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způsoby značení vín
VOC Znojmo jako první v ČR přidává ke stávajícímu 
germánskému systému značení vín nový románský 
systém značení. Oba způsoby nyní existují nezávisle 
na sobě a milovníkům vína tak přináší více informací 
při rozhodování o nákupu vína.

A. Germánský způsob značení vín
     dělí kvalitu vín dle cukernatosti hroznů na

Víno min. 11° NM

Moravská zemská vína min. 14° NM

Jakostní vína (odrůdová a známková) min. 15° NM

Vína s přívlastkem – kabinetní min. 19° NM

Vína s přívlastkem – pozdní sběr min. 21° NM

Vína s přívlastkem – výběr z hroznů min. 24° NM

Vína s přívlastkem – výběr z bobulí min. 27° NM

Vína s přívlastkem – ledové víno min. 27° NM

Vína s přívlastkem – slámové víno min. 27° NM

Vína s přívlastkem – výběr z cibéb min. 32° NM

B. Románský způsob značení vín – apelační systém

je systém pohledu na kvalitu vína dle místa původu 
hroznů, které dává vínům jedinečný a nezaměnitelný 
charakter. V ČR mají tato vína označení VOC – vína 
originální certifikace. Vína zároveň musí splňovat 
striktně daná a kontrolovaná kritéria (viz str. 5).

voc znojmo 
první apelační systém 
v české republice
Znojemská vinařská podoblast zavedla první apelační 
systém v České republice – VOC Znojmo, vína origi-
nální certifikace. Zakladatelé VOC Znojmo byli Jiří Hort 

a Jaroslav Chaloupecký. Schvalovací systém pro udělení 
označení VOC Znojmo byl úspěšně dovršen v roce 2009. 
Česká republika se tímto krokem zařadila mezi úspěšné 
tržní systémy, praktikující marketing kontrolovaného 
původu. Znojmo nyní využívá svých tržních šancí jako 
první držitel ochranné známky VOC Znojmo.
Tento apelační systém se týká pouze vín ze tří nejty-
pičtějších odrůd Znojemska: Sauvignonu, Ryzlinku 
rýnského a Veltlínského zeleného, případně jejich cuvée, 
která vykazují regionálně typický, jednotný chuťový 
profil. Musí pocházet výhradně z vybraných a uznaných 
viničních tratí. 
Apelační systém se vyznačuje náročnými požadavky na 
kvalitu vín, a tak je velkým úspěchem, že se do projektu 
zapojilo již 19 vybraných vinařství, které vám dále před-
stavíme.
Přijetí systému VOC Znojmo je pro Znojemsko, zdejší 
vinaře i Českou republiku významným krokem do nové 
vinné epochy.
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apelační systémy 
v jiných evropských 
zemích
S  iniciativou VOC Znojmo se Česká republika zařa-
dila do okruhu zemí velkých vinařských producentů, 
kteří s podobnými systémy úspěšně pracují – Francie 
(AOP/AOC), Itálie (DOP/DOC), Rakouska (DAC) či 
Španělska (DOP/DO). Vína z těchto zemí jako je např. 
Chianti, Rioja nebo Chablis představují na současném 
trhu jasně identifikovatelné značky. 

• Ve Francii 
nesou nejkvalitnější vína označení AOP/AOC (Appe-
llation d’ Origine Contrôlée). Původ, odrůdy, množ-
ství produkce, pěstitelské metody, techniky zpracování 
a kvalitu produktů kontroluje 400 úřadů po celé Fran-
cii; vína AOP/AOC tvoří zhruba jednu třetinu tamní 
produkce. 

• V Itálii 
se kromě stolních vín nejčastěji setkáte s označeními 
DOP/DOC a DOCG. Oblasti s  tímto statutem mají 
stanoveno kvantitativní omezení produkce hroznů 
pro vyšší jakost vín. Vína označená DOP/DOC (Deno-
minazione di Origine Controllata) jsou kontrolována 
dle původu, výnosu, doby zrání, technologie a kvality. 
Existuje přes 500 druhů takových vín, od průměrných 
až po nejkvalitnější. Systém DOCG (Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita) představuje nejvyšší 
stupeň kvality a platí pro špičková vína DOP/DOC.

• V Rakousku 
funguje souběžně s germánským systémem i apelační 
systém DAC (Districtus Austriae Controllatus), který 
v roce 2017 třídí vína dle devíti apelací. Jejich počet by 
se měl nadále rozšiřovat, některé spolkové země budou 
touto kategorií zcela pokryty.

Značení VOC přináší spotřebiteli jasně čitelné infor-
mace. Tím nejdůležitějším, podle kterého identifikujete 
každou láhev, je páska kolem hrdla.

11 podmínek pro 
zařazení vín 
do voc znojmo

1 výrobce musí být členem VOC Znojmo, z.s.

2 povoleny jsou pouze odrůdy Sauvignon, 
Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a jejich cuvée

3 hrozny musí pocházet z registrovaných vinic 
ze Znojemské vinařské podoblasti

4 hrozny musí mít nejméně 19° NM

5 výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř

6 školení vína nesmí probíhat metodou 
„barikování“

7 vína nesmí být vyrobena metodou 
dlouhodobého zrání na kvasničných kalech

8 jablečno-mléčná fermentace je povolena

9 zbytkový cukr ve víně je povolen do 15 g/l

10 obsah alkoholu ve víně je omezen 
na maximálně 13,9 % objemových

11
vína musí výrazně vykazovat typické 
senzorické vlastnosti Znojemské vinařské 
podoblasti
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Budapest

Kyjev

Podgorica

49 rovnoběžka

Znojmo

znojemská vinařská 
podoblast
Znojemská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí Vi-
nařské oblasti Morava; zahrnuje celkem 3 530 hektarů 
vinic a 91 vinařských obcí. Podoblast je vyhlášená pře-
devším bílými aromatickými víny. Skvělá vína dávají 
odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, 
výborná jsou také z odrůd Rulandské bílé, šedé i modré, 
Müller Thurgau či z Pálavy.

tradice pěstování 
a výroby vína 
na znojemsku
Znojemsko se může pochlubit bohatou vinařskou 
tradicí; archeologické nálezy dokazují, že pěstováním 
vinné révy se v údolí řeky Dyje zabývali již staří Ří-
mané. Například na staré obchodní stezce nad viniční 
tratí Šobes dodnes můžete vidět koleje od těžkých řím-
ských povozů, vyježděné v kamenitém terénu.

