5 l

8378 195 Kč ano 1 755 Kč

Z 9313 Pálava 2019, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,5 l

9313 160 Kč ano 1 440 Kč

Z 8372 Tramín červený 2018, výběr z hroznů, sladké
Znojemsko, Miroslav, Weinperky, 0,5 l

8372 160 Kč ano 1 440 Kč

Z 9352 Tramín červený 2019, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,5 l

9352 160 Kč ano 1 440 Kč

Z 7357 Tramín červený 2017, výběr z cibéb, sladké
Znojemsko, Strachotice, Dívčí vrch, 0,5 l

7357 280 Kč ano 2 520 Kč

OCENĚNÉ
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Z 7334. Ryzlink rýnský 2017, výběr z bobulí, č. šarže 7334, 0,5 l

Velké víno z vyzrálých hroznů ročníku 2017 z uznávané vinice U tří dubů, zrozené v péči pana sklepmis-
tra Petra Drozda a týmu Křížového sklepa v Příměticích. Nechte se tímto Ryzlinkem rýnským okouzlit. 
Ve vůni vás osloví tóny po rozinkách, medu a kvetoucí lípě. V ústech ohromí svou bohatostí, čistotou, 
svůdností, svěžestí a příchutí po kompotovaných meruňkách, vyzrálých hruškách i vanilce. Takové víno 
se nepije každý den. Můžete vychutnávat například ke kuřecím specialitám, kvalitním sýrům nebo slav-
nostním dezertům. Víno má výborné předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „VINAŘSKÉ LITO-
MĚŘICE 2019“, Zlatá medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2021“, Šampion přírodně sladkých vín 
na „GALERIE RYZLINKŮ RÝNSKÝCH 2021“, Jevišovice.

Z 7370. Rulandské šedé 2017, výběr z bobulí, č. šarže 7370, 0,5 l

Vychutnejte si sladké Rulandské šedé ve vysokém přívlastku, které vzešlo z krásných vinic viniční tratě 
Dívčí vrch. Po přivonění zaujme svůdnou vůní po medu, rozinkách a opojné lilii. V ústech pohladí líbi-
vým zbytkovým cukrem vyváženým svěží kyselinou. Oceníte čistotu a délku chuťového projevu i atrak-
tivní příchuť po šťavnatém ananasu, voňavém banánu a sušených brusinkách. Můžete podávat například 
ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům. Víno má výborné předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile 
na „GRAND PRIX VINEX 2018“.

Z 9332. Hibernal 2019, výběr z bobulí, č. šarže 9332, 0,5 l

Nechte se unést sladkým a krásně harmonickým Hibernalem ve vysokém přívlastku z nádherných vinic 
viniční trati U sv. Urbana. Po přivonění zaujme typicky kořenitý a celkově extraktivní projev s vůní 
černého rybízu a vyzrálých meruněk. V chuti příjemně ohromí medový zbytkový cukr vyvážený svěží 
kyselinou s příchutí kompotovaného ananasu a broskve. Víno si nejlépe si vychutnáte ve chvílích pohody 
k dezertům nebo i samotné. Má výborné předpoklady k archivaci.

Z 8378. Pálava 2018, výběr z bobulí, č. šarže 8378, 0,5 l

Bohatá Pálava z jihu znojemského vinařského regionu po přivonění zaujme atraktivní vůní po vyzrálých 
broskvích, rozinkách i opojné lilii. V ústech vás ohromí svůdností zbytkového cukru, svěží kyselinou 
a příjemnou příchutí po ananasu, šťavnatých nektarinkách nebo meruňkové marmeládě. Můžete podávat 
například ke kuřecímu masu nebo kvalitním zrajícím sýrům. Víno má výborné předpoklady k archivaci. 
Bronzová medaile na „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA, Zlatá 
medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2019“, Stříbrná medaile na „GREAT AMERICAN INTERNATI-
ONAL WINE COMPETITION 2019“, USA, Zlatá medaile na „LEDNICKÉ VINNÉ TRHY 2021“, Zlatá 
medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2021“ Paříž.

OCENĚNÉ

r t p w e d s
Znojemsko sladké ANO 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 77,4 g/l • kyseliny: 8,5 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 36,5 g/l

r t p w e d s g
Znojemsko sladké NE 8–10 °C 10–12 let ANO

zbytkový cukr: 59,0 g/l • kyseliny: 7,5 g/l • alkohol: 11,0 % • extrakt bez cukru: 30,9 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d g
Znojemsko sladké NE 10–12 °C 8–10 let ANO

zbytkový cukr: 78,7 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 10,5 % • extrakt bez cukru: 19,8 g/l

r t p w e d g
Znojemsko sladké NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 63,8 g/l • kyseliny: 7,7 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 30,3 g/l
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Z 9313. Pálava 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9313, 0,5 l

Tato Pálava bude jistě pohlazením pro každého milovníka aromatických polosladkých vín. Po přivonění 
objevíte vůně po lilii, kosatci nebo šeříku. V ústech je svůdně nasládlá ale zároveň svěží a vzletná. Velmi 
příjemná je příchuť po banánech, broskvích, medu a vanilce. Ve vůni i chuti zaznamenáte jemnou kořeni-
tost připomínající perník. Můžete podávat například ke kuřecímu masu, jemným sýrům nebo ovocným 
dezertům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Zlatá medaile na „AWC VIENNA 2020“, 
Rakousko, Zlatá medaile na „VINOFORUM 2020“, Chrudim, Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ 
VÍN 2020“ – znojemská podoblast, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2020“, Zlatá medaile 
na „LEDNICKÉ VINNÉ TRHY 2021“, Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2021“, Zlatá me-
daile na „BACCHUS 2021“, Španělsko, Zlatá medaile na „MUVINA 2021“, Slovensko, Zlatá medaile 
na „VINO BOJNICE 2021“, Slovensko, Zlatá medaile na „OENOFORUM 2021“, Lednice, Zlatá medaile 
na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ – Znojemská podoblast, Titul MIMOŘÁDNÉ VÍNO a 5 hvězdiček 
na „TOP 77 VÍN V ČR 2021“, Brno, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2022“.

Z 8372. Tramín červený 2018, výběr z hroznů, č. šarže 8372, 0,5 l

Svůdný Tramín červený z velmi vyzrálých hroznů našich vinic na Weinperkách jistě osloví každého mi-
lovníka této starobylé odrůdy. Po přivonění se představí atraktivní vůní po rozinkách, vánočním koření 
a pivoňkách. V ústech je neodolatelný, mohutný, svěží i lákavě sladký. Příjemné jsou příchutě po vyzrálém 
ovoci i jemná kořenitost. Můžete podávat například k asijské kuchyni i ovocným dezertům. Vino má vý-
borné předpoklady k archivaci. Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2022“, Paříž.

Z 9352. Tramín červený 2019, výběr z hroznů, č. šarže 9352, 0,5 l

Nechte se hýčkat atraktivním polosladkým tramínem z Dívčího vrchu a oddejte se jeho kráse, ušlechti-
losti, mohutnosti a komplexnosti. Po přivonění nabídne paletu vůní po kompotovaném ovoci, opojných 
květinách, vánočním koření i medu. V ústech nabudí vaše chuťové pohárky svůdným zbytkovým cuk-
rem, svěží kyselinou i příchutí po broskvích, ananasu a rozinkách. Tomuto vínu nelze odolat. Můžete 
vychutnávat například k ovocným dezertům, drůbežímu masu a kvalitním sýrům. Víno má velmi dobré 
předpoklady k archivaci. Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ – znojemská podoblast.

Z 7357. Tramín červený 2017, výběr z cibéb, č. šarže 7357, 0,5 l

Poznejte jedinečný Tramín červený z ročníku 2017, který dosáhl na naší vinici na Dívčím vrchu výjimečné 
vyzrálosti. Sladké bobule v sobě koncentrovaly vůni, chuť a noblesu starobylé odrůdy a po šetrném zpracování 
tohoto klenotu si všechnu krásu můžete užívat i Vy. Objevíte atraktivní tóny po opojných květinách, sušeném 
ovoci i vánočním koření. Svede vás medová nasládlost zbytkového cukru vyvážená svěží kyselinou. Můžete 
podávat například k dezertům nebo vychutnávat jen tak samotné. Víno má výborné předpoklady k archivaci. 

r t p w e d s g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 31,1 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 25,8 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 30,3 g/l • kyseliny: 7,2 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,7 g/l

r t p w e x g
Znojemsko sladké ANO 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 56,3 g/l • kyseliny: 8,3 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 36,7 g/l

OCENĚNÉ

r t p w e d g
Znojemsko sladké ANO 8–10 °C 10–12 let ANO

zbytkový cukr: 112,7 g/l • kyseliny: 8,4 g/l • alkohol: 10,5 % • extrakt bez cukru: 38,3 g/l

OCENĚNÉ
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Netradiční odrůdy a zajímavá vína
Katalogové
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve 

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví 0,75 l)

Z 9364 Ryzlink rýnský 2019, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Tasovice, Kamenný vrch, 0,75 l

9364 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 0362 Sauvignon 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Havraníky, Staré vinice, 0,75 l

0362 195 Kč ano 1 170 Kč

Z 0335 Modrý Janek 2020, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Šatov, Na vinici, 0,75 l

0335 160 Kč ano 960 Kč

Z 9328 Viognier 2019, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Havraníky, Staré vinice, 0,75 l

9328 130 Kč ano 780 Kč

Z 9329 Chenin blanc 2019, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Havraníky, Staré vinice, 0,75 l

9329 130 Kč ano 780 Kč

Z 0380 Muškát Ottonel 2020, moravské zemské víno, polosladké
Znojemsko, Hrádek, Pustina, 0,75 l

0380 180 Kč ano 1 080 Kč

Z 0402 Blauburger 2020, moravské zemské víno, polosladké
Znojemsko, Hostěradice, Volné pole, 0,75 l

0402 130 Kč ano 780 Kč

Z 0406 Rulandské modré 2020, moravské zemské víno, sladké
Znojemsko, Slup, Dívčí vrch, 0,75 l

0406 140 Kč ano 840 Kč

Z 9422 Sankt Clemens, víno z rodiny Pinotů – Rulandské bílé, 0,75 l
známkové bílé víno moravské zemské, polosuché, Morava

9422 130 Kč ano 780 Kč

Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2019“, Francie, Zlatá medaile na „FESTWINE 2019“, 
Brno, Zlatá medaile na soutěži „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2019“, Zlatá medaile – zařazeno do „SA-
LON VÍN ČR“ pro rok 2020, Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2020“ v Paříži, Velká 
zlatá medaile na „FESTWINE 2020“, Brno, Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2020“, Zlatá medaile 
na „KRÁL VÍN ČR 2020“, Zlatá medaile na „VINAGORA 2020“, Maďarsko, Zlatá medaile na „OENOFO-
RUM 2020“, Valtice, Velká zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020“ – znojemská podoblast, Zlatá 
medaile na „CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2020“, Česká republika, Speciální ocenění za nej-
lepší bílé víno z ČR na „MICHELANGELO INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS AWARDS 2020“ Kap-
ské Město, Jihoafrická republika, Zlatá medaile na „DECANTER WORLD WINE AWARDS 2020“, Londýn, 
Velká zlatá medaile na „GRAND PRIX AUSTERLITZ 2020“, Brno, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ 
TRHY 2020“, Zlatá medaile na „TERRAVINO IZRAEL 2020“, Ashdod, Velká zlatá medaile na „GRAND 
PRIX VINEX 2021“, Velká zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2021“, Zlatá medaile na „IWCB 
VINARIUM 2021“, Rumunsko, Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2021“ Paříž, Šampion 
soutěže v kategorii sladkých vín a nejlepší víno z ČR na „VINAGORA 2021“, Maďarsko, Velká zlatá medaile 
a Šampion sladkých vín na „VINO BOJNICE 2021“, Slovensko, Velká zlatá medaile na „CONCOURS MON-
DIAL DE BRUXELLES 2021“, Lucembursko, Zlatá medaile na „DECANTER WORLD WINE AWARDS 
2021“, Londýn, Platinová medaile na „GREAT AMERICAN IWC 2021“ New York, USA, Velká zlatá medaile 
na „KRÁL VÍN ČR 2021“, Brno, Velká zlatá medaile na „PARDUBICKÝ FESTIVAL VÍNA 2021“, Zlatá 
medaile na „OENOFORUM 2021“, Lednice, Velká zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – zno-
jemská podoblast, Velká zlatá medaile na „BERLINER WEIN TROPHY 2021“, Německo, Zlatá medaile 
na „PORTUGAL WINE TROPHY 2021“, Portugalsko, Velká zlatá medaile na „TEXAS INTERNATIONAL 
WINE COMPETITION 2021“, USA, Velká zlatá medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE 
COMPETITION 2021“ USA, Velká zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2022“, Paříž, Zlatá 
medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2022“, Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2022“, Velká zlatá 
medaile na „DANUBE WINE CHALLENGE 2022“, Slovensko.
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Z 9364. Ryzlink rýnský 2019, pozdní sběr, č. šarže 9364, 0,75 l

Zavzpomínejte na Znojmo s ušlechtilým vínem odrůdy Ryzlink rýnský. Je bohatý, svěží a pestrý, stejně 
jako náš region. Po přivonění oceníte atraktivní tóny po meruňkách, lipovém květu a akátovém medu. 
V ústech překvapí bohatostí, čistotou, svěžestí a razancí chuťového projevu. Oceníte příchuť po rozin-
kách, broskvích a pomerančové marmeládě. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním 
sýrům. Díky skleněnému uzávěru má víno výborné předpoklady k archivaci. Ryzlinku, jako pozdní 
a na teplo náročné odrůdě, se díky počasí posledních let na Znojemsku velmi daří. Přijeďte ochutnat. 
Zlatá medaile na „GALERIE RYZLINKŮ RÝNSKÝCH 2021“, Jevišovice, Zlatá medaile na „O HUSTO-
PEČSKOU PEČEŤ 2022“.

Z 0362. Sauvignon 2020, pozdní sběr, č. šarže 0362, 0,75 l

Zavzpomínejte na Znojmo s tímto romantickým vínem. Po přivonění objevíte téměř vše, co tato pro 
Znojemsko typická odrůda nabízí, tedy vyzrálé broskve, zelený angrešt nebo ryngle i kořenitý černý rybíz. 
V ústech je víno sametově hladké, ušlechtilé, harmonické, s ovocnou příchutí po meruňkách, nektarin-
kách nebo tropických plodech. Můžete podávat například k rybám nebo kuřecímu masu. Díky skleně-
nému uzávěru má víno výborné předpoklady k archivaci. Sauvignony v okolí Znojma jsou znalci řazeny 
k nejlepším na světě. Přijeďte ochutnat. Bronzová medaile na „DECANTER WORLD WINE AWARDS 
2021“, Londýn, Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2021“, Zlatá medaile na „CONCOURS 
MONDIAL DU SAUVIGNON 2022“, Portugalsko.

Z 0335. Modrý Janek 2020, moravské zemské víno, č. šarže 0335, 0,75 l

Modrý Janek z ročníku 2020 potěší všechny příznivce této netradiční odrůdy, neboť toto víno bude 
od prvního přivonění až do posledního doušku doslova hýčkat vaše smysly. Ve vůni zaujme intenzitou, 
pestrostí a tóny po květinách i vyzrálém ovoci. V ústech pohladí svou harmonií, čistotou, svěžestí a atrak-
tivní příchutí po mandarinkách a letním jablku. Můžete vychutnávat například k těstovinám, jemným 
sýrům i rybám. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e d s
Znojemsko suché NE 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 7,1 g/l • kyseliny: 7,5 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 21,6 g/l

r t p w e d f
Znojemsko suché ANO 10–12 °C 7–9 let ANO

zbytkový cukr: 1,3 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 22,9 g/l

r t p w e h s f
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 7,5 g/l • kyseliny: 6,2 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 26,6 g/l

Katalogové
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve 

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH A
rc

hi
-

va
ce

Cena za karton 
(6 lahví 0,75 l)

Z 0394 Dan Ermite – Veltlínské zelené, 0,75 l
známkové bílé víno moravské zemské, suché, Morava

0394 130 Kč ano 780 Kč

Z 1430 Mont Pré – Sauvignon, 0,75 l
známkové bílé víno moravské zemské, suché, Morava
etiketa Louckého kláštera ve Znojmě

1430 130 Kč ano 780 Kč

Z 26 Denis d’ Or – Cabernet Sauvignon, 0,75 l
známkové červené víno, suché, Moldávie

110 Kč ano 660 Kč
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Z 9328. Viognier 2019, moravské zemské víno, č. šarže 9328, 0,75 l

Potěšte své smysly atraktivním vínem zajímavé starobylé odrůdy Viognier, které vzešlo ze skvěle vyzrá-
lých hroznů ročníku 2019. Krása a ušlechtilost kvalitní suroviny se zrcadlí ve vůni i chuti tohoto bohatého 
vína. Po přivonění vás doslova ohromí pestrostí a intenzitou vůní připomínajících tropické ovoce, citrusy 
a vanilku. V ústech oceníte mohutnost, ušlechtilost a svěžest chuťového projevu. Zaznamenáte příchuť 
po banánech, nektarinkách a liči. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má 
velmi dobré předpoklady k archivaci. Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ pro rok 2021, Pečeť kvality 
na „AWC VIENNA 2021“, Vídeň, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR“ pro rok 2022.

Z 9329. Chenin blanc 2019, moravské zemské víno, č. šarže 9329, 0,75 l

V domácích luzích a hájích netradiční odrůda Chenin blanc je jednou z perliček našeho sortimentu. 
S touto lahví máte možnost ochutnat zástupce ročníku 2019, který vzešel z  ideálně vyzrálých hroznů 
viniční tratě Staré vinice. Po přivonění zaujme bohatostí a ušlechtilostí aromatického projevu s tóny 
po banánech, hruškách a vanilce. V ústech potěší svou harmonií a čistotou i příchutí po broskvích, letním 
jablku a vyzrálých rynglích. Můžete podávat například ke kuřecímu masu, rybám i kvalitním sýrům.

Z 0380. Muškát Ottonel 2020, moravské zemské víno, č. šarže 0380, 0,75 l

Mohutná muškátová vůně okořeněná výraznými citrusovými tóny vás příjemně navnadí k prvnímu doušku. 
Po ochutnání oceníte komplexnost a harmonii chuťového projevu, příjemnou nasládlost zbytkového cukru 
i hravost jarně svěžích kyselin. Velmi svůdná je chuť po krvavých kubánských pomerančích, bergamotové 
kůře, limetce, pomelu, vanilce a mléčném karamelu. Můžete podávat například k ovocným salátům, de-
zertům nebo asijským specialitám. Stříbrná medaile na „MUSCATS DU MONDE 2021“, Francie, Zlatá 
medaile na „GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2022“, USA.

Z 0402. Blauburger 2020, moravské zemské víno, č. šarže 0402, 0,75 l 

Sametově hladký Blauburger z Hostěradic z Volného pole s příjemným zbytkovým cukrem je ideálním partne-
rem pro milovníky kulatých, svůdně nasládlých červených vín. Ve vůni oceníte tóny po kvalitní čokoládě, tma-
vých třešních a povidlech. Líbivý zbytkový cukr vyhladil třísloviny a vyzdvihl atraktivní příchuť po vyzrálých 
malinách, jahodách či ostružinách. Po polknutí doušku se na patře „rozvoní“ sladký karamel. Toto výjimečné 
víno můžete vychutnávat k čokoládovým dezertům, zrajícím sýrům i zvěřině. Víno bude i příjemně nazrávat.

Z 0406. Rulandské modré 2020, moravské zemské víno, č. šarže 0406, 0,75 l 

r t p w e d f s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 7,8 g/l • kyseliny: 7,2 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 22,7 g/l

r t p w e x b g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 3–5 let ANO

zbytkový cukr: 22,6 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,5 % 

r t p w e y s g
Znojemsko polosladké NE 16–18 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 16,8 g/l • kyseliny: 5,3 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,2 g/l

r t p w e d f
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C 6–8 let ANO

zbytkový cukr: 10,0 g/l • kyseliny: 6,3 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 24,6 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t p w e g y
Znojemsko sladké NE 10–12 °C 4–6 let ANO

zbytkový cukr: 57,9 g/l • kyseliny: 4,7 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 26,5 g/l
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Již řadu let můžete z naší produkce nakupovat a vychutnávat červené víno, u kterého si můžete z každého 
doušku užívat příjemnou nasládlost vyššího zbytkového cukru. Představitele tohoto zajímavého typu 
výrobku z ročníku 2020 můžete právě ochutnat. Víno se vyznačuje příjemnou vůní po třešních nebo čo-
koládě. Po ochutnání potěší svůdná sladkost, líbivá tříslovina a sametově hladká dochuť. Lákavá je příchuť 
po vyzrálých ostružinách a borůvkách. Doporučujeme podávat náležitě vychlazené například k čokoládo-
vému dezertu nebo zvěřině. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Z 9422. Sankt Clemens – Rulandské bílé, známkové bílé víno moravské zemské, 0,75 l

K oslavě svatého Klementa Maria Hofbauera připravujeme vína, která jsou jemná, mírně nasládlá a vyrá-
běná ze světoznámých odrůd rodiny Pinotů. Svatý Klement Maria Hofbauer se narodil 26. 12. 1751 na jižní 
Moravě v Tasovicích u Znojma (asi 80 km severně od Vídně). V mládí se mimo jiné vyučil pekařem ve Zno-
jmě, pracoval v Louckém premonstrátském klášteře ve Znojmě, později „poustevničil“ v obci Dyje. Celý 
život zasvětil misionářské práci pro katolickou církev v Polsku, Itálii, Rakousku, Švýcarsku a Německu. 
Ke konci jeho těžkého pracovitého života si neodpustil sklenku dobrého vína pro zdraví. Zemřel ve Vídni 
15. března 1820. Po své smrti se stal patronem Varšavy i Vídně, neboť v Polsku i Rakousku je právem velmi 
uznáván (viz. znaky těchto měst na dobové kresbě na etiketě). Za svatého byl prohlášen 20. 5. 1909. 

Z 0394. Dan Ermite – Veltlínské zelené, známkové bílé víno moravské zemské, 0,75 l

Plné, jemné, příjemně aromatické, hladké víno je vyrobeno z vyzrálých hroznů odrůdy Veltlínské zelené. 
Ve víně je zvýšený obsah transresveratrolu. Resveratrol je flavonoidní přirozená součást vína, které se 
připisuje velký podíl na tzv. „francouzském paradoxu“ tedy velmi nízkém počtu srdečně cévních onemoc-
nění ve státech, kde se pije více vína.

Z 1430. Mont Pré – Sauvignon, známkové bílé víno moravské zemské, 0,75 l

Roku 1121 byl ve Francii v údolí Prémontré založen řád Premonstrátů. Tento řád začal v roce 1190 budovat 
na břehu řeky Dyje Loucký klášter, který byl až do svého zrušení Josefem II. v roce 1784 střediskem vzděla-
nosti i pěstování a výroby vína v celém Českém království. Takto nazvaným vínem chceme připomenout 
slavnou historii Louckého kláštera, do kterého se vrátila kultura a výroba vína. 

Z 26. Denis d’ Or – Cabernet Sauvignon, známkové červené víno, suché, 0,75 l

Ideálně sestavené cuvée světoznámé odrůdy Cabernet Sauvignon s dokonalou harmonií chutí a vůní. 
Po přivonění zaznamenáte „kopřivový“ projev Cabernetu, při ochutnání bohatý projev s pikantní a sou-
časně jemnou tříslovinou. Doporučujeme k tmavým masům, zvláště pak ke zvěřinovým specialitám.

t w e d h j
Morava suché 10–12 °C ANO

zbytkový cukr: 8,1 g/l • kyseliny: 7,0 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 26,8 g/l

t w e d s a f v
Morava suché 10–12 °C ANO

zbytkový cukr: 5,8 g/l • kyseliny: 6,3 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,4 g/l

t w e l y
suché 16–18 °C ANO

r t p w e f s
Morava polosuché NE 10–12 °C 2–4 roky ANO

zbytkový cukr: 7,9 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 21,3 g/l
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Vína Genus Regis

Katalogové
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve 

vč. DPH

A
rc

hi
va

ce Cena za karton 
(9 lahví 0,5 l)

Z 0313 Rulandské šedé 2020, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,5 l

0313 160 Kč ano 1 440 Kč

Z 1364 Tramín červený 2021, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Stošíkovice na Louce, U tří dubů, 0,5 l

1364 160 Kč ano 1 440 Kč

Noblesní vína řady Genus Regis jsou vína královského rodu – svým jménem připomínají slavný historický 
okamžik, kdy roku 1326 český král Jan Lucemburský povolil královskému městu Znojmu obchod se solí 
a vínem. Díky atraktivnímu balení se stanou skvostem každé slavnostní tabule nebo nádherným dárkem. 

Z 0313. Rulandské šedé 2020, výběr z hroznů, č. šarže 0313, 0,5 l

Odměnou pro milovníky svůdných vín s příjemným zbytkovým cukrem bude jistě toto Rulandské šedé 
z nádherných vinic U tří dubů. Po přivonění oceníte ušlechtilost a bohatost aromatického projevu s tóny 
po vyzrálém ovoci. V ústech zaujme svou čistotou, svěžestí, harmonií i  líbivou příchutí po rozinkách 
a medu. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Z 1364. Tramín červený 2021, výběr z hroznů, č. šarže 1364, 0,5 l

Bohatý tramín z ročníku 2021 jistě potěší atraktivní vůní po vánočním koření, vyzrálém ovoci i opojných 
květinách. V ústech ohromí mohutností, harmonií, čistotou a délkou chuti. Kořenitý projev i příchuť 
po broskvích budete vnímat ještě dlouho po polknutí posledního doušku. Víno lze skvěle archivovat. 
Stříbrná medaile na „VÍNO BOJNICE 2022“, Slovensko.

r t p w e d g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 29,8 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 28,7 g/l

Katalogové
číslo

Název sektu
zařazení dle zbytkového cukru, stupeň jakosti, obsah lahve

Cena 
lahve 

vč. DPH
Archivace

Cena za karton  
(6 lahví 0,75 l)

Z 90 Znovín de Lux Brut – Rulandské bílé a Ryzlink vlašský
bílý, suchý, jakostní šumivé víno, Morava, 0,75 l

250 Kč ne 1 500 Kč

Z 91 Znovín de Lux Demi sec – Rulandské bílé a Ryzlink vlašský
bílý, nasládlý, jakostní šumivé víno, Morava, 0,75 l

250 Kč ne 1 500 Kč

Z 92 Znovín Classic Sekt Brut – Veltlínské zelené
bílý, suchý, jakostní šumivé víno, Morava, 0,75 l

220 Kč ne 1 320 Kč

Z 93 Znovín Classic Sekt Demi sec – Veltlínské zelené
bílý, nasládlý, jakostní šumivé víno, Morava, 0,75 l

220 Kč ne 1 320 Kč

Sekty | vyrobené tradiční metodou kvašením v lahvi 
Pro zvýraznění moravského původu vína našich jakostních šumivých vín (sektů) 
lepíme na lahve oficiální logo pro tuzemská vína. 

