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Program festivalu
Horní náměstí, Znojmo
programem provází Ivo Dvořák 
viceprezident asociace sommelierů čr

10.00–21.00 Ochutnávka vín vOc ZnOjmO
  ochutnávka nově zatříděných vín VOC Znojmo 

ročníku 2018 i starších (systém degustačních 
bločků)

 OchutnEjtE POhOŘELIckÉhO kaPRa  
 na mnOhO RŮZnÝch ZPŮSOBŮ
  Hotel LAHOFER, restaurace Panorama,  

Hotel Savannah,  Boutique Gurmán, Vistagril, 
Zlatá konev

10.00  FOLkLORní SOuBOR DYjavánEk – děcka ze 
Znojma se baví tancem a muzikou. Pojďte se bavit s nimi.

11.15  ŽEnIčkY a kLEBEtnIcE – ženy a folklor prostě 
patří k sobě.

12.30   DuEnDE – latina, amerika, flamenco, jazz ... 
tahleta kapela má tolik odstínu hudby.

14.00  LOSOvání návŠtĚvnIckÝch kuPOnŮ 
  vína voC Znojmo, poukazy od restaurací, ceny 

z rybníkářství Pohořelice, předplatné sommelier, 
předplatné Wine & Degustation, poukaz na vinobus 
pro dvě osoby, poukaz Hudbaznojmo a další ceny.

14.30   LakOmá BaRka – dámy, co se toho nebojí 
a dokáží se zasmát i přes písničku.

15.45   Shum DavaR – balkánský temperament 
a virtuozita, jež ochutnává hudbu, která nikdy nespí.

17.00   LOSOvání, InStaGRamOvá a FacEBOOkO-
vá SOutĚŽ O ROční vInnOu REntu

   roční vinná renta = 52 lahví vína voC Znojmo.  
rok do dalšího festivalu vína voC Znojmo 2020  
vám tak krásně uteče! 

17.30   vESna – jsou to bohyně, nebo ženy? to nikdo neví, 
ale muziku dělají boží.

19.00  LOSOvání návŠtĚvnIckÝch kuPOnŮ 
    vína voC Znojmo, poukazy od restaurací, ceny 

z rybníkářství Pohořelice, předplatné sommelier, 
předplatné Wine & Degustation, poukaz na vinobus 
pro dvě osoby, poukaz Hudbaznojmo a další ceny

19.30   cImBáLOvá muZIka antOnína StEhLíka 
aneb večerní zpívání na náměstí

20.50 Závěr programu 

Odrůdové ulice: 
Sauvignonová ulice (Obroková ulice)
Veltlínské náměstí (Václavské náměstí)
Ryzlinkový trh (Slepičí trh)  
Cimbalová muzika Antonína Stehlíka
Cimbalová muzika Veltlínek
Cimbalová muzika Vinohrádek
Cimbalová muzika Ženičky
Lakomá Barka 

ZmĚna ProgramU vYHraZena

BaLancE coffee & wine – ranní prohlídka Znojma 
s degustací vín
Sraz 8. 5. 2019 od 8.30 do 10.30, Zelenářská 19/16, Znojmo 
(vchod nad radniční pasáží), doba trvání 2,5–3 hodiny.
Cena 350 Kč.
V případě zájmu vyplňte, prosím, rezervační formulář 
na webových stránkách www.navajn.cz. 

Horní náměstí

václavské nám.
VELtLínSké 

náměStí

RyZLInkOVý
tRH

slepičí trh

obroková

SAuVIGnOnOVá uLICE

kovářská

Přemyslovců

vlkova

ve
se

lá

veselá

Divišovo 
nám.

Zelenářská

kramářská

Horní česká

HLAVní PROGRAm 
FEStIVALu VínA

VOC ZnOjmO

Zelenářská

VyZVEDnětE SI SVůj SLOSOVAtELný 
náVštěVnICký kuPón nA POkLADně

nOVInkA
Přidejte fotografii z dnešního festivalu na instagram,  

označte ji hashtagem #vocznojmo a vyhrajte!  
Pokud vás vylosujeme, stačí ukázat foto s hastagem 

#vocznojmo moderátorovi na pódiu.