Rozvoj vinařství nastal v době Velkomoravské říše, kdy 
kníže Svatopluk nechal dovézt révu z Rakouska a Uher 
a začal cílevědomě zakládat první novodobé vinice. 
V souvislosti s cyrilometodějskou misí se objevila na-
léhavá potřeba vína pro liturgické účely. Na Znojemsku 
si zásluhy na rozšíření vinic připsali zejména premonst-
ráti, kteří v roce 1190 založili klášter v Louce u Znojma. 
Během následujících staletí, kdy se křesťanství ruku 
v ruce s vinnou révou šířilo celou Evropou, se o vinice 
zajímali i bohatí měšťané a šlechtici. Obnova vinic a vý-
sadba nových odrůd na prahu moderní doby zahájily 
harmonický vývoj pěstování vinné révy, kterou do čes-
kých zemí přivezl ve 14. století král Karel IV.
Reakcí na úpadek vinařství během třicetileté války bylo 
v následujících stoletích vzepětí a dynamický rozvoj.
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seznam viničních tratí pro
výrobu vín voc znojmo

číslo
viniční 
tratě

viniční trať 
pro výrobu vín VOC Znojmo

vinařská obec

1 U Michala Bohutice

2 Nad Kolářovým sklepem Borotice

3 U Auerového kříže Borotice

4 Nová hora Božice

5 Pustina Božice

6 Stará hora Božice

7 U Hájku Dobšice

8 Šác Dyjákovičky

9 Skalky Havraníky

10 Staré vinice Havraníky

11 Fládnická Hnanice

12 Knížecí vrch Hnanice

13 U Chlupa Hnanice

14 U kapličky Hnanice

15 Frédy Horní Dunajovice

16 Stará hora Horní Dunajovice

17 Volné pole Hostěradice

18 Vinohrady ke Křídlůvkám Hrádek

19 Dívčí hora Chvalovice

20 Lampelberg Ječmeniště

21 Pod Sádkem Kojetice

22 Skalka Krhovice

číslo
viniční 
tratě

viniční trať
pro výrobu vín VOC Znojmo

vinařská obec

23 Špičák Kyjovice

24 Weinperky Miroslav

25 Kraví hora Nový Šaldorf-Sedlešovice

26 Kraví hora-zahrádky Nový Šaldorf-Sedlešovice

27 U lipky Oleksovice

28 Šobes Podmolí

29 Dívčí vrch Slup

30 Dolní vinohrady Slup

31 Kacperky Slup

32 Lampelberg Slup

33 Dívčí vrch Strachotice

34 Lampelberg Strachotice

35 Kamenný vrch Tasovice

36 Stará hora Tasovice

37 Staré vinohrady Tasovice

38 Tři díly Těšetice

39 Na vinici Tvořihráz

40 Nad sklepy Vrbovec

41 Slunný vrch Vrbovec

42 Šác Vrbovec

43 U sv. Urbana Vrbovec

44 Vinná hora Vrbovec

45 Kraví hora Znojmo

46 Načeratický kopec Znojmo

47 Pod lesem Znojmo
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mapa viničních tratí pro
výrobu vín voc znojmo
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Festival vína voc znojmo
8. května
Vína VOC Znojmo vstupují pravidelně na trh 8. května, 
v rámci Festivalu vína VOC Znojmo. Akce, jejíž první 
ročník se konal v roce 2009, navazuje na tradici znoj-
emského spojování kultury s vínem. V rámci festivalu 
se každoročně představí nová certifikovaná vína VOC 
Znojmo. Na návštěvníky tak čeká nejen degustace všech 
vín VOC Znojmo, včetně těch nově certifikovaných, ale 

také bohatý kulturní program s důrazem na folklorní 
a cimbálovou muziku. Festival, jehož hlavní program 
probíhá na Horním náměstí a doprovodný program 
v tzv. odrůdových ulicích, doplňuje ochutnávka gastro-
nomických specialit předních znojemských restaurací 
a hotelů.
Videa se všemi ročníky můžete načíst přes QR kód:

vína voc znojmo
na znojemském 
historickém vinobraní
Ochutnávka vín VOC Znojmo 
u rotundy sv. Kateřiny

Každoročně v po-
lovině září si Zno-
j e m s k o  p ř i p o -
míná středověké 
vinařské tradice 
při Znojemském 
historickém v i-
nobraní. Několi-
kadenní slavnost 
s   h i s tor ic k ý m i 
jarmarky, rytíř-
s k ý m i  t u r n a j i 
a  pětisethlavým 

kostýmovaným průvodem doprovází ochutnávky bur-
čáku a vín. Vína členů spolku VOC Znojmo ochutnáte 
i na Znojemském historickém vinobraní. V atraktiv-
ním prostředí u  znojemského hradu 
a  rotundy sv. Kateřiny totiž najdete 
degustační zónu vín VOC Znojmo, nej-
větší vinařskou scénu celého vinobraní 
s výběrem několika desítek různých vín.
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znojmo – město 
s přívlastkem
Znojmo není jenom městem vína, ale také jedním z nej-
starších měst střední Evropy. Leží na hranici Moravy 
s Rakouskem v kraji vína, okurek a meruněk. Již roku 
1226 jej král Přemysl Otakar I. povýšil na královské 
město, které se záhy obklopilo prstencem mohutných 
hradeb s věžemi. Rozvíjelo se, bohatlo a díky stálé přízni 
vládnoucích královských rodů získalo řadu privilegií. 
Štěstí v neštěstí mělo Znojmo v roce 1490, kdy je postihl 
ničivý požár. Během následující stovky let však povstalo 
z popela překrásné renesanční město, plné křivolakých 
uliček, romantických vyhlídek a  stylových zákoutí, 
které dodnes okouzluje řady návštěvníků. 
Nejstarší památkou 
města je románská ro-
tunda sv. Kateřiny na-
cházející se v areálu bý-
valého přemyslovského 
hradu. V historickém 
centru naleznete něko-
lik překrásných kostelů 
všech architektonic-
kých stylů, vyhlídkovou Radniční věž či přístupný laby-
rint podzemních chodeb, nejdelších v České republice.
www.objevteznojmo.cz