OCENĚNÉ

r t p w e d s g
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C 5–7 let ANO

zbytkový cukr: 27,6 g/l • kyseliny: 7,6 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 29,0 g/l
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OCENĚNÉ

Mimořádná nabídka starších vín 
v optimální chuťové zralosti za příznivé ceny
Nabídka starších vín, kterou průběžně aktualizujeme je k dispozici na našich webových stránkách. Jedná 
se o vína v řádech desítek nebo stovek lahví menších šarží nebo posledních kusů z dříve nabízených a pro-
dávaných velkých šarží.

Z 90. Znovín de Lux Brut – bílý, 0,75 l, jakostní šumivé víno
Z 91. Znovín de Lux Demi sec – bílý, 0,75 l, jakostní šumivé víno

Tento exkluzivní sekt je vyroben tradiční metodou kvaše-
ním v lahvi z vybraných odrůdových vín Rulandské bílé 
a Ryzlink vlašský. Pikantní kyselinka, která je pro tuto 
oblast typická a vynikající aroma těchto vín dává vzniknout 
tzv. „velkým sektům“. Je určen jak pro slavnostní příležitos-
ti, tak i jako příjemný společník pro běžné chvíle pohody. 

Z 92. Znovín Classic Sekt Brut – bílý, 0,75 l, jakostní šumivé víno
Z 93. Znovín Classic Sekt Demi sec – bílý, 0,75 l, jakostní šumivé víno

Moderní, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy 
Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. Vysokou kvalitu 
tohoto sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína ze 
znojemské vinařské podoblasti, klasická výroba kvašením 
v lahvích i malý objem výroby šumivého vína ve Znovínu. 

Doporučujeme pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy a společenské události. 

Z 116. Znovín de Lux Rosé Demi sec – růžový, 0,75 l, jakostní šumivé víno
Svěží růžový sekt vyrobený tradiční metodou kvašením 
v lahvi jako rosé z modré odrůdy Cabernet Sauvignon roz-
šiřuje spektrum šumivých vín o zajímavé chuťové vjemy. Je 
určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i k odpolednímu 
klidnému posezení, třeba i ke sladkým zákuskům. Stří-

brná medaile na „JAROVÍN ROSÉ 2020“, Hustopeče, Vítěz kategorie na „JAROVÍN ROSÉ 2021“, Velké 
Pavlovice, Zlatá medaile na „KRÁL VÍN ČR 2021“, Brno.

Z 151. Znovín Classic Sekt Demi sec – červený, 0,75 l, jakostní šumivé víno
Sladší, zajímavý, netradiční červený sekt, vyrobený z odrůdy 
Svatovavřinecké. Nadchne milovníky červených vín, kteří 
v tomto klasicky vyrobeném sektu (kvašením v lahvích) 
objeví vůni třešní či švestek a příjemnou pikantnost vyzved-
nutou unikajícími jemnými bublinkami. Doporučujeme pro 

mimořádné události, společenské příležitosti, ale i jako doplněk slavnostního menu.

Katalogové
číslo

Název sektu
zařazení dle zbytkového cukru, stupeň jakosti, obsah lahve

Cena 
lahve 

vč. DPH
Archivace

Cena za karton  
(6 lahví 0,75 l)

Z 116 Znovín de Lux Rosé Demi sec – Cabernet Sauvignon
růžový, nasládlý, jakostní šumivé víno, Morava, 0,75 l

220 Kč ne 1 320 Kč

Z 151 Znovín Classic Sekt Demi sec – Svatovavřinecké
červený, nasládlý, jakostní šumivé víno, Morava, 0,75 l

220 Kč ne 1 320 Kč
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Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
(6 lahví)

L 2036 Ryzlink rýnský 2020, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,75 l

2036 120 Kč 720 Kč

L 2101 Sauvignon 2021, moravské zemské víno, suché
Znojemsko, Božice, Pustina, 0,75 l

2101 120 Kč 720 Kč

L 2035 Chardonnay 2020, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2035 130 Kč 780 Kč

L 1836 Rulandské bílé 2018, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

1836 120 Kč 720 Kč

L 2107 Rulandské šedé 2021, moravské zemské víno, suché
Znojemsko, Božice, Pustina, 0,75 l

2107 130 Kč 780 Kč

L 1903 Muškát moravský 2019, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Borotice, U Auerového kříže , 0,75 l

1903 120 Kč 720 Kč

L 2003 Irsai Oliver 2020, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2003 120 Kč 720 Kč

L 2112 Tramín červený 2021, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2112 130 Kč 780 Kč

L 1927 Pálava 2019, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

1927 130 Kč 780 Kč

L 2036. Ryzlink rýnský 2020, moravské zemské víno, č. šarže 2036, 0,75 l

Víno zlatavě žluté barvy. Vůně je kombinací tónů lipového květu, zelených jablek, kdoulí a citronové kůry. 
Chuť je příjemně svěží, ovocná, plná, s jemně pikantní kyselinkou v závěru. Doporučujeme k lehčím úpra-
vám drůbeže, k telecímu, k rybám, k uzenému masu.

L 2101. Sauvignon 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2101, 0,75 l

Víno světle zelenožluté barvy, ve vůni objevíte tóny kopřiv, angreštu, bezového květu a limetky. Chuť je 
svěží, lehce kořenitá a díky čerstvé kyselince příjemně šťavnatá, dlouhotrvající. Doporučujeme ke stude-
ným předkrmům, k rybám s výraznější úpravou, ke kozímu sýru.

L 2035. Chardonnay 2020, moravské zemské víno, č. šarže 2035, 0,75 l

Moravská zemská vína bílá

r t w d f s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 10,0 g/l • kyseliny: 6,2 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,7 g/l

r t w v f s
Znojemsko suché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 7,2 g/l • kyseliny: 7,3 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,7 g/l

r t w d f l
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 11,7 g/l • kyseliny: 7,0 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 22,9 g/l
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Víno nazlátlé barvy se zelenkavými odlesky, jehož aroma je tvořeno širokou paletou vůní, s tóny zralých 
hrušek, banánů, vanilky a jemným náznakem pražených mandlí a pečeného toastu. Chuť tyto vjemy po-
tvrzuje a je umocněna nádhernou mineralitou a příjemnou kyselinkou v závěru. Doporučujeme k rybám, 
bílým masům, sýrům s bílou plísní.

L 1836. Rulandské bílé 2018, moravské zemské víno, č. šarže 1836, 0,75 l

Víno zlatožluté barvy, s jemnou ovocnou vůní se stopou citrusových plodů, medu a vanilky, s plnou boha-
tou chutí, se svěží kyselinou. Doporučujeme k hutnější úpravě hovězího i vepřového masa, ke krémovým 
polévkám, k sýrům s ušlechtilou plísní.

L 2107. Rulandské šedé 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2107, 0,75 l

Víno zlatavé barvy, s ovocně květinovou vůní, s typickou chlebovinkou a tóny včelího vosku. Chuť je plná, 
hebká, svěží, jemně minerální a příjemně pikantní. Doporučujeme k těžším úpravám drůbeže, ke kořeně-
ným jídlům, ke krémovým polévkám.

L 1903. Muškát moravský 2019, moravské zemské víno, č. šarže 1903, 0,75 l

Víno světle zlatavé barvy, s typickou muškátovou vůní, s jemným nádechem citrusů a vanilky. Chuť vína 
se vyznačuje příjemnou lehkostí, hebkostí a svěžestí, tedy vlastnostmi, jež je činí velmi dobře pitelným. 
Doporučujeme k mořským plodům, lehčím paštikám, či k mírně sladkým dezertům.

L 2003. Irsai Oliver 2020, moravské zemské víno, č. šarže 2003, 0,75 l

Víno zlatavé barvy se zelenkavými odlesky, muškátovou vůní, doplněnou tóny limetky, mandarinkového 
kompotu a grepu. Chuť vína je ovocná, jemně kořenitá, s příjemným zbytkovým cukrem a svěží kyselin-
kou. Doporučujeme k těstovinám, k drůbežímu masu, k hutným sýrům, k jemným dezertům.

L 2112. Tramín červený 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2112, 0,75 l

Víno intenzivní zlatožluté barvy. Vůně je neuvěřitelnou kombinací tónů růží, medu, skořice, hrozinek, 
kompotovaného ovoce. Chuť je mohutná, kořenitá, extraktivní, s dlouhou dochutí. Doporučujeme k paš-
tikám z husích jater, k uzeným rybám, ke kořeněným pokrmům.

r t w l a s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 13,2 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 26,1 g/l

r t w d x f
Znojemsko suché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 5,4 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,9 g/l

r t w a c g
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 8,6 g/l • kyseliny: 5,3 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 20,3 g/l

r t w d h s
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 16,0 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 21,2 g/l

r t w d f x
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 15,7 g/l • kyseliny: 6,1 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,9 g/l
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L 1927. Pálava 2019, moravské zemské víno, č. šarže 1927, 0,75 l

Víno zlatožluté barvy, s vůní růží, muškátu, vanilky a mandarinek. V chuti ovocné, svěží, s jemnou koře-
nitostí a příjemnou kyselinkou, jež je se zbytkovým cukrem v krásné harmonii. Doporučujeme k silněji 
kořeněným jídlům, k ovčím nebo kozím sýrům.

L 1942. Frankovka 2019, moravské zemské víno, č. šarže 1942, 0,75 l

Víno typicky tmavě rubínové barvy s fialovými odlesky, s nádhernou ovocnou vůní černých třešní, 
doplněné vůní zralých ostružin. Chuť je hladká, sametová, příjemně svěží. Doporučujeme k těstovinám 
v kořeněné úpravě, k sýrům s bílou plísní. 

L 1894. Cabernet Moravia 2018, moravské zemské víno, č. šarže 1894, 0,75 l

Tmavě granátová barva, vůně zralého lesního ovoce, doplněná kabernetovými tóny, plná, hebká, same-
tová chuť, jež nabádá k dalšímu doušku, to jsou hlavní devízy tohoto moravského zemského vína. Zkuste 
ho jako předehru k pozdnímu sběru této odrůdy z našich sklepů. Zaručeně vás dobře naladí. Doporuču-
jeme k hovězímu nebo vepřovému masu, k zrajícím sýrům.

L 1932. Cabernet Sauvignon 2019, moravské zemské víno, č. šarže 1932, 0,75 l 

Víno tmavě granátové barvy, v jehož vůni se snoubí dvě hlavní vůně, jež se vzájemně přetlačují, aby vzá-
pětí úzce spolupracovaly, divoká višeň a černá moruše. V chuti naleznete typickou tříslovinku, která však 
nic neubírá na svěží a příjemně pitelné mocnosti tohoto Cabernetu. Doporučujeme k hovězímu masu, 
jehněčí pečeni, ke krůtě.

r t w j h s
Znojemsko suché NE 16–18 °C

zbytkový cukr: 3,1 g/l • kyseliny: 5,4 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 25,3 g/l

r t w l a s
Znojemsko suché NE 16–18 °C

zbytkový cukr: 1,6 g/l • kyseliny: 5,1 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 26,5 g/l

r t w l k d
Znojemsko suché NE 16–18 °C

zbytkový cukr: 2,5 g/l • kyseliny: 5,3 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 26,5 g/l

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
(6 lahví)

L 1942 Frankovka 2019, moravské zemské víno, suché
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,75 l

1942 120 Kč 720 Kč

L 1894 Cabernet Moravia 2018, moravské zemské víno, suché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

1894 120 Kč 720 Kč

L 1932 Cabernet Sauvignon 2019, moravské zemské víno, suché
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,75 l

1932 120 Kč 720 Kč

Moravská zemská vína červená

r t w x k s
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 16,4 g/l • kyseliny: 7,6 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,7 g/l
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Vína přívlastková bílá i červená
Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
(6 lahví)

L 2030 Veltlínské zelené 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Božice, Nová hora, 0,75 l

2030 170 Kč 1 020 Kč

L 2033 Ryzlink vlašský 2020, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

2033 170 Kč 1 020 Kč

L 2132 Ryzlink rýnský 2021, pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

2132 170 Kč 1 020 Kč

L 2128 Ryzlink rýnský 2021, pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Božice, Pustina, 0,75 l

2128 220 Kč 1 320 Kč

L 2115 Sauvignon 2021, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,75 l

2115 170 Kč 1 020 Kč

L 2011 Sylvánské zelené 2020, pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2011 170 Kč 1 020 Kč

L 2028 Chardonnay 2020, pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Božice, Nová hora, 0,75 l

2028 190 Kč 1 140 Kč

L 1928 Rulandské bílé 2019, pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

1928 170 Kč 1 020 Kč

L 2131 Rulandské bílé 2021, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

2131 170 Kč 1 020 Kč

L 1925 Rulandské šedé 2019, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

1925 220 Kč 1 320 Kč

L 2114 Rulandské šedé 2021, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Božice, Pustina, 0,75 l

2114 190 Kč 1 140 Kč

L 2039 Tramín červený 2020, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2039 190 Kč 1 140 Kč

L 1938 Pálava 2019, výběr z bobulí, sladké
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,5 l

1938 195 Kč 1 755 Kč

L 2038 Pálava 2020, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2038 190 Kč 1 140 Kč

L 2157 Pálava 2021, výběr z hroznů, polosladké
Znojemsko, Oleksovice, Rusteny, 0,75 l

2157 220 Kč 1 320 Kč

L 2113 Irsai Oliver 2021, pozdní sběr, polosuché
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2113 190 Kč 1 140 Kč

L 1818 Rulandské modré 2018, výběr z hroznů, suché
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,75 l

1818 190 Kč 1 140 Kč

L 1833 Cabernet Moravia 2018, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

1833 170 Kč 1 020 Kč

L 1834 Cabernet Sauvignon 2018, pozdní sběr, suché
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,75 l

1834 170 Kč 1 020 Kč

L 2145 Zweigeltrebe 2021, výběr z hroznů, suché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

2145 190 Kč 1 140 Kč

BLUE 
LINE

BLUE 
LINE

BLUE 
LINE
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L 2030. Veltlínské zelené 2020, pozdní sběr, č. šarže 2030, 0,75 l

Víno zlatavé barvy se zelenkavými odlesky, s jemnou svěží vůní čerstvých mandlí, zeleného pepře, s leh-
kým muškátovým podtónem. V chuti je víno svěží, šťavnaté, s příjemnou mineralitou, jemně pikantní. 
Doporučujeme k hovězímu masu, k mořským rybám, k jemným omáčkám.

L 2033. Ryzlink vlašský 2020, pozdní sběr, č. šarže 2033, 0,75 l

Víno zlatavě žluté barvy. S vůní angreštu, citronové kůry, čerstvých mandlí, s nádechem lipovinky. Chuť 
je svěží, s tóny citrusů a zelených jablek, příjemně pikantní. Doporučujeme k zeleninovým polévkám, 
k jemným paštikám, k šunce, či vepřovému. 

L 2132. Ryzlink rýnský 2021, pozdní sběr, č. šarže 2132, 0,75 l

Víno zlatavě žluté barvy, které již při prvním přivonění odkazuje na svůj královský původ. Nádherná vůně 
lipového květu, letních jablek a zralých meruněk, s typickou, jemně petrolejovou stopou. Chuť si s vůní v ničem 
nezadá. Je mohutná, plná, s bohatou strukturou, připomínající lipový med a červený pomeranč. Doporučujeme 
k lehkým úpravám ryb a drůbeže a k telecímu masu.

L 2128. Ryzlink rýnský 2021, pozdní sběr, č. šarže 2128, 0,75 l

Barva vína je zlatožlutá a hned s prvním přivoněním odkryje své karty, kdy přizná, že v procesu výroby 
také prošlo velkým dřevěným sudem. To je ta vanilka, vonící ve sklenici při prvním zatočení s ní, 
následována zeleným jablkem, jež se, společně s elegantní tříslovinkou, naplno rozvine v chuti. A ještě 
jedna obrovská deviza – krásná, svěží kyselinka v závěru, dotvářející úžasný zážitek z ochutnávání tohoto 
skvělého ryzlinku. Doporučujeme k vepřovému, telecímu a uzenému masu, k těstovinám se smetanovým 
základem, k polotvrdým sýrům.

L 2115. Sauvignon 2021, pozdní sběr, č. šarže 2115, 0,75 l

Víno světle žluté barvy se zelenkavými odlesky a úžasným aromatickým projevem. Přivoňte a vybavíte si 
nezaměnitelné aroma čerstvě pokosených kopřiv ve vlahém letním ránu, doprovázené vůní akátového květu 
a jemnou mineralitou, jako když o sebe křesnete dva oblázky křemene. Chuť je odrazem vůně a dále jí rozvíjí 

r t f d l
Znojemsko polosuché NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 9,9 g/l • kyseliny: 7,9 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 26,8 g/l

r t v d s
Znojemsko suché ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 3,1 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 22,2 g/l

r t a l h
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 9,4 g/l • kyseliny: 7,8 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 25,0 g/l

r t w v a
Znojemsko suché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 3,0 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,4 g/l

r t l f h
Znojemsko suché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 3,2 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,1 g/l
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v nádherné harmonii jemného zbytku cukru a šťavnaté kyselinky. Dochuť je velmi dlouhá a intenzivní. 
Doporučujeme ke chřestu, šunce, k bílým masům se smetanovými omáčkami, k čerstvým kozím nebo 
ovčím sýrům.

L 2011. Sylvánské zelené 2020, pozdní sběr, č. šarže 2011, 0,75 l

Víno zlatožluté barvy se zelenkavými odlesky. Ovocná vůně, s  tóny akátového květu, bílých broskví 
a zelených jablek. Chuť vína je ovocná, pikantní, lehce kořenitá, s dlouho doznívajícím chuťovým vjemem. 
Doporučujeme k drůbeži, k pokrmům z králíka, k vepřovému, ke smetanovým omáčkám. Stříbrná 
medaile na „FESTWINE 2022", Brno, Zlatá medaile na „Valtických vinných trzích 2022".

L 2028. Chardonnay 2020, pozdní sběr, č. šarže 2028, 0,75 l

Víno zlatožluté barvy. Intenzivní vůně zralých banánů, ananasového kompotu, manga a vanilky pozvolna 
přechází do mohutné chuti, jež je součástí plného těla s vysokou extraktivností a nekonečně dlouhým závěrem. 
Doporučujeme k měkkým sýrům s bílou plísní, k rybám, k pokrmům z bílého masa, ke smetanovým omáčkám.

L 1928. Rulandské bílé 2019, pozdní sběr, č. šarže 1928, 0,75 l

Víno světle žluté barvy, v  jehož vůni naleznete tóny máslových hrušek, čerstvých lískových ořechů, 
lipového květu a citrusových plodů. Chuť je velmi výrazná, bohatá na extraktivní látky, příjemně 
zakulacená zbytkovým cukrem v  nádherné harmonii se šťavnatou kyselinkou. Doporučujeme 
ke krémovým polévkám, k sýrům s ušlechtilými plísněmi, k výraznějším paštikám. Stříbrná medaile – 
„Great American 2022“ USA,  Zlatá medaile „VVT 2022“ ČR.

L 2131. Rulandské bílé 2021, pozdní sběr, č. šarže 2131, 0,75 l

Víno zlatavě zelenožluté barvy, s vůní máslových hrušek, lipového květu, vanilky, v kombinaci s jemnými 
květinovými tóny. Chuť vína je plná, elegantní, se svěží kyselinkou, dlouhotrvající. Doporučujeme 
k pečeným masům, k sýrům s ušlechtilými plísněmi, případně samotné jako aperitiv. Zlatá medaile 
na „FESTWINE 2022“, Brno.

L 1925. Rulandské šedé 2019, pozdní sběr, č. šarže 1925, 0,75 l

r t w d a h
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 10,1 g/l • kyseliny: 6,9 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 24,3 g/l

r t w d s h
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 9,2 g/l • kyseliny: 5,9 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 26,7 g/l

r t w d s f
Znojemsko suché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 1,7 g/l • kyseliny: 5,7 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 28,2 g/l

r t w d s a
Znojemsko polosladké NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 31,9 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 11,0 % • extrakt bez cukru: 23,9 g/l

r t w d s a
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 11,0 g/l • kyseliny: 7,7 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 25,3 g/l

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ



46 NABÍDKA VÍN – VINNÉ SKLEPY LECHOVICE  |  1. 8. 2022–31. 3. 2023

Odrůda pocházející z Burgundska vznikla pupenovou mutací z Rulandského modrého a do naší země ji 
nechal, společně s Rulandským modrým přivézt Karel IV. Barva vína připomíná barvu ryzího zlata. Ve vůni 
se pozoruhodně kombinují tóny sušeného ovoce a prašné cesty. Onu prašnost objevíte i v chuti a mile 
vás překvapí. Je projevem vysoké minerálnosti tohoto vína a společně s chutí sušeného ovoce, tvoří jeho 
plnost. Doporučujeme k rybím specialitám, těžším úpravám drůbeže, k hustším polévkám. Zlatá medaile 
na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2021“, Zlatá medaile na „Oenoforum 2021“ ČR, Výborné víno – 4 hvězdičky 
na „Top 77 vín ČR“, Brno, Stříbrná medaile na „AWC Vienna 2021“, Rakousko, Stříbrná medaile na „Great 
American 2021“ USA, Bronzová medaile na „IWC San Francisco“, USA,  Zlatá medaile „VVT 2022“ ČR.

L 2114. Rulandské šedé 2021, pozdní sběr, č. šarže 2114, 0,75 l

Zlatožlutá barva, víno s krásným aromatickým projevem, v němž naleznete květinovou vůni s jemným 
nádechem minerality, s tóny žlutého melounu, manga a vanilky. Ovocnost pak dominuje v chuti, o čemž 
vás přesvědčí při prvním doušku, kdy se vám zralé ovoce a svěží kyselinka rozprostřou v ústech a budou 
jen velmi pozvolně odeznívat. Doporučujeme k pokrmům z ryb a drůbeže, k polotvrdým sýrům.

L 2039. Tramín červený 2020, výběr z hroznů, č. šarže 2039, 0,75 l

Noblesní zlatožlutá barva, s nezaměnitelným aromatickým projevem, širokou paletou ovocně květino-
vých vůní čerstvého i kompotovaného litchi, čajové růže, či zralých mandarinek, které zvolna přecházejí 
do stejně rozmanité chuti, obohacené o tóny bílých broskví. Společně s vyšším zbytkem cukru a typickou 
kořenitostí, tvoří mohutnou strukturu tohoto exklusivního tramínu. Doporučujeme ke kořeněným jíd-
lům, případně sladkým úpravám masa, k sýrům s modrou plísní.

L 1938. Pálava 2019, výběr z bobulí, č. šarže 1938, 0,5 l

Víno zlatavé barvy, s nádhernou, bohatou vůní růží, citrusů medu, skořice a vanilky. Pestrost vůní přechází 
do plné, intenzivní, jemně kořenité chuti, a společně s vysokým zbytkem cukru a dlouhou perzistencí 
dotváří nádherný ucelený komplex tohoto bobulového výběru. Doporučujeme ke karamelovým či 
vanilkovým dezertům, k sýrům s modrou plísní. Stříbrná medaile na „Vinalies 2021“ Francie, Stříbrná 
medaile na „IWC San Francisco“, USA, Stříbrná medaile na „Texas IWC 2021“, USA.

L 2038. Pálava 2020, výběr z hroznů, č. šarže 2038, 0,75 l

Víno zlatožluté barvy. S bohatou květinově ovocnou vůní s tóny fialek, kompotovaných mandarinek, 
skořice, medu a vanilky. Chuť je stejně bohatá, plná, jemně kořenitá, s  lahodným zbytkem cukru, 
dlouhotrvající. Doporučujeme k silněji kořeněným jídlům, k sýrům s modrou plísní. Zlatá medaile 
na „Valtických vinných trzích 2022“.

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ

r t w f d s
Znojemsko suché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 5,9 g/l • kyseliny: 5,7 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 22,5 g/l

r t w x d s
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 29,2 g/l • kyseliny: 6,1 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 22,8 g/l

r t w x a s
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 41,4 g/l • kyseliny: 6,4 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 24,1 g/l

r t w g s
Znojemsko sladké ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 56,7 g/l • kyseliny: 6,8 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 34,0 g/l
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L 2157. Pálava 2021, výběr z hroznů, č. šarže 2157, 0,75 l

Víno z první, tedy panenské sklizně, z viniční trati Rusteny, jež při prvním přivonění a následném prvním 
doušku naznačuje, jak nevšední zážitek vás v případě téhle Pálavy čeká. Světle zlatožlutá barva, vůně růží, 
vanilky, mandarinek, s jemným muškátovým podtónem, nese jasnou stopu obou rodičů, tedy Tramínu 
i Müllerky. A nádherná harmonie vyššího zbytkového cukru s krásnou kyselinkou, příjemná pitelnost, 
umocňují výjimečnost této panenky. Doporučujeme ke kořeněným jídlům, k sýrům s modrou plísní, 
k sladkým dezertům. Zlatá medaile na „FESTWINE 2022“, Brno.

L 2113. Irsai Oliver 2021, pozdní sběr, č. šarže 2113, 0,75 l

Víno zlatavé barvy se zelenkavými odlesky, bohatou ovocně muškátovou vůní, s tóny citrónové trávy, 
zralého grepu a vzácné byliny pačule. V chuti se ještě přidává limetka a jemná kořenitost, to vše spolu 
s příjemnou harmonií zbytkového cukru a čerstvé kyseliny tvoří přívětivé a velmi pitelné, nádherně 
aromatické víno, k příjemnému osvěžení a romantickému povzbuzení. Doporučujeme k těstovinám, 
k drůbežímu masu, k hutným sýrům a jemným dezertům.

L 1818. Rulandské modré 2018, výběr z hroznů, č. šarže 1818, 0,75 l

Víno nádherné rubínové barvy s typickým zlatavým okrajem u sklenky. Vůně je kombinací tónů ostružin, 
černých třešní, fialek a čokolády, s lehkou kořenitostí. Chuť vína je plná, intenzivní, s jemnou tříslovinkou, 
s hebkým, sametovým závěrem. Doporučujeme k jemným úpravám zvěřiny, pečeným masům, k pokr-
mům z hub, sýrům s bílou plísní.

L 1833. Cabernet Moravia 2018, pozdní sběr, č. šarže 1833, 0,75 l

Intenzivní granátová barva, aroma černého rybízu, lesních borůvek, s tóny tabákového listu a višňové 
marmelády, to vše přecházející do plné, mohutné chuti, dlouhé perzistence a  sametového závěru. 
Doporučujeme k jehněčímu masu, ke zvěřině, kořeněným omáčkám, k tučným sýrům.

L 1834. Cabernet Sauvignon 2018, pozdní sběr, č. šarže 1834, 0,75 l

Víno temně granátové barvy, se ve vůni projevuje nádhernými ovocnými tóny černých třešní, moruší 
a ostružin a když víno ochutnáte, chuť již zmíněného ovoce se vám rozprostře v ústech, doplněna čoko-
ládou a podkreslena krásným tříslem. Víno je mohutné, sametové, s dlouhým závěrem. Doporučujeme 
k hovězímu, zvěřině, bitekům a jídlům s kořeněnými omáčkami.

r t w k y s
Znojemsko suché NE 16–18 °C

zbytkový cukr: 1,4 g/l • kyseliny: 4,8 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 30,9 g/l

r t w y a s
Znojemsko suché NE 16–18 °C

zbytkový cukr: 3,0 g/l • kyseliny: 4,8 g/l • alkohol: 13,0 % • extrakt bez cukru: 31,6 g/l

r t w h d s
Znojemsko polosuché ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 9,4 g/l • kyseliny: 6,1 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 23,4 g/l

r t w x s g
Znojemsko polosladké ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 44,0 g/l • kyseliny: 7,0 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 29,8 g/l

OCENĚNÉ

r t w l y x
Znojemsko suché NE 16–18 °C

zbytkový cukr: 2,4 g/l • kyseliny: 5,3 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 27,7 g/l
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L 2154. Veltlínské zelené 2021, VOC Znojmo, č. šarže 2154, 0,75 l

Víno zlatavé barvy s vůní čerstvých mandlí a bílého pepře, s jemným ovocným podtónem, jež pozvolna 
přechází do chuti, v níž společně s jemnou kořenitostí a lehkým minerálním podkresem, tvoří krásnou 
harmonii. Doporučujeme k drůbeži, mořským rybám, měkkým sýrům.

