
Příloha č. 1 

VÝROBCI VÍNA VE ZNOJEMSKÉ PODOBLASTI  

Ve Znojemské podoblasti vyrábí víno 51 vinařů a vinařských společností. 

Adámkovi Bílý sklípek Chvalovice 

Adámkovo vinařství – Jiří Adámek Višňové 

AGRA Horní Dunajovice a. s. Dunajovice 

Agro družstvo Nový Šaldorf – Modrý Sklep Nový Šaldorf - Sedlešovice 

Ampelos, šlechtitelská stanice Vinařská Znojmo a. s. Vrbovec 

Dobrá Vinice a. s. Nový Šaldorf – Sedlešovice 

E. MI. VINO Nový Šaldorf – Sedlešovice 

EKO HNÍZDO s. r. o. Vrbovec 

Fišer Jaroslav Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Forman a Forman / FOVIN s. r. o. Nové Bránice 

František Všetečka – ALFRA Znojmo 

Ing. Bohumír Slunský – VINNÉ SKLEPY ROSA COELI Dolní Kounice 

Ing. Saleta Antonín višňové 

Jaroslav Tichý Rybníky 

Jiří Písař Vrbovec 

Mojmír Vojtek Znojmo 

Perla vín Jezeřany Maršovice 

Rajhradské klášterní vinné sklepy Rajhrad  

Rodinné vinařství Eliška Čeperová a Pavel Matouš Olbramovice 

Rodinné vinařství Oldřich Šplíchal Znojmo Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Roman Polak s. r. o. Šatov 

SEWAR spol. s. r. o. 

Sklepy Svoboda Znojmo 



Tasovické vinařství Tasovice 

Vinařské a kulturní centrum Sádek Kojetice 

Vinařství Waldberg Vrbovec s. r. o. Vrbovec 

Vinařství Barabáš Jiří Hodonice 

Vinařství Dobrovolný Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinařství Hevera Kuchařovice 

Vinařství Jan Plaček Moravské Bránice 

Vinařství Josef Vítek Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinařství Karel Šmudla – Cech vinařů Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinařství Kořínek Hranice 

Vinařství LAHOFER a. s. Dobšice 

Vinařství Líbal s. r. o. Horní Dunajovice 

Vinařství Marek a Ascheri Olbramovice 

Vinařství Motl Vladimír Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinařství Musilovi Dolní Kounice 

Vinařství rodiny Nápravovy Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinařství rodiny Pavlíkovy – Cech vinařů Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinařství rodiny Špalkovy s. r. o. Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinařství Horáčků – Horáček Josef Tasovice 

vinařství Roman Komarov Ivančice 

Vinařství Špillar Hodonice 

Vinařství Trpělka & Oulehla Nové Bránice 

Vinařství Vaněk Vrbovec 

VINEA – ZNOJMO, Nový Šaldorf spol. s. r. o. Nový Šaldorf 

Vinné sklepy Lechovice spol. s. r. o. Lechovice 

Vinné sklepy Maršovice v. o. s. Jezeřany – Maršovice 



Vinný sklep – U Jedličků Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinný sklep Josef Smrčka Nový Šaldorf – Sedlešovice 

Vinný sklep U Koníčků – Znojmo 

VINO HORT s. r. o. Dobšice 

Vrba Pavel Vrbovec 

ZNOVÍN ZNOJMO a. s. Šatov [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

VINA ŘSKÝ SLOVNÍK 

Zorientovat se v rozsáhlém a složitém světě vína je pěkný oříšek pro každého, kdo není 

profesionální sommeliér. Při ochutnávce vín někteří rádi používají odborné výrazy 

poukazující na chuť a aroma vína. Pro všechny, kteří chtějí tomuto vinařskému slangu trochu 

více porozumět, jsme připravili vinařský slovník nejpoužívanějších výrazů.  

Agresivní víno – Označuje mladé víno s drsnějšími kyselinami a tříslovinami, které však 

za určitou dobu vyzraje a zjemní.  

Aroma vína – Vonné a chuťové látky přírodního původu pocházející z hroznů, které 

můžeme zachytit při čichové a chuťové zkoušce.  

Aromatické odrůdy révy vinné – Vína z odrůdy, které mají výraznou chuť, klasickými 

příklady jsou Tramín červený, Sauvignon a všechny Muškáty.  

Aromatizované víno – Jsou to vína přislazená, dolihovaná, aromatizovaná povolenými 

látkami či extrakty. Mezi aromatizovaná vína patří například dezertní vína nebo vermuty.  

Barrique – Dubový sud používaný ve francouzské Bordeaux ke zrání červených vín. Díky 

němu víno získává zajímavé a typické vůně a chutě. Víno musí zrát v takovém sudu o objemu 

210 až 250 l nejméně 3 měsíce a sud nesmí být použit pro uložení vína více než třikrát. Dnes 

jsou barriková vína velice oblíbená po celém světě.  

Buket vína – Souhrn vůní, které částečně přecházejí do vína z moštu a částečně se vytváří 

během jeho vývoje. Buket vína se rozvine při správném servírování.  

Burčák – Burčák je mošt ve stadiu vrcholného bouřlivého kvašení a opravdovým burčákem 

se tedy může nazývat jen několik hodin, proto ho většinou můžete ochutnat jen ve vinném 

sklepě. Burčák se pije jen u nás, na Slovensku a v Rakousku.  

Cibéba – Cibéby jsou zaschlé bobule hroznů, někdy napadené ušlechtilou plísní. Používají 

se při výrobě tokajských a sladkých vín, u nás nazývané také jako výběry z cibéb.  

Cuvée – Cuvée označuje vína, při jejichž výrobě bylo použito dvou nebo více odrůd révy 

vinné nebo více ročníků.  