terroir, vliv klimatických 
a půdních podmínek 
na kvalitu vína
S pojmem terroir stále častěji pracují vinaři a stále více 
jej vyhledávají i zákazníci. Filozofie důrazu na terroir 
odkazuje na jedinečnost konkrétní vinice a výjimečnost 
polohy, která kráčí ruku v ruce s originálním původem 
vín. Terroir je také logickým vysvětlením, proč se liší 
vína ze dvou vinic ležících vedle sebe. Jsou v něm totiž 
zahrnuty nejenom klimatické a půdní podmínky dané 
oblasti od nadmořské výšky přes mikroklima, tedy kolí-
sání teploty, deště, vlhkosti, mlhy a větru, až po složení 
půdy, její strukturu a kamenitost, ale také poloha, terén, 
sklon svahu či orientace ke slunci. 
Neexistují na světě dvě stejné vinice, které by přes veš-
kerou podobnost polohy, plochy či složení půdy měly 
identický terroir. Rozdíly mohou být minimální, ale 
na charakteru vína se podepisuje i práce lidských rukou 
– pečlivá, laskavá a rozmanitá jako celý svět.

Skalní geologický podklad půd 
Znojemské vinařské podoblasti

Znojmo
Český
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Havraníky

Konice

Vrbovec

OleksovičkyDyjákovičky

České
Křídlovice

Borotice

Hostěradice

Krhovice
Tasovice

Chvalovice

Dobšice

Jaroslavice

Horní 
Dunajovice

Znojmo

Praha

Brnoaluviální náplavy
spraše a váté písky, terasové štěrkopísky
písky a jíly karpatské předhlubně
a vídeňské pánve
jílovité břidlice a pískovce
karpatských příkrovů
jílovité břidlice, 
pískovce, arkozy a droby
krystalické břidlice
granitoidy
hranice mezi Českým
masivem a Karpaty
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vína ze znojemska
jsou více aromatická
Jedním z důvodů, proč se na Znojemsku rodí vína 
s originální chutí a pověstnou rozmanitostí, je stylově 
pestré spektrum kvalitních bílých odrůd, které je řadí 
mezi nejlepší světová bílá vína. Správným výběrem 
odrůdy vinaři výrazně ovlivňují potenciál terroir; ten je 
opravdu jako diamant, který až člověk obrousí do neví-
dané krásy. 
Za  chuťově plná a  svěží aromatická bílá vína však 
Znojemsko vděčí nejenom velkému počtu šikovných 
vinařů, ale také ideálním přírodním a klimatickým 
podmínkám. Studené větry z nedaleké Českomoravské 
vrchoviny spolu s  termoregulačním vlivem řek Dyje, 
Jevišovky a Jihlavy dávají zdejším vínům nezaměnitel-
nou kořenitou chuť a plnost. Díky střídání slunečných 
dnů a chladnějších nocí hrozny zrají pomaleji, ale zato si 
uchovávají vonné látky a dosahují vysoké jakosti.
Zpracování a výroba kvalitních vín probíhá za použití 
moderní technologie, která zachová pro budoucí víno 
většinu odrůdových aromatických látek, ale se znalostí 
hodnoty a tradice místního terroir.

ornice ornice písčitá
ornice

jíly

písky, místy
s jílovitou příměsí

písčitojílovité
půdy se sprašovou 
příměsí

spraš

zvětralé granity
s úlomky hornin

granické
horniny

spraš s příměsí
zvětralin

zvětralé
krystalické
břidlice

krystalické
břidlice

karpatská 
předhlubeň

český
masív

český
masív

Půdní profily Znojemské vinařské podoblasti

Kde můžete vína VOC Znojmo koupit?
V  distribuční síti každého vinařství, 
strany 24–25 tohoto katalogu. Informace 
o prodejnách vín VOC Znojmo najdete 
na www.vocznojmo.cz. Vína VOC Znojmo koupíte také 
v Informačním centru VOC Znojmo, Vlkova věž.

cesta vína voc znojmo 
z vinice až na váš stůl
Vinaři nominují do systému VOC Znojmo pouze vína, 
která splňují přísné podmínky; jejich souhrn najdete 
na straně 5. Podle těchto pravidel pak degustační ko-
mise vybírají nejtypičtější vína odrůd Sauvignonu, Ryz-
linku rýnského, Veltlínského zeleného a jejich cuvée. 
Aby se mohla na etiketě pyšnit označením VOC Znojmo, 
musí vína odpovídat kvalitě, která je posuzována zvláště 
kritickou senzorickou zkouškou. Známkou VOC Znojmo 
je spotřebiteli garantován vysoký kvalitativní standard 
a typický chuťový a zejména aromatický charakter vína.
Poté vinař označí každou láhev páskem kolem hrdla. 
Ten obsahuje číselný kód výrobce, šarži vína, počet kusů 
vyrobených láhví a kód rozhodnutí o zatřídění. Počet 
pásků přesně odpovídá počtu láhví, design etikety si 
zpracovávají vinaři samostatně.
Snadno srozumitelná značka VOC Znojmo usnadní 
rozhodování spotřebitelů i obchodníků při nákupu; po-
dle ní mohou kdykoliv a kdekoliv předvídat či rozeznat 
chuť a původ vína prvotřídní kvality, a to bez ohledu 
na konkrétního producenta.
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Typický Sauvignon VOC Znojmo se výtečně snoubí
• s Pohořelickým kaprem
• s variacemi chřestu  
• s pečenou drůbeží
• s ovčími nebo kozími sýry
• se zeleninovými i ovocnými saláty
• Sauvignon s vyšším cukrem s dezerty
Doporučení: kapří steak s koprovým přelivem 
a šťouchaným bramborem.

odrůda
sauvignon

Odrůda pochází z  fran-
couzského regionu Bor-
d e au x  ne b o  z   obl a s t í 
na  Loiře. K  nám ji pod 
názvem Feigentraube – 
Fíkový hrozen nejspíš při-
nesli Habáni. Sauvignon 
vyžaduje dobré svahové 
polohy s  chudšími, nej-
lépe štěrkovitými půdami. 
V méně příznivých roční-
cích, severnějších oblas-

tech a při vyšší vlhkosti se ve vůni i chuti projevují tóny 
čerstvě posekané trávy a kopřiv, které jsou některými 
milovníky vín vyhledávány. Při vyšším slunečním svitu 
a lepší vyzrálosti hroznů vás Sauvignon okouzlí ovoc-
nými tóny černorybízové či angreštové vůně, případně 
směsí citrusů. Vína jsou plná, často s minerální příchutí.

