
PROGRAM FESTIVALU
Horní náměstí, Znojmo
programem provází Ivo Dvořák, 
viceprezident Asociace sommelierů ČR

vstup volný

10.00–20.00 Ochutnávka vín VOC Znojmo
  ochutnávka nově zatříděných vín 

VOC Znojmo ročníku 2014 formou 
placených bločků

 OCHUTNEJTE POHOŘELICKÉHO KAPRA 
 NA MNOHO RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ
 restaurace Gaudeo, Hotel Lahofer, 
 Hotel Prestige, Hotel Savannah 
 a restaurace U Zlaté konve

10.00  DYJAVÁNEK – dětský folklórní soubor 
 ze Znojma

11.30 Folkórní soubor Salajka Dambořice  
 aneb Kyjovský region v plné parádě

12.45  LOSOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÝCH KUPONŮ
 10 × víno VOC ZNOJMO
 3 × předplatné časopisu Sommelier
 3 × předplatné časopisu Wine & Degustation
 a spousta dalších cen

13.00  Rajtaraj – energický etnošraml

14.00  TamTam Batucada – vás roztančí 

14.30  LOSOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÝCH KUPONŮ
 10 × víno VOC ZNOJMO
 3 × předplatné časopisu Sommelier
 3 × předplatné časopisu Wine & Degustation
 a spousta dalších cen

14.45  Martin Bies & Flamenco Clan – španělské 
 rytmy vás nenechají klidnými, tanec povolen

15.45  TamTam Batucada – roztančí vašeho souseda

16.30  Folklórní soubor Cifra a Kalina – to je 
 uherskohradišťsko jak víno

17.30  TamTam Batucada – roztančí vás, 
 vašeho souseda a vaši skleničku
 (s vaší milou asistencí)...

17.50  LOSOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÝCH KUPONŮ
 10 × víno VOC ZNOJMO
 3 × předplatné časopisu Sommelier
 3 × předplatné časopisu Wine & Degustation
 a spousta dalších cen

18.00  Jaroslav Hutka – česká folková legenda 
 a její lidové balady i další známé písně 
 vás rozezpívají

19.30  CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
 ANTONÍNA STEHLÍKA – domácí klasika

20.30  ZÁVĚR PROGRAMU

NOVINKA – VYRAZTE DO ULIC:
Sauvignonová ulice (Obroková): 
Friška – Kyjov
Veltlínské náměstí (Václavské náměstí): 
Burčáci – Uherské Hradiště
Ryzlinkový trh (Slepičí trh): 
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, Dyjavánek, 
Denár

Pro vaše děti je připraven dětský koutek s dozorem.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

NA SHLEDANOU VE ZNOJMĚ

Hudební festival Znojmo ’15
10.–26. 7. 2015

Znojemské historické vinobraní
11.–12. 9. 2015

Festival vína VOC Znojmo
8. 5. 2016

VOC Znojmo, z. s.
Brněnská 523, 671 82 Dobšice

www.vocznojmo.cz

Znojemský hudební festival, občanské sdružení
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice

www.hudbaznojmo.cz

Vážení milovníci skvělého vína,
lahodné gastronomie a folklórní hudby, 
vítáme vás opět po  roce na  již sedmém Festivalu vína 
VOC Znojmo, který se koná v malebném vinařském městě 
Znojmě, jež je právem označováno za perlu jižní Moravy. 

Znojmo proslavila zejména výroba nakládaných okurek 
a pěstování vinné révy. Za chuťově plná a svěží aromatická 
bílá vína vděčí Znojemsko nejenom velkému počtu šikovných 
vinařů, ale také ideálním přírodním a klimatickým podmín-
kám, které dávají zdejším vínům nezaměnitelnou kořenitou 
chuť, plnost a aroma. Není typičtějších odrůd pro Znojemsko 
než Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené.