L 2155. Ryzlink rýnský 2021, VOC Znojmo, č. šarže 2155, 0,75 l

Víno zlatavě žluté barvy, s vůní sušených meruněk, citronové kůry a lipového květu. S mohutnou chutí 
po lipovém medu a červeném pomeranči, s bohatou strukturou a dlouhým závěrem. Doporučujeme k tuč-
nějším masům, k uzenému, k rybám v různých úpravách.

L 2156. Sauvignon 2021, VOC Znojmo, č. šarže 2156, 0,75 l

Víno zelenožluté barvy s nádhernou vůní čerstvě nasekaných kopřiv a černého rybízu. Chuť je ovocná, 
šťavnatá s tóny tropického ovoce a zelených broskví. Doporučujeme k mořským plodům, bílým masům, 
ke kozímu sýru.

r t w a f s
Znojemsko polosuché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 10,0 g/l • kyseliny: 7,7 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 30,4 g/l

r t w c d s
Znojemsko suché ANO 10–12 °C

zbytkový cukr: 6,0 g/l • kyseliny: 7,1 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,3 g/l

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
(6 lahví)

L 2154 Veltlínské zelené 2021, VOC Znojmo, suché
Znojemsko, Božice, Nová hora, 0,75 l

2154 190 Kč 1 140 Kč

L 2155 Ryzlink rýnský 2021, VOC Znojmo, polosuché
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

2155 190 Kč 1 140 Kč

L 2156 Sauvignon 2021, VOC Znojmo, suché
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,75 l

2156 190 Kč 1 140 Kč

Vína VOC Znojmo

r t w d f s
Znojemsko suché NE 10–12 °C

zbytkový cukr: 3,0 g/l • kyseliny: 6,5 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 23,3 g/l

L 2145. Zweigeltrebe 2021, výběr z hroznů, č. šarže 2145, 0,75 l

Tmavě granátová barva, vůně černých třešní a třešňové marmelády, doplněná tóny kvalitního tabáku 
a čisté čokolády, jsou hlavními atributy tohoto nádherného výběru. Chuť nezůstává v ničem pozadu, ne-
boť černé třešně se zde objevují v kompotované formě a společně s noblesní tříslovinkou dotváří úžasnou 
sametovou plnost, jež nabádá k dalším douškům. Doporučujeme k hovězímu, vepřovému masu, ke stea-
kům, pernaté zvěřine a kvalitním tvrdým sýrům.

r t w l y s
Znojemsko suché NE 16–18 °C

zbytkový cukr: 0,7 g/l • kyseliny: 4,6 g/l • alkohol: 14,5 % • extrakt bez cukru: 31,6 g/l
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Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
(6 lahví)

L 2110 Svatovavřinecké rosé 2021, moravské zemské víno, polosladké
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2110 120 Kč 720 Kč

L 2116 Frankovka rosé 2021, moravské zemské víno, polosladké
Znojemsko, Lechovice, U zámku, 0,75 l

2116 120 Kč 720 Kč

L 2105 Zweigeltrebe rosé 2021, moravské zemské víno, polosladké
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

2105 120 Kč 720 Kč

Růžová vína

L 2110. Svatovavřinecké rosé 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2110, 0,75 l

Svatovavřinecké v růžové variantě, vyznačující se svěží lososovou barvou, jemnou vůní malin, jaho-
dového kompotu a červeného pomeranče a lehkou, svěží ovocnou chutí, s příjemným zbytkem cukru 
a šťavnatou kyselinkou. Doporučujeme pít ideálně vychlazené na 8°C, k příjemnému posezení s přáteli, 
či jako doprovod lehkých čerstvých nadýchaných dezertů.

L 2116. Frankovka rosé 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2116, 0,75 l

Frankovka v růžovém hávu, s barvou právě rozkvetlých pivoněk a vůni čerstvých třešní, s lehkým smeta-
novým podtónem. V chuti se objevují tóny černého rybízu a malin, podpořené příjemnou svěží kyselin-
kou. Doporučujeme k příjemnému posezení u krbu, nejlépe s výhledem na romantickou krajinu.

L 2105. Zweigeltrebe rosé 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2105, 0,75 l

Růžové Zweigeltrebe lososové barvy s fialkovými odlesky, s krásnou svěží vůní jahod se smetanou, ma-
lin a zralých višní, intenzivní ovocná chuť, příjemný zbytek cukru a čerstvá kyselinka, to vše v ideální 
harmonii. Doporučujeme vychladit na 6 až 8°C a ve stínu horkých letních dní se osvěžovat chladnými 
doušky tohoto rosé. Doporučujeme k sladkým dezertům.

r t w s b g
Znojemsko polosladké NE 6–8 °C

zbytkový cukr: 22,0 g/l • kyseliny: 7,3 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 21,9 g/l

r t w a j s
Znojemsko polosladké NE 6–8 °C

zbytkový cukr: 26,0 g/l • kyseliny: 6,8 g/l • alkohol: 11,0 % • extrakt bez cukru: 22,3 g/l

r t w g b h
Znojemsko polosladké NE 6–8 °C

zbytkový cukr: 33,0 g/l • kyseliny: 7,6 g/l • alkohol: 10,5 % • extrakt bez cukru: 21,2 g/l

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
(8 lahví)

L 1526 Frankovka 2015, slámové víno, sladké
Znojemsko, Borotice, U Auerového kříže, 0,2 l

1526 400 Kč 3 200 Kč

Vína ledová a slámová
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L 1526. Frankovka 2015, slámové víno, č. šarže 1526, 0,2 l

Víno vyrobené z hroznů skladovaných před zpracováním na slámě či rákosu nebo zavěšených ve větraném 
prostoru po dobu alespoň 3 měsíců. Nejprve je nutno vybrat ty nejlepší hrozny odrůdy a nechat je dozrát 
na keři do podzimu. Hrozny se pečlivě přebírají a v bedničkách transportují na místo k dozrávání, kde se 
kontrolují, obracejí a vystřihují případné nahnilé bobulky. Vysušené a zdravé hrozny, připomínající hro-
zinky, se pomalu lisují. Pro malé množství suroviny se vše dělá tradičně ručně. Výlisnost u těchto hroznů 
je cca 15–20 % (průměrná výlisnost u klasického vína je pro srovnání 75–80 %). Vzniklý mošt se zakváší 
speciálními kvasinkami a dále se školí. Doporučujeme ke sladkým pokrmům, dezertům, moučníkům, 
husím játrům na medu. Velká zlatá medaile na „FINGER LAKES IWC 2018“, USA, Velká zlatá medaile 
na „GREAT AMERICAN IWC 2018“, USA, Velká zlatá medaile na „KRÁL VÍN 2018“, Praha, Zlatá 
medaile na „JAROVÍN ROSÉ 2018“, Česká republika, Zlatá medaile na „MUVINA PREŠOV 2018“, 
Slovensko, Zlatá medaile na „LE MONDIAL DU ROSÉ 2018“, Francie, Velká zlatá medaile na „VI-
NAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2018“, Litoměřice, Zlatá medaile na „VÍNO LJUBLJANA 2018“, Slovinsko, 
Zlatá medaile na „VINOFORUM 2018“, Chrudim, Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2018“, 
Valtice, Stříbrná medaile na „TERRAVINO ISRAEL 2018“, Izrael, Stříbrná medaile na „TEXAS IWC 
2019“, USA, Zlatá medaile na „IWC SAN FRANCISCO 2019“, USA, Zlatá medaile na „JAROVÍN ROSÉ 
2019“, Česká republika, Velká zlatá medaile na „TERRAVINO ISRAEL 2019“, Izrael, Zlatá medaile 
na „MUNDUS VINI 2019“, Německo, Zlatá medaile na „MUVINA PREŠOV 2019“, Slovensko, Zlatá 
medaile na „OENOFORUM 2019“, Lednice, Stříbrná medaile na „SALON VÍN ČR 2019“, Valtice, Dou-
ble gold na „TEXAS IWC 2020“, USA, Zlatá medaile na „JAROVÍN ROSÉ 2020“, Česká republika, Zlatá 
medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2021“, Zlatá medaile na „AWC Vienna 2021“, Stříbrná medaile 
na „Great American 2021“ USA, Stříbrná medaile na „IWC San Francisco“, USA, Zlatá medaile na „Te-
xas IWC 2021“, USA, Stříbrná medaile „Great American 2022“ USA,  Zlatá medaile „VVT 2022“ ČR.

L 2149. Ryzlink rýnský 2021, slámové víno, č. šarže 2149, 0,75 l

Královský ryzlink v královské disciplíně, tak by se dalo charakterizovat tohle slámové víno. Zlatožlutá 
barva, vůně limetky, medu a hrozinek. V chuti pomelo, sušený fík, sušené meruňky v medu a krásnou 
kyselinku, která víno posouvá k naprosté chuťové extázi. Doporučujeme k sýrům s modrou plísní.

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
(8 lahví)

L 2149 Ryzlink rýnský 2021, slámové víno, sladké
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,2 l

2149 400 Kč 3 200 Kč

L 2151 Ryzlink rýnský 2021, ledové víno, sladké
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,2 l

2151 400 Kč 3 200 Kč

L 2150 Cabernet Sauvignon 2021, slámové víno, sladké
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,2 l

2150 400 Kč 3 200 Kč

L 2152 Cabernet Sauvignon 2021, ledové víno, sladké
Znojemsko, Oleksovice, U lipky, 0,2 l

2152 400 Kč 3 200 Kč

r t w d g s
Znojemsko sladké NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 180,1 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 11,0 % • extrakt bez cukru: 47,2 g/l

r t w d g s
Znojemsko sladké NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 262,7 g/l • kyseliny: 8,7 g/l • alkohol: 8,0 % • extrakt bez cukru: 44,0 g/l

OCENĚNÉ
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L 2151. Ryzlink rýnský 2021, ledové víno, č. šarže 2151, 0,75 l

Víno zlatavé barvy, s vůní lipovinky, medu, kandovaného ovoce, s  jemným podtónem bílých lanýžů, 
v chuti se objevují tóny různých druhů kandovaného ovoce, z nichž prim hrají datle v kombinaci s citrusy. 
Souhra zbytkového cukru a lahodné kyselinky je nádherná a dotváří tento skvostný ledový klenot na ko-
runce našich speciálních vín. Doporučujeme k pokrmům z kachních nebo husích jater, k silně aromatic-
kým sýrům.

L 2150. Cabernet Sauvignon 2021, slámové víno, č. šarže 2150, 0,75 l

Cabernet Sauvignon ve slámové variantě s nádhernou měděnou barvou se zlatavými odlesky, s vůní jaho-
dového kompotu, černého rybízu a švestkových povidel. Chuť jakoby se zrcadlila ve vůni a v jeho odles-
cích ještě odhalovala perník s tóny jahodové marmelády. Doporučujeme k sladkým dezertům.

L 2152. Cabernet Sauvignon 2021, ledové víno, č. šarže 2152, 0,75 l

Světle rubínová barva s měděnými odlesky, s nádhernou cabernetovou vůní černého rybízu a zralých 
moruší, se stopou jahodového jamu, který jako by byl v chuti servírován na čerstvě opraženém toastu. 
Vyšší zbytek cukru a lahodná kyselinka už jen dokreslují úžasnou slavnostní atmosféru tohoto ledového 
klenotu. Doporučujeme k sladkým dezertům, k ovocným salátům.

r t w d g s
Znojemsko sladké NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 208,1 g/l • kyseliny: 8,2 g/l • alkohol: 9,5 % • extrakt bez cukru: 47,1 g/l

r t w g b s
Znojemsko sladké NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 206,8 g/l • kyseliny: 8,9 g/l • alkohol: 9,0 % • extrakt bez cukru: 47,9 g/l

r t w b g s
Znojemsko sladké NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 205,6 g/l • kyseliny: 7,6 g/l • alkohol: 8,5 % • extrakt bez cukru: 39,3 g/l

L 2196. Frizzante Sauvignon 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2196, 0,75 l

Katalog.
číslo

Název vína, ročník, stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, vinař-
ský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena 
za karton 
(6 lahví)

L 2196 Frizzante Sauvignon 2021, moravské zemské víno, polosladké
Znojemsko, 0,75 l

2196 130 Kč 780 Kč

L 2195 Frizzante Zweigeltrebe rosé, moravské zemské víno, polosuché
Znojemsko, 0,75 l

2195 130 Kč 780 Kč

L 2194 Frizzante Frankovka 2021, moravské zemské víno, sladké
Znojemsko, 0,75 l

2194 130 Kč 780 Kč

Frizzante 

r t w b g s
Znojemsko polosladké NE 6–8 °C

zbytkový cukr: 31,0 g/l • kyseliny: 7,6 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 22,8 g/l
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Perlivé, svěží víno s ovocnou chutí. Základem je tiché víno odrůdy Sauvignon, jenž určuje vůni a chuť. 
Jemné perlení vzniká ve víně za pomocí technologie sycení vína oxidem uhličitým, přímo při lahvování. 
Frizzante vychutnávejte jako šumivá vína při teplotě 6–8°C, jež jemně doplní atmosféru letních dnů, buď 
samotné nebo v míchaných nápojích.

L 2195. Frizzante Zweigeltrebe rosé 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2195, 0,75 l

Perlivé, svěží víno s ovocnou chutí. Základem je tiché víno odrůdy Zweigeltrebe, jenž určuje vůni a chuť.  
Jemné perlení vzniká ve víně za pomocí technologie sycení vína oxidem uhličitým, přímo při lahvování. 
Frizzante vychutnávejte jako šumivá vína při teplotě 6–8°C, jež jemně doplní atmosféru letních dnů, buď 
samotné nebo v míchaných nápojích.

L 2194. Frizzante Frankovka 2021, moravské zemské víno, č. šarže 2194, 0,75 l

Perlivé, svěží víno s ovocnou chutí. Základem je tiché víno odrůdy Frankovka, jenž určuje vůni a chuť.  
Jemné perlení vzniká ve víně za pomocí technologie sycení vína oxidem uhličitým, přímo při lahvování. 
Frizzante vychutnávejte jako šumivá vína při teplotě 6–8°C, jež jemně doplní atmosféru letních dnů, buď 
samotné nebo v míchaných nápojích.

Nákupem jakéhokoliv sektu z Vinných sklepů Lechovice finančně podpoříte Centrum Paraple.

r t w b g s
Znojemsko polosuché NE 6–8 °C

zbytkový cukr: 16,0 g/l • kyseliny: 6,6 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 21,2 g/l

r t w b g s
Znojemsko sladké NE 6–8 °C

zbytkový cukr: 51,0 g/l • kyseliny: 5,4 g/l • alkohol: 11,5 % • extrakt bez cukru: 25,2 g/l

Katalogové
číslo

Název vína, ročník
stupeň jakosti, zařazení dle zbytkového cukru, 
vinařský region, vinařská obec, viniční trať, obsah lahve

Číslo
šarže

Cena
lahve

vč. DPH 

Cena za karton 
pro Rozvážkovou 
službu (6 lahví)

L 1900 Sekt Lechovice Brut Sauvignon 2019
bílý, suchý, jakostní šumivé víno
Znojemsko, Božice, Stará hora, 0,75 l

1900 250 Kč 1 500 Kč

L 1985 Sekt Lechovice Demi sec Chardonnay 2019
bílý, nasládlý, jakostní šumivé víno
Znojemsko, Božice, Nová hora, 0,75 l

1985 250 Kč 1 500 Kč

L 1983 Sekt Lechovice Rosé Demi sec Zweigeltrebe 2019
růžový, nasládlý, jakostní šumivé víno
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem, 0,75 l

1983 250 Kč 1 500 Kč

L 9913 Sekt Vranov Demi sec Chardonnay 2011
Výlov 2013 – zrálo na dně Vranovské přehrady
bílý, nasládlý, jakostní šumivé víno
Znojemsko, Borotice, Nad Kolářovým sklepem

9913 600 Kč 3 600 Kč

Sekty
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L 1900. Sauvignon 2019, jakostní šumivé víno, č. šarže 1900, 0,75 l

Elegantní šumivé víno zlatavě zelenkavé barvy s  intenzivní, bohatou vůní, jemným, dlouhotrvajícím 
perlením a mohutnou chutí, s dlouhou perzistencí. Odrůda Sauvignon, z níž je sekt vyroben, dává vínu 
nezaměnitelný charakteristický projev. Stříbrná medaile „Concours Mondial Bruxelles 2021“, Brno, 
Velmi dobré víno – 3 hvězdičky „Top 77 vín ČR“, Brno, Zlatá medaile „AWC Vienna 2021“, Stříbrná 
medaile – „IWC San Francisco“, USA, Bronzová medaile – „Texas IWC 2021“, USA.

L 1985. Chardonnay 2019, jakostní šumivé víno, č. šarže 1985, 0,75 l

Elegantní šumivé víno s čerstvou ovocnou vůní a bohatým jemným perlením. Vyrobené tradiční metodou 
druhotného kvašení v lahvi. Stříbrná medaile – „Great American 2022“, USA.

L 1983. Zweigeltrebe rosé 2019, jakostní šumivé víno, č. šarže 1983, 0,75 l

Elegantní šumivé víno s čerstvou ovocnou vůní a bohatým jemným perlením. Vyrobeno tradiční meto-
dou druhotného kvašení v lahvi.

L 9913. Chardonnay 2011, jakostní šumivé víno demi sec, č. šarže 9913, 0,75 l

Sekt, vyrobený klasickou metodou kvašením v láhvi z vína odrůdy Chardonnay ročníku 
sklizně 2011. Na dno Vranovské přehrady byl uložen v roce 2012, kde po téměř 
10 měsíců zrál na kvasnicích pod korunkovým uzávěrem. Slavnostní výlov 
proběhl v roce 2013. Víno pro sekt Vranov 2013, bylo vyrobeno klasic-
kou (autentickou) metodou, v sudu, ve sklepě v Lechovicích, bez 
použití moderních technologií (řízeného kvašení, čiření, 
filtrace), metodou, kterou používali naši vinařští 
předkové. Po vylovení leželo víno další 4 roky 
na kvasnicích. Sekt Vranov 2013 je šumivé víno 
s  intenzivní zlatou až bronzovou barvou, autoly-
tický typ sektu s nádherným terciárním buketem, 
umocněným charakterem tradičně vyrobeného vína, 
z kterého sekt vznikl, chutí žlutých jablek a ořechů, 
s velmi bohatou strukturou a dlouhým odchodem.

r t w b g s
Znojemsko suché ANO 8–10 °C

zbytkový cukr: 9,7 g/l • kyseliny: 6,0 g/l • alkohol: 12,5 % • extrakt bez cukru: 25,7 g/l

r t w b g s
Znojemsko polosladké NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 34,2 g/l • kyseliny: 6,3 g/l • alkohol: 12,0 % • extrakt bez cukru: 22,5 g/l

r t w b g s
Znojemsko polosladké NE 8–10 °C

zbytkový cukr: 40,0 g/l • kyseliny: 6,7 g/l • alkohol: 11,0 % • extrakt bez cukru: 21,3 g/l

r t w b g s
Znojemsko polosladké NE 8–10 °C

OCENĚNÉ

OCENĚNÉ
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Praktické štítky na lahve vám zajistí vyšší přehled o uložených vínech 
ve vašem archivu. Jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který je 
odolný vůči mechanickým i klimatickým změnám, hlavně vůči vlh-
kosti. Můžeme jej doporučit všem nadšencům pro archivaci vín. Štítky 
jsou opatřeny logem Znovínu.
Cena: 30 Kč/15 ks. Objednávkové číslo: P14.

Štítky na lahve – pomocník ve vašem 
archivu

NABÍDKA VINAŘSKÝCH PŘEDMĚTŮ
Nabízíme vám vinařské a dárkové přeměty, které vám ulehčí a zpříjemní servis vín. Všechny uvedené ceny 
jsou včetně DPH. Zájemci z vinoték a specializovaných prodejen se mohou na cenové podmínky a mož-
nosti nákupu informovat na tel.: 515 266 622. 
Způsoby doručení:
a)  Prostřednictvím firmy Messenger. Poštovné se odvíjí od velikosti objednávky. 
b)  Rozvážkovou službou – objednávky nad 5 000 Kč rozvážíme zdarma po celé ČR. Vinařské předměty je 

možné přidat k objednávce vín.
c)  Některé předměty lze zakoupit za  stejné ceny 

ve specializovaných prodejnách Znovínu na ulici 
Horní Česká 2, Znojmo, v Louckém klášteře 
ve Znojmě, popřípadě v některých výdej-
ních místech.

Připravili jsme novou edici magnetek s na-
šimi „zvířátky“. Na magnetkách jsou díla 
autorů, která máme v naší obrazové galerii 
v Louckém klášteře. Jedná se o dekorační 
magnetky o velikosti 48 × 68 mm.
Cena: 20 Kč/1 ks. 
Objednávkové číslo magnetka „ještěrka“: P53.
Objednávkové číslo magnetka „ledňáček“: P54.
Objednávkové číslo magnetka „rosnička“: P67.

Magnetky

Skleněný pilník na nehty 
s motivem Ještěrky zelené

Pro zpestření výrobkové řady „Ještěrka zelená – lacerta viridis“ vám nabízíme skleněný pilník na nehty. 
V roce 1997 byl v České republice vyroben první skleněný pilník na světě. Pilníky dekorované kamínky 
od firmy Swarovski jsou, se souhlasem této firmy, opatřeny etiketou, která dokladuje použití těchto origi-
nálních kamínkůa jsou zasunuty v černém semišovém pouzdře s logem firmy a s nápisem lacerta viridis.
Cena: 150 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P51.

NOVINKA
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Jednoduchým způsobem se perfektně nalije víno do sklenice. Delší dobou 
lití vína se zvýrazní jeho charakter. S nálevkou nedochází k plýtvání – žádné 
kapky na stole, či stékání vína po láhvi. Jak se vlastně nálevka používá? Mezi 
prsty nálevku stočíte a vsunete do láhve. Po použití opláchněte vodou a osušte. 
Cena: 30 Kč/2 ks. Objednávkové číslo: P2.

Vinná nálevka

Tento praktický stojánek se vám jistě osvědčí při posezení u vína 
a elegantně doplní i slavnostně nazdobený stůl. Vložku před 
použitím vychlaďte na požadovanou teplotu v mrazáku a po-

tom ji zasuňte do stojánku. Vložka udrží nízkou teplotu vína 
po dlouhou dobu. Stojánek lze použít na vystavení láhve 
i bez chladicí vložky. Chladič je opatřen logem Znovínu.

Cena: 700 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P49.
Ke chladiči je možné zakoupit i náhradní chladící vložku. 
Cena: 330 Kč/ks. Objednávkové číslo: P64.

Stojánek na víno s chladicí vložkou

Praktická vývrtka v zelené barvě s širokým závitem na principu 
dvojité páčky. Ta umožní snadnější vytažení zátky z láhve. Vý-
vrtka je uložena v koženém pouzdře, které je možno připevnit 
k opasku. Charakteristika a funkce: tím, že je vývrtka ve svislé 

Vývrtka na víno

Pokud se vám stane, že nedopijete celou lahev a chcete si víno vy-
chutnat později, můžete ji zavřít vakuovým uzávěrem a speciální 
pumpičkou z ní odčerpat vzduch. Bez přístupu vzduchu zůstane 
zachována chuť i vůně. Uzávěr s opakovaným použitím je vhodný 

na všechny běžné typy lahví na víno. Tato pumpička je určena pro 
opakované použití a je vhodná pro uchovávání všech druhů vína kromě vín šumi-

vých. Balení obsahuje vakuovou pumpičku a čtyři vakuové zátky. Náhradní zátky jsou u nás také 
k zakoupení. Vakuová pumpička je opatřena logem Znovínu.

Cena: pumpička + 4 ks zátek (včetně obalu): 440 Kč/1 ks. Možnost dokoupení zátek (balení obsahuje dvě 
zátky a stojí 100 Kč). 
Objednávkové číslo – pumpička: P11, objednávkové číslo – zátky: P13.

Vakuová pumpička

Při archivování, ukládání a následném hledání určitých vín oceníte zlatou popisovací tužku. Doporuču-
jeme popisovat zejména dna ležících lahví. Její písmo nepodléhá vlhkosti a je odolné vůči plísním.
Cena: 100 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P28.

Popisovací tužka na lahve
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poloze, vytahuje systém dvojité páčky zátku rovnoměrně. Vývrtku lze také použít jako otvírák na láhve 
a nůž na řezání záklopek. Vývrtka je opatřena logem Znovínu.
Cena: 200 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P1.

Nově vám nabízíme skleničky s  logem Znovínu Znojmo a Vinných 
sklepů Lechovice. Skleničky jsou vhodné na bílé a červené víno a jsou 
o objemu 250 ml nebo 350 ml. Na každé skleničce jsou obě loga.
Lara, logo Znovín + VSL, na bílé víno – 250 ml 
Cena 70 Kč. Objednávkové číslo: P65ML250
Lara, logo Znovín + VSL, na červené víno – 350 ml
Cena 70 Kč. Objednávkové číslo: P65ML350

Skleničky s logem Znovínu Znojmo 
a Vinných sklepů Lechovice 

Znovínské walkingové hole ze tří 
nastavitelných částí + zdarma soubor map

Trojdílné teleskopické hole s  korkovou rukojetí použitelné 
na walking i  treking ve  firemních barvách s  logem Znovínu 
a vinařskými motivy, zejména pak s tématikou ještěrky zelené 
(Lacerta viridis). K holím obdržíte soubor map a  informací 
ke Znovín Walkingu.
Cena za sadu: 590 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P44. 

Při výrobě vína vznikají po vylisování hroznů tzv. matoliny, ze kterých lze šetrným 
mechanickým způsobem oddělit hroznová jadérka, která obsahují mnoho cenných látek. 
Z usušených, vyčištěných a rozdrcených jadérek se za studena pod vysokým tlakem lisuje 
hroznový olej. Je vyroben bez jakýchkoliv příměsí a konzervantů, aby v něm zůstaly 
zachovány cenné polyfenoly, vitamíny, lecitin a další bioaktivní látky. Odborné studie 
prokázaly jeho příznivý vliv na náš organizmus. Je to silný antioxidant, velmi účinný 
v prevenci srdečních onemocnění, má preventivní protirakovinné účinky a zpomaluje 
degenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, ovlivňuje množství choleste-
rolu v krvi, příznivě působí na alergiky, ovlivňuje průběh diabetu, u mužů ovlivňuje pro-
statu i potenci, u žen zmírňuje nepříjemné pocity při menopauze. Doporučuje se užívat 
olej 2× denně 1–2 lžičky. Obsah balení: 0,187 l.
Cena: 130 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P50.