Barva světle žlutavá, zelenkavé tóny

Vůně broskvová, černorybízová, angreštová, minerální

Chuť broskvová, černorybízová, angreštová, minerální

Ryzlink rýnský VOC Znojmo doporučujeme podávat
•  k zeleninové polévce
•  suchý ryzlink ke sladkovodní rybě
•  k telecímu nebo krůtímu masu
•  k polotvrdým sýrům typu Madeland, Eidam, Gouda
•  ke sladkému zákusku výrazný Ryzlink rýnský  

s vyšším cukrem 
Doporučení: filet z Pohořelického kapra na máslové  
omáčce s pyré ze zeleného hrášku.

odrůda
ryzlink rýnský

Ryzlink rýnský se pěs-
tuje od raného středověku 
po celém světě a  je zařa-
zován mezi nejkvalitnější 
odrůdy pro bílá vína, často 
poskytuje v yšší stupně 
zralosti. Podle současných 
genetických studií je na-
hodilým křížencem mezi 
odrůdou Heunisch a  se-
menáčem Tramínu.
Ve  víně se projevují de-

centní a éterické vůně s náznaky pomerančů, lipového 
květu, případně broskví. Minerální plnost přechází 
do  pepřnaté kořenitosti elegantního zralého vína, 
v němž jsou kyseliny dokonale sladěny s extraktivními 
látkami.

Barva světle zlatavá, zelenkavé tóny

Vůně medová, lipového květu, minerální

Chuť medová, lipová, pomerančová, minerální
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Jedinečné Veltlínské zelené VOC Znojmo je výtečné
•   k tvrdým sýrům jako např.: Moravský bochník, 
 Ementál, Parmezán, Čedar
•  k typickým moravským jídlům domácí kuchyně
•  s pečeným jehněčím 
•  se štrůdlem
Doporučení: krémová rybí polévka s najemno 
nasekanou čerstvou zeleninou a s řapíkatým celerem.

odrůda
veltlínské zelené

Veltlínské zelené je nej-
pěstovanější odrůdou révy 
vinné v České republice. 
Odrůda pravděpodobně 
pochází z Rakouska, jiné 
prameny kladou její pů-
vod do  údolí Valtel ino 
v severní Itálii. Má velké, 
husté hrozny a  střední, 
kulaté, zelenožluté bobule. 
Dozrává později, proto 
vyžaduje výborné polohy. 

Víno s větší škálou aromatických látek podle složení 
půdy vinice. Na hlubokých hlinitých půdách dominuje 
vůně lipového květu, na  štěrkovitých půdách prvo-
horních jsou vůně i chuť hořkomandlové, na půdách 
sprašových se objevuje kořenitost přecházející do pe-
přnatosti. Při zrání vína v láhvích se objevují mandlové 
a minerální tóny.

Barva světle žlutá, zelenožlutá

Vůně s muškátovým nádechem nebo mandlovými tóny

Chuť svěží, kořenitá, pepřnatá, minerální

Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě 
a  okolí, ochutnávka vín a  všechna vína VOC Znojmo 
ke koupi na jednom místě.  
Vlkova věž, ulice Kollárova, Znojmo
(ve spodní časti Masarykova náměstí)
GPS: 48° 51‘ 12.77“N 16° 3‘ 4.83“E

informační centrum
voc znojmo s ochutnávkou 
vín ve věži s vyhlídkou
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královská řada  
vín voc znojmo 
VOC Znojmo představuje svůj 
poklad: první královské ryzlinky
Velká novinka ve  vinařském světě! VOC Znojmo 
uvedlo jako první v České republice speciální řadu vín 
originální certifikace – Královskou řadu VOC Znojmo. 
Jde o  jedinečná vína světové kvality, která posunují 
laťku apelačního systému v ČR ještě výše. 
Královská řada je symbolicky věnována královskému 
městu Znojmu a uvedena na trh je každoročně 28. září.

Myšlenka Královské řady se zrodila v roce 2013. Zno-
jemská vína odrůdy Ryzlinku rýnského mají velký 
potenciál ke zrání na lahvi – tato vína se v čase vyvíjejí 
k dokonalosti. Vzhledem k tomu, že vína VOC Znojmo 
se mnohdy prodají do jednoho roku, se vinaři spolku 
rozhodli vytvořit unikátní Královskou řadu vín  
VOC Znojmo. Ta přichází na trh po dvojím hodnocení 
komise až ve chvíli, kdy jsou vína vyzrálá k dokonalosti, 
tedy nejdříve po 33 měsících od sběru hroznů.
Královské ryzlinky mají jedinečnou charakteristiku: jsou 
se zlatavými až jantarovými odstíny, s vůní medovou, 
meruňkovou, s pomerančovými tóny, případně minerál-
ními tóny, kořenité, s vůní po lipovém květu, lehce s tóny 
petroleje neboli kerosinu. Co se projevuje ve vůni, najdeme 
i v chuti. Extraktivní, nazrálé, s dlouhotrvající perzistencí.
První vína Královské řady byla na trh uvedena 2016 
a jde o Ryzlink rýnský 2013. Vína jsou z důvodu jejich 
výjimečnosti k dostání jen u samotných vinařů.
Proč jsou uvedena na trh právě 28. září? V tento den 
slaví svátek Václav. A svatý Václav je patronem vinařů 
– vinaři ho uctívají titulem Nejvyšší perkmistr vinic, 
který mu udělili před 340 lety. Svatý Václav dokonce 
sám vinnou révu pěstoval, sklízel ji a vyráběl z ní vlastní 
víno. Také datum jeho smrti 28. září zapadá do nejdůle-
žitějšího období vinařského roku, do období vinobraní.