Losování hlavní ceny proběhne v 17.00.  
Roční vinná renta = 52 lahví vína VOC Znojmo.

rok do dalšího festivalu vína voC Znojmo 2020 
vám tak krásně uteče!

SOutěžte i O HLaVní Cenu, 
ROční VinnOu Rentu.
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DOBRÁ ViniCe vinařství s.r.o.
sklep nový Šaldorf 80/S

Vinařství ing. Josef Dobrovolný
sklep nový Šaldorf 92/S

Hospodaříme na  16 ha vinic a  pěstujeme hrozny v  souladu 
s přírodou. Ošetřujeme je na bio-minerální bázi. Práce s  ré-
vou a hrozny probíhají ručně, výnos je přísně regulován pod  
50 q/ha. Vína zrají v qvevri a nových kvalitních dubových a aká-
tových sudech, bez použití konzervačních látek. Odrůdy pro 
výrobu vín VOC se pěstují ve vinici Pod Lesem v obci Znojmo-Po-
pice, Národní park Podyjí. Vína jsou velice minerální a intenzivní.

Vinařství má své počátky už v roce 1965. Sklep, umístěný v kom-
plexu Modrých sklepů v Novém Šaldorfu, se od svých sousedů 
liší jednou zvláštností: jeho klenby připomínají gotické oblouky. 
Vinařství využívá moderní technologie, přibližně 80 % hroznů 
pochází z 16 ha vlastních vinic z viniční tratě Kraví hora. Tam se 
také pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo, využívá 
se rovněž vinice Tři díly v obci Těšetice.

 671 81 nový Šaldorf, sklep 79-80/s 
tel.: 602 207 307, 602 207 308 

www.dobravinice.cz

r. svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022

www.vinarstvi-dobrovolny.cz

3 Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
nový Šaldorf 234

Vinařství dvou kamarádů navazuje na rodinné tradice od pade-
sátých let minulého století. Filozofií malého vinařství je vyrábět 
co možná nejkvalitnější odrůdová vína ze znojemské vinařské 
podoblasti, a to v malých šaržích kolem 3 tisíc lahví. Celková roční 
výroba je asi 40 000 lahví. Vinařství nabízí jak širokou nabídku de-
gustací především v degustačním sklepě v Novém Šaldorfu, tak 
zážitkovou gastronomii a propojení vín s dobrým jídlem.

671 81 nový Šaldorf 47/s
tel.: 775 989 890, 777 179 462

www.pialek.cz

Pod skálou 106, Hnanice
669 02 Znojmo

tel.: 775 334 164 
www.vinarstvitak.cz

Brněnská 523, 671 82 Dobšice
tel.: 515 242 756, www.lahofer.cz

facebook.com/vinarstvilahofer

671 24 vrbovec 247
tel.: 603 324 194, 604 566 175

e-mail: vino.vanek@seznam.cz
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Vinařství trávníček & Kořínek 
sklepní ulice Hnanice

VínO VaněK s.r.o.
sklepní ulice Chvalovice, sklep č. 2

Vinařství LaHOFeR, a. s.
Dobšice

Vinařství vyrábí víno výhradně z hroznů vypěstovaných na 107 ha 
vlastních vinic v okolí vinařské obce Hnanice. Vinice jsou obhos-
podařovány dle zásad integrované produkce. Zajímavostí vinař-
ství je výroba oranžových vín v hliněné nádobě kvevri. Vinařství 
je ovšem známé také využitím různě velkých barikových sudů jak 
pro červená, tak i bílá vína. Vinice pro výrobu vín značky VOC se 
nacházejí ve viničních tratích Knížecí vrch, Fládnická a U Chlupa 
u obce Hnanice. Snoubení jídla s víny vinařství Trávníček & Koří-
nek můžete zakusit v těch nejlepších restauracích.

Rodinné vinařství Jana Vaňka vzniklo v roce 1995. V současnosti 
obhospodařuje a zpracovává hrozny z 4,5 ha vlastních vinic, 
z viničních tratí U sv. Urbana a Dívčí hora. Filozofií vinařství je 
skloubit šetrné zpracování hroznů moderními technologiemi 
s následnou tradiční vinifikací vína v dřevěných sudech.