Díky těmto skvostným bílým vínům se koná i Festival vína 
VOC Znojmo. Zdejší vinařská podoblast zavedla jako první 
v České republice apelační systém vín originální certi� kace 
a pod hlavičkou spolku VOC Znojmo představuje na festivalu 
nový ročník vín VOC od sedmnácti vinařů. 

Z gastronomického hlediska se s těmito víny nejlépe snoubí 
pokrmy z ryb. Jelikož se jižní Morava může pochlubit regio-
nální specialitou, a to Pohořelickým kaprem, připravily přední 
znojemské restaurace a hotely speciální kapří menu.

A protože láska ke Znojemsku by neměla procházet jen 
žaludkem, nesmí chybět bohatý kulturní program s živou 
hudbou a tancem.

Pro jarní květnové dny si nemůžete vybrat lepší místo než 
právě Znojmo. Přejeme vám krásné zážitky!

Organizátoři

Mediální partneři

Hlavní partneři

Restaurace

Partneři

Festival vína VOC Znojmo se koná pod záštitou 
ministra zemědělství Mariana Jurečky

Během festivalu můžete navštívit Informační centrum 
VOC ZNOJMO ve Vlkově věži na ulici Kollárova ve Znojmě. 
Otevřen bude i ochoz věže s vyhlídkou.

Festival vína VOC Znojmo 
se koná pod záštitou ministra 
zemědělství Mariana Jurečky

8. května 2015

Den vína, folkloru 
a gastronomie

www.hudbaznojmo.cz 
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 Informační centrum VOC ZNOJMO
 s ochutnávkou vín na věži

Vlkova věž, Znojmo



Pod Skálou 106, Hnanice
669 02 Znojmo

tel.: 775 334 164 
www.vinarstvikorinek.cz

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

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

e-mail: vino.vanek@seznam.cz
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DV Promotion s.r.o.
sklep Nový Šaldorf 80/S

Ing. Josef Dobrovolný
sklep Nový Šaldorf 92/S

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Nový Šaldorf 234

Vinařství Kořínek, s.r.o.
sklepní ulice Hnanice

VÍNO VANĚK s.r.o.
sklepní ulice Chvalovice, sklep č. 2

Vinařství rodiny Špalkovy
sklep Nový Šaldorf 104/S

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
sklep Chvalovice č. 58

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

VINO HORT, s.r.o.
degustační sklep Dobšice č. 89

Zemědělské družstvo Hodonice
sklep Tasovice

Vinařství Sádek s. r. o.
sklep

VINICE - HNANICE, s.r.o.

Vinařství HANZEL, s.r.o.
Malinovského 33, Miroslav

Arte Vini spol., s.r.o.
Nový Šaldorf 29/S

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Loucký klášter Znojmo

Vinařství LAHOFER, a. s.
sklep Dobšice

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

Společnost hospodařící na 19 ha vinic, pěstuje hrozny v souladu 
s přírodou, ošetřuje je na bio-minerální bázi, část vinic na prin-
cipu integrované produkce. Práce s révou a hrozny probíhají 
ručně, výnos je přísně regulován pod 50 q na hektar. Odrůdy pro 
výrobu vín značky VOC Znojmo se pěstují ve vinici U svatého Ur-
bana ve Vrbovci a ve vinici Pod Lesem v obci Popice.

Vinařství má své počátky už v roce 1965 a jde tedy o producenta 
s letitou zkušeností. Sklep, umístěný v komplexu Modrých sklepů 
v Novém Šaldorfu, se od svých sousedů liší jednou zvláštností: 
jeho klenby připomínají gotické oblouky. Sklep slouží ke zrání a ar-
chivaci vín, ale můžete se sem vypravit i na exkurzi s  ochutnávkou.

Vinařství dvou kamarádů navazující na rodinné tradice od pade-
sátých let minulého století. Filozofi í 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 přibližně 40 000 lahví. Vína jsou vyráběna za po-
užití nejmodernějších technologií, ale kloubí se zde i zkušenosti 
a klasické postupy získané od předků.