NOVIN
KA

SeZONy 2016

znojemskem 
s vinobusem voc znojmo
13 zastávek | 56 kilometru | 19 vinařství
Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled na vinice, 
ochutnávky vín – a spousta dalšího.
Díky Vinobusu můžete jednoduše zavítat ze samotného 
centra Znojma do různých sklepů a vinařství na Znojem-
sku, aniž byste museli řešit, jak se dopravíte tam i zpět. 
Můžete si prohlédnout krásné vinice, pokochat se příro-
dou Národního parku Podyjí, navštívit Loucký klášter či 
podniknout spoustu dalších zajímavých věcí v blízkosti 
zastávek Vinobusu. Nosič na kola je samozřejmostí.
Autobus s kapacitou 32 míst a přívěsem na 20 kol, který 
se čtyřikrát denně vydává na trasu dlouhou necelých 
sedmdesát kilometru a  cestou patnáctkrát zastaví 
– to je speciální Vinobus, společný projekt spolku  
VOC Znojmo. První sezonu měl Vinobus v roce 2016.
Vinobus na své trase objíždí řadu zajímavých vinař-
ských lokalit – vinice, sklepní uličky, vinařství a vinné 
sklepy i místa, odkud se můžete vydat na výlet na kole. 
Pro návštěvníky Znojemska je to způsob, jak se vyhnout 
problémům s nulovou tolerancí alkoholu za volantem 
nebo na kole. Můžete si vybrat pouhé projetí trasy s prů-
vodcem a na vybraných místech zažít krátké zastávky 
s vínem, ale můžete také kdekoliv vystoupit, projít si 
vybrané místo, ochutnat tu vína a počkat na další spoj. 
Anebo se můžete vydat dál po některé z cyklostezek.
www.vinobus.vocznojmo.cz

Kód výrobce: 13
Číslo šarže: 3207
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Počet lahví: 848 ks

KráLOVSKá
řADA
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seznam vinařů voc znojmo
a kde nakoupíte voc vína

1
  DV Promotion s.r.o.
majitel o.z. Dobrá vinice
Sklep Nový Šaldorf 80/s, tel.: 602 207 307

  www.dobravinice.cz

2
Vinařství Ing. Josef Dobrovolný
R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022, www.vinarstvi-dobrovolny.cz

  Nový Šaldorf 92/S

3
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo
tel.: 602 485 993, 777 179 462

  www.pialek.cz

4
Vinařství Trávníček & Kořínek
Pod Skálou 106, Hnanice, 669 02 Znojmo 
tel.: 775 334 164, www.vinarstvitak.cz

  sklepní ulice Hnanice

5
VÍNO VANĚK s.r.o.
671 24 Vrbovec 247
tel.: 604 566 175

  sklep č. 2 Chvalovice

6

Vinařství LAHOFER, a.s.
Brněnská 523, 671 82 Dobšice
tel.: 515 242 756, www.lahofer.cz

   Vinotéka Hotelu LAHOFEr, Veselá 13, Znojmo,  
prodejna ve vinařském dvoře Vinařství LAHOFEr

7
Vinařství Líbal, s.r.o.
671 34 Horní Dunajovice 85 
tel.: 736 225 204, www.vinolibal.cz

  sklep Horní Dunajovice

8
Vinařství Špalek
Nový Šaldorf 104/E, 671 81 Znojmo 
tel.: 515 243 802, 606 647 811, www.saler.cz

  sklep Nový Šaldorf 104/S

9
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
671 24 Vrbovec 190
tel.: 736 631 547, 608 881 692, www.waldberg.cz

  sklep: Chvalovická sklepní ulička 58, Chvalovice

10
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209, www.vslechovice.cz

  Dolní Česká 42, Znojmo

11
VINO HORT, s.r.o.
Leska 69, 671 82 Dobšice 
tel.: 602 149 445, www.vinohort.cz

  sklep Dobšice, Leska 69

12
Zemědělské družstvo Hodonice 
671 25 Hodonice 258, tel.: 737 259 557, 734 754 818
www.tasovickevinarstvi.cz

  Tasovické vinařství – sklep Tasovice

13
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
671 22 Šatov 404
tel.: 515 267 237, www.znovin.cz

   Prodejna a návštěvní centrum Loucký klášter

14
Vinařství Sádek, s.r.o.
675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625, www.vinarstvi-sadek.cz

  Vinařství Sádek

15
VINICE – HNANICE, s.r.o.
Horákova 7, 616 00 Brno
tel.: 602 470 377, 724 081 142, www.vinice-hnanice.cz

  669 02 Hnanice 132 

16
Vinařství HANZEL, s.r.o.
Malinovského 33, 671 72 Miroslav 
tel.: 725 749 408, www.vinarstvihanzel.cz

  Malinovského 33, 671 72 Miroslav

17

Arte Vini spol. s.r.o.
Hlavní 195, 253 01 Chýně
Vinný sklep č. 29/S, Nový Šaldorf-Sedlešovice
tel.: 775 044 075, 777 777 070, www.artevini.cz

  Nový Šaldorf 29/S

18
Vinařství Josef Kořínek
Okružní 10, 669 02 Hnanice 
tel.: 777 080 724, www.josef-korinek.cz

  sklep Hnanice

19
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE 
VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
671 24 Vrbovec 274, tel.: 515 230 103, www.ampelos.cz

  sklep Vrbovec
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majitel o.z. Dobrá Vinice
Sklep Nový Šaldorf 80/s
tel.: 602 207 307 
jarda@dobravinice.cz
www.dobravinice.cz

Společnost hospoda-
řící na 19 ha vinic, pěs-
tuje hrozny v souladu 
s přírodou, ošetřuje je 
na bio-minerální bázi, 
část vinic na principu 
integrované produkce. 
Práce s révou a hrozny 
probíhají ručně, výnos 

je přísně regulován pod 50 q na hektar. Důležitým rysem 
je zrání vín v nových kvalitních dubových sudech ba-
rrique, bez použití konzervačních látek. 
Odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo se pěs-
tují ve vinici U svatého Urbana ve Vrbovci z roku 1968 
a ve vinici Pod Lesem v obci Popice z roku 1983–1986. 
Tato vinice má ojedinělé prvohorní podloží, které ge-
ologicky patří k Českomoravské vrchovině (Českému 
masivu) a dominují v něm písek, křemeny, žula a rula. 
Vína jsou velice minerální a intenzivní.