Vinařství LAHOFER obhospodařuje na Znojemsku spolu s  fir-
mou Vinice LAHOFER 430 hektarů vinic třeba na tratích Babi-
čák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. Právě tam je umístěn 
vinařský naučně-zábavný program – www.mejtesvojihlavu.cz.  
Roční produkce vinařství je okolo půl milionu lahví. Stará se 
i o městskou Rajskou vinici na historických terasách pod chrá-
mem svatého Mikuláše ve Znojmě. Celoročně nabízí ubytování 
ve vlastním Hotelu LAHOFER s pravidelnými degustacemi vín.
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Vinařství Špalek
nový Šaldorf, sklepy 93/S, 103/S, 104/S

VinaŘStVí WaLDBeRG VRBOVeC s.r.o.
sklep Chvalovice č. 58

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
sklep lechovice

Rodinné BIO vinařství, hospodařící na 10 ha vinic na Kraví hoře. 
Zakládající člen VOC Znojmo. Jako vůbec první vinařství na Zno-
jemsku zavedlo gravitační zpracování hroznů v novém, avšak 
historicky pojatém sklepě v Novém Šaldorfu. Kromě tradičních 
bílých, růžových a červených vín vyrábí i vína speciální jako vína le-
dová, vína typu barrique, vína zrající na kvasnicích či vína likérová.

Vinařství hospodaří v pískovcovém sklepě z roku 1770 ve chva-
lovické sklepní uličce, kde ročně vyrobí okolo 100 tisíc lahví. 
Vinařství je pojmenováno podle viniční tratě Waldberg, která je 
jednou z nejkvalitnějších na Znojemsku. Základem produkce vín 
jsou odrůdy apelace VOC Znojmo, ale třeba i Sylvánské zelené či 
Chardonnay.

Vinařství působí od roku 1993 a zaměřuje se na výrobu kvalit-
ních vín z hroznů pěstovaných ve vlastních vinicích o rozloze 
236 ha. Vinice jsou obhospodařovány dle pravidel integrované 

671 34 Horní Dunajovice 85
tel.: 736 225 204

www.vinolibal.cz

671 24 vrbovec 190
tel.: 601 215 202

www.waldberg.cz

nový Šaldorf 104e, 671 81 Znojmo
tel.: 515 243 802, 606 647 811

www.spalek.bio

7 Vinařství Líbal, s.r.o.
sklep Horní Dunajovice

Vinařství Líbal je malé rodinné vinařství. Tradice výroby vína 
v rodině je předávána již po třetí generaci. Roční produkce se 
pohybuje kolem 50 000 lahví převážně bílých vín. Veškeré hrozny 
pocházejí z viničních tratí v Horních Dunajovicích - Frédy a Stará 
Hora a viniční tratě v nedaleké obci Tvořihráz - Na vinici.
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VinO HORt, s.r.o.
degustační sklep Dobšice, leska 69

Zemědělské družstvo Hodonice
sklep tasovické vinařství 

produkce, která je šetrná k životnímu prostředí. Obzvláště se daří 
odrůdám Sauvignon, Pálava či Ryzlink rýnský, jež získávají častá 
ocenění na výstavách. Vinařství se věnuje i výrobě šumivých vín, 
pro kterou využívají metodu druhotného kvašení.

Vinařství nakupuje hrozny od špičkových vinohradníků, vinice 
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. Nej-
větších úspěchů vinařství dosahuje s růžovými víny. Pískovcové 
vinné sklepy leží v Dobšicích u Znojma; v katastru této obce také 
leží vinice U Hájku, kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín VOC.

Tasovické vinařství je součástí Zemědělského družstva Hodo-
nice. Celková rozloha vinic je 120 ha, odrůdy pro vína VOC pochá-
zejí z vinic Kamenný vrch a Staré vinohrady v Tasovicích a z vinice 
Skalka v Krhovicích. Filozofií společnosti je zpracovávat každý 
rok hrozny ze stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice 
i polohy. Jedině tak lze porovnávat drobné rozdíly jednotlivých 
ročníků, díky archivům s možností návratu až do roku 1959.

