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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.

Znojemská vinařská podoblast zavedla první apelační 

systém v České republice – VOC Znojmo, vína originální 

certifi kace. Zakladatelé VOC Znojmo byli ing. 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 teď může využít 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 

profi l. Musí pocházet výhradně z vybraných a uznaných 

viničních tratí. 

Díky náročným požadavkům na kvalitu vín se do 

projektu zatím zapojilo patnáct vybraných vinařských 

společností, které vám dále představíme.

Přijetí systému VOC Znojmo je pro Znojemsko, zdejší 

vinaře i Českou republiku významným krokem do nové 

vinné epochy.

A. Germánský způsob značení vín

     dělí kvalitu vín dle cukernatosti hroznů na

Stolní vína 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 certifi kace. Vína zároveň musí splňovat 

striktně daná a kontrolovaná kritéria (viz str. 6).
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S iniciativou VOC Znojmo se Česká republika zařa-

dila do okruhu zemí velkých vinařských producentů, 

kteří s podobnými systémy úspěšně pracují – Francie 

(AOC), Itálie (DOC), Rakouska (DAC) či Španělska 

(DO). Vína z těchto zemí jako je např. Chianti, Rioja 

nebo Chabli představují na současném trhu jasně iden-

tifi kovatelné značky. 

• Ve Francii 
nesou nejkvalitnější vína označení AOC (Appellation 

d’ Origine Contrôlée). Původ, odrůdy, množství pro-

dukce, pěstitelské metody, techniky zpracování a kva-

litu produktů kontroluje 400 úřadů po celé Francii; 

vína AOC tvoří zhruba jednu třetinu tamní produkce. 

• V Itálii 
se kromě stolních vín nejčastěji setkáte s označeními 

DOC a DOCG. Oblasti s tímto statutem mají stano-

veno kvantitativní omezení produkce hroznů pro vyšší 

jakost vín. Vína označená DOC (Denominazione di 

Origine Controllata) jsou kontrolována dle původu, 

výnosu, doby zrání, technologie a kvality. Existuje přes 

500 druhů takových vín, od průměrných až po nejkva-

litnější. Systém DOCG (Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita) představuje nejvyšší stupeň 

kvality a platí pro špičková vína DOC.

• V Rakousku 

funguje souběžně s germánským systémem i apelační 

systém DAC (Districtus Austriae Controllatus), který 

na jaře roku 2010 třídil vína dle sedmi 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 identifi kujete 

každou láhev, je páska kolem hrdla.

13 podmínek pro 
zařazení vín 
do VOC Znojmo

Apelační systémy 
v jiných evropských 
zemích

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

2
povoleny jsou pouze odrůdy Sauvignon, 

Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a jejich cuveé

3 hrozny musí pocházet z registrovaných vinic

4 hrozny musí mít nejméně 19° NM

5 výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř

6 sběr hroznů je prováděn pouze ručně

7
vína smí být uzavřena pouze korkovým 

uzávěrem

8
školení vína nesmí probíhat metodou 

„barikování“

9
vína nesmí být vyrobena metodou 

dlouhodobého zrání na kvasničných kalech

10 jablečno-mléčná fermentace je povolena

11 zbytkový cukr ve víně je povolen do 25 g/l

12
obsah alkoholu ve víně je omezen na 

maximálně 13,9 % objemových

13
vína musí výrazně vykazovat typické 

senzorické vlastnosti Znojemské podoblasti
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Vinařská podoblast 
Znojemská
Znojemská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinař-

ské oblasti Morava; zahrnuje celkem 3 530 hektarů vinic 

a 91 vinařských obcí. Podoblast je vyhlášená především 

bílými aromatickými víny. Skvělá vína dávají odrůdy 

Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, výborná 

jsou také Rulandské bílé, šedé i modré, Pálava.

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 vi-

nice. V souvislosti s cyrilometodějskou misí se objevila 

naléhavá potřeba vína pro liturgické účely. Na Zno-

jemsku si zásluhy na rozšíření vinic připsali zejména 

premonstráti, 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. Reakcí na úpadek 

vinařství během třicetileté války bylo v následujících 

stoletích vzepětí a dynamický rozvoj, které ukončila ré-

vokazová nákaza a houbové choroby koncem 19. století; 

možná vás bude zajímat drobná historická perlička, že 

révokaz byl na našem území poprvé zjištěn roku 1890 

v Šatově.

Obnova vinic a výsadba nových odrůd na prahu mo-

derní doby zahájily harmonický vývoj pěstování vinné 

révy, kterou do českých zemí přivezl ve 14. století král 

Karel IV.

Tradice pěstování 
a výroby vína na 
Znojemsku



Představení vín VOC Znojmo 
na Znojemském vinobraní

Každoročně v polovině 

září si Znojemsko při-

pomíná středověké vi-

nařské tradice při Zno-

jemském v i nobra ní . 

Několikadenní slavnost 

s historickými jarmarky, 

rytířskými turnaji a bo-

hatě kostýmovanými průvody doprovází ochutnávky 

burčáku a vín. Vína členů sdružení VOC Znojmo ochut-

náte i na Znojemském