Dv promotion s.r.o.1

R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022
vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz
www.vinarstvi-dobrovolny.cz

Vinařství má své po-
čátky už v roce 1965 
a  v  tom smyslu jde 
o  producenta s  leti-
tou zkušeností. Sklep, 
umístěný v komplexu 
M o d r ý c h  s k l e p ů 
v Novém Šaldorfu, se 
od svých sousedů liší 
jednou zvláštností: 

jeho klenby připomínají gotické oblouky. Sklep slouží 
ke zrání a archivaci vín, ale můžete se sem vypravit 
i na exkurzi s ochutnávkou.
Vinařství využívá moderní technologie, hrozny pochází 
z 80% vlastních vinic a z vinic Vinařství Motl. Tam se 
také pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo, 
využívá se rovněž vinice Tři díly v obci Těšetice.

vinařství 
ing. Josef Dobrovolný2
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Pod Skálou 106, Hnanice
669 02 Znojmo 
tel.: 775 334 164
info@vinarstvitak.cz
www.vinarstvitak.cz

vinařství  
trávníček & kořínek

vinařství 
piálek & Jäger s.r.o. 43

Vinařství Trávníček 
& Kořínek je dyna-
micky se rozvíjející 
vinařství. Využívá 
unikátní podmínky 
pro  ré v u  v i n nou 
v Podyjí a neustále 
se rozrůstá. O vinice 
se zde starají šetrně, 
ve  sklepě využívají 

jak moderní technologie, tak i klasické zrání v dřevě-
ných sudech. 
Vína jsou zařazena ve třech řadách: Premium, Pozdravy 
z národního parku a Apri. V řadě Premium jsou zařa-
zena také vína VOC Znojmo. Obrovským úspěchem 
byly ceny za design etiket v nejvýznamnějších soutěžích 
komunikačního designu v Berlíně (Red Dot) a Londýně 
(Pentawards).

671 81 Nový Šaldorf 234
Kamil Piálek: 602 485 993
Jaroslav Jäger: 777 179 462
info@pialek.cz
www.pialek.cz

Vinařství dvou ka-
m a r á d ů  K a m i l a 
Piálka a  Jaroslava 
Jägera je třetí gene-
rací v  rodinné tra-
dici v ý roby v ína. 
Filozofii malého vi-
nařství je vyrábět 
pouze přívlastková 
vína ze znojemské 
v i na ř s ké  p o dob -
lasti a  firma cílí až 

do nejvyšších pater degustací a gastronomie. Vína jsou 
vyráběna v malých šaržích okolo 3 000 kusů, čímž si 
vytváří i svoji určitou jedinečnost. Najdete zde nejen 
vína VOC Znojmo, ale i například Sauvignon Kravák 
či vína typu Grand Reserva.
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víno vaněk s.r.o. 5

671 24 Vrbovec 247
tel.: 604 566 175
vino.vanek@seznam.cz

Rod i n né v i na řst v í 
Jana Vaňka vzniklo 
v  roce 1995. V  sou-
č a snost i  obhospo-
dařuje a  zpracovává 
hrozny z 4,5 ha vlast-
ních vinic, které se 
nachází ve viničních 
tratích U sv. Urbana 
a Dívčí hora.
Filozofií vinařství je 
skloubit šetrné zpra-
cování hroznů moder-
ními technologiemi 
s následnou tradiční 
vinifikací vína v dře-
věných sudech.

Brněnská 523, 671 82 Dobšice
tel.: 515 242 756
vino@lahofer.cz, www.lahofer.cz
info@mejtesvojihlavu.cz
www.mejtesvojihlavu.cz

vinařství 
laHoFer, a.s.6

Vinařství LAHOFER 
obhospodařuje na Zno-
jemsku spolu s firmou 
Vinice LAHOFER 430 
hektarů v inic třeba 
na  trat ích Babičá k, 
U  Hájku, Volné pole 
či Lampelberg. Právě 
tam umístilo Vinařství  
LAHOFER naučně-

-zábavný program – www.mejtesvojihlavu.cz. Roční pro-
dukce Vinařství LAHOFER je zhruba půl milionu lahví. 
LAHOFER se stará i o Rajskou vinici na historických 
terasách pod chrámem svatého Mikuláše ve Znojmě. Své 
jméno odvodilo vinařství od rodáka z Dobšic, umělec-
kého řezbáře Jana Lahofera. Ten na konci 18. století vy-
tvořil unikátní barokní knihovnu, která je dnes klenotem 
premonstrátského kláštera na pražském Strahově.
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vinařství líbal, s.r.o.7

671 34 Horní Dunajovice 85 
tel.: 736 225 204
info@vinolibal.cz
www.vinolibal.cz

Vinařství bylo zalo-
ženo roku 2001, avšak 
tradice výroby vína 
se v  rodině předá-
vají již třetí generaci. 
Vinice Frédy a Stará 
Hora, kde se pěstují 
odrůdy pro výrobu vín 
značky VOC Znojmo, 
se nacházejí severně 
od  Znojma u  obce 
Horní Dunajov ice, 

trojlístek doplňuje viniční trať Na vinici v obci Tvořihráz.
Bílé odrůdy reprezentuje Veltlínské zelené, Müller 
Thurgau, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Neuburské, Tra-
mín červený, Rulandské bílé a šedé, Pálava, Chardonnay 
a další, modré odrůdy Svatovavřinecké, Frankovka, 
Zweigeltrebe, Rulandské modré a Cabernet Moravia.