Dekantace – Tento termín vyjadřuje oddělení čistého vína v lahvi od usazenin u déle 

uložených vín, a to přelitím do karafy nebo jiné nádoby.  

Dochuť vína – Soubor tónů chuti, který zůstane v ústech po polknutí doušku vína.  



Dlouhé víno – Víno, které je v chuti plné, tělnaté a u kterého chuťový dojem zůstává v 

ústech dlouho po polknutí. 

Drsné víno – Toto víno má nedostatečně sladěný obsah kyselin a tříslovin, působí tedy 

drsně na jazyku.  

Dýmové víno – Víno s typickým kouřovým charakterem, které bylo uloženo v dubových 

sudech, jejichž vnitřek byl vypálen. Tento charakter se také vyskytuje u odrůdy Shiraz.  

Enzymy – Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které urychlují některé procesy při 

výrobě vína, jako například zkrácení doby nakvášení nebo zvýšení intenzity barvy u 

červených vín. Používání enzymů je běžné u moderní vinifikace.  

Extrakt ve víně – Tento termín označuje veškeré látky, které po odpaření vody a alkoholu 

zůstávají ve víně, a to cukry, kyseliny, minerální látky, třísloviny, barviva, glycerin a 

bílkoviny. Množství extraktu kolísá podle odrůdy, vyzrálosti hroznů a technologie výroby.  

Fermentace – Fermentace, neboli kvašení, označuje proces, během kterého se působením 

kvasinek přeměňuje cukr obsažený v moštu na alkohol, oxid uhličitý a teplo.  

Harmonické víno – Harmonické víno obsahující základní složky, zejména kyseliny, 

třísloviny, cukry a alkohol v optimálním, harmonicky sladěném poměru.  

Hutné víno – Víno pevné struktury, plné, s dostatkem extraktu, nejčastěji vyzrálé červené s 

bohatými tříslovinami a výrazným charakterem.  

Jiskra vína – Tento výraz označuje absolutně čisté víno dokonalého vzhledu. Nejvyšší 

stupeň čistoty vína.  

Karafa – Skleněná nádoba baňatého tvaru se zúženým hrdlem, do kterého se přelévá 

dekantované víno. V některých zemích se v karafě servíruje sudové víno.  

Kořenité víno – Víno s vysokým obsahem silně vystupujících vonných látek, které 

připomínají koření. Typické kořenité víno je například Tramín červený  

Kulaté víno – Plné, tělnaté víno s vyšším obsahem alkoholu, extraktu a úměrných kyselin a 

vyváženým poměrem všech složek, kdy žádná nijak nevyniká.  

Lahvová zralost – Po nalahvování se víno dále vyvíjí do stavu optimální zralosti v 

závislosti na odrůdě, způsobu výroby, teplotě uložení, jakostní kategorii i kvalitě korku. 

Červená vína jižního typu se vyvíjí i přes dvacet let, nejdéle zrají likérová jako Madeira či 

portské – klidně i 100 let.  



Mošt – šťáva získaná lisováním hroznů, jejímž kvašením vzniká víno.  

Panenské víno – Víno z první úrody révy vinné, povětšinou ve čtvrtém roce stáří keře.  

Perzistence – Perzistence neboli stálost, vytrvalost, vyjadřuje délku dochuti, tedy jak 

dlouho cítíme chuťový a čichový vjem po polknutí vína.  

Predikátní víno – predikátní víno znamená víno jakostní s přívlastkem, tedy kabinetní víno, 

pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové víno, slámové víno nebo výběr z cibéb.  

Robustní víno – Velmi extraktivní, plné, tělnaté víno s vyšším obsahem alkoholu, všechny 

složky jsou v harmonii.  

Ročník vína – Rok sklizně vína má stejný vliv na jakost vína jako odrůda, poloha, půda 

nebo zpracování. Povinně se uvádí jen u přívlastkových vín, většina vinařských podniků však 

uvádí i na běžných jakostních vínech. Nadprůměrné ročníky, u nás například 1997, 1999 nebo 

2000, se prodávají za mírně vyšší ceny.  

Řízené kvašení – Je to soubor opatření v moderní technologii výroby, které vedou k co 

největší kontrole a ovlivňování všech procesů při kvašení. Takto vyrobená vína jsou svěžejší, 

lehčí a aromatičtější.  

Sametové víno – Hladké, plné, jemné červené víno, které je příjemně pitelné díky 

vyzrálosti tříslovin. Na jazyku po tomto vínu zůstává hebký pocit.  

Sommeliér – je gastronomický odborní, specialista na víno, ostatní nápoje a kombinaci 

nápojů a pokrmů. 

Svěží víno – mladé víno s vyšším obsahem kyselin a zbytků oxidu uhličitého. Toto víno 

má také dostatečné množství příjemných kyselin a primárních aromatických látek, které 

svěžest podtrhávají.  

Vini ční trať -  Ucelené území v jedné nebo ve více vinařských obcí, spadající do téže 

vinařské oblasti. Každá trať má své jméno. Seznam schválených vinařských tratí je uveřejněn 

ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 298/2000 

Třísloviny – Je to skupina fenolových látek rozpustných ve vodě hořké, stahující chuti. 

Červená vína obsahují tříslovin více.  

Vinný kámen – Vzniká reakcí kyselin vysrážených ve víně během kvašení moštu, nebo 

pokud je víno vystaveno nižším teplotám. Poznáte ho podle drobných krystalků na dně láhve. 

Nijak neovlivňuje chuť vína a ani se nepovažuje za závadu.  



Zbytkový cukr - zbytkový cukr je cukr, který neprokvasil a zůstal ve víně. Podle jeho výše 

se rozeznávají vína suchá, polosuchá, polosladká a sladká. [50] 

 