Vinařství Kořínek hospodaří dle zásad integrované produkce na 
20 ha vinic. Vinice pro výrobu vín značky VOC se nacházejí ve 
viničních tratích Knížecí vrch, Fládnická a U Chlupa v katastru 
obce Hnanice.

Rodinné vinařství Jana Vaňka vzniklo v roce 1995. V současnosti 
obhospodařuje a zpracovává hrozny z 4,5 ha vlastních vinic, které 
se nachází ve viničních tratích U sv. Urbana a Dívčí hora. Filozofi í 
vinařství je skloubit šetrné zpracování hroznů moderními techno-
logiemi s následnou tradiční vinifi kací vína v dřevěných sudech.

Tradiční rodinné vinařství bylo vůbec prvním vinařstvím na Zno-
jemsku, které zavedlo gravitační zpracování hroznů v novém, 
historicky pojatém sklepním hospodářství v areálu Modrých 
sklepů v Novém Šaldorfu. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC 
pocházejí z viniční tratě Kraví Hora v Novém Šaldorfu a z vinice 
Skalky v obci Havraníky.

Vinařství Waldberg Vrbovec s.r.o. je vinařskou společností, 
ve které se daří spojovat tradiční vinařské hodnoty a zkušenosti 
s moderními technologiemi, což s významným potenciálem 
vlastních vinic dává vzniknout vínům s výrazným odrůdovým 
charakterem. Motto „Waldberg – Víno s tváří“.

Tradiční výrobce kvalitních přírodních vín ve Znojemské vinař-
ské podoblasti, kde pěstování révy má hluboké kořeny. Nynější 
společnost vzniká v roce 1993 a navazuje na dlouholetou tradici 
lechovického vinařství. Celková plocha vinic společnosti, které 
spadají do katastru vinařských obcí Borotice, Božice, Oleksovice 

Vinařství bylo založeno roku 1999, pískovcové vinné sklepy se 
nachází v Dobšicích u Znojma. V katastru této obce také leží vi-
nice U hájku, kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC.

Filozofi í vinařství, které hospodaří na 120 ha vinic, je zpracová-
vat každoročně hrozny ze stejných viničních tratí a při ochut-
návkách tak porovnávat i drobné rozdíly. Odrůdy pro výrobu vín 
značky VOC pocházejí z vinic Kamenný vrch a Staré vinohrady 
v Tasovicích a z vinice Skalky v Krhovicích.

Velkorysý areál s vinicemi, hotelem, restaurací, sklepy, vinotékou 
a přírodním amfi teátrem leží pod zříceninou hradu 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 
270 ha mladých vinic. Část leží v ochranném pásmu NP Podyjí, 
z čehož vyplývají přísné požadavky na ekologický způsob hos-
podaření. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC pocházejí z vinic 
v u Hnanic, Vrbovce a Oleksoviček.

Historická budova Vinařství HANZEL byla v roce 2012 kompletně 
zrekonstruovaná na moderní vinařství s prezentačním vinným 
sklepem, stylovou restaurací, konferenčním prostorem, vinoté-
kou a hotelovými pokoji. Vinařství dnes produkuje okolo 100 tisíc 
lahví převážně přívlastkových vín ze Znojemska. 

Vinařství vyrábí vína výhradně z hroznů remonovaných pěsti-
telů vinné révy. Soustředí se zejména na tradiční odrůdy Veltlín-
ské zelené, Rýnský ryzlink, Sauvignon, Zweigeltrebe a Frankovka. 
Cílem vinařství je nabídnout vína, která přináší radost. 

Společnost uvádí vedle tradičních odrůdových vín na trh za-
jímavá a nová vína špičkové kvality z nejlepších viničních tratí 
včetně vín z proslulé vinice Šobes. Pro pěstování odrůd, z nichž se 
vyrábějí vína značky VOC, se využívají vinice Volné pole v Hostěra-
dicích, Kamenný vrch v Tasovicích a Weinperky v Miroslavi.