671 63 lechovice 60
tel.: 515 257 320

www.vslechovice.cz

671 25 Hodonice 258
tel.: 737 259 557, 734 754 818

www.zdhodonice.cz

leska 69, 671 82 Dobšice
tel.: 602 149 445

www.vinohort.cz

13 ZnOVín ZnOJmO, a.s.
loucký klášter znojmo

Společnost uvádí vedle tradičních odrůdových vín na  trh 
zajímavá a nová vína špičkové kvality z nejlepších viničních 
tratí včetně vín z proslulé vinice Šobes. Pro pěstování odrůd, 
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Vinařství Sádek s. r. o.
sklep

ViniCe - HnaniCe, s.r.o.

Vinařství HanZeL, s.r.o.
Miroslav

arte Vini spol. s r.o.
nový Šaldorf 29/S

Vinařství SimenOn
sklepní ulice ev.č. 101–102 Chvalovice

Velkorysý areál s vinicemi, hotelem, restaurací, sklepy, vinoté-
kou a přírodním amfiteátrem leží pod hradem Sádek. V části 
vinohradu se pěstují dnes již téměř vymizelé odrůdy vinné révy. 
Vinice pro výrobu vín VOC leží přímo ve viniční trati Pod Sádkem. 

Společnost hospodaří systémem integrované produkce 
na 300ha vinic. Část leží v ochranném pásmu NP Podyjí, z čehož 
vyplývají přísné požadavky na ekologický způsob hospodaření. 
Odrůdy pro výrobu vín značky VOC pocházejí z  nejlepších 
viničních tratí u obce Hnanice, Vrbovec a Oleksovičky.

Vinařství HANZEL sídlí v historické budově s hotelem, stylovou 
restaurací, konferenčním sálem pro sto lidí, degustačním skle-
pem a výrobními prostorami. V nich firma vyrábí vína méně zná-
mých odrůd, jako třeba Kerner, Rotgipfler, Hibernal, Muškát žlutý 
či Blauburger. Roční kapacita vinařství je 100 tisíc lahví.

Vinařství Arte Vini vyrábí vysoce kvalitní vína v Novém Šaldorfu. 
Všechna naše vína vycházejí z moravské vinařské tradice, přiná-
šejí radost a příjemné zážitky pokaždé, když máte možnost je 

669 02 Hnanice 132
tel.: 601 392 819, 724 081 142

www.vinice-hnanice.cz

675 23 kojetice na moravě 175
tel.: 602 721 625

www.vinarstvi-sadek.cz

malinovského 33, 671 72 miroslav
tel.: 725 749 408

www.vinarstvihanzel.cz

z nichž se vyrábějí vína značky VOC, se využívají vinice Dívčí vrch 
ve Slupi, Kamenný vrch v Tasovicích a Weinperky v Miroslavi.

Prodejna lahvových vín 
v louckém klášteře ve Znojmě

tel.: 515 267 237, www.znovin.cz
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Vinařství Josef Kořínek 

amPeLOS, ŠLeCHtiteLSKÁ 
StaniCe VinaŘSKÁ ZnOJmO, s.r.o.

ochutnat. Mají svěží ovocnou vůni, harmonickou a vyváženou 
chuť, jsou elegantní. Při výběru odrůd vinné révy se zaměřujeme 
zejména na staré, na Moravě tradiční odrůdy, jako například Velt-
línské zelené, Frankovka, Zweigeltrebe.

Josef Kořínek Vinařství vzniklo v roce 2015 jako pocta vinař-
skému umu svých předků. Pod rukami tří generací rodu Kořínků 
se zde rodí a prezentují vína s moravskou duší – vína energická, 
svěží a mnohdy nevyzpytatelná. V nedaleké rodinné vinotéce 
může návštěvník ochutnat vína nejen z vlastní produkce, ale i ze 
spřátelených regionálních vinařství. 

Vinařství SIMENON bylo založeno v  roce 2012. Jméno nese 
po tehdejším rychtáři Chvalovic. Vinařství hospodaří na 3,5 ha 
vinic v tratích Dívčí hora a U sv. Urbana. Při výrobě je kladen dů-
raz na kvalitní surovinu a důkladné ošetření a zpracování hroznů. 
Vinařství pracuje nejen s moderní technolgií, ale i tradici spoje-
nou s dřevěnými sudy, ve kterých prokváší určitá část vín. Zrání 
na jemných kalech dává vínům osobitý charakter.