Nový Šaldorf 104/E
671 81 Znojmo 
tel.: 515 243 802, 606 647 811
spalek@saler.cz
www.saler.cz

vinařství Špalek8
Tradiční rodinné 
BIO vinařství klade 
důraz na  kva litu 
p ě s t o v á n í  r é v y 
v i n né  a   k v a l i t u 
výroby vína. Jako 
vůbec první vinař-
ství na Znojemsku 
zavedlo gravitační 
zpracování hroznů 
v novém, avšak his-

toricky pojatém sklepě v Novém Šaldorfu.
Kromě tradičních bílých, růžových a červených vín 
vyrábí i vína speciální jako vína ledová, vína typu ba-
rrique, vína zrající na kvasnicích či vína likérová. Právě 
vína likérová jsou již od roku 1995 uváděna na trh pod 
názvem Víno Šaler a stala se stálicí mezi likérovými víny 
na českém trhu.
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vinaŘství WalDberg
vrbovec s.r.o.9

Sídlo: 671 24 Vrbovec 190
Vinný sklep: Chvalovická sklepní 
ulička č. 58, Chvalovice
tel.: 736 631 547, 608 881 692
vino@waldberg.cz, www.waldberg.cz

Vinařství Waldberg 
Vrbovec s.r.o. je vi-
nařskou společností, 
ve které se daří spo-
jovat tradiční vinař-
ské hodnoty a  zku-
šenosti s moderními 
technologiemi, což 
s významným poten-
ciálem vlastních vinic 
dává vyniknout ty-
pickému odrůdovému 
charakteru, s příro-

dou harmonickými víny se svojí nezaměnitelnou „tváří“. 
Motto „Waldberg – Víno s tváří“ vyjadřuje naši snahu 
zhodnotit úrodnost zdejších půd, kvalitu našich vinič-
ních tratí – terroir a vhodné klimatické podmínky, které 
společně s poctivou prací našich vinohradníků ve vinici 
a vinařů ve sklepě dávají vzniknout jedinečným, s příro-
dou harmonickým, vínům se svou vlastní tváří.

671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209 
info@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

vinné sklepy 
lechovice, spol. s r.o.10

Tradiční výrobce kva-
l it n ích př í rod ních 
v í n  ve   Z noje m s k é 
vinařské podoblasti. 
Nynější společnost 
vznikla v  roce 1993 
a  navazuje na  dlou-
holetou tradici lecho-
v ického v i na řst v í . 
Celková plocha vinic 

obhospodařovaných společností, které spadají do ka-
tastru vinařských obcí Borotice, Božice, Oleksovice 
a Lechovice, je 236 ha. Díky jejich vynikajícím polohám 
a redukované sklizni dosahují hrozny vysoké kvality 
a aromatiky typické pro severní vinařské oblasti. Velké 
oblibě se těší naše ledová a slámová vína, jež získávají 
častá ocenění na mezinárodních i  tuzemských výsta-
vách. Zajímavou součástí portfolia jsou sekty, z nichž 
některé zrají na dně Vranovské přehrady.
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vino Hort, s.r.o.11

DEGUSTAČNÍ SKLEP
Leska 69, 671 82 Dobšice 
tel.: 602 149 445
info@vinohort.cz
www.vinohort.cz

Jedno z  nemnoha tuzem-
ských vinařství, které se ote-
vřeně hlásí k tomu, že nemá 
ani hektar vlastních vinic; 
spolupracuje totiž se špičko-
vými vinohradníky, vinice 
osobně kontroluje a určuje 
nezbytné kroky pro vysokou 
kvalitu hroznů. Důraz je 
kladen zejména na odrůdu, 
polohu, výběr zdravé su-
roviny s vyšším obsahem 

cukru a nízkou výnosnost keře. Největších úspěchů vi-
nařství dosahuje v technologii růžových vín. Pískovcové 
vinné sklepy leží v Dobšicích u Znojma; v katastru této 
obce také leží vinice U Hájku, kde se pěstují odrůdy pro 
výrobu vín apelačního systému VOC Znojmo.

671 25 Hodonice 258
tel.: 737 259 557, 734 754 818
tasovickevinarstvi@zdhodonice.cz
www. tasovickevinarstvi.cz

Tasovické vinařství 
je součástí Zeměděl-
ského družstva Hodo-
nice. Celková rozloha 
vinic činí 100 ha, od-
růdy pro vína VOC 
Z nojmo p o chá z e j í 
z vinic Kamenný vrch 
a   St a ré  v i noh r ady 
v Tasovicích a z vinice 

Skalka v Krhovicích. Vinařství zpracovává jen část nej-
kvalitnějších hroznů, zbytek je určen k prodeji.
Filozofií společnosti je zpracovávat každý rok hrozny ze 
stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy. 
Jedině tak lze porovnávat a vychutnat rozdíly jednotli-
vých ročníků, díky historickým archivům s možností 
návratu až do roku 1959.

zemědělské 
družstvo Hodonice12
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znovín 
znoJmo, a.s.13

671 22 Šatov 404 
tel.: 515 266 620 
znovin@znovin.cz
www.znovin.cz

Společnost se síd-
lem v  Šatově patří 
mezi střední vinař-
ské producenty, což 
jí umožňuje maxi-
málně se soustředit 
na kvalitu a uvádět 
na  trh vedle tradič-
ních odrůdových vín 
zajímavá a nová vína 

špičkové kvality a vína z nejlepších viničních tratí. 
Střediskem na zpracování bílých vín jsou Přímětice 
s unikátním jezuitským křížovým sklepem. Červená, 
ale i bílá vína Znovín vyrábí ve zmodernizovaných 
a přitom historických sklepích v Jaroslavicích. Raritou 
je tamní archivní sklep, kde jsou uložena nejstarší vína 
v České republice od roku 1945. Společnost také vlastní 
nejvěhlasnější viniční trať v České republice, vinici  
Šobes v Národním parku Podyjí. Nově dnes vlastní 
Znovín přes 500 ha vinic na Znojemsku i Hustopečsku.