Olej z hroznových jader
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Jedná se o parfémy s 25 % podílem vonných esencí. Výroba těchto parfémů úspěšně prošla 
všemi certifikacemi a zdravotními testy, kterými musí projít každý kosmetický přípravek 
oficiálně uváděný na trh. Kombinace esencí a jejich množství pečlivě sestavil sommelier 
a milovník vůní Martin Vajčner. Výroba parfémů probíhala v laboratořích firmy Znovín 
Znojmo, a.s. v Šatově. K vyzkoušení i zakoupení jsou parfémy v prodejnách vín Znovínu 
Znojmo v Louckém klášteře ve Znojmě a na Horní České ve Znojmě.

Složení parfému 
Traminer Tones
Hlava: meruňka, malina
Srdce: anglická růže, 
vodní orchidej
Tělo: vanilka, benzoe
Objem: 50 ml
Objedn. číslo: P58
Cena: 670 Kč

Složení parfému 
Old Vineyard Šobes
Hlava: červený pomeranč, 
bergamot
Srdce: ylang-ylang, zázvor
Tělo: růžové dřevo
Objem: 50 ml
Objedn. číslo: P60
Cena: 670 Kč

Složení parfému 
Moscatel Tones
Hlava: mandarinka, 
citron
Srdce: yuzu, fialka
Tělo: vanilka
Objem: 50 ml
Objedn. číslo: P59
Cena: 670 Kč

Parfémy s vůněmi Tramínu, Muškátu a vinice Šobes

Vinařská zástěra do pasu s logem Znovínu
Praktická zástěra z kvalitního materiálu s vyšitým logem Znovínu. Zástěru lze objednat v černé barvě se 
zlatou výšivkou. Je vhodná nejen pro toho, kdo představuje víno, ať už v rodinném kruhu, na recepcích 
nebo barbecue, ale je praktická při manipulaci s víny nebo při přípravě různých pokrmů. Zástěra vám jistě 
pomůže zvýšit vaši image i sebedůvěru při prezentaci vín.
Cena: 400 Kč/1 ks. 
Objednávkové číslo: P26. 

Tričko s úsměvným heslem ve světle modré barvě. 
Velikosti: unisex – M, L, XL, XXL.
Cena: 220 Kč/1 ks. 
Objednávkové číslo: P38.

Tričko S tebou mě baví sklep

K naší výrobkové řadě jsme připravili také tričko s obrázkem 
rosničky v antracitové barvě nejen v pánském, ale i v dámském 
(projmutém) provedení. 
Velikosti: dámské – S, M, L, XL, pánské – M, L, XL, XXL.
Cena: 240 Kč/1 ks. 
Objednávkové číslo: P61.

Tričko Rosnička zelená
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Polokošile trávově zelené barvy s obrázkem ještěrky zelené 
(Lacerta viridis), který ladí s naší výrobkovou řadou. Na levém 
rukávu je logo Znovínu. Je k dostání v pánském i dámském 
(projmutém) provedení. Polokošile je vyrobená z bavlny a polyesteru, je 
příjemná na nošení a po vyprání neztrácí barvu ani tvar. 
Velikosti: dámské – M, L, XL, XXL, pánské – M, L, XL, XXL.
Cena: 370 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P46.

Polokošile LACERTA VIRIDIS 
– ještěrka zelená

Luxusní černá polokošile s obrázkem ledňáčka říčního 
doplňuje naši stejnojmennou výrobkovou řadu. Na ru-

kávu je natištěné logo Znovínu. Je k dostání v pánském i dám-
ském (projmutém) provedení. Polokošile je vyrobená z bavlny a po-
lyesteru, je příjemná na nošení a po vyprání neztrácí barvu ani tvar. 
Velikosti: dámské – M, L, XL, XXL, pánské – M, L, XL, XXL.
Cena: 700 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P52.

Polokošile LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ

Pro všechny milovníky vín (nejen) z viniční tratě Peklo 
jsme vytvořili novou polokošili s logem Vinum Infernum 

(víno z Pekla). Touto značkou jsou označena všechna vína, 
která byla vyrobena z doslova vypečených hroznů z této vinice. 

Polokošili můžete zakoupit i na novém degustačním stánku v Pekle. 
Velikosti: dámské – S, M, L, XL, XXL, pánské – S, M, L, XL, XXL.
Cena 700 Kč/1ks. Objednávkové číslo: P62.

Polokošile 
VINUM INFERNUM 

Luxusní polokošile v  tmavě modré barvě s výrazným stříbrným 
logem πnot noir ~ 3,14 doplňuje naši stejnojmennou výrobkovou 
řadu. Na rukávu je natištěné logo Znovínu. Je k dostání v pánském 
i dámském (projmutém) provedení. Polokošile je vyrobená z bavlny 
a polyesteru, je příjemná na nošení a po vyprání neztrácí barvu ani tvar. 
Velikosti: dámské – M, L, XL, XXL, pánské – M, L, XL, XXL.
Cena: 700 Kč/1 ks. Objednávkové číslo: P57.

Polokošile πnot noir ~ 3,14



59www.znovin.cz

Levné a rychlé doručení přes kurýrní službu Messenger  
po celé České republice
Nabízíme vám možnost doručení vín pomocí 
kurýrní služby Messenger. Poštovné se odvíjí 
od počtu objednaných kartonů, tedy čím více jich 
objednáte, tím výhodněji vychází. Víno je možné 
doručit na jakékoli místo v ČR. Kurýr zákazníky 
kontaktuje před doručením, které probíhá v pra-
covních dnech mezi 8–17 hodinou. 
Platbu za zboží můžete provést online při doko-
nočení objednávky na e-shopu nebo hotově, či 
kartou kurýrovi při doručení. 
Doba dodání jsou čtyři pracovní dny od objed-
nání. Při zasílání bonusových, či jiných vinařských 
předmětů, je účtován jednotný poplatek 80 Kč, 
který se přičítá k poštovnému. 
Počet lahví, který se vejde do  jednoho kartonu: 
0,75 l – 6 lahví, 0,5 l – 9 lahví, 0,187 l – 25 lahví, 
sekty – 6 lahví, Robinia – 6 lahví, ledové a slámové 

0,2 l – 12 lahví. Ceník platí i pro kombinace výše 
jmenovaných typů lahví v jednom kartonu.
Kontakt: tel.: 720 979 887, moudra@znovin.cz. 
Nezapomeňte poslat objednávku před Vánocemi 
včas! Doručení do Vánoc garantujeme při objed-
nání do 16. 12. 2022.

JAK OBJEDNÁVAT

Ceník přepravy vína
Dodávka – počet 
kartonů na jednu adresu

Celková cena 
za doručení

1–2 100 Kč
3–4 120 Kč
5–6 150 Kč
7–8 180 Kč
9–10 200 Kč

Díky naší sesterské společnosti Vinné sklepy Lechovice jsme pro 
vás rozšířili sortiment o další výrobek. Tričko má výraznou zele-
nou barvu a je na něm vyšité logo VSL. 
Velikosti: unisex – S, M, L, XL, XXL
Cena: 390 Kč/1 ks.
Objednávkové číslo: P66.

Tričko s logem Vinné sklepy Lechovice

Přesné rozměry triček naleznete na webu: 
www.znovin.cz/vinarske-doplnky

Rozvážková služba je určena pro objednávky vín 
v celkové hodnotě vyšší než 5 000 Kč. Doprava 
je vždy zdarma. Tuto službu můžete také využít 

s přáteli nebo kolegy. Objednávky vám sloučíme 
a dovezeme na jednu adresu. Minimální množství 
jednoho druhu vína je šest kusů lahví 0,75 l, de-

Rozvážková služba vín do domu nebo do firmy 
– dovoz zdarma za nákup od 5 000 Kč
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vět kusů lahví 0,5 l. Slámová a ledová vína rozvá-
žíme i po jednotlivých lahvích. K vaší objednávce 
přidáme také vámi vybrané vinařské předměty. 
Objednávat můžete přes e-shop www.znovin.cz 
nebo pomocí objednávkového formuláře.
Kontakt: 
Odbytové oddělení – Znovín Znojmo, a.s., 671 22 
Šatov 404, tel.: 515 266 622, rozvazkova@znovin.cz.
Vaše objednávka bude vyřízena do čtrnácti dnů 
s výjimkou jarního putování po vinicích (květen, 
červen) a podzimního putování po archivních 
sklepích (listopad, prosinec), kdy se termín dodání 

vaší zásilky může prodloužit z důvodu velkého po-
čtu objednávek. Závoz vína na vámi určené místo 
v rámci ČR je obvykle realizován v dopoledních 
hodinách.
Při převzetí vína je možné platit hotově nebo 
platební kartou. Upozorňujeme, že tuto službu 
lze platit převodem z  účtu pouze při platbě 
předem, v dostatečném časovém předstihu před 
dodáním zboží.
Nezapomeňte poslat objednávku před Váno-
cemi včas! Doručení do Vánoc garantujeme při 
objednání do 11. 12. 2022.

Pro příznivce znovínských vín ze Slovenska 
zajišťuje distribuci STEIGER Club 2013 (Pezi-
nok, Zahradná 19). Víno můžete objednávat na  

www.znovin.sk. Po dohodě na tel.: +421 907 457 447, 
nebo steiger@sharkcompany.sk je možné uspořádat 
individuální degustaci. 

Doručení na Slovensko

Firemní prodejny ve Znojmě a v Lechovicích
Naše vína a další produkty můžete zakoupit ve firemních prodejnách, které se nachází ve Znojmě a v Le-
chovicích. Na prodejnách můžete nakupovat osobně, nebo si můžete zboží objednat přes naše webové 
stránky a jen si je na těchto místech vyzvednout. Úložní doba objednaného zboží je 14 dní.

A. FIREMNÍ PRODEJNY ZNOVÍNU ZNOJMO
1.  Prodejna lahvových vín a dárkových před-

mětů, Horní Česká 2, Znojmo

Tel.: 515 220 700, prodejna.ceska@znovin.cz, ote-
vírací doba: Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–18.00, So: 
8.00–12.00. Zde můžete vybírat vína z celého stá-

vajícího sortimentu Znovínu, která vám dle přání 
připravíme do dárkových kazet. Samozřejmostí 
jsou doprovodné vinařské předměty, vinařská 
literatura. Milovníci archivních, lahvově zralých 
vín si zde vyberou ze široké nabídky lahví. Tato 
vína na vás čekají v optimálních podmínkách kli-
matizované skříně v původních tzv. zaprášených 
lahvích s patinou.
Nabízíme zde v předem určených dnech ochut-
návky různých vín – aktuální informace zveřejňu-
jeme na našich soc. sítích. Na prodejně je možné 
platit platebními kartami.

2.   Prodejna lahvových vín a dárkových předmětů 
v Louckém klášteře, Znojmo

Tel.: 515 267 237, 602 380 650, louka@znovin.
cz, otevírací doba: 1. 3.–31. 12. 2022: Po–Ne 
9.00–12.30, 13.00–18.00. 4. 1.–28. 2. 2023 Po-Pá 
9.00–12.30, 13.00–18.00, So 9.00–12.00. V Louc-
kém klášteře jsou mj. také dostatečné prostory 
na pohodlné zaparkování auta a naložení nákupu. 
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B.  FIREMNÍ PRODEJNY VINNÉ SKLEPY LECHOVICE
V těchto prodejnách zakoupíte kompletní sortiment společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. 
Za nákup vín v těchto prodejnách vám budou přičteny bonusové body stejným způsobem, jako při ná-
kupu v prodejnách Znovínu. Body se sčítají dohromady při nákupech ve všech prodejnách.

1.  Podniková prodejna Vinné sklepy Lechovice 
(areál Louckého kláštera ve Znojmě)

Tel.: 721 952 180, znojmo@vslechovice.cz. 
Otevírací doba: 1. 5.–30. 9. 2022: Po–Ne 8.00–
20.00, 1. 10. 2022–30. 4. 2023: Po–Ne 9.00–19.00.

2.  Podniková prodejna Vinné sklepy Lechovice,  
Lechovice 60, 671 63 Lechovice

Tel.: 725 545 049, lechovice@vslechovice.cz.
Otevírací doba: 1. 5.–30. 9. 2022: Po–Ne 8.00–
20.00, 1. 10. 2022–30. 4. 2023: Po–Ne 9.00–19.00.

V prodejně v Louckém klášteře můžete naku-
povat lahvová vína za katalogové ceny a platit 
platebními kartami. Doporučení: velké nákupy 
(restaurace, vinárny, atd.) doporučujeme pro 
rychlejší odbavení uskutečnit do 15.00 hod.

3.  Prodejna sudových vín, sýrů, a sazenic révy 
vinné v Louckém klášteře, Znojmo

Tel.: 602 721 134, otevírací doba: 1. 3.–31. 12. 2022: 
Po–Ne 9.00–12.30, 13.00–18.00. 4. 1.–28. 2. 2023 
Po-Pá 9.00–12.30, 13.00–18.00, So 9.00–12.00. 

Prodejnu sudových vín najdete přímo naproti 
Návštěvnickému centru v Louckém klášteře. Platit 
zde můžete hotově i kartou. Můžete zde zakoupit 
i různé typy sýrů vhodné k vínům a jiné pochutiny. 
Sudové víno lze načepovat i do vlastních přinese-
ných nádob. 
Od května do září zde probíhá prodej sazenic 
rezistentních stolních odrůd vinné révy v plas-
tových květináčích. Sazenice žádným způsobem 
nedistribuujeme. 
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Výdejní místa v České republice pro vyzvednutí vín
Vaše objednávky si můžete nechat doručit do  
29 výdejních míst po celé ČR. Objednávku pohodlně 
vytvoříte přes e-shop www.znovin.cz nebo pomocí 
objednávkového formuláře přiloženého ke katalogu. 
Doručení do výdejních míst 
je zdarma. Vína budou na vý-
dejním místě připravena do 14 
dní od objednání. Jakmile 
budou vína připravena k vy-
zvednutí, budeme vás kon-
taktovat e-mailem. Úložní 
doba pro vyzvednutí je 14 
dní. Minimální objednávka 
je jeden karton, tj. 6 lahví 
0,75 l nebo 9 lahví 0,5 l. Tento 
způsob doručení doporuču-
jeme u objednávek vín do cel-
kové hodnoty objednávky 
5 000 Kč. Nad tuto hodnotu 
doporučujeme zvolit způ-

sob doručení rozvážkovou službou přímo na vaši 
adresu. Pro více informací k objednávkám kon-
taktujte paní Ivu Kelovou (iva.kelova@znovin.cz;  
702 214 145, 515 266 633).

Seznam výdejních míst v České republice
1 Brno-Slatina   Distribuční centrum Vinotéka Slatina
H Jihomoravské nám. 1098/1, Brno-Slatina  Po–So 13.00–22.00 

Ne 13.00–21.00q 604 525 920 E marekhubel@seznam.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. 

Termín závozu každý čtvrtek.

Vybraná nabídka vín včetně stáčených, parkoviště, bezbariérový přístup. Vinotéka přemístěna o patro 
níže ve stejném areálu vyhrazené parkoviště pro zákazníky u rampy vinotéky. Platba možná i kartou.

2 Brno   U královny Elišky
H Mendlovo nám. 959/1b, Brno  Út–Pá 15.00–23.00 

So 12.00–23.00 
Ne–Po dle telefonické domluvy

q 733 182 834 E info@ukralovnyelisky.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu čtvrtek – lichý 
týden.

Restaurace, vinotéka, parkování přímo u restaurace zdarma, bezbariérový vstup, pravidelné 
ochutnávky vín, vybraná nabídka lahvových vín, možná domluva degustací pro skupiny ve stylovém 
degustačním sklepě. Platba možná i kartou.

3 Frýdek- Místek   SUDOVKARNA.CZ
H Bezručova 2449, Frýdek-Místek  Po–Pá 9.00–19.00

So 9.00–13.00q 739 731 744 E mistek@sudovkarna.cz 
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod. – lichý týden. 

Termín závozu středa – lichý 
týden.

Kompletní nabídka lahvových vín i stáčené víno, bezplatné parkoviště, bezbariérový přístup.  
Platba možná i kartou.
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4 Hořovice   Zahradní centrum Cílkovi
H Na Cintlovce 1654/3, Hořovice  Po–Pá 9.00–16.00 

So 9.00–15.00 v jinou dobu 
po předchozí tel. domluvě
Od 24. 12. do 31. 1. je zavřeno; 
odběr možný po tel. domluvě.

q 607 109 000 E info@zacen.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu čtvrtek – sudý 
týden.

Parkoviště, bezbariérový přístup, nabídka lahvových vín. Preferujeme platby kartou.

5 Hradec Králové   Distribuční centrum Dr. Müller Pharma s.r.o.
H U Mostku 182, Hradec Králové-Pouchov  Po–St, Pá 7.00–15.00

Čt 7.00–17.00q 495 809 147 E distribuce@muller-pharma.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu čtvrtek – sudý 
týden.

Vybraná nabídka vín, parkoviště v areálu. Platba možná i kartou.

6 Cheb   Distribuční centrum Vinotéka U Krkovičky
H Wolkerova 30, Cheb  Po–Pá 7.00–14.00 

v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 774 150 963 E peutikal@seznam.cz 
Příjem objednávek do středy 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu pátek – sudý 
týden.

Celý sortiment znovínských vín za katalogové ceny, parkoviště, bezbariérový přístup.  
Platba možná i kartou.

7 Chomutov   Vinotéka REN company spol. s r.o.
H Na Moráni 4878, Chomutov  Po–Čt 7.00–16.00

Pá 7.00–15.00q 725 961 803, 702 133 980 E mares@ren.cz, kejlova@ren.cz
Příjem objednávek do středy 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu pátek – lichý 
týden.

Lahvová vína, bezbarierový přístup, parkoviště. Platba možná i kartou.

8 Jablonné nad Orlicí   Vinotéka Adlerka
H Nám. 5. května 24, Jablonné nad Orlicí  Po–Pá 9.00–17.00 

V jinou dobu lze víno vyzvednout 
v přilehlé restauraci po předchozí
dohodě až do 20.00. V tomto 
případě platba jen hotově.

q 724 001 860, 602 694 111 E adlerka@filipinum.cz
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu středa – sudý 
týden.

Lahvová vína, bezbarierový přístup, v blízkosti hotelu U Černého medvěda, parkoviště, možnost 
zajištění degustace znovínských vín pro skupiny ve stylové vinárně. Platba možná i kartou.

9 Jaroměřice nad Rokytnou    Vinotéka Rosnička, s.r.o.
H Komenského 996, Jaroměřice nad Rokytnou  Po–So 8.30–19.00
q 725 937 597 E info@vinotekarosnicka.cz
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu středa – sudý 
týden.

Kompletní sortiment lahvových a stáčených vín, dárkové balení, vinařské předměty, prodej sýrů, 
doutníků, prémiových rumů, parkoviště, bezbariérový přístup. Platba možná i kartou.

10 Jihlava   U Adélky
H Žižkova 56, Jihlava  Po–Pá 6.00–16.30

Po dobu letních prázdnin:
Po–Pá 7.00–15.30

q 733 736 661 E objednavky@rcpecivo.cz
Příjem objednávek do neděle 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu úterý – lichý 
týden.

Vybraná nabídka lahvových vín, parkování v ul. Štefánikovo nám. 14, zastávka MHD přímo před 
obchodem. Platba možná i kartou.
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11 Karlovy Vary   Distribuční centrum a prodej vybraných vín v provozovně „Flora centrum“
H Jáchymovská 49, Karlovy Vary  Po–Pá 8.00–18.00  

So 8.00–14.00 
Ne 9.00–14.00

q 353 225 752, 602 154 850 E info@flora-centrum.cz
Příjem objednávek do středy 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu pátek – sudý 
týden.

Vybraná nabídka vín, bezbariérový přístup, parkoviště, široká nabídka květin. Platba možná i kartou.

12 Kolín   Distribuční centrum Euphoria
H V Opletkách 828, Kolín 4  Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00 

So 9.00–11.00
Po dobu letních prázdnin:
Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–16.00 
So zavřeno, v jinou dobu 
po předchozí telefonické domluvě

q 604 855 222, 603 891 589 E znovin@euphoria-kolin.cz
Příjem objednávek do neděle 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu úterý – lichý 
týden.

Vybraná nabídka lahvových vín, bezbariérový přístup, parkoviště (DC se nachází v areálu firmy CT Servis). 
Platba možná i kartou.

13 Kuřim   Distribuční centrum Michl Motorsport
H Tyršova 1263/7A, Kuřim  Po–Pá 7.30–17.00

q 541 424 344 E
sklad@michl-motorsport.cz 
jmichl@michl-motorsport.cz

Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu čtvrtek – lichý 
týden.

Většina sortimentu znovínských vín včetně vybraných archivních vín, velké parkoviště zdarma, 
bezbariérový přístup, po domluvě možná degustace. Platba možná i kartou.

14 Liberec    Distribuční centrum a prodejna vín ART
H Vrchlického 1005/57, Liberec  Po–Pá 8.00–16.00

v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 771 202 001 E vino@artscale.cz
Příjem objednávek do neděle 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu úterý – lichý 
týden.

Vybraná nabídka vín, možnost objednávky z celé nabídky znovínských vín. Bezplatné parkoviště před 
prodejnou. Platba možná i kartou.

15 Olomouc   Vinotéka Drexler
H Dobnerova 1366/25b, Olomouc  Po–Pá 9.00–18.00

So 9.00–12.00q 608 879 193 E miroslavdrexler@gmail.com
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu středa – sudý 
týden.

Prodej lahvových vín, bezbariérový vstup, parkoviště před vinotékou. Platba možná i kartou.

16 Oslavany   NeVinný Bar s.r.o.
H nám. 13. prosince 1197/22, Oslavany  Po–Pá 13.00–18.00

So 10.30–18.00
v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 737 251 260 E info@nevinnybar.com
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 – lichý týden.

Termín závozu ve čtvrtek – lichý 
týden.

Vinotéka s posezením, kompletní sortiment lahvových a stáčených vín, dárkové obaly, vinařské předměty, 
degustace vín, prodej prémiových kvalitních rumů, parkoviště, bezbariérový přístup. Platba možná i kartou.
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17 Ostrava-Poruba   Vinotéka Ostrava
H Hlavní třída 683/108, Ostrava-Poruba  Po–Pá  9.00–19.00

So 9.00–17.00 q 732 688 786 E vinoostrava@gmail.com
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu středa – lichý 
týden.

Kompletní nabídka lahvových vín i stáčené víno, parkoviště, bezbariérový přístup. Platba možná i kartou.

18 Pardubice   Distribuční centrum Eliher s.r.o.
H Fáblovka 403, Pardubice-Staré Hradiště  Po–Pá 7.00–18.00 

So–Ne 9.00–18.00q 466 799 440, 724 022 362 E eliher@eliher.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu čtvrtek – sudý 
týden.

Kompletní nabídka vín, archivní vína, bezbariérový přístup, parkoviště, platba pouze kartou 
(z důvodu zavedení EET).

19 Plzeň   Distribuční centrum Klášterní
H Klášterní 2, Plzeň  Po–Pá 9.00–12. 00 

Čt 9.00–12.00 a 14.00–17.00 
v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 603 889 021 E obchod@agastro.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu čtvrtek – sudý 
týden.

Vybraná nabídka vín, parkoviště. Možnost platby kartou pouze pro distribuční prodeje.

20 Plzeň-Doubravka   Znojemská vinotéka
H Staniční 32, Plzeň-Doubravka  St 15.00–19.00

Čt–Pá 13.00–19.00
So 10.00–14.00

q 602 453 067, 607 941 714 E b.ebenlendr@seznam.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu čtvrtek – sudý 
týden.

Distribuční centrum znojemských a lechovických vín, prodejna stáčených vín a Bag-in-boxů. 
Široká nabídka lahvových vín za příznivé ceny. Po předběžné dohodě nabízíme degustace pro menší 
skupiny (cca 10 os.). Platba možná i kartou.

21 Praha 4   Distribuční centrum a vzorková prodejna znovínských vín na Proutěné
H Proutěná 408, Praha 4-Újezd  Po zavřeno 

Út–Pá 15.00–19.00 
So po předchozí telefonické 
domluvě od 9.00–11.00

q 602 193 637 E slama@znovin.cz
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod.

Termín závozu každou středu.

Celý sortiment lahvových znovínských vín, speciality i archivní vína. Prodej 4 druhů stáčených vín z produkce 
Znovínu. Odborný servis a možnost ochutnávky. Bezbariérový přístup, parkoviště. Platba možná i kartou.

22 Praha 6   Vinotéka – Galerie vín na Hanspaulce (GALVIN)
H Na Hanspaulce 25, Praha 6  Po–Pá 12.00–19.00
q 604 242 576 E galvin@centrum.cz
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod.

Termín závozu každou středu.

Široký sortiment znovínskych vín včetně šesti stáčených, parkování před vinotékou. Platba možná i kartou.
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23 Praha 8   Klub U poutníka Hrocha
H Zenklova 1236/173, Praha 8-Libeň  Po–Pá 16.00–20.00 

v jinou dobu po předchozí 
domluvě, vchod z ulice 
Gabčíkova

q 777 293 392 E putovanihrocha@seznam.cz
Příjem objednávek do neděle 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu úterý – sudý 
týden.

Vinotéka, klub, společenské hry, výstavy, knihovnička. Možnost platby kartou pouze pro distribuční prodeje.

24 Třeboň   Vinotéka Radka
H Novohradská 223, Třeboň  Út–Pá 16.00–19.00

v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 736 185 263 E r.vondruskova@seznam.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu čtvrtek – lichý 
týden.

Kompletní nabídka znovínských vín včetně stáčených, bezbariérový příjezd. Platba pouze kartou.

25 Třinec   LIKOP, s.r.o.
H  Dolní Líštná 60, Třinec  Po–Čt 8.00–16.00

Pá 8.00–16.00q 735 171 636, 558 335 709 E vinoteka@likop.cz
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu středa – lichý 
týden.

Široká nabídka lahvových vín za katalogové ceny, bezbariérový přístup, parkoviště. Platba možná i kartou.

26 Turnov   Vinotéka u Jizery
H Palackého 440, Turnov  Po–Pá 8.00–12.00 

v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 602 284 245 E aearium@seznam.cz
Příjem objednávek do neděle 
do 14.00 hod. – sudý týden.

Termín závozu úterý – lichý 
týden.

Možnost parkování ve dvoře za průjezdem. Možnost platby kartou pouze pro distribuční prodeje.

27 Ústí nad Labem   Distribuční centrum Vinný domeček
H Štefánikova 9118, Ústí nad Labem  Po–Pá 15.00–19.00 

So–Ne po předchozí telefonické 
domluvě

q 777 764 707 E dvorak005@seznam.cz
Příjem objednávek do středy 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu pátek – lichý 
týden.

Prodejna znovínských vín včetně stáčeného, bezbariérový přístup, parkoviště, ochutnávky vín.  
Platba možná i kartou.

28 Valašské Meziříčí   Life consulting s.r.o.
H Křižná 32/2, Valašské Meziříčí  Po–Pá 8.00–15.00 

v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 604 926 781 E info@lifeconsulting.cz
Příjem objednávek do pondělí 
do 14.00 hod. – lichý týden.

Termín závozu středa – lichý 
týden.

Široká nabídka znovínských i lechovických lahvových vín. Platba možná i kartou.