V roce 1895 byla založena první šlechtitelská stanice révy vinné 
na území naší republiky. AMPELOS úspěšně navazuje na tradici 
a zároveň produkuje vysoce jakostní odrůdově čistá vína z vlast-
ních selektovaných vinic. Na ploše 53 ha vinic zajišťuje udržovací 
šlechtění 35 odrůd révy vinné a 5 odrůd podnožové révy, zabývá 
se novošlechtěním, produkcí oček, podnoží, sazenic a udržuje 
300 odrůd Genofondu révy vinné ČR.

okružní 10, 669 02 Hnanice
tel.: 777 080 724

www.josef-korinek.cz

Chvalovice 112, 669 02 Znojmo
tel.: 737 439 155

www.vinarstvisimenon.cz

671 24 vrbovec 274
tel.: 515 230 103

www.ampelos.cz 

vinný sklep č. 29/s, nový Šaldorf
tel.: 775 044 075, 777 777 070

www.artevini.cz 



organizátoři

mediální partneři

Hlavní partneři

restaurace

Partneři

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství 
miroslav toman

tak jde čas s vOc Znojmo 

2005	 •		Založen	spolek	VOC	Znojmo
	 •		První	VOC	v ČR
	 •		12	vinařství	

2009	 •		Uvedení	prvního	ročníku	vín	VOC	Znojmo	na trh
	 •		Festival	vína	VOC	Znojmo	–	1.	ročník		
	 •		13	vinařství

2010	 •		Poprvé	ochutnávka	vín	VOC	Znojmo	u rotundy	 
sv. kateřiny – Znojemské historické vinobraní 

2011	 •		Katalog	VOC	Znojmo	
	 •		První	film	o VOC	Znojmo	na DVD	
	 •		VOC	Znojmo	zaregistrováno	na Úřadu	průmyslového	

vlastnictví

2012	 •		15	vinařství

2013	 •		Královská	řada	VOC	Znojmo	–	Ryzlink	rýnský	
	 •		16	vinařství

2014	 •		VOC	Znojmo	získalo	označení	CHOP	–	Chráněné	
označení původu 

	 •		Organizace	Ochutnávky	vín	Znojemské	podoblasti	
nominovaných do národní soutěže vín 

	 •		Informační	centrum	VOC	Znojmo	–	Vlkova	věž	
	 •		17	vinařství

2015	 •		18	vinařství

2016	 •		Vinobus
	 •		19	vinařství

2017	 •		První	ročník	Královské	řady	VOC	Znojmo	uveden	na trh	
– ryzlink rýnský

2018	 •		10.	ročník	Festivalu	vína	VOC	Znojmo,	podpora	
Dětského centra Znojmo

2019	 •		10	let	spolku	VOC	Znojmo
	 •		20	vinařství
	 •		10.	Ochutnávka	vín	VOC	Znojmo	u rotundy	sv.	Kateřiny	

– Znojemské historické vinobraní
	 •		8 033	lahví	Královské	řady	VOC	Znojmo	–	Ryzlink	

rýnský uvedených na trh 
	 •		2 305 692	lahví	vína	VOC	Znojmo	uvedených	na trh	

2020	 •		12.	ročník	Festivalu	vína	VOC	Znojmo
	 •		11.	Ochutnávka	vín	VOC	Znojmo	u rotundy	sv.	Kateřiny	

– Znojemské historické vinobraní
	 •		Ochutnávka	vín	Znojemské	podoblasti	nominovaných	

do národní soutěže vín 2020 opět ve Znojmě



na ShLEDanOu vE ZnOjmĚ

hudební festival Znojmo  11.–28. 7. 2019
Znojemské historické vinobraní  13.–15. 9. 2019
Festival vína vOc Znojmo  8. 5. 2020

už máte 
svoji placku?
Vyzvedněte si ji
na pokladně 
nebo u vinaře.

Nezapomeňte nám nechat pozdrav na Instagramu 

  #vocznojmo  #znojmochutna

 Informační centrum  
VOC Znojmo 

 s ochutnávkou vín
vlkova věž, Znojmo

objevte krásy Znojemska  
s Vinobusem VOC Znojmo 

květen–září 2019

vOc Znojmo
Brněnská 523, 671 82 Dobšice
voc@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz,  VOC Znojmo

#vocznojmo