Vinařství LAHOFER obhospodařuje na Znojemsku 430 ha vinic  
třeba na tratích U Hájku, Babičák, Volné pole nebo Lampelberg, 
kde nabízí i naučně-zábavný vinařský program – www.
mejtesvojihlavu.cz. LAHOFER provozuje stejnojmenný hotel 
v centru Znojma či nedaleký degustační altán v Rajské vinici.

Vinařství bylo založeno roku 2001, avšak tradice výroby vína se 
v rodině předává již třetí generaci. Vinice Frédy a Stará Hora, kde 
se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC, se nacházejí se-

verně od Znojma u obce Horní Dunajovice, trojlístek doplňuje 
viniční trať Na vinici v obci Tvořihráz.

a Lechovice, je 230 ha. V této oblasti jsou v popředí především 
bílá aromatická vína.

Na Sádce 2, 149 00 Praha 4
tel.: 602 207 307

www.dobravinice.cz

671 34 Horní Dunajovice 85
tel.: 736 225 204

www.vinolibal.com

671 24 Vrbovec 190
tel.: 515 230 101, 736 631 547

www.vino-waldberg.cz

Nový Šaldorf 104, 671 81 Znojmo
tel.: 515 243 802

www.saler.cz

671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209

www.vslechovice.cz

671 25 Hodonice 258
tel.: 603 258 605

www.zdhodonice.cz

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

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

www.vinohort.cz

669 02 Hnanice 132
tel.: 602 470 377, 724 081 142

www.vinice-hnanice.cz

675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625

www.vinarstvi-sadek.cz

 Znojemská vinařská podoblast zavedla první apelační 
systém v České republice – VOC Znojmo, z.s., což znamená 
„vína originální certi� kace“. Apelační systém zaručuje ori-
ginální, chuťově plná a aromatická vína, pocházející z ově-
řených oblastí Znojemska. Značku VOC nesou jen vína ze 
tří nejtypičtějších odrůd Znojemska: Sauvignonu, Ryzlinku 
rýnského a Veltlínského zeleného, případně jejich cuvée. 
 Systém VOC neznamená, že by se ve Znojemské vinařské 
podoblasti zrušil stávající systém, který dělí kvalitu vín dle 
cukernatostí hroznů. Týká se pouze vín od určitých výrobců, 
která musí splňovat celou řadu podmínek. Hrozny pro jejich 
výrobu musí mít například nejméně 19°NM a musí být ur-
čeny pro výrobu přívlastkových vín, musí pocházet pouze 
z vybraných tratí, výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř a jejich 
školení nesmí probíhat metodou barrique.
 Nejviditelnějším označením vín VOC je pásek okolo hrdla 
láhve. Na něm je uveden číselný kód, z něhož je možné poznat 
šarži, počet láhví a další údaje. Pásku dostává vinař až poté, 
co je jeho vínu udělena značka VOC, a jejich počet přesně 
odpovídá počtu láhví.

 Pokud si koupíte takto označenou láhev, dopředu víte, 
jaké bude víno v ní – vysoce kvalitní, jedinečné a se zaruče-
ným původem. Označení VOC je zkrátka dobrým vodítkem 
pro výběr na širokém a leckdy nepřehledném trhu tuzem-
ských vín.

R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022

www.vinarstvi-dobrovolny.cz

671 81 Nový Šaldorf 234
tel.: 602 485 993, 777 179 462

www.pialek.cz

Malinovského 377/33, 671 72 Miroslav
tel.: 725 749 408

www.vinarstvihanzel.cz

Vinný sklep č. 29/S, Nový Šaldorf-Sedlešovice
tel.: 775 044 075, 777 777 070

www.artevini.cz 