29 Zlín-Prštné   Obchůdek na Návsi, prodej a distribuční centrum vín firmy ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
H Náves 36, Zlín-Prštné  Po 11.00–12.00, 13.00–18.00 

Út–Čt 10.00–12.00, 13.00–18.00 
Pá 10.00–12.00, 13.00–18.30 
v jinou dobu po předchozí 
telefonické domluvě

q 603 223 177 E vino@ck-ra.cz
Příjem objednávek do úterý 
do 14.00 hod.

Termín závozu každý čtvrtek.

Současná i archivní znovínská vína a stáčená vína. Platba možná i kartou.
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Privátní archiv vín v Moravském sklípku v Šatově

Nabízíme možnost pronajmout si privátní box 
v Moravském sklípku v Šatově a ukládat si do něj 
vína k archivaci. Privátní boxy nabízí ideální pod-
mínky ke zrání vín (optimální teplota a vlhkost). 
Zákazníci, kteří mají pronajatý privátní box, mají 
možnost bezplatně využívat sklepní prostory s po-
sezením k degustaci.
Uskladňovat lze pouze vína z produkce firmy 
Znovín Znojmo, a.s. a Vinné sklepy Lechovice 
spol. s r.o. Boxy mají svého správce (p. Benc, tel.: 
602 126 361). Návštěvu privátních boxů je nutno 
předem nahlásit (nejlépe dva dny předem). Můžete 
využit i e-mailovou adresu: boxy@znovin.cz. Ná-
vštěva archivu vín je možná od středy do neděle 
v čase: 14.00–20.00. I mimo tuto dobu je návštěva 
možná, avšak pouze po dohodě a se souhlasem 
správce boxů.  
Co se týče naskladňovaní a vybírání vína z boxů, 
máte dvě možnosti: buď vlastníte klíče od boxu 
pouze vy – pak si naskladňování, vyskladňování 
i evidenci provádíte sami, nebo má klíče správce 
boxů, který také vína (bez vaší přítomnosti) na-
skladňuje a vede evidenci stavu vín na skladových 
kartách. Je možné využít aplikaci na stránkách 
Znovínu, na které zjistíte stav zásob ve vašem 

boxu. Bez přítomnosti správce boxů není vstup 
do prostoru privátních boxů možný. Minimální 
množství vín k ležení by mělo být padesát lahví.
Objednávky na uložení vín do vašeho privátního 
boxu zasílejte na e-mail: moudra@znovin.cz, 
tel.: 720 979 887. 
Cena ročního nájmu: kapacita do 100 lahví – 
600 Kč, do 150 lahví – 1 300 Kč, do 200 lahví – 
1 500 Kč, nad 200 lahví – 2 000 Kč. 
Doprovodné služby a benefity:
1.  Již nyní můžete sbírat bonusové body za nákup 

znovínských vín na úhradu nájmu.
2.  Do každého obsazeného a zaplaceného privát-

ního boxu, vždy k termínu 31. 8., bude uložen 
každoročně dárek v podobě výjimečného pří-
vlastkového vína, typického pro daný ročník. 

3.  Pro majitele privátních boxů funguje na našich 
webových stránkách evidenční a  informační 
systém, který zajistí dostatečný přehled o stavu 
a pohybu uložených vín.

4.  Víno uložené ve vašem boxu si můžete nechat 
doručit k vám domů, podle následujících pod-
mínek: 

a)  Závoz vína z privátního boxu bude realizován 
v rámci České republiky.

b)  Poplatek je stanoven na jednu láhev o objemu 
0,2 l, 0,5 l a 0,75 l ve výši 10 Kč (s DPH).

c)  Minimální poplatek však činí 300 Kč (s DPH).
d)  Doručení vína budeme avizovat do  14 dnů 

od přijetí vašeho požadavku na závoz.
e)  Požadavek na závoz můžete nárokovat u správce 

boxů nebo u paní Sigmundové, tel.: 515 266 632.
f)  Úhradu za tuto službu provedete přímo řidiči 

proti vystavenému dokladu nebo převodním 
příkazem oproti faktuře před doručením vín 
k vám domů.

g)  Poplatek za dovoz vína z privátního boxu se 
týká i závozu do distribučních center.

Pokud máte zájem být zařazeni do pořadníku na pri-
vátní box a uzavření smlouvy, kontaktujte paní Kubí-
kovou, 515 266 638, odbyt@znovin.cz. Momentálně 
nedisponujeme boxy o kapacitě 100 lahví. 
Úhradu nájmu za privátní box je možné povést 
i za nasbírané bonusové body. 

SLUŽBY PRO VÁS
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Víno jako propagační předmět lze odečíst z daní
Firmy v tuzemsku si mohou odečíst od základu 
daně z příjmu vína v hodnotě 500 Kč za kus bez 
DPH, která použijí jako propagační předmět. Mož-
nost se však týká jen takzvaných tichých vín, jimiž 
se rozumí téměř všechna nešumivá vína. 
Podmínkou je, že láhev musí být opatřena lo-
gem příslušné firmy nebo ochrannou známkou 
poskytovatele vína či názvem propagovaného 
zboží nebo služby. Do  ceny, která nepřesáhne 
zmíněných 500 Kč, se započítávají také náklady, 
jež vzniknou s  pořízením rek lamního před-

mětu. Jde například o výdaje na dopravu, do-
tisk reklamních etiket, polepení lahví či ná-
klady na  případné dárkové balení. Toto platí 
od 10. listopadu 2005 a  je to uvedeno v zákoně  
č. 441/2005 Sb., část šestá.
Další důležitou pozitivní informací pro plátce DPH 
je, že v případě nákupu vína jako propagačního 
předmětu si lze DPH odečíst a při výdeji do spo-
třeby není povinnost DPH odvádět. Rádi i na po-
žádání do faktury uvedeme: „Víno je určeno jako 
reklamní předmět, lahve označeny logem firmy“.

Pozornosti našim zákazníkům
Znovín Znojmo, a.s. si váží svých stálých zákaz-
níků a odběratelů. Na důkaz toho jim poskytujeme 
následující pozornost. Oslavíte-li v letošním roce  
50, 60, 70, 80, 90 a více let nebo uzavřete sňatek, 
popř. úspěšně zakončíte studium na vysoké škole, 
dostanete od  nás jako dárek dvě láhve exklu-
zivního sektu Znovín Classic Sekt. Podmínkou 
pro získání dárku je kromě významného data 
také ve  firmě evidovaný odběr vín v hodnotě 
minimálně 5 000 Kč za posledních šest po sobě 
jdoucích měsíců. Výročí či svatbu je nutné doložit  
kopií občanského průkazu, oddacího listu nebo 

v ysokoškolského diplomu. Při 
dosažení více výročí v daném roce 
máte vždy nárok na svůj dárek.
Sekty vám můžeme doručit na distribuční cen-
tra, nebo přiložit k vaší objednávce na rozvážko-
vou službu nebo přes kurýrní službu Messenger. 
Můžete si je také vyzvednout na našich prodej-
nách nebo si je uložit do privátních boxů. 
O tuto službu si můžete zažádat pomocí formuláře 
na našem webu v sekci Služby – Pozornost našim 
zákazníkům. Pro více informací volejte na  tel.:  
515 266 622. 

Vaše etiketa na znovínské víno 
Firmám i  fyzickým osobám zajistíme zavěšení 
vlastní visačky na znovínské i  lechovické víno 
zdarma. Ceník dotisků, potisků na kartony, fi-
remních etiket a dalších služeb vám rádi zašleme. 
Z důvodů přípravy a výroby etiket, visaček nebo 
případného dotisku loga na kartony, které pro nás 
realizuje externí dodavatel, žádejte o tuto službu 

minimálně čtyři týdny před požadovaným termí-
nem dodání. Upozorňujeme, že dotisky firemních 
etiket lze realizovat jen u vybraného sortimentu 
vín, která ještě nejsou kompletně adjustovaná. 
Informace o této službě vám poskytne paní Sig-
mundová z odbytového oddělení, odbyt@znovin.cz, 
tel.: 515 266 632.

Zaslání dárku 
Jestliže jste se rozhodli obdarovat někoho z vašich 
blízkých, či z obchodních přátel našim vínem, 
nabízíme vám možnost doručení vín na  vámi 
zadanou adresu. Víno zaplatíte předem na náš 
účet na základě zaslané faktury. Obdarovaný ne-
dostane žádné doklady o platbě. Vybrat můžete 
jakékoliv množství vín a doručení proběhne přes 

kurýrní firmu Messenger (účtováno je standardní 
poštovné viz kapitola „Jak objednávat“). K vínu je 
možné přidat kartičku s vaším vlastním textem 
(blahopřání, poděkování a pod.). 
Tuto službu můžete objednávat pomocí objed-
návkových lístků přiložených ke katalogu nebo 
na moudra@znovin.cz, tel.: 720 979 887, 515 266 622.
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Tržby 
v Kč

Počet 
získ. 
bodů Bonus množství

500 5 Vinná nálevka 2 ks v balení
1 000 10 Sauvignon 0,187 l 1 ks
1 500 15 Folie pro zachování etiket 1 sada
2 000 20 Puzzle Lacerta viridis 1 ks
2 000 20 Puzzle Ledňáček říční 1 ks
2 200 22 Denis d’ Or 1 ks
2 500 25 Dan Ermite 0,75 l 1 ks
2 500 25 Ryzlink rýnský, moravské zemské, Lechovice 0,75 l 1 ks
3 000 30 Pálava, výběr z hroznů 0,5 l 1 ks
3 000 30 Rulandské modré, moravské zemské, sladké 0,75 l 1 ks
3 500 35 Müller Thurgau, pozdní sběr 0,75 l 1 ks
3 500 35 Sauvignon, pozdní sběr, Lechovice 0,75 l 1 ks
3 700 37 1 láhev dle výběru z řady Ještěrka zelená, Ledňáček říční nebo Rosnička zelená 1 ks
4 000 40 Rulandské modré, πnot noir – klaret 0,75 l 1 ks
4 000 40 Tramín červený, pozdní sběr, Lechovice 0,75 l 1 ks
4 500 45 1 láhev dle výběru z řady Blue Line, Lechovice 1 ks
4 500 45 Znovín Classic Sekt Demi sec 1 ks
5 000 50 Sekt Sauvignon Brut, Lechovice 1 ks
5 000 50 Vývrtka + kožené pouzdro 1 ks
8 400 84 Skleničky LARA s logem Znovínu Znojmo a Vinných sklepů Lechovice, 250 ml 6 ks

11 000 110 Walkingové hole 1 pár
14 000 140 Polokošile Vinum Infernum 1 ks
15 000 150 Úhrada ročního pronájmu archivního boxu v Moravském sklípku v Šatově 

s kapacitou do 100 lahví
1 ks

32 500 325 Úhrada ročního pronájmu archivního boxu v Moravském sklípku v Šatově 
s kapacitou do 150 lahví

1 ks

37 500 375 Úhrada ročního pronájmu archivního boxu v Moravském sklípku v Šatově 
s kapacitou do 200 lahví

1 ks

50 000 500 Úhrada ročního pronájmu archivního boxu v Moravském sklípku v Šatově 
s kapacitou nad 200 lahví

1 ks

Bonusy pro aktivní zákazníky 
Pro věrné a pravidelné zákazníky funguje bonusový 
systém za realizované nákupy vín. Celková částka, 
kterou vynaložíte na nákup našich vín bude auto-
maticky převedena na bodovou hodnotu, a to v po-
měru 100 Kč = 1 bod. V tabulce je seznam bonusů, 
které můžete získat za určitý počet nasbíraných 
bodů. Body mohou sbírat všichni stávající zákazníci 
zaregistrovaní v naší databázi za nákupy v Šatově, 
v Louckém klášteře, na Horní České ve Znojmě 
a v Lechovicích. Dále při zaslání na distribuční 
centra, doručení Messengerem, rozvážkovou služ-
bou a při uložení vína do privátního boxu. Body se 
udělují jen pokud nevyužíváte slevy na nákup. Při 

každém osobním nákupu vín si můžete ověřit, kolik 
již máte nasbíráno bodů a případně si bonus, který 
odpovídá této hodnotě, nechat vydat. 
Bonusy můžete vybírat na našich provozovnách Ša-
tov, Loucký klášter a Horní Česká ve Znojmě. Také 
vám mohou být doručeny do některého z našich 
distribučních center. 
Připomínáme, že pro bezproblémové nasčítávání 
bodů je nutné, aby každý z vás byl u nás zaregist-
rován správně, a to pouze pod jedním číslem od-
běratele. Věříme, že se vám tento naturální systém 
slev bude líbit a  třeba ve  formě bonusu objevíte 
krásná vína a zajímavé vinařské doplňky.



70 SLUŽBY PRO VÁS  |  1. 8. 2022–31. 3. 2023

ZNOVÍNKY – degustační vinné předplatné

Chcete ročně ochutnat 72 různých znovínských 
vín? Hledáte nevšední dárek? Chtěli byste pravi-
delnou dodávku vín a nechcete se zdržovat jejich 
výběrem? Objednejte si Degustační vinné před-
platné Znovínky a získáte mnoho výhod: 
1. Pravidelné měsíční zasílání kartonu se sadou  
šesti lahví různých druhů vín, která se neopakují 
(bílá, růžová, červená vína v lahvích 0,75 l i 0,5 l). 
V sadě se může objevit i  láhev z Vinných sklepů 
Lechovice.
2. Všechny způsoby dopravy jsou zdarma. 
3. Každý měsíc ochutnáte šest vzorků vždy jiných 
vín, která jsou vybrána a okomentována našimi 
sklepmistry nebo sommeliery. Při ročním před-
platném tak během 12 měsíců zdegustujete 72 
různých druhů vín.
4. Předplatné lze objednat na 1, 3, 6 nebo 12 mě-
síců.
5. Jedna ze šesti lahví bude vždy speciální víno 
z řady Znovín Gallery – tedy vín vyrobených v řá-

dově stovkách lahví, které nejsou běžně v prodeji.
6. Odběr degustačního vinného předplatného se 
načítá do bonusového systému, budete tedy sbírat 
i bonusové body.
7. Degustační vinné předplatné je vhodné jako 
dárek pro kohokoliv. Udejte jen adresu, kam před-
placené víno chcete zasílat.
8. Předplacením sady vína na více než jeden měsíc 
získáte výhodnější ceny (viz. níže tabulka). Při roč-
ním předplatném navíc v prvním kartonu získáte 
malý dárek.
9. Předplatné je nutné uhradit do 10. dne v pří-
slušném měsíci a  od  25. dne stejného měsíce 
vám začnou být vína distribuována. Stačí vy-
plnit formulář na  našich webových stránkách  
www.znovin.cz a my vám vystavíme zálohovou 
fakturu, na základě které zašlete příslušnou částku 
na náš účet. Následně vám každý měsíc budeme 
zasílat e-mailem fakturu jako daňový doklad.
10. Do faktury za víno lze uvést větu: „Tiché víno 
je opatřeno logem firmy a  je určeno na propa-
gační účely“.
11. Pokud máte zájem o více informací, nebo o za-
slání objednávkového formuláře na „Znovínky“, 
kontaktuje nás na: moudra@znovin.cz nebo 
na tel.: 720 979 887.

Čím delší období, tím větší sleva:

Cena 
po slevě

Sleva na 
1 sadu

Sleva 
celkem

Sleva 
na láhev

1 měsíc 1 200 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3 měsíce 3 510 Kč 30 Kč 90 Kč 5 Kč
6 měsíců 6 960 Kč 40 Kč 240 Kč 7 Kč
12 měsíců 13 680 Kč 60 Kč 720 Kč 10 Kč

Očekávaná délka prodeje vín
Na našem webu si můžete ověřit dobu dostupnosti 
většiny aktuálně nabízených šarží vín, neboť pro 
vás budeme průběžně aktualizovat (podle stavu 
zásob a prodejů jednotlivých šarží vín) předpo-
klady délky prodeje, respektive očekávaný termín 
jejich doprodání. Termín doprodání se může 
v průběhu „prodejního života“ vína měnit (podle 

intenzity prodejů jednotlivých 
šarží), takže je vhodné si zde svá 
oblíbená vína občas prověřit a na-
koupit tak včas dostatečnou zásobu před úplným 
vyprodáním. 
Vše najdete na www.znovin.cz v sekci Služby – 
Předpoklad délky prodeje nabízených vín.
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Jsme online! Sledujte Znovín Znojmo  
na Facebooku, Instagramu i YouTube
Našim příznivcům a věrným zákazníkům se sna-
žíme být na blízku. Na sociálních sítích pro vás 
sdílíme veškeré aktuální informace, zajímavosti 
a pozvánky. Jsme online: na webu, Facebooku, 
Instagramu i YouTube!
Na  facebookové stránce Znovínu Znojmo, kde 
nás sleduje 7 500 fanoušků, sdílíme nejaktuálnější 
informace. Nahlédnout pod pokličku fungování 
naší společnosti, anebo se pokochat krásnými zá-
běry vinic, vína, a všeho ostatního s tím spojeným, 
můžete i na Instagramu @znovinznojmo_official! 
Zveřejňujeme i videa na kanále Znovínu Znojmo 

v rámci portálu YouTube, kde lze zhlédnout více 
než padesát klipů týkajících se vín hrdých na svůj 
původ.
Stěžejním pak v komunikaci s našimi zákazníky 
zůstává web www.znovin.cz. Zde naleznete jak 
e-shop s víny Znovínu Znojmo a Vinných sklepů 
Lechovice, tak aktuální informace, kompletní 
přehled služeb, kalendář akcí, obsah Vinařského 
turistického programu, otevírací doby či důležité 
kontakty.

Dárkové poukazy na nákup  
na našem e-shopu www.znovin.cz
Nově nabízíme možnost zakoupení dárkového 
poukazu na nákup na na našem e-shopu. Poukazy 
lze zakoupit v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč. 
Poukaz jednoduše zakoupíte v e-shopu v  sekci 
Dárkové poukazy a  rovnou jej zaplatíte online 
kartou, nebo převodním příkazem. Po přičtení 
platby vám na e-mail přijde elektronický poukaz 
s unikátním kódem. Pokud budete chtít poukaz 
na e-shopu uplatnit, stačí při platbě zadat tento 
kód a částka bude z nákupu odečtena. Poukaz 
nelze uplatnit na Vinné předplatné Znovínky. 
Tento dárkový poukaz nelze využít na našich 
prodejnách, pouze při nákupu na e-shopu. Více 

informací na: iva.kelova@znovin.cz, nebo tel.:  
702 214 145, 515 266 622. 

Dárkové poukazy na odběr zboží 
v prodejnách ve Znojmě
Chcete udělat radost někomu ze svých blízkých 
a nevíte si rady s výběrem dárku? Nechte výběr 
na svém blízkém – darujte mu dárkový poukaz 
na jednorázový odběr zboží v některé z našich 
prodejen ve Znojmě. Dárkové poukazy v hodnotě 
500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč si můžete osobně zakou-
pit v našich prodejnách v areálu Louckého kláštera 
(pouze prodejna lahvových vín) či na ulici Horní 
Česká ve Znojmě. Registrovaní zákazníci získají 
nákupem poukazu bonusové body.

Poukaz je možno uplatnit výhradně v podni-
kových prodejnách ZNOVÍNU ZNOJMO, a.s. 
v areálu Louckého kláštera (prodejna lahvových 
vín, prodejna sudových vín) či na ulici Horní 
Česká ve Znojmě, a to do 6 měsíců od jeho zakou-
pení. Upozorňujeme zákazníky, že na poukázky se 
nevrací, proto je nutno odebrat zboží minimálně 
v hodnotě zakoupeného dárkového poukazu. Více 
informací získáte na tel.: 515 267 237.

Dárková
poukázka
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Kalendář vybraných akcí Znovínu v roce 2022 a 2023
6. 8. 2022 • Výlov sektu z Vranovské přehrady 
(pořádají Vinné sklepy Lechovice)
19. 8. 2022 • KRÁL VÍN České republiky 
v Louckém klášteře
26. a 27. 8. 2022 • Putování po hustopečských 
vinicích, Hustopečsko
3.–4. 9. 2022 • Kolo pro život Znojmo Burčák Tour
9.–11. 9. 2022 • Znojemské historické vinobraní,
Znojmo
17. 9. 2022 • Tour de burčák po vinařských 
stezkách Znojemska
23. a 24. 9. 2022 • Burčákfest, Znojmo, 
Loucký klášter
3. 10. 2022 • Konec sezony Vinařského 
turistického programu
27.–29. 10. 2022 • Putování po Louckém klášteře 
ve Znojmě 
3.–5. 11. 2022 • Putování po Louckém klášteře 
ve Znojmě 

11. a 12. 11. 2022 • Putování po Louckém klášteře 
ve Znojmě 
18. a 19. 11. 2022 • Putování po Louckém klášteře 
ve Znojmě 
16.–18. 2. 2023 • Ochutnávka Procházka časem, 
Loucký klášter, Znojmo
4. 3. 2023 • Znovínský košt, Loucký klášter 
Znojmo
31. 3. 2023 • Otevření sezóny Vinařského 
turistického programu
15. 4. 2023 • Den Znovín Walkingu 
6. 5. 2023 • Festival vín VOC ZNOJMO, Horní 
nám., Znojmo
11.–13. 5. 2023 • Putování po vinicích Znojemska
18.–20. 5. 2023 • Putování po vinicích Znojemska
26. a 27. 5. 2023 • Putování po vinicích Znojemska
2. a 3. 6. 2023 • Putování po vinicích Znojemska 

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2022 A 2023
Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky www.znovin.cz a sociální sítě 
Facebook a Instagram.

KRÁL VÍN České republiky  
v Louckém klášteře, 
19. srpna 2022
19. srpna od 18.00 proběhne v Louckém klášteře 
ve Znojmě tradiční Královský košt, na kterém se 
představí 300 nejlepších vín z celé ČR. Tato vína 
jsou při hodnocení KRÁL VÍN České republiky 
vybírána z cca 1 500 vzorků od přibližně 180 malých 
i velkých vinařů. Prožijte krásný den na sklonku 
prázdnin ve Znojmě. Více informací najdete na:
www.kralvin.cz/kralovske-kosty-znojmo

Putování po hustopečských vinicích v době zrání hroznů 
V termínu 26. a 27. srpna jsme si pro vás připravili 
již desátý ročník Putování po hustopečských vini-
cích. Putování proběhne v pátek a v sobotu s tím, 
že každý den bude program stejný. 
Začátek akce bude v Louckém klášteře ve Znojmě, 
kde proběhne od 12.00 prezence a ve 14.00 se auto-

busy odjede na Hustopečsko. Cesta trvá přibližně 
hodinu. Po krátké procházce ke každé vinici ochut-
náme na třech stanovištích s nádhernými výhledy 
celkem 15 vzorků vín. Navštívíme Nosislav – viniční 
trať Kozí hory, Starovice – viniční trať Růžová hora 
a Uherčice – viniční trať Kolby–Strossberg. Večerní 



73www.znovin.cz

program bude pokračovat na nádvoří Louckého kláš-
tera ve Znojmě, v případě deště ve sklepení kláštera. 
Na nádvoří bude možno posedět, a protože už bude 
první burčák, můžete ho degustovat až do 22.00 
hodin. Pro putovníky bude otevřeno v přízemí 
Louckého kláštera Návštěvnické centrum, kde lze 
ochutnat další vzorky vín. Akce je určena zákaz-

níkům Znovínu bez rozdílu odebraného množství 
vín. Ochutnaná vína na hustopečských vinicích si 
budete moci zakoupit v prodejně v Louckém klášteře 
ve Znojmě. Vína si také můžete objednat na našem 
e-shopu www.znovin.cz. Objednávky doručujeme 
všemi způsoby uvedenými v katalogu výše. 
Při registraci v Louckém klášteře v pátek i v so-
botu, budeme vybírat poplatek 300 Kč, který 
zahrnuje dopravu autobusy, skleničku, vzorky vín 
a degustační sousto na každém stanovišti. Popla-
tek nezahrnuje večerní konzumaci vína a burčáku. 
Prosíme, abyste s ohledem na ostatní účastníky 
putování nebrali s sebou své psí mazlíčky. Z dů-
vodu omezené kapacity je nutné se dopředu 
zaregistrovat prostřednictvím našich webových 
stránek www.znovin.cz. Spuštění registrací na Pu-
tování po hustopečských vinicích proběhne od  
9. srpna 2022 od 10.00. Bližší informace k pro-
gramu najdete v letáku a na našem webu.

Termíny prodeje burčáku se mohou pozměnit podle aktuálního stavu vegetace. V areálu Louckého 
kláštera v objektu prodejny sudových vín a sýrů budeme v přilehlém mázhausu ve vybrané dny prodávat 
burčák. V areálu je možné posedět a vychutnat burčák přímo na místě. 

Burčákové dny ve dnech 
Putování za hustopečskými vinicemi
Pá 26. 8. 2022  (9.00–22.00 hod.) 100 Kč/litr
So 27. 8. 2022  (9.00–22.00 hod.) 100 Kč/litr
Ne 28. 8. 2022  (9.00–18.00 hod.) 100 Kč/litr
Burčákové dny
Pá 2. 9. 2022  (9.00–21.00 hod.)  100 Kč/litr
So 3. 9. 2022  (9.00–21.00 hod.)  100 Kč/litr
Ne 4. 9. 2022  (9.00–18.00 hod.)  100 Kč/litr
Burčákové dny při Vinobraní v Louckém klášteře
Pá 9. 9. 2022  (9.00–20.00 hod.)  100 Kč/litr

So 10. 9. 2022  (9.00–20.00 hod.)  100 Kč/litr
Ne 11. 9. 2022  (9.00–18.00 hod.)  100 Kč/litr
Burčákové dny
Pá 16. 9. 2022  (9.00–18.00 hod.)  100 Kč/litr
So 17. 9. 2022  (9.00–18.00 hod.)  100 Kč/litr
Ne 18. 9. 2022  (9.00–18.00 hod.)  100 Kč/litr
Burčákové dny ve dnech Burčákfestu
Pá 23. 9. 2022  (9.00–23.00 hod.)  100 Kč/litr
So 24. 9. 2022  (9.00–23.00 hod.)  100 Kč/litr
Ne 25. 9. 2022  (9.00–18.00 hod.)  100 Kč/litr

Burčákové dny v Louckém klášteře ve Znojmě – 2022
aneb kdy nakoupit burčák

Program Znovínu během znojemského vinobraní  
9.–11. 9. 2022
1. Vinobraní v Louckém klášteře ve Znojmě 
9. a 10. 9. 2022 – VSTUP ZDARMA
V areálu Louckého kláštera připravujeme prodej 
burčáku, ochutnávky vín, prohlídky kláštera. 
K poslechu zahraje hudba Ryan a Cauliflower band
Pá 9. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

So 10. 9. od 14.00 do 20.00 hod.
Drobné občerstvení zajistí DIANA Profigastro
Pá 9. 9. od 12.00 do 20.00 hod.
So 10. 9. od 12.00 do 20.00 hod.
Prodej burčáku, lahvového a stáčeného vína
Pá 9. 9. od 9.00 do 20.00 hod.
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Tour de burčák 2022 – 17. 9. 2022
Třetí víkend v září se ve Znojmě uskuteční další 
díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína 
a  již tradičně vás zavede do podzimních, hrozny 
obtěžkaných vinic. Začátek je v Louckém klášteře. 
Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty a jedna pro 
pěší, na  trasách vás čekají zastávky ve vinných 
sklepích i přímo ve vinicích, kde budete moci 
kromě vína ochutnat i čerstvý znojemský burčák 
přímo z rukou vinařů.
Tour de burčák opět zakončíme v areálu Louc-
kého kláštera, kde pro bude připraven folklorní 
program s nabídkou místních specialit. V závě-
rečném losování pak můžete vyhrát některou 
z cen – třeba vína z regionu či dovolenou v certi-
fikovaném zařízení Cyklisté vítáni. Pořadatelem 
je Nadace Partnerství a spolupořadatelem Znovín 
Znojmo. Startovní balíček se skleničkou, nosič-

kou a mapou si můžete zakoupit v předprodeji 
za 180 Kč na webu www.vinarske.stezky.cz, nebo 
přímo na místě za 200 Kč. Pro bližší informace 
kontaktujte paní Bäuchelovou, e-mail: dominika.
bauchelova@nap.cz, tel.: 603 714 331.