675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625
info@vinarstvi-sadek.cz
www.vinarstvi-sadek.cz

vinařství
sádek, s.r.o.14

Rod i n né v i na řst v í 
vzniklo v  roce 1986. 
Velkoryse pojatý areál 
s hotelem, restaurací, 
udírnou, zpracovatel-
skými a  archivními 
s k le p y,  v i not é kou 
a přírodním amfiteát-
rem leží severozápad-
ním okraji znojemské 

podoblasti. 5,5 hektarů vinohradů ve viniční trati Pod 
Sádkem produkuje jakostní, kabinetní i přívlastková 
vína, zvláštní pozornost je věnována výrobě vín ledo-
vých a produkci biovín.
Zajímavostí je naučná vinařská stezka. Podél ní je vy-
sazeno 40 různých odrůd révy, z nichž mnohé z nich 
jsou ojedinělé vzhledem ke svému dávnému původu 
a nacházejí se jen na několika místech světa.
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vinice – Hnanice, 
s.r.o.15

669 02 Hnanice 132 
tel.: 602 470 377, 724 081 142
objednavka@vinice-hnanice.cz
www.vinice-hnanice.cz

Společnost hospodaří 
na 270 ha vinic v Hnani-
cích, Jaroslavicích a Vr-
bovci. Všechny vinice jsou 
zařazeny v  integrované 
produkci a  ty hnanické 
dokonce leží v ochran-
ném pásmu Národního 
parku Podyjí, z čehož vy-
plývají i velmi přísné po-

žadavky na ekologický způsob hospodaření. Hrozny pro 
výrobu našich vín VOC Znojmo pocházejí z tratí Knížecí 
vrch, Fládnická, U kapličky, Vinná hora, Šác, Kacperky 
a Dolní vinohrady. Vína jsou zpracovávána v novém ag-
roturistickém areálu bývalé roty pohraniční stráže na sa-
mém úpatí Národního parku Podyjí v Hnanicích. V areálu 
kromě vinařství naleznete luxusní čtyřhvězdičkový hotel 
s restaurací, konferenčními prostory a wellness.

vinařství 
Hanzel, s.r.o.

Malinovského 33
671 72 Miroslav
tel.: 725 749 408
objednavky@vinarstvihanzel.cz
www.vinarstvihanzel.cz

16
Vinařství HANZEL 
navazuje na dlouhole-
tou vinařskou tradici 
s využitím moderních 
technologických po-
stupů. V roce 2012 se 
uskutečni la rekon-
strukce historického 
objek t u v i na řs t v í , 
díky níž se maximální 

kapacita mohla navýšit na sto tisíc lahví ročně. Prioritou 
vinařství je specializace na menší šarže vín vyráběných 
výhradně ze suroviny ze Znojemska. Mezi méně ob-
vyklá vína patří odrůdy Rotgipfler, Muškát žlutý, Hiber-
nal, Kerner, Sylvánské zelené či Blauburger. Historické 
interiéry vinařství nabízí prezentační vinný sklep, sty-
lovou restauraci, konferenční sál pro 90 osob, vinotéku 
a hotelové dvou až čtyřlůžkové pokoje.
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arte vini spol. s r.o. 17

Vinný sklep č. 29/S
Nový Šaldorf-Sedlešovice
tel.: 775 044 075, 777 777 070
info@artevini.cz
www.artevini.cz

Vinařstv í Arte Vini 
bylo založeno v  roce 
2 0 0 8 s   c í lem v y r á-
b ě t  v í n a  v ý h r a d n ě 
z  hroznů nakupova-
ných od remonovaných 
pěstitelů vinné révy. 
Sou st řed í me se  z e-
jména na  tradiční od-
růdy, které jsou na jižní 

Moravě po staletí pěstovány – Veltlínské zelené, Rýnský 
ryzlink, Sauvignon, Zweigeltrebe a Frankovka. Naším 
cílem je nabídnout vína vycházející z moravské vinařské 
tradice, vína, která přináší radost pokaždé, když se jich 
napijete a vína, která se hodí k mnoha druhům naší pes-
tré kuchyně. Většina druhů našich vín je zpracovávána 
v historickém klenutém sklepě vyhloubeném v pískov-
covém masivu ve známé vinařské obci Nový Šaldorf. 

Josef kořínek

Okružní 10
Hnanice
tel.: 777 080 724
info@j-korinek.cz
www.josef-korinek.cz

18
Vi na řst v í  Josef 
Kořínek vzniko 
v   r o c e  2 0 1 5 . 
V  současné době 
obho s p o d a ř uje 
4 hektary v ino-
hradů, jejichž od-
r ůdová sk ladba 
je tvořena přede-
vším ty pickými 

odrůdami pro Znojemsko – Sauvignon, Veltlínské ze-
lené a Ryzlink rýnský. Stáří vinohradu je od 11 do 24 let, 
což dává našim vínům jedinečný charakter. Vinice se 
nacházejí v nadmořské výšce 264–342 m a jsou součástí 
Národního parku Podyjí. Vinice jsou obhospodařovány 
dle zásad integrované produkce, což zaručuje šetrnost 
k přírodě včetně redukce hroznů. Sběr hroznů probíhá 
pouze ručně, kdy je zajištěna selekce kvalitních hroznů.



 44 45 

ampelos, 
ŠlecHtitelská 
stanice vinaŘská 
znoJmo, s.r.o.

19
A M P E L O S ,  Š S V 
ZNOJMO, s.r.o. je 
nejstarším šlechti-
telským pracovištěm 
v  České republice 
a  jedním z nejstar-
ších na světě, založe-
ným v roce 1895.
Vína jsou vyráběná 
výhradně z hroznů 

z vlastních vinic, které se nacházejí v katastru největší 
vinařské obce Znojemské vinařské podoblasti Vrbovec.
Společnost má vlastní sklepní hospodářství, kde ověřuje 
výsledky šlechtitelské činnosti a produkuje v něm vy-
soce kvalitní odrůdová vína.
Společnost AMPELOS je připravena v duchu více než 
stoleté tradice uspokojovat potřeby nejnáročnějších mi-
lovníků vín svými čistě odrůdovými víny téměř všech 
odrůd révy vinné pěstovaných v ČR.

671 24 Vrbovec 274
tel.: 515 230 103
info@ampelos.cz
www.ampelos.cz
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VOC Znojmo
brněnská 523, 671 82 Dobšice

voc@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

voc znojmo
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