So 10. 9. od 9.00 do 20.00 hod.
Ne 11. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
Prohlídky Louckého kláštera a ochutnávky vín 
v Návštěvnickém centru
Pá 9. 9. od 9.00 do 20.00 hod.
So 10. 9. od 9.00 do 20.00 hod.
Ne 11. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
2. Prodejna Horní Česká 2, Znojmo
Prodej vín
Pá 9. 9. od 9.00 do 20.00 hod. 
So 10. 9. od 9.00 do 20.00 hod.
3. Naučná ochutnávka a prodej vín 
ve Státním archivu na Divišově nám. ve Znojmě 
Pá 9. 9. od 14.00 do 20.00 hod. 
So 10. 9. od 10.00 do 20.00 hod.

4. Ochutnávkový stánek na vinici Šobes
Pá 9. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
So 10. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
Ne 11. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
5. Ochutnávkový stánek Staré vinice v Havraníkách
Pá 9. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
So 10. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
Ne 11. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
6. Ochutnávkový stánek vinice Peklo v Šatově
Pá 9. 9. od 9.00 do 18.00 hod. 
So 10. 9. od 9.00 do 18.00 hod.
Ne 11. 9. od 9.00 do 18.00 hod. 
7. Moravský sklípek v Šatově – ochutnávky vín 
Pá 9. 9. od 14.00 do 20.00 hod.
So 10. 9. od 14.00 do 20.00 hod.

Znojemský burčákový festival BURČÁKFEST 2022,  
pátek 23. 9. a sobota 24. 9.
DIANA profigastro s.r.o. a Znovín Znojmo, a.s. 
pořádají v areálu Louckého kláštera ve Znojmě 
v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 slavnosti 
burčáku, hudby a gastronomických specialit na-
zvané BURČÁKFEST 2022.  

OCHUTNÁVKY VÍN A BURČÁKU
Pokud si chcete pochutnat na dobrém burčáku 
a kvalitním vínu firmy Znovín a k tomu ještě po-
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sedět v příjemném prostředí s nezapomenutelnou 
atmosférou, pak je burčákový festival tou pravou 
akcí. Burčák můžete vychutnávat po celou dobu 
festivalu podle níže uvedených informací. Tradicí 
se také staly tématické ochutnávky vybraných 
odrůd vín Znovínu Znojmo. Tyto ochutnávky 
probíhají formou placených bločků ve štukových 
sálech a sklepení Louckého kláštera. 

ŠLAPÁNÍ HROZNŮ 
BOSÝMA DÍVČÍMA NOHAMA
Tato unikátní podívaná za účelem výroby speci-
álního vína s názvem Šlapané víno – za dopro-
vodu stylové hudby, se bude odehrávat v sobotu  
24. září od 14.00 do 16.00 hod. u historického 
kládového lisu. Šlapané víno je vyrobeno šlapáním 
hroznů, tedy lisováním bílých hroznů bosýma 
dívčíma i ženskýma nohama. Mošt bude odtékat 
z lisovacího koše do nerezové nádoby a bude pře-
vezen na prokvašení do Jaroslavic. Šlapání se může 
zúčastnit celkem osm čtyřčlenných týmů. Účast-

nice opět získají zajímavý dárek a budou uvedeny 
na zadní etiketě vína, které uvedeme do prodeje 
na podzim 2022.
V době uzávěrky tohoto Katalogu zatím nebyly 
známy bližší informace. Více bude před koná-
ním akce upřesněno na www.burcakfest.cz

Pozvánka na Putování po Louckém klášteře 2022

Podzimní putování se letos uskuteční v  ter-
mínech: 27.–29. 10., 3.–5. 11., 11. a  12. 11., 
18. a 19. 11. 2022. Putovat budeme stejně jako 
v  loňském roce po  Louckém klášteře ve  Zno-
jmě. Čeká na vás bohatý program, plný ochut-

návek a  zajímavých informací. Veškré bližší 
informace upřesníme v zaslané pozvánce.  Po-
zvánky obdrží všichni aktivní odběratelé, kteří 
mají u nás evidovaný odběr vín alespoň v hod-
notě 6  000 Kč vč. DPH, a  to od  1. 9. 2021 do  
1. 9. 2022. Pozvánky rozešleme v půlce září a při-
hlašovat se na putování budete moci od 11. 10. 2022 
od 10.00 hod., a to prostřednictvím našich webo-
vých stránek na základě přiděleného aktuálního 
unikátního registračního kódu. Volná místa uvol-
níme ve dvou časových vlnách. (1. část uvolníme  
11. 10. v 10.00 hod., 2. část ve stejný den v 18.00 
hod.). Pokud vám pozvánka nebude doručena 
do 30. 9. a předpokládáte, že splňujete podmínky 
pro její zaslání, kontaktujte prosím naše infor-
mační centrum, tel. 515 266 620, info@znovin.cz.  
Těšíme se na vás!

Ozvěny putování po archivních sklepích v Plzni 
Pro naše zákazníky z  Plzně, kteří se nemohli 
zúčastnit Putování, případně si chtějí znovu vína 
ochutnat, pořádáme řízené ochutnávky v hotelu 
Gondola, Pallova ulice 12, Plzeň v  termínech  
22., 24. a 29. listopadu a 1. a 6. prosince 2022 vždy 

od 17.00 hod. Přihlášky na některý z termínů za-
šlete do 13. listopadu 2022 na e-mail: raboch@zno-
vin.cz, nebo na tel. 722 963 614. Rezervace budeme 
přijímat v pořadí, v jakém budou zasílány.
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Ozvěny putování po archivních sklepích v Praze
Vám, kteří nestihnete letošní Putování po sklepích, 
si dovolujeme nabídnout možnost individuálního 
ochutnání nabízených vín z Putování i možnost 
jejich přímého nákupu či objednání za „putovací“ 
ceny v Distribučním centru a vzorkové prodejně 
v Proutěné 408, Praha 4, ve dnech 1.–11. listopadu 

2022 vždy v otevíracích hodinách Út–Pá 15–19 hod. 
Vaši návštěvu je nutné objednat předem na tel.:  
602 193 637 či e-mailu: slama@znovin.cz.
Řízenou ochutnávku pro max. 20 osob uskuteč-
níme dne 7. 11. 2022 od 19 hod. tamtéž.

Vítání mladých Svatomartinských vín v Praze na Vltavě, 
12. 11. 2022 – XIV. ročník

Patnáctý ročník mimořádné plavby lodí Prahou 
po Vltavě s řízenou ochutnávkou vín, včetně popu-
lárních Svatomartinských,  proběhne 12. listopadu 
2022. Při plavbě budou také připraveny gastrono-
mické speciality a moravská cimbálka. 
Kromě již tradičně oblíbených a skvělých vín, při-
pravíme i gastronomický zážitek v podobě husího 

kaldounu s domácími nudlemi, svatomartinskou 
husou s červeným zelím a bramborovým knedlí-
kem s domácími škvarky nebo houbovým kned-
líkem s tymiánem. Chybět nebudou ani tradiční 
moravské koláčky. 
Těší nás velký zájem o tuto plavbu, kdy můžete 
opět romanticky a netradičně přivítat nová zno-
vínská vína ročníku 2022. I  tentokrát jsme si 
pro návštěvníky připravili několik překvapení 
v podobě nevšedního gastronomického dárku. 
Každý host také dostane originální skleničku jako 
památku na tuto plavbu. 
Pro mimopražské hosty máme i  letos připravené 
ubytovací balíčky za skvělé ceny. 
Loď vyplouvá v sobotu 12. 11. 2022 ve třech časech 
z kotviště Na Františku, Praha 1. 
Více informací a objednání plavby od 1. 9. 2022 
na www.svatomartinskaplavba.cz 
nebo info@vranovagency.cz

Procházka časem 16., 17, a 18. 2. 2023
Pro milovníky starších vín a hlavně pro majitele 
vín v privátních boxech v Moravském sklípku 
v Šatově připravíme 16.–18. února 2023 ochut-
návku lahvově zralých vín i vín z nového ročníku. 
Bude se konat v  Louckém klášteře ve  Znojmě 
a každý den ochutnáme stejná vína. Ochutnávka je 
určena pro ty, jež si chtějí zdegustovat vína, která 
mají uložena ve svých archivech a chtějí se o nich 
více dovědět. Nemusí proto otvírat své lahve. 
Pro ty, kteří si budou chtít koupit vína ročníku 
2022 do svého archivu, bude několik vín poprvé 
v prodeji. Samozřejmě bude otevřena prodejna vín 
v Louckém klášteře. Ve čtvrtek proběhne jedna 

řízená ochutnávka a v pátek a v sobotu dvě. Po-
zvánky rozešleme na konci ledna 2023 zejména 
všem majitelům privátních boxů a dále aktivním 
zákazníkům, kteří mají u nás evidovaný odběr vín 
v hodnotě alespoň 6 000 Kč, a to od 1. 1. 2022 do  
31. 12. 2022. V případě, že nedopatřením neob-
držíte pozvánku, nebo nepatříte dosud k našim 
odběratelům, hodláte se ochutnávky zúčastnit 
a nakoupit naše vína, obraťte se na naše infor-
mační centrum v Šatově: tel. 515 266 620, e-mail: 
info@znovin.cz.
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Znovínský košt vín – 4. 3. 2023, Loucký klášter, Znojmo
Dovolujeme si vás pozvat na ochutnávku znovín-
ských ročníkových vín, pozdních sběrů, výběrů, 
ledových vín, úspěšných vín na tuzemských i svě-
tových výstavách, archivních i unikátních vín, 
včetně vín z nového Katalogu vín, služeb a infor-
mací. Znovínský košt vín se bude konat v sobotu  
4. března od 14.00 do 21.00 hod. ve  štukových 
sálech Louckého kláštera ve Znojmě. Atmosféru 
zpříjemní cimbálová muzika. 
Vstup na ochutnávku je zdarma. Platba za vzorky 
proběhne pomocí bločků, které si zakoupíte 
u vstupu. K bločkům dostanete i katalog, ve kte-
rém najdete všechny vzorky vín a bližší informace 
k nim. Otevřená bude souběžně také prodejna vín, 

kde si případně můžete zakoupit i celé lahve všech 
ochutnávaných vzorků. 

Oslovili jsme populárního herce Radúze Máchu  
a vyzpovídali ho, jak to má se vztahem k vínu

V poslední době je o Vás hodně slyšet a objevujete se 
častěji i na televizních obrazovkách. Hrajete v Národ-
ním divadle a můžeme Vás vídat v oblíbeném seriálu 
1. mise. To musí být velmi časově náročné. Jak trávíte 
volný čas? Přijde někdy i na skleničku vína? 
Tajně jsem snil hrát v Národním divadle, točit v te-
levizi a natáčet audioknihy pro Supraphon. Letos 
se mi to vše podařilo skloubit a jsem za to nesmírně 
vděčný. Navíc se dvěma dětmi to je někdy opravdu 
„hukot“ a bez sklenky vína před spaním bychom to 
s manželkou nezvládli :-) Na jaře a v létě chladíme 
bílé a růžové, podzim a zimu přečkáme s červeným. 

A když máme pár dní volna, nejraději vyjedeme 
z Prahy někam do přírody, na hory, do lesa. Užíváme 
si o samotě jen sami sebe. Když je času více, rádi 
zavítáme za rodiči a rodinou do rodného Rožnova 
pod Radhoštěm nebo Těškovic, odkud pochází 
manželka.
Léto a období dovolených je v plném proudu. Vy kon-
krétně pocházíte z Valašska, takže máte kořeny na Mo-
ravě. Láká Vás vyrazit na dovolenou spíše po Česku 
nebo máte raději exotiku? Co třeba Znojemsko?
Určitě strávíme alespoň týden na Valašsku, to ne-
smíme nikdy vynechat. Znojemsko nám letos asi 
bohužel nevyjde, ale dříve jsme (především jako 
bezdětní) každý rok s partou kamarádů vyráželi 
do sklípku něco pokoštovat. Je to nádherná krajina, 
projel jsem si to párkrát na kole a když vyjde počasí 
je to balzám na duši. A na moravské bílé nedáme 
doma dopustit. :-)
Kdyby Vás oslovili s nabídkou filmu, či seriálu s vinař-
skou tématikou, pustil byste se do toho? Je Vám toto 
téma blízké? 
To by byl asi splněný sen. Samozřejmě, že bych 
do toho šel. Ty lokace, to víno, ti lidi, no ráj na zemi. 
:-) Jenom když na to teď pomyslím, možná ještě 
přehodnotíme tu letošní dovolenou a  alespoň 
na pár dní na Znojemsko zavítáme. :-)

Děkujeme za rozhovor a přejeme ať se Vám daří. 
Třeba se někdy potkáme u skleničky dobrého vína. 

Foto: Lenka Hatašová

ROZHOVOR
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Dívčí vrch

Lampelberg
Ořechový vrch

RAKOUSKO

ŽELEZNÁ OPONA

Vinařský turistický program Znovínu Znojmo 
může být vším: poučením, zábavou i společníkem 
vašeho volného času. Ostatně již řadu let se právě 
díky němu s vínem a všemi jeho půvaby každoročně 

seznamují stovky navštěvníků Znojemska. Ať už 
na Znojemsko přijíždíte o víkendu, ve všední den, 
se zájezdem či sami, autem, na kole či pěšky, nyní 
s námi můžete za vínem putovat i vy.

ZNOVÍNSKÝ VINAŘSKÝ TURISTICKÝ 
PROGRAM V ROCE 2022 A 2023

Orientační mapa Znojemska pro milovníky vína i cykloturistiky

doporučené cyklotrasy
vinařská obec
viniční trať
vlakové spojení Znojmo–Šatov–Vídeň
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Místa s možností 
degustace znovínských vín:
Loucký klášter Znojmo
Moravský sklípek v Šatově
Vinice Šobes
Staré vinice, Havraníky 
Vinice Peklo 
Nezapomeňte navštívit: 
Vojenský bunkr Šatov
Prodejna Znovínu v centru Znojma 

Peklo 5

6
Vlakové nádraží Šatov

Freeport

VÍDEŇ

Lechovice
vinice u Lipky

VÍDEŇ
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Loucký klášter ve Znojmě – Národní kulturní památka
Turistické centrum Znovínu a Znojma, nejimpozantnější stavba ve Znojmě

Vřelého přijetí se vám dostane v premonstrátském 
klášteře v Louce ve Znojmě, který byl po staletí 
jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů 
ve střední v Evropě a dnes je hlavním turistickým 
střediskem Znovínu Znojmo. 
Klášter založil roku 1190 znojemský kníže Konrád 
Otta se svou matkou Marií. Díky mimořádně pří-
znivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře 
vznikaly – a v průběhu staletí též přestavbami za-
nikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné 
řadou dalších uměleckých artefaktů. Připomeňme 
si například jedinečnou klášterní knihovnu, která 
se po zrušení kláštera v rámci josefinských refo-
rem přestěhovala do premonstrátského kláštera 
na pražském Strahově.
Současné dění v Louckém klášteře je úzce propo-
jeno se jménem společnosti Znovín Znojmo. Čeká 
tu na vás Návštěvnické centrum, obrazová gale-
rie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín 

a řada dalších zajímavostí. Cesta za znojemskými 
víny proto začíná právě tady.
V blízkosti areálu kláštera vzniklo za přispění Zno-
vínu koncem roku 2017 nové dětské hřiště. Na vý-
robu herních prvků byly použity sudy různých 
velikostí a hřiště tak tematicky zapadá do blízkého 
okolí, kde působí právě naše společnost. 

Návštěvnické centrum a ochutnávky vín v Louckém klášteře
Návštěvnické centrum Znovínu Znojmo sídlí 
v historických přízemních prostorech Louckého 

kláštera. Získáte tu zevrubné informace nejen 
o Vinařském turistickém programu, ale i o provozu 
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Moravského sklípku v Šatově, o sezónních ochut-
návkách vín ve stáncích na vinici Šobes, na viniční 

trati Staré vinice v Havraníkách a na viniční trati 
Peklo v Šatově nebo ve znojemském podzemí. Dále 
tu zjistíte bližší informace o provozu Turistického 
vláčku. V Návštěvnickém centru nabízíme ochut-
návky vybraných vín, které jsou aktuálně v prodeji. 
Vína můžete vychutnat při posezení před Návštěv-
nickým centrem a prodejnou lahvových vín nebo 
přímo ve sklepě. Začínají zde také organizované 
prohlídky komplexu Louckého kláštera (viz. níže).  
Otevírací doba, kontakty:
1. 4.–2. 10. 2022 denně 9.00–18.00 hod.
3. 10. 2022–31. 3. 2023 na základě objednávky
e-mail: nc@znovin.cz, tel.: 515 267 458, 606 624 648

Dobré parkování u Louckého kláštera
Pro parkování osobních vozidel a  autobusů je 
možné využít parkoviště před vstupem na plo-
várnu Louka (cca 100 m od  vstupu do  areálu 
Louckého kláštera). Cyklisté, kteří mají zájem 
o jízdu v turistickém vláčku a nechtějí si vzít kolo 

s sebou na cestu vláčkem (lze vézt až čtyři kola), 
nebo z jiných důvodů, si mohou svá kola ponechat 
v úschovně v Louckém klášteře, po domluvě v Ná-
vštěvnickém centru. V Louckém klášteře je možné 
dobít elektrokola.

Prohlídky Louckého kláštera

Chcete-li se seznámit podrobněji s historií kláštera 
a poznat místa, kam se běžní návštěvníci nedosta-
nou, pak vás zveme na organizovanou prohlídku. 
Program zahrnuje přivítání v Návštěvnickém cen-
tru, prohlídku obrazové galerie, románské krypty, 
bednářského a  vinařského muzea, štukových 
sálů a sklepů. Navštívíte také „zapomenuté“ pro-
story za štukovými sály s některými pozůstatky 
působení vojáků v minulém režimu, a také nově 
zrekonstruované prostory dalšího patra kláštera 
s nádhernými sály a zajímavou atmosférou. V prů-
běhu prohlídky ochutnáte šest vzorků znovínského 
vína. Každý návštěvník získá zdarma skleničku 
na víno. Řidičům nabízíme lahvičku vína o obsahu 
0,187 l. Pro ohlášené skupiny nad patnáct osob mů- 
žeme prohlídku přizpůsobit dle dalších poža-
davků. Prohlídka trvá přibližně dvě hodiny. 

Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 150 Kč/osobu včetně 
ochutnávky šesti vzorků vín a skleničky na víno.
Otevírací doba, kontakty:
1. 4.–2. 10. 2022 denně 9.00–18.00 hod.
3. 10. 2022–31. 3. 2023 na základě objednávky
e-mail: nc@znovin.cz, tel.: 515 267 458, 606 624 648

Terroir salonek Louckého kláštera

Galerie uměleckých děl – Znovínský Louvre a románská krypta

Ve starobylém klášteře se dnes minulost prolíná 
s přítomností a historické budovy dávají specifický 

výraz soudobému umění. Navštivte uměleckou 
galerii v Louckém klášteře, kde jsou vedle histo-
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rických vinařských artefaktů vystaveny obrazy, 
grafické listy a sochy předních českých sochařů, 
malířů a ilustrátorů zejména s vinnou tématikou.
Jednou z historicky nejcennějších památek Louc-
kého kláštera i České republiky je unikátní román-
sko-gotická krypta, skrytá v podzemí klášterního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. 
Několikrát ztracený a pokaždé znovuobjevený 
poklad nyní oslňuje návštěvníky svou staletou 
krásou. Návštěva krypty je součástí pravidelných 
prohlídek klášterního komplexu.

Slovanská epopej z velkoformátového puzzle

Novinkou v Louckém klášteře, která byla přidána 
od začátku turistické sezony 2022 do prohlídko-
vého okruhu kláštera, je výstava obrazů, které 
jsou složené ze 163 000 dílků puzzle. Vyobrazují 
celou Slovanskou epopej od autora původní před-
lohy Alfonse Muchy. Dvacet obrazů o velikosti 

v průměru 3 metry si můžete prohlédnout v rámci 
prohlídkového okruhu v tzv. „Dřevěném salonku“. 
Prohlídky začínají v  Návštěvnickém centru. 
Autorkou této sbírky je paní Anna Počarovská 
z Miroslavi. 

Expozice Železná opona a výstava historických cihel

Na novou turistickou sezónu jsme pro vás připra-
vili expozici v rámci prohlídky Louckého kláštera. 
Ve vojenských prostorách v prvním patře kláštera 
jsme ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně 
nainstalovali část takzvané „železné opony“, tedy 
zátaras, který byl v minulém století na hranicích 

a bránil v přechodu státní hranice. Uvidíte zde 
i dobové fotky a krátký film o pohraničních vo-
jácích. 
V další části těchto prostor jsme připravili výstavu 
starých cihel se značkami, které se dříve vyráběly 
ve znojemské vinařské podoblasti. 

NOVINKA
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Ceník pronájmu prostor – Loucký klášter ve Znojmě
Ceny v tabulce jsou vč. DPH (21 %) a představují 
denní sazbu za  pronájem prostoru. Případná 
příprava prostorů jeden den před akcí a likvidace 
jeden den po akci se do pronájmu nepočítá. V pří-
padě volných prostor před akcí lze využít na pří-
pravu a zdobení až tři dny před akcí.
Letní provoz je počítán od 1. 5. do 31. 10., zimní 
provoz od 1. 11. do 30. 4.
Sazba nájemného obsahuje nájem za prostory, 
využití sociálního zařízení, využívání stálého 
vybavení a nábytku, zapůjčení nápojového skla 

(s logem firmy Znovín) na konzumaci vína, běžnou 
spotřebu elektrické energie na otop a osvětlení.
Pronájem prostor se uskutečňuje na základě pře-
dem podepsané dohody a protokolu o předání 
a převzetí prostor.
Bližší informace získáte u správce Louckého kláš-
tera, tel.: 602 193 492, e-mail: spravce@znovin.cz.
Při pořádání organizačně náročnějších akcích 
(svatba apod.) doporučujeme využít svatební agen-
turu weWedd, tel.: 604 828 991, e-mail: monika@
wewedd.cz, která vám i nezávazně poradí.

Prostor za den Letní provoz Letní provoz  
vícedenní 

(cena za 1 den)

Zimní provoz Zimní provoz  
vícedenní 

(cena za 1 den)

Max. možná  
kapacita míst  

k sezení
Malý štukový sál 3 000 Kč 1 900 Kč 8 500 Kč 5 500 Kč 100
Velký štukový sál 5 000 Kč 3 200 Kč 10 500 Kč 6 500 Kč 250
Oba štukové sály 7 000 Kč 4 500 Kč 15 500 Kč 10 000 Kč 350
Dřevěný salonek 3 000 Kč 1 900 Kč 7 500 Kč 4 700 Kč 70
Velká galerie „U svatých“ 4 000 Kč 2 500 Kč 6 500 Kč 4 000 Kč 100
Degustační místnost 2 000 Kč 1 300 Kč 5 500 Kč 3 500 Kč 30
Sklep 5 000 Kč (prohlídka nebo ochutnávka v rámci 

objednaného pronájmu uvedených sálů zdarma)
250

Knihovna – všechny prostory 15 000 Kč 8 000 Kč 20 000 Kč 12 000 Kč 140

Konference, firemní prezentace a ochutnávky vín
v Louckém klášteře – celoročně 

Přímo v Louckém klášteře nabízíme komplexní 
servis pro pořádání konferencí, firemních pre-
zentací, školení nebo kurzů s  doprovodným 
vinařským programem, rautů, řízených degus-
tací, přednášek a naučných ochutnávek. Veškeré 
prostory nebo jejich části, které spravujeme, pro-
najímáme i pro rodinné oslavy, promoce, svatby 

a další slavnostní příležitosti. Pro větší akce jsou 
ideálním místem barokní štukové sály s kapacitou 
až 350 míst, kde je k dispozici 75 stolů a 350 židlí. 
Od roku 2019 nabízíme k těmto účelům také no-
blesní prostory dalšího, nově zrekonstruovaného 
patra, tzv. Knihovnu. 
Protože louckým premonstrátům kdysi patřily 
nejrozsáhlejší vinice na Znojemsku, vybudovali 
počátkem osmnáctého století pod k lášterem 
v Louce náležitě rozlehlé vinné sklepy. I zde vám 
tak můžeme uspořádat degustaci nebo připravit 
posezení pro vaši skupinu. 
Ochutnávky vín lze uspořádat až pro 120 osob 
najednou přímo v klenutých klášterních sklepech 
anebo v prostorách obrazové galerie. Občerstvení 
nebo catering si můžete zajistit sami, případně vám 
poskytneme kontakt na odpovídající firmy. Zájem-
cům nabízíme i další služby, například ozvučení, 
promítání firemních prezentací, hudbu a další. 

Velký štukový sál
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Farma U Tří Dubů – prodejna ovoce a zeleniny
V areálu Louckého kláštera je otevřena prodejna ovoce a zeleniny. 
Ovocnářská firma Farma U Tří Dubů zde celoročně nabízí čerstvé 
ovoce, zeleninu, mošty a džemy z vlastní produkce, které pochází 
ze znojemské oblasti a z okolí vyhlášené viniční tratě U tří dubů 
ve Stošíkovicích na Louce. 
Produkty lze nakoupit i na eshopu: www.triduby.cz
Otevírací doba: březen–prosinec 2022: 
Po–Ne 9.00–13.00, 13.30–18.00.
leden–únor 2023: 
Po–Pa 9.00–13.00, 13.30–18.00, So 9.00–12.00. 
Kontakt: 
odpovědný vedoucí Michael Kahoun
tel.: 731 520 098, m.kahoun@triduby.cz
facebook: www.facebook.com/triduby

Okružní jízda turistickým vyhlídkovým vláčkem městem Znojmem
Od 1. 5. do 30. 9. 2022 vyjíždí 5× denně od Louckého kláštera
Představte si vyhlídkovou jízdu malebným his-
torickým městem a půvabnou přírodou, při níž 
držíte v ruce orosenou sklenku vína ze Znovínu. 
Z takového snu se může stát splněné přání, pokud se 
vydáte na okružní jízdu turistickým vláčkem, který 
vás během devadesáti minut proveze nejzajímavěj-
šími částmi královského města Znojma. Projedete 
středověkými uličkami i náměstími, spatříte vý-

znamné stavební památky a pokocháte se pohledy 
na město z údolí Dyje i výhledem z historických 
hradeb. Nastoupit můžete na kterékoli z osmi za-
stávek a na kterékoli z nich můžete okružní jízdu 
přerušit a pak, s označeným lístkem, příštím spojem 
okruh dokončit. A nezapomeňte – jízda turistickým 
vyhlídkovým vláčkem je vynikající zábava i pro ro-
diny s dětmi! Na zastávce Městská plovárna Louka 

Prodejny lahvových i sudových vín, sýrů a sazenic révy vinné v Louckém klášteře

V Louckém klášteře naleznete specializovanou 
prodejnu lahvových vín, která nabízí vedle kom-
pletního sortimentu vín Znovínu Znojmo také 
vína, která dříve bývala v katalogových nabídkách 
a zbývá jich již jen malé množství. V nabídce pro-
dejny samozřejmě nechybí ani vinařské předměty, 
které servis usnadní servis vína. V neposlední 
řadě je právě před touto prodejnou dostatek par-

kovacích míst, kde můžete svůj nákup pohodlně 
naložit.
Naproti Návštěvnickému centru v  Louckém 
klášteře se nachází prodejna sudových vín a sýrů. 
Zakoupit zde také můžete rezistentní sazenice 
révy vinné.
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– Návštěvnické centrum Znovínu má vláček pře-
stávku; čas lze vyplnit ochutnávkou vín a návštěvou 
speciální prodejny vín Znovínu, k dispozici je i so-
ciální zařízení a úschovna kol, je tu také velké par-
koviště i pro autobusy. Pro cyklisty a turisty je tato 

zastávka dokonalým výchozím bodem ke stezkám 
a cyklotrasám v Národním parku Podyjí a v okolí 
Znojma. Vláček je možno přizpůsobit i pro handi-
capované osoby na invalidním vozíčku. 
Orientační ceník jízdného (cena může být před 
začátkem turistické sezony pozměněna):
•  obyčejné jízdné je 110 Kč
•  děti do 15 let, studenti, tělesně postižení: 80 Kč; 

děti do 3 let zdarma 
•  rodinné jízdné 1+1 (1 osoba nad 15 let + 1 osoba 

pod 15 let): 140 Kč
•  rodinné jízdné 2+2 (2 osoby nad 15 let + 2 osoby 

pod 15 let): 240 Kč
Provozovatelem vyhlídkového turistického vláčku 
je Město Znojmo a Znojemská dopravní společnost 
PSOTA s. r. o. ve spolupráci se Znovínem Znojmo, a.s.

Moravský sklípek v Šatově 
– ochutnávky vín 
Ve  slunečných rovinách jižně od  Znojma, jen 
kousek od rakouských hranic, leží stará vinař-
ská obec Šatov. Stopy tisícileté tradice pěstování 
vinné révy jsou patrné doslova na každém kroku, 
zejména pak v pitoreskních sklepních uličkách, 
které si dosud uchovaly původní ráz. V  jedné 
z nich najdete Moravský sklípek.
Pokud se rozhodnete Moravský sklípek navštívit, 
tak zde budete moci ochutnat vybraná vína z naší 
produkce, která jsou aktuálně v prodeji, ale také 
vína, která byla vyrobena z hroznů z naučné vinice 
starých odrůd za Moravským sklípkem, která jinde 
neochutnáte. V nabídce sklípku jsou i drobné po-
chutiny k vínu a káva. 
K vychutnávání vín je připravena terasa a vnitřní 
vinárna. Po  domluvě se také můžete podívat 

do sklepa, který se skládá z labyrintů chodeb, kde 
jsou vína uložena v tzv. privátních boxech. 
Provoz Moravského sklípku: 
12. 6.–1. 10. 2022: Út–So 14.00–20.00.
Tel.: 725 429 494, moravskysklipek@znovin.cz. 

Chcete si objednat jízdu vláčkem?
Vláček si můžete objednat celý, mimo jízdní řád jen 
pro vás a vaše přátele. Jedná se o mimořádné jízdy 
vyhlídkového turistického vláčku. Souprava má dva 
vagony, každý s kapacitou 32 míst, celkem 64 osob. 
Rezervace je platná pouze po písemném potvrzení 
dopravcem. Objednávku je nutné učinit alespoň tři 
pracovní dny před uskutečněním jízdy (standardní 
okruh). Vláček je možno objednat i v jiné měsíce (než 
standardní od dubna do září), po dohodě, je možno 

stanovit i  jinou trasu. Objednávejte na e-mailu:  
zds-obchodni@seznam.cz, v případě dotazů volejte 
na telefon: 602 538 227, poradíme, doporučíme. 
Případné další požadavky na víno, občerstvení 
a průvodce je nutno projednat a objednat předem.  
Vláček vyjede ze stanoviště Městská plovárna 
Louka – Návštěvnické centrum Znovínu Loucký 
klášter, pokud nebude dohodnuto jinak. Cena 
za standardní okruh 4 800 Kč vč. DPH.
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Ochutnávkový stánek na vinici Šobes v NP Podyjí 

V hlubokém údolí Dyje, v samém srdci Národního 
parku Podyjí leží na úbočí skalního ostrohu v me-
andru řeky jedna z nejstarších a patrně nejlepších 
vinic evropských vinařských poloh – Šobes. Za své 
vynikající vlastnosti vděčí šobeské víno právě ide-
ální poloze vinice, ležící v nižší nadmořské výšce 
na prosluněném jižním svahu, chráněném ze seve-
rozápadu i severovýchodu proti větrům. Zvláštní 
význam má i řeka Dyje, která vinici obtéká, teplé 
dny a chladnější noci, mlhy a nakonec i kamenitá, 
kyselá hlína na rulovém podkladě, která přes den 
nasává sluneční teplo a v noci jej zase intenzivně 
vyzařuje. Zkrátka navštívit Znojemsko a nevidět 
Šobes by byla chyba – a zvlášť v letních měsících, 
kdy přímo na vinici otvíráme ochutnávkový stá-

nek a vy máte jedinečnou šanci ochutnat v půvab-
ném autentickém prostředí některá šobeská vína, 
někdejší klenoty z naší produkce. 
Otevírací doba ochutnávkového stánku: 
1. 6.–30. 9. 2022 denně 9.00–18.00.
Tel.: 602 437 967.

Vyhlídka na Šobes
V Národním parku Podyjí, nedaleko Hnanic, mů-
žete navštívit unikátní vyhlídku Devět mlýnů, která 
nabízí úchvatný pohled na řeku Dyji a vinici Šobes. 
Od nedalekého hotelu v Hnanicích, kde je parko-
viště, se na ni dostanete po zelené trase, stejně tak 
se na vyhlídku dostanete i z druhé strany od obce 
Havraníky – Havranického vřesoviště po zelené 
trase, kterou nově vyznačil Klub českých turistů. 

směr Hotel 
Happy Star

směr ochutnávkový 
stánek „Staré vinice“

Vyhlídka Devět mlýnů
na vinici Šobes

Naučná vinice starých odrůd za Moravským sklípkem v Šatově 

Za Moravským sklípkem v Šatově se nachází spe-
ciální vinice, kde bylo vysázeno sedmnáct odrůd 
révy vinné, které jsou dnes již téměř zapomenuty. 
Projděte se mezi řádky, v duchu se vraťte do sta-
rých časů a seznamte se s odrůdami, které kdysi 

rostly v českých a moravských vinicích a  jejichž 
názvy připomínají dávné tradice.
Každou odrůdu doplňuje informační tabule, která 
návštěvníky seznamuje s její stručnou charakteris-
tikou. Ve vinici je vysazeno například kdysi popu-
lární Veltlínské červenobílé či Prachtraube, které 
stálo u zrodu moderní odrůdy Muškát moravský. 
Najdete tu i romantický Kamenorůžák, mystický 
Muškát žlutý, známý zejména ve Středomoří, či 
Veltlínské modré zvané Modrý Janek. Jméno téhle 
odrůdy se odvozuje od měňavého zabarvení slu-
pek: malé zelené bobulky brzy po odkvětu zmod-
rofialoví, před zráním se mění na  tmavofialové 
a při zrání se zabarví opět do zelenošeda. Znovín 
Znojmo se snaží Modrého Janka znovu zpopulari-
zovat a vysazovat jej na stále větších plochách.



86 VINAŘSKÝ TURISTICKÝ PROGRAM  |  1. 8. 2022–31. 3. 2023

Ochutnávkový stánek Staré vinice, Havraníky

Pokud se od Louckého kláštera ve Znojmě vypra-
víte po hojně využívané cyklostezce směrem k vi-
nici Šobes, přibližně v polovině cesty zahlédnete 
starou vinařskou obec Havraníky. Místo je vyhlá-
šené dlouhými vinnými sklepy v délce několika 
set metrů a dokonce kilometrů, ale nás bude více 
zajímat ochutnávkový stánek, který vznikl přímo 
u cyklostezky uprostřed vinic. Můžete obdivovat 
nádherný výhled do kraje a při tom se osvěžit 

několika vzorky zajímavých vín z naší produkce, 
včetně méně známých odrůd, které se zde pěstují – 
Chenin blanc, Sauvignon šedý a Viognier.
V těsném sousedství se nacházejí další pozoru-
hodná místa. Jedním z nich je poutní kaple, kde se 
roku 1680 stal zázrak. Víc než polovinu obyvatel 
Popic tehdy zachvátila morová epidemie. K božím 
mukám se vypravilo orodující procesí a morová 
rána náhle ustala. Místo je od té doby považováno 
za posvátné a popičtí zde v letech 1815–1816 posta-
vili na památku kapli Panny Marie Bolestné. Kaple 
se nachází uprostřed Havranického vřesoviště, 
které je součástí NP Podyjí. Na suchém a teplém 
místě, které patří k evropským unikátům a zá-
roveň k největším vřesovištím na  jižní Moravě, 
rostou kostřavy, vřes obecný, kručinky, koniklece, 
divizny i  janovce, suchomilnou faunu zastupují 
kudlanky nábožné, dudci a ještěrky. 
Otevírací doba ochutnávkového stánku: 
1. 6.–30. 9. 2022 denně 9.00–18.00.
Tel.: 602 437 967.

Ochutnávkový stánek na vinici Peklo, Šatov

Nejnovější atrakcí v našem turistickém programu 
je degustační stánek na viniční trati Peklo, která 
se nachází v obci Šatov, přímo na „železné oponě“, 
na hranici s Rakouskem. Ochutnat zde můžete 
(nejen) vína, která byla na této krásné vinici vy-
pěstována, z nichž nejvyhlášenější je tzv. „pekelná 
müllerka“. Vinice Peklo je terasovitá a má tvar 
„pekelného“ kotle. Hrozny, které zrají v údolí jsou 
doslova vypečené sluncem. Kolem Pekla jsme pro 
vás připravili dva okruhy s Pohádkovou stezkou, 
které se dají projít jak pěšky, tak na kole. Vychut-

nejte si skleničku vína při fascinujících výhledech 
na krásnou krajinu kolem Šatova, s pohledem 
na rakouské a moravské obce, na šatovskou šibe-
nici nebo na pohoří Pálava a Alpy. Peklo se nachází 
kousek od železniční stanice v Šatově, můžete sem 
tedy pohodlně přijet i vlakem. V blízkosti vinice 
Peklo jsou známá „dovolenková“ boží muka, která 
leží na silných geomantických zónách.
Otevírací doba ochutnávkového stánku: 
1. 6.–30. 9. 2022 denně 9.00–18.00.
Tel.: 602 437 967.
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Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově
Udělejte si výlet na viniční trať Peklo a po cestě poznejte kousek naší historie. 
Areál čs. opevnění leží asi 800 m od nového degustačního stánku na Pekle. 

Areál čs. opevnění a železné opony s pěchotním 
srubem MJ–S 3 Zahrada se nachází na  jižním 
okraji městyse Šatov. Veřejnosti přístupný objekt 
stálého těžkého opevnění je unikátní svým plá-
novaným využitím československou armádou 
po druhé světové válce při předpokládaném vy-
puknutí tzv. studené války. 
Stavba srubu začala 15. 6. 1938 a betonáž proběhla 
ve dnech 22. až 30. 8. 1938. Od roku 1960 se stal 
novou zbraní srubu upravený tankový kanón ráže 
85 mm vz. 44 ze středního tanku T-34/85. Armáda 
objekt využívala až do konce roku 1999.

Rekonstruovaný srub je uveden do podoby z osm-
desátých let 20. století. Ve srubu je instalována 
pevnostní výzbroj – dva pevnostní kanóny, těžké 
a lehké kulomety a další výbava. Volně přístupná 
venkovní expozice zahrnuje 9 m vysokou strážní 
věž Pohraniční stráže, repliku signální stěny 
z doby železné opony (1948–1989), replika domku 
pro celní stráž a pasovou kontrolu z  roku 1938 
a prvky protitankových překážek. Součástí ven-
kovní expozice je závora Ippen a replika hranič-
ního orientačního sloupu nebo replika elektrifiko-
vaného drátěného zátarasu.
Otevírací doba: duben, květen a říjen: sobota a ne-
děle a státní svátky 9.00–17.00, prohlídky v 9.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 (12.00–13.00 
polední přestávka) poslední prohlídka v 16.00 hod.!
Návštěvu mimo stanovené dny v uvedených měsí-
cích lze pro skupiny nad 10 osob objednat u správce.
Červen, červenec, srpen a  září: úterý–neděle 
9.00–17.00, prohlídky v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 (12.00–13.00 polední přestávka) 

Křížový sklep Přímětice
Přímětický vinný sklep si na své konto může připsat 
několik nej: patří k největším křížovým sklepům 
na světě, zrají v něm jedny z nejlepších znojemských 
vín a unikátní je i zdejší akustika, na jejíž adresu 
nešetřil chválou dokonce slavný dirigent Rafael 
Kubelík. Raritou je zejména takzvaný jezuitský 
telefon – když potichu promluvíte do zdi, váš hlas se 
po klenbě donese na opačnou stranu chodby. 
Křížový sklep v Příměticích si nechala postavit 
znojemská jezuitská kolej v  letech 1740–1756 
na půdorysu ve tvaru kříže. Svými rozměry sklep 
představuje světovou raritu: hlavní chodba s ob-
rovskými sudy po obou stranách je 110 metrů 
dlouhá a necelých deset metrů široká, rameno 
kříže pak měří 56 metrů, klenby jsou šest a půl me-
tru vysoké, v kopuli ještě o jeden a půl metru vyšší. 
Jedinečné je i zdejší klima; stěny a stropy Křížo-
vého sklepa totiž pokrývá silná vrstva ušlechtilé 
sklepní plísně Rhacodium cellarae, která je tak 
dokonalým regulátorem vlhkosti, že není potřeba 
žádné klimatizační zařízení. 

V přímětickém sklepním hospodářství Znovín 
Znojmo zpracovává vína převážně bílých odrůd. 
Vína zrají jak v tradičních dubových a akátových 
sudech, tak v  moderních nerezových tancích. 
V roce 2021 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce 
a modernizace sklepa. 
Od února do srpna je možné pro skupiny nad 20 
osob zařídit komentovanou prohlídku sklepa 
s ochutnávkou šesti vzorků vín (0,25 dcl). Pro-
hlídku je nutno dopředu domluvit se sklepmis-
trem Petrem Drozdem na tel. 515 225 014. Cena 
prohlídky s ochutnávkou je 200 Kč/osoba. 
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VÍTEJTE VE ZNOJMĚ 
městě plném zážitků, historie a vína

Znojmo je druhé největší město Jihomoravského 
kraje s impozantní polohou nad řekou Dyjí. První 
písemná zmínka o městě pochází z 11. století. 
V roce 1226 bylo Přemyslem Otakarem I. pový-
šeno na královské město. 
Na každém rohu na vás dýchne trocha historie a to 
jak z domů, které dohromady tvoří ukázkovou 
učebnici všech stavební slohů, tak z památek, kte-
rým svou výškou dominuje Radniční věž. 
Krásu města podtrhuje okolní úrodný kraj v čele 
s všudypřítomnými vinicemi, ke kterým neod-
myslitelně patří vinné sklípky. Ty jsou cílem všech 
milovníků vína, především pak těm, kteří neodo-

lají ovocnému Sauvignonu, pepřnatému Veltlínu 
a Ryzlinku po vůni lipového květu. 
Město Znojmo se jako srdce Znojemské vinařské 
podoblasti může pyšnit zavedením prvního ape-
lačního systému v České republice – vína origi-
nální certifikace VOC Znojmo. Šikovnost a srdeč-
nost místních vinařů oslavují každoročně desítky 
tisíc návštěvníků Znojemského historického vino-
braní. Tato největší akce svého druhu u nás má zde 
tradici již od roku 1966. Město ožívá historickými 
tržišti, dobovými kostýmy, rytířskými souboji, 
hudebním i divadelním programem na  třinácti 
scénách, vínem a burčákem. #znojmochutna

Městské koupaliště Louka ve Znojmě

V těsné blízkosti Louckého kláštera se nachází 
skvěle vybavené letní koupaliště. Objevíte tu ne-
jenom několik nerezových bazénů s vyhřívanou 
vodou a  s  různou hloubkou, ale také bohatou 

nabídku vodních radovánek – skluzavky, vodní 
hřiby a protiproudy, vířivky a všechno, co k mo-
dernímu koupání neodmyslitelně patří. K dis-
pozici je také restaurace s kuželnou. Z plovárny 
se navíc otevírá okouzlující výhled na klášterní 
komplex v Louce. Protože parkoviště, restaurace 
i bazény jsou v  těsném sousedství našeho Ná-
vštěvnického centra a hlavní zastávky turistického 
vláčku, nezapomeňte se po osvěžujícím letním dni 
na plovárně zastavit i u nás v Louckém klášteře. 
Nabídneme vám prohlídky  historických interiérů 
i ochutnávky vín, do města se pak od nás můžete 
vrátit vyhlídkovým vláčkem. A konečně – pokud 
toužíte po vhodném suvenýru z jižní Moravy, pak 
zaručeně vyhraje vynikající víno. V Louckém kláš-
teře jsme pro vás připravili speciality v dárkovém 
balení, které udělají radost vám i vašim blízkým. 

Celkový pohled, v pozadí Loucký klášter

poslední prohlídka v 16.00 hod.!
U průvodce je možno zakoupit „Pevnostní víno“ 
z produkce Znovínu Znojmo, a.s. 

Provozovatel: Technické muzeum v Brně 
www.technicalmuseum.cz, tel.: 602 438 637, 
e-mail: satovsrub@technicalmuseum.cz

Noční prohlídky Znojma se znovínským vínem
Společnost BALANCE coffee & wine s.r.o. pořádá 
v roce 2022 ve spolupráci se Znovínem Znojmo, 
a.s. prohlídky města Znojma spojených s degustací 
vín. V rámci prohlídek se budou degustovat vína 

na netradičních místech historické části Znojma, 
například u Radniční věže, v Hradebním příkopě 
se Střelniční věží, na vyhlídce v okolí Kostela sv. 
Mikuláše nebo u známé Rotundy sv. Kateřiny. 
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Po celou dobu prohlídky se o vás bude starat certi-
fikovaný průvodce a sommelier.
Ochutnáte celkem 6 vzorků špičkových vín (vše ze 
Znovínu Znojmo, a.s.), trvání cca 2 hodiny. K vínu 
pro vás budou přichystané domácí slané tyčinky. 
V průběhu prohlídky se zastavíme před kavárnou 
BALANCE coffee & wine, kde ochutnáme vzorek 

filtrované kávy, která bude připravená z naší čers-
tvě pražené kávy.
Termín prohlídky s vínem se Znovínu Znojmo: 
sobota 6. 8. 2022 od 20.00 hod. Sraz je alespoň pět 
minut před začátkem – před kavárnou BALANCE 
coffee & wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo. 
Cena 400 Kč/osobu (v ceně je zahrnuta záloha 
na degustační skleničku 50 Kč, kterou je možné 
po akci vrátit). Více informací o akci naleznete 
na webu www.balancecoffeewine.cz.
Upozornění: Akce se koná za příznivého počasí. 
Prohlídka je z kapacitních důvodů omezena počtem 
max. 60 osob. Pokud máte zájem, rezervace jsou 
možné na webu www.balancecoffeewine.cz, bližší 
informace i  rezervace na čísle 602 743 301 nebo 
na info@balancecoffeewine.cz. V případě zájmu pro 
větší skupinu jsme připraveni zajistit i  soukromé 
prohlídky města Znojma dle vašich požadavků 
i v jiné termíny.

Národní park Podyjí – jediný národní park na Moravě
Nejmladší a  nejmenší národní park se táhne 
na západ od Znojma až po Vranov nad Dyjí. Je 
tvořen převážně hlubokým údolím meandrující 
řeky Dyje. Na strmých svazích rostou hluboké 
lesy s teplomilnou faunou a florou. Vyprahlé stepi 
se střídají s hlubokými stržemi, louky přecházejí 
v doubravy a bory, pralesní bučiny jsou protikla-
dem odlesněných vřesovišť, obnažená skaliska 
se zrcadlí v táhlých tůních a divokost peřejí řeky 
tlumí učesané vinice a sady. Rozmanitost přírod-
ního prostředí a mimořádné bohatství rostlinných 
a živočišných druhů je na tak malém území jinde 
nevídané. Národní park je protkán sítí úchvatných 
cyklostezek a tras pro pěší túry. 
Návštěvnické a  informační středisko Správy 
Národního parku Podyjí, Čížov, tel.: 515 291 630, 
606 710 300, www.nppodyji.cz 

Hrady a zámky na Dyji v blízkosti Znojma
V Podyjí se nachází řada pozoruhodných hradů 
a zámků: Bítov, zříceniny Cornštejn, Frejštejn 
a Nový Hrádek s jedinečnou vyhlídkou na mean-
drující řeku, pohádkově krásný zámek Vranov nad 

Dyjí nad stejnojmenným městečkem, na rakouské 
straně pak hrady Hardegg a Kaja. Všechny jsou 
přístupné veřejnosti.
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Apartmán Chalupa Na hradbách, Znojmo
Komfortní ubytování pro skupiny osob, přímo v historickém centru Znojma, s výhledem na dominanty a do údolí 
Dyje. Posezení na terase, vinný sklípek, vybavená kuchyně, OP s TV + Wi-Fi zdarma, parkování, kolárna.

Staré Město 22/65, 669 02 Znojmo, tel.: 602 506 543, chalupaznojmo@volny.cz, www.chalupanahradbach.cz

Apartmán Penzion Marika Šebelová – U Mikuláše a Vinotéka U Rolanda, Znojmo 
Ubytování v  historickém centru. Panoramatická terasa. Pokoje s  výhledem na  památky. Pokoje se soc. 
zařízením. Kuchyňka pro hosty. Úschovna kol, parkování, Wi-Fi zdarma. Vinařské snídaňové menu.

Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo, tel.: 607 555 202, info@penzionumikulase.cz, www.penzionumikulase.cz

Apartmán Šaldorf 
Apartmán se pronajímá jako celek pro skupinu až 12 osob. Jedná se o řadový dům v klidné lokalitě. Vybavení: 
Wi-Fi, 3 ložnice, 2 koupelny, kuchyň, obývací pokoj, zahrada, gril, bazén, garáž. Zastávka Vinobusu 400 m.

671 81 Nový Šaldorf 203, tel.: 608 870 927, klarinka.sinkova@gmail.com, www.apartmansaldorf.cz 

Apartmán Znojemský penzion, Znojmo 
Nabízíme kvalitní ubytování na trase Praha–Vídeň s dobrou dostupností centra města Znojma 2–3 lůžkové 
pokoje s koupelnou, apartmán s terasou, úschovna kol, Wi-Fi zdarma.

Gagarinova 26, 669 02 Znojmo, tel.: 777 636 151, latneroval@seznam.cz, www.znojemskypenzion.cz

Apartmány Stará Pekárna, Znojmo 
Krásné a komfortní apartmány přímo v centru Znojma zařazené do programu Amazing places, nachází se 
ve středověkém domě s nezapomenutelnou atmosférou. Kapacita 20 lůžek. 

Velká Mikulášská 459/3, 669 02 Znojmo, tel.: 602 480 492, info@1starapekarna.cz, www.1starapekarna.cz

UBYTOVÁNÍ VE ZNOJMĚ

Místa technické a první pomoci 
Systém „Cyklisté vítáni“ na všech turistických zařízeních Znovínu.
Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, 
který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vy-
bavenost stravovacích, ubytovacích služeb, kempů 
a turistických cílů. Certifikace obsahuje evropské 
standardy  srovnatelné se systémy jako Bett & Bike 
v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Ra-
kousku. V České republice certifikaci od roku 2005 
realizuje Nadace Partnerství, prostřednictvím 
Partnerství o.p.s. Vybírá vhodné objekty a pravi-
delně je kontroluje.
Označená místa piktogramem Cyklisté vítáni na-
bídnou: vhodné místo pro odložení kol, úschovnu 
zavazadel, základní informace o  regionu a zá-
kladní servisní kufr s pumpičkou.
Podrobněji o projektu na: www.cyklistevitani.cz.
Takto označená místa najdete v zařízení Znovínu: 
v Louckém klášteře, na vinici Šobes, Staré vinice 
v  Havraníkách a  vinice Peklo. Na  Znojemsku 

jsou tyto certifikované subjekty 
navíc vybaveny zdravotnickým 
batohem pro poskytování laické 
první pomoci přímo v  terénu. 
Kontaktní bod v projektu „Místa 
technické a  pr vní pomoci “ – 
SELF – SERVICE je dále doplněn o  technický 
kufr, ve kterém je výbava pro základní opravy 
a seřízení kol. Tento projekt od roku 2003 realizuje 
spolek Cyklo Klub Znojmo. V Evropě jediný uce-
lený systém bezplatné pomoci nyní provozuje na  
30 místech v regionu. Cyklisté, kteří se při svých 
vyjížďkách dostali do technických potíží anebo 
mají zdravotní problém, mohou využít technický 
kufr a zdravotnický batoh. 
Cyklisté mohou využít v případě nouze služeb 
„Žlutého anděla pro cyklisty“ na tel. 608 736 135 
a další informace na www.cykloklubznojmo.cz.
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Apartmány Na Tremperku, Znojmo
Ubytování téměř v historickém centru Znojma, 2 samostatné apartmány vybavené kuch. linkou, soc. zař. pro 
celkem 8–12 os. Zdarma WiFi a sat. TV. Parkování 50 m od ubyt., úschovna kol, zahradní posezení s grilem.
Napajedla 24, 669 02 Znojmo, tel.: 605 565 946, apartmany@natremperku.cz, www.natremperku.cz
DŮM U HUBERTA
Naleznete přímo v historickém centru Znojma. Nabízíme jednoduché a cenově přijatelné ubytování s mož-
ností snídaně, polopenze nebo plné penze.
Dolní Česká 38, 669 02 Znojmo, tel.: 721 836 414, hubert.znojmo@seznam.cz, www.hubertznojmo.webnode.cz
Hotel BAX***, Znojmo
Poloha HOTELU BAX*** je více než strategická. Hotel se totiž nachází mimo rušné centrum zahlcené 
automobily, s dobrou dostupností do historického Znojma a v blízkosti Louckého kláštera.
Oblekovice 68, 671 81 Znojmo, tel.: 603 427 556, hotelbax@seznam.cz, www.hotelbax.webnode.cz
Hotel Clemar, Znojmo
Hotel v centru města je součástí Amazing places. Citlivě zrekonstruovaný měšťanský dvůr, kde se potkává 
historie a design. Vhodné pro pracovní cesty, dovolenou, víkendové pobyty spojené s cyklistikou a vínem.
Václavské nám. 12/3, 14/5, 669 02 Znojmo, tel.: 602 404 317, recepce@hotelclemar.cz, www.hotelclemar.cz
Hotel Katerina, Znojmo
Útulný hotel v centru města s výhledem na NP Podyjí. Klimatizované pokoje a apartmán v originálním desig-
nu. Snídaně v restauraci na venkovní terase. Soukromé wellness. Relaxační salonek. Vlastní parkoviště.
Na Valech 1556/7, 669 02 Znojmo, on-line rezervace www.hotelkaterina.cz
Hotel Lahofer***+, Znojmo
Nekuřácký hotel v historickém centru města Znojma s uzavřeným parkovištěm vznikl rekonstrukcí 
kulturní památky ze 14. stol. Moderní, útulné a komfortní ubytování.
Veselá 13, 669 02 Znojmo, tel.: 601 215 214, hotel@lahofer.cz, www.hotel-lahofer.cz
Hotel Mariel ***, Znojmo
Hotel Mariel je zcela nově zrekonstruovaný hotel v centru Znojma. Hotel Mariel zaujme moderními a kom-
fortními pokoji, restaurací s příjemnou atmosférou, nově otevřeným vinným sklepem a vinotékou.
Mariánské náměstí 10, 669 02 Znojmo, tel.: 515 223 869, info@hotelmariel.cz, www.hotelmariel.cz
Hotel Morava, Znojmo 
Kvalitní ubytování v historickém centru Znojma, jednolůžkové až čtyřlůžkové pokoje, vinný sklípek, salo-
nek. Odjezd autobusů na putování přímo před hotelem.
Horní nám. 16, 669 02 Znojmo, tel.: 777 885 508, rezervace@hotel-morava-znojmo.cz, www.hotel-morava-znojmo.cz
Hotel N, Znojmo-Přímětice
Po dohodě na recepci lze přes mříže nahlédnout do křížového sklepa. Kapacita 70 osob s možností 
přistýlek. Degustace vín, catering, svatby, sauna, masáže, prostory pro firemní večírky, školení.
Přímětice 62, 669 04 Znojmo, tel.: 515 227 222, manager@hoteln.cz, www.hoteln.cz
Hotel Pizzerie Jasany 
Zrekonstruovaný hotel s vyhlášenou pizzerií, 47 lůžek, ubytování se snídaní v pokojích s vlastním sociál-
ním zařízením, Wi-Fi, parkoviště.
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice 165, tel. 777 808 124, info@pizzeriejasany.cz, www.pizzerie-jasany.cz
HOTEL RESIDENCE TGM, Znojmo 
Hotel pochází z přelomu 15. a 16. stol., je kompletně zrekonstruován v elegantním minimalistickém stylu. 
12 prostorných apartmánů s kuchyní, obývacím pokojem, krbem a skvělým výhledem – dle typu pokoje. 
Masarykovo náměstí 12, 669 02 Znojmo, tel.: 515 331 222, info@hoteltgm.cz, www.hoteltgm.cz
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Hotel U Divadla, Znojmo 
Tradiční 3hvězdičkový hotel s restaurací a úschovnou kol v centru Znojma. Kapacita hotelu je 56 lůžek. 
Česká i zahraniční kuchyně. Semináře, firemní večírky, oslavy atd.
nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo, tel.: 733 158 172, recepce@udivadlahotel.cz, www.udivadlahotel.cz
Chalupa Lucie, Znojmo-Suchohrdly 
Chalupa Lucie se nachází na návsi v malebné vesničce Suchohrdly v okrajové části Znojma. Po kompletní 
rekonstrukci zde nabízíme ve 3 samostatných pokojích pobyty až pro 7 osob, vhodné pro rodiny nebo přátele.
Znojemská 59, 669 02 Suchohrdly u Znojma, tel.: 603 427 556, chalupa.znojmo@seznam.cz, 
www.chalupa-znojmo.webnode.cz
Motorest penzion u benziny, Znojmo
Penzion s 11 pokoji se sociálním zařízením, sprchou, TV, společným kuchyňským koutem, 30 lůžek  
+ 9 přistýlek. Vlastní parkoviště, dvě garáže (úschova kol, lyží atd.), Wi-Fi.
Pražská 94, 669 02 Znojmo, tel.: 515 221 259, info@motorestpenzion.cz, www.motorestpenzion.cz
Pension Archa Znojmo 
Ubytování v historickém centru v renesančním domě ze 16. stol. Nekuřácký pension nabízí dvě apartmánová 
studia vč. kuchyňky. Snídaně dle dohody, za poplatek možný pobyt s malým domácím zvířetem, parkoviště.
Vlkova 4, 669 02 Znojmo, tel.: 605 473 860, info@pensionarcha.cz, www.pensionarcha.cz
Pension Jesuitská s vinárnou, Znojmo
Ubytování v historic. centru města nabízí dvoulůžkové pokoje a apartmán, s vlastním soc. zařízením, 
Wi-Fi, TV a terasou. Snídaně a využití garáže. Součástí pensionu je vinárna s širokou nabídkou vín.
Jezuitská 5/183, 669 02 Znojmo, tel.: 603 830 130, info@jesuitska.cz, www.jesuitska.cz
Pension Kulíšek, Znojmo
Komfortní ubytování v domě ze 17. století v centru Znojma s příjemnou atmosférou. Stylová kavárna 
s venkovní zahrádkou. Parkování, úschovna kol pro ubytované hosty, Wi-Fi, TV.
Velká Michalská 7, Znojmo, tel.: 608 811 313, cafekulisek@seznam.cz, www.pensionkulisek.cz
Pension Nad Dyjí, Znojmo 
Penzion je vhodným místem pro rodinnou dovolenou, cykloturistiku i  milovníky dobrého vína. Nabízí 
ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, vlastní parkoviště a úschovu kol.
Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo, tel.: 739 671 107, rezervace@pension-naddyji.cz, 
www.pension-naddyji.cz
PENSION-GRANT-LUX, Znojmo
Útulný, romantický pension ve středu města Znojma s výhledem do NP Podyjí. Komfortní ubytování 
– 18 lůžek, úschovna kol.
Pasteurova 1, 669 02 Znojmo, tel.: 608 971 345, Brookesova@seznam.cz, www.pension-grant-lux.com
Penzion Eden, Znojmo
Leží u řeky Dyje na trase Praha–Wien 10 km od hraničního přechodu Hatě–Kleinhaugsdorf. Kapacita 
50 lůžek, vlastní parkoviště, nabídka snídaní, letní zahrádka s barem a bazénem, úschovna kol.
Šatovská 2947/8, 671 81 Znojmo, tel.: 777 611 429, penzioneden@seznam.cz, www.edenpenzion.cz
Penzion Harvart, Znojmo
Penzion v centru města nabízí ubytování se snídaní od 900 Kč/os. Pokoje jsou klimatizované. Hosté 
mají k dispozici Wi-Fi, kuchyňku, venkovní posezení, stojany na kola.
Václavské nám. 132/6, 669 02 Znojmo, tel.: 739 051 960, info@harvart.cz, penzion.harvart.cz
Penzion Kaplanka, Znojmo
Ubytování v historickém centru města Znojma s nejkrásnějším výhledem do údolí řeky Dyje. V areálu 
penzionu je k dispozici parkoviště.
U Branky 6, 669 02 Znojmo, tel.: 775 552 212, info@kaplanka.cz, www.kaplanka.cz
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Penzion KIM-EX Kovaljovová, Znojmo
Ubytování v soukromí v blízkosti Louckého kláštera, 9 lůžek, 3 pokoje se sociální zařízení, TV, Wi-Fi, 
snídaně, úschova kol. Parkování, venkovní terasa.
Vinohrady 26, 669 02 Znojmo, tel.: 603 914 799, mk@penzionkimex.cz, www.penzionkimex.cz
Penzion Morava, Znojmo
Nově zrekonstruovaný, nekuřácký penzion, kapacita 82 lůžek ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. 
Úschovna kol, kuchyňka, terasa s grilem, TV, Wi-Fi, parkování v uzamčeném dvoře.
Hakenova 16, 669 02 Znojmo, tel.: 602 526 352, znojmo@penzionmorava.cz, www.penzionmorava.cz
Penzion Renata, Znojmo 
Příjemné ubytování v soukromí v nekuřáckém Penzionu Renata ve Znojmě. Plně vybavené tři dvoulůžkové 
pokoje a jeden čtyřlůžkový apartmán, vše s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka, úschovna kol, Wi-Fi.
Nová Oblekovická 281/26, 671 81 Znojmo, tel.: 724 313 911, pechaz@email.cz, www.zds-psota.cz
Penzion Restaurace Blanka, Nový Šaldorf
Kapacita 21 lůžek. Restaurace v provozu celý den. Na požádání zdarma uschováme kola, vlastní parko-
viště, garáž, Wi-Fi, klimatizace. Možnost platba kartou.
Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo, tel.: 606 790 070, blanka-velebova@centrum.cz, www.pension-blanka.cz
Penzion Solnice, Znojmo
Penzion v  historickém centru města Znojma orientovaný do  klidné části dvora. Snídaně zahrnuta 
v ceně. Nově půjčovna elektrokol s úschovnou. Kapacita 14 pokojů. Minuta chůze od Horního nám.
Horní Česká 19, 669 02 Znojmo, tel.: 775 202 010, info@penzionsolnice.cz, www.penzionsolnice.cz
Penzion U Císaře Zikmunda, Znojmo
Luxusní penzion na hlavním náměstí v historické budově, 7 prostorných dvoulůžkových apartmánů 
(možnost přistýlky), parkování ve dvoře, úschovna kol.
Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo, tel.: 604 541 441, uzikmunda@seznam.cz, www.penzionuzikmunda.cz
PREMIUM WELLNESS & WINE Hotel**** ZNOJMO 
Komfortní pokoje + dva SUITE s terasou (celkem až 177 os.), moderní konferenční sál (220 os.) + velký vinný 
sklep, WELLNESS + fitness a sauny (bazén, vířivka, masáže). Výborná kuchyně a vína od místních vinařů.
Pražská 100, 669 02 Znojmo, tel.: 515 224 595, info@premiumhotel.cz, www.premiumhotel.cz
Restaurace & penzion U Tří jasanů, Nový Šaldorf
Penzion se stylovou restaurací, celoroční provoz, venkovní terasou a domácí kuchyně. Ubytování se snídaní 
v pokojích s vlastním soc. zařízením. Rodinné oslavy, firemní akce, catering. Parkoviště a Wi-Fi zdarma.
671 81 Nový Šaldorf 56/S, tel.: 777 808 124, penzionutrijasanu@seznam.cz, www.penzion-u-tri-jasanu.cz
Ubytování v soukromí Minaříková Alena, Znojmo-Suchohrdly 
Ubytování v soukromí v rod. domku 2 km od Znojma, v dosahu MHD. Dva samostatné pokoje 2 os. + 4 os.,  
vlastním soc. zařízením, samostatný vchod, Wi-Fi. Posezení na dvorku s letní kuchyňkou a venkovním grilem. 
Dlouhá 31, 669 02 Znojmo, tel.: 724 263 787, urybare@gmail.com, FB: Ubytování v soukromí Alena - 
Suchordly u Znojma
Wine & Bike City Tower Apartments, Znojmo 
Příjemné prostředí s 8 stylovými a zároveň útulně vybavenými apartmány s parkováním v ceně přímo 
v centru města u Radniční věže. 
Zelenářská 9/29, 669 02 Znojmo, tel.: 722 986 649, rezervace@wine-bike.cz, www.wine-bike.cz
Znojmo Apartmány, Znojmo 
Zveme vás do nových Apartmánů Znojmo, které se nacházejí v blízkosti centra královského města Znojma. 
Apartmán 1 má kapacitu dvou lůžek a jedné přistýlky. Apartmá 2 má kapacitu tří lůžek a jedné přistýlky. 
Rooseveltova 829/20, 669 02 Znojmo, tel.: 739 977 265, info@znojmoapartmany.cz, www.znojmoapartmany.cz



94 UBYTOVÁNÍ VE ZNOJMĚ A OKOLÍ  |  1. 8. 2022–31. 3. 2023

Aparmán u Znovínu, Šatov
Apartmán s kapacitou 9 lůžek ve 3 různě velkých pokojích se společnou plně vybavenou kuchyní a prostornou 
koupelnou. Možnost posezení v uzavřeném dvoře. V klidné části Šatova, naproti Znovínu, poblíž nádraží.
671 22 Šatov 316, tel.: 604 293 133, renata.wilhelm@gmx.de, www.apartmanuznovinu.com
Apartmány Stará Brusírna, Šatov
Čtyři apartmány v  nově zrekonstruovaném objektu, každý s  kuchyňkou a  koupelnou. Celkem 
16 lůžek. Vhodné i pro dlouhodobé pobyty s dětmi. Společenská místnost a venkovní posezení.
671 22 Šatov 383, tel.: 605 292 202, info@starabrusirna.cz, www.starabrusirna.cz
Hotel Happy Star ****, Hnanice (u hranice)
107 a ½ lůžek pro rodinné akce, svatby, malé večírky, firemní akce i mega párty. (Nez)řízené degustace. 
Romantiky plný bazén. Wi-fi v sauně, vířivce i na baru. Nemožné ihned – emocemi nabitá akce do tří dnů.
Hnanice 111, 669 02 Znojmo, tel.: 775 113 399, info@hotelhappystar.cz, www.hotelhappystar.cz
Hotel la Port
Ideální výchozí bod pro návštěvy znojemských památek, zábavního centra Hatě, vinařských sklepů 
i sportovní vyžití. K dispozici velký dětský koutek, hlídané parkoviště, Wi-Fi. Kapacita 120 lůžek od 395 Kč. 
669 02 Dyjákovičky 198, tel.: 777 111 101, recepce@hotel-laport.cz, www.hotel-laport.cz
Hotel Savannah Znojmo 
4*komfortní wellness hotel, 72 dvoulůžkových pokojů z toho 6 pokojů s terasou, 7 apartmá vč. luxusního 
Savannah Suite, restaurace, bar, kasino, wellness centrum (plavecký bazén, sauna, pára, masáže), konference.
669 02 Znojmo-Hatě 198, tel.: 515 284 084, Reception@hotel-savannah.com, www.hotel-savannah.com
Hotel Vinice Hnanice ****, Hnanice
Moderní hotel s kapacitou 17 dvoulůžkových pokojů, 9 apartmánů, hotelová restaurace s venkovní terasou, 
wellness s bazénem, vířivkou, vinnými lázněmi a saunovým světem, půjčovna kol, venkovní sportoviště.
669 02 Hnanice 132, tel.: 702 206 684, hotel@vinice-hnanice.cz, www.vinice-hnanice.cz
Chalupa Šatov 377 a 2 Apartmány Šatov 23
Nabízíme ubytování max. 12 osob v Chalupě min. 3 noci nebo ve dvou apartmánech pro 4+4 osoby min.  
2 noci. Chalupa s gastro kuchyní, sklepem s posezením, stodola s grilem a sezením.
671 22 Šatov 377, provozovna Z-Vinodol s.r.o., tel.: 602 380 330, havlik.st@gmail.com, www.pronajemchalupysatov.cz
Kemp Tatran Šatov   KEMP JE PŘIPRAVEN PRO KARAVANY
Kapacita 40 lůžek, 15 stání pro karavany, stanování na travnatých plochách, soc. zař., možnost stravování, víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem, pronájem travnatého fotbalového hřiště, cykloturistická základna u NP Podyjí.
SK Tatran Šatov, 671 22 Šatov, tel.: 731 616 686, tatransatov@seznam.cz, www.tatransatov.cz
NOVÉ APARTMÁNY Vinařství Halkoci, Šatov
Nové apartmány (2–4 lůžkové) v klidném centru Šatova. Každý apartmán disponuje vlastní koupelnou, kuchyň-
kou, Wi-Fi, klimatizací, vlastním vchodem, parkování na pozemku. Posezení na terase a pod pergolou, gril.  
671 22 Šatov 73, tel.: 728 922 690, info@penzionriva.cz, www.vinarstvihalkoci.cz
Pension Ham-Ham, National park 
Kapacita 34 lůžek. Samoobslužné restaurační posezení s venkovním grilem, parkování u penzionu, TV, 
soc. zařízení na pokoji, Wi-Fi. 
669 02 Havraníky 136, 2 km od Šatova, tel.: 608 618 575, pension@ham-ham.cz, www.ham-ham.cz
Penzion Daníž, Chvalovice 
Nově zrekonstruovaný penzion v blízkosti NP Podyjí nabízí komfortní ubytování, krásná venkovní za-
hrada s posezením a restaurace. 
669 02 Chvalovice 34, tel.: 777 245 142, info@PenzionDaniz.cz, www.penziondaniz.cz

UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ HNANIC A ŠATOVA (do 15 km od Znojma)
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1. České muzeum motocyklů a Automobilová galerie LESNÁ u Znojma, 
Penzion-Camping-Restaurace 
Unikátní výstavní a rekreační areál obsahující rozsáhlé expozice historických vozidel. Týdenní a víken-
dové rekreační pobyty pro každého, stylová restaurace – možnost pořádání srazů, svateb, akcí.
671 02 Lesná u Znojma, tel.: 602 745 458, holcmann@veteransalon.cz, www.veteransalon.cz
APARTMÁNY HVĚZDIČKA, Bítov 
Rodinné apartmány s kuchyňským koutem, terasa s posezením. Možnost stravování v Hotelu Bítov a využití 
jeho venkovního bazénu. V blízkosti cyklostezka s degustačním stánkem mor. vín a piva Znojemského pivovaru.
671 10 Bítov 87, tel.: 607 874 922, recepce@hotel-bitov.cz, www.apartmany-hvezdicka.cz
HOTEL BÍTOV, Bítov 
Ubytování v  blízkosti hradu. 94 lůžek+12 přistýlek. Restaurace, pivnice Znojemského pivovaru, vinný 
sklípek s prodejnou vín, wellness, venkovní terasy, konferenční prostory a venkovní bazén pro ubytované.
671 10 Bítov 87, tel.: 607 874 922, recepce@hotel-bitov.cz, www.hotel-bitov.cz

Penzion Podyjí, Havraníky
Nabízíme ubytování v rodinném penzionu, jež se nachází na okraji NP Podyjí v blízkosti krásného ryb-
níka. Hlavní cyklostezka vede 50m nad penzionem. Zajistíme ubytování až pro 25 osob.
Havraníky 124, 669 02 Znojmo, tel.: 777 133 033, penzionpodyji@gmail.com, www.penzionpodyji.cz
Penzion Staré vinice, Havraníky 
Cyklopenzion na hranici NP Podyjí a v sousedství vinic. Osm 2–4 lůžkových apartmánů, každý s vlastní 
kuchyňkou, koupelnou, TV. Max. kapacita 24 osob. Úschovna kol, terasa, gril, společenská místnost, Wi-Fi.
Havraníky 107, 669 02 Znojmo, tel.: 604 924 843, info@penzionstarevinice.cz, www.penzionstarevinice.cz
Penzion U Hrnčíře
Rodinný penzion v soukromí v NP Podyjí, na okraji obce. Kapacita 4 pokoje a 2 apartmány, zahrada s terasou, 
možnost grilování, snídaně, parkování ve dvoře, úschovna kol (samostatné boxy), Wi-Fi, hrnčířský kurz.
Záhumenní 127, 669 02 Hnanice, tel.: 608 153 029, stepanmaixner@seznam.cz, www.penzionuhrncire.cz
Penzion Vřesoviště, Havraníky
Ubytování v klidném prostředí v okrajové části obce Havraníky na hranici 2. zóny Národního parku 
Podyjí v těsné blízkosti hlavních cyklostezek a pěších tras. Klimatizované pokoje, vlastní sklípek.
Havraníky, 669 02 Znojmo, tel.: 777 650 275, info@penzionvresoviste.cz, www.penzionvresoviste.cz
Penziony Hnanice
Na náměstí v Hnanicích se nachází penziony Pivovar, U kostela, Obecná škola, Vinice Hnanice a U pi-
vovaru. V penzionech jsou dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje a apartmány. V Pivovaru je restaurace.
Náměstí Sv. Wolfganga 97, 669 02 Hnanice, tel.: 773 826 848, penziony@vinice-hnanice.cz, www.vinice-hnanice.cz
Privát Bohemia Šatov
Kapacita 60 osob. Polopenze (domácí kuchyně), degustace ve  vinném sklípku až pro 40 osob. 
Velký areál s parkovištěm, venkovní bazén, úschovna kol, grilování, dětské hřiště.
671 22 Šatov 174, tel.: 603 181 830, info@bohemia-privat.cz, www.bohemia-privat.cz
Rekreační areál Osada Havranů
Penzion se srubovým nábytkem, 12 dvoul. pokojů. Dále vybavené chatové apartmány a podkrovní, útulné 
apartmány zařízené ve venkovském stylu. Wi-Fi, úschovna kol, parkování přímo v uzavřeném areálu, posezení.
Sklepní 107, 669 02 Hnanice, tel.: 608 025 853, hnanice@osadahavranu.cz, www.osadahavranu.cz
Rodinná restaurace a penzion U Fandy, Šatov
400 metrů od Moravského sklípku v blízkosti vojenské pevnosti. Šest pokojů s vlastním sociálním 
zařízením, nový penzion a zavedená restaurace, kapacita 25 lůžek.
671 22 Šatov 355, tel.: 733 224 549, heurigen.fanda@seznam.cz, www.penzionufandy.cz

UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ ZNOJMA (do 25 km od Znojma)
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Hotel Club, Vranovská Ves 
Hotel s kapacitou 73 míst se nachází ve Vranovské Vsi, 15 km od Znojma a Vranovské přehrady. Restaurace 
pro 25 a 55 osob, venkovní zahrádka, sál s kapacitou 70 a 45 osob. Bazén, sauna, oslavy, svatby, konference. 
Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko, tel.: 515 258 538, 606 624 935, hotelclub@iol.cz, www.hotelclub.cz
Hotel WEISS Lechovice 
Vinařský hotel rodinného typu zakládající si na osobním přístupu k jednotlivým hostům a na vysoké kvalitě 
všech poskytovaných služeb. Nabízíme aktivity pro jednotlivce, rodiny i firmy, včetně odborných seminářů s víny.
671 63 Lechovice 56, tel.: 602 222 360, info@hotelweiss.cz, www.hotelweiss.cz
Hostinec a penzion U Šmídů, Jaroslavice 
Penzion otevřen denně 10–22 hod. Ubytovaní pro 27 osob, nově stylový apartmán s kuchyňkou a obývacím 
pokojem pro 11 osob. Domácí kuchyně, venkovní bazén, pořádání akcí, školení, narozenin, svateb, catering. 
Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 676, mamsmidovi@seznam.cz, www.penzionusmidu.cz
Penzion a restaurace Rumburak 
50 lůžek+6 přistýlek, restaurace, konferenční prostory, krytý bazén, bowling, dětské hřiště, fitness, ma-
sáže, masážní vana, sport. areál.
671 10 Bítov 106, tel.: 777 348 757, info@restaurantrumburak.cz, www.restaurantrumburak.cz
Penzion Jelen *** Vranov nad Dyjí 
Penzion roku 2020 oceněný AHR ČR. Apartmány ve stylu retro a výhledem na vranovský zámek, prostorná 
zahrada, děti vítány. Komplexní služby, výborný poměr cena / kvalita. Vranovská přehrada i NP Podyjí na dosah. 
Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí, tel.: 724 774 774, jelen@vranov.com, www.vranov.com
Penzion Na Mlýně, Hodonice 
10 km JV od Znojma. Penzion vznikl rekonstrukcí bývalé sýpky Kellerova mlýna. Ubytování v klidném 
prostředí, sedm plně vybavených pokojů, úschovna kol, vinný sklípek. Parkování v areálu penzionu. 
Panská 433, 671 25 Hodonice, tel.: 728 088 412, recepce@penzionnamlyne.com, www.penzionnamlyne.com
Penzion Podzámčí, Jaroslavice
Kapacita 52 lůžek, konferenční místnost s projektorem, vnitřní a venkovní restaurace, vinárna, 
BOWLING půjčovna a úschovna kol, půjčovna rybářských potřeb. Bezbariérový přístup.
Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice, tel.: 739 088 927, svetlana.gazdova@seznam.cz, www.ubytovanijaroslavice.cz
Penzion Relax, Vranov nad Dyjí 
Apartmány a studia s kuchyňkami (44 lůžek + 9 přistýlek). Penzion vhodný pro rodiny s dětmi, cykloturisty, 
skupiny i zájezdy. Příznivé ceny. V místě NP Podyjí, Vranovská přehrada. Půjčovna kol, celoroční provoz.
671 03 Vranov nad Dyjí 243, tel.: 723 560 485, relax@vranovnaddyji.cz, www.relax.vranovnaddyji.cz
Penzion U Kapličky, Podmolí
bistro cofffe\wine – Rodinný penzion v  krásném prostředí Národního parku Podyjí, vzdálený 10 km 
od Znojma, v dosahu vinice Šobes. Skvělý výchozí bod pro mnoho výletů a cyklotras.
Podmolí 23, 669 02 Znojmo, tel.: 605 080 564, info@ukaplicky-podmoli.cz, www.ukaplicky-podmoli.cz
Penziony a restaurace GAUDEO ***, Vranovská pláž
Penziony se nachází v areálu kempu Vranovská pláž. Kapacita penzionů je 88 lůžek; 12 čtyřlůžkových  
a 20 dvoulůžkových apartmánů. Restaurace s terasou nabízí 100 míst. Konferenční prostory pro 120 osob. 
Vranovská pláž č. 779, 671 03 Vranov nad Dyjí, tel.: 774 869 840, recepce@penzionygaudeo.cz, 
www.penzionygaudeo.cz
Slunečný penzion – rodinný snídaňový penzion, Tasovice 
10 km od Znojma, moderní vybavení interiéru, kapacita 40 lůžek, TV na pokojích, vl. sociální zařízení, 
půjčovna kol, nabíjecí stanice na elektrokola, privátní wellness, školicí místnost, Wi-Fi v celém areálu.
Tasovice 195, 671 25 Hodonice, tel.: 724 949 498, info@slunecny-penzion.cz, www.slunecny-penzion.cz
U Hrádku **** SUPERIOR, Lukov    PENZION ROKU 2013 a 2015
Malý rodinný hotel uprostřed kouzelné přírody Národního parku Podyjí. Místo, kde se o vás 
postaráme.
669 02 Lukov, tel.: 603 757 990, info@penzionuhradku.cz, www.penzionuhradku.cz, www.vranov-podyji.cz
UBYTOVÁNÍ DYJE, Dyje u Znojma 
Ubytování v soukromí v blízkosti města Znojma (5 km). Až 28 lůžek v 6 pokojích s koupelnami. Velká 
zahrada, terasa, bazén, vinný sklep a parkoviště v areálu. Výhodné týdenní pronájmy celého objektu.  
669 02 Dyje 539, tel.: 737 111 322, info@ubytovanidyje.cz, www.ubytovanidyje.cz
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Loucký klášter Znojmo
tel.: 515 267 237, 602 380 650
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Prodejna lahvových vín a dárkových 
předmětů Horní Česká 2, Znojmo
tel.: 515 220 700
prodejna.ceska@znovin.cz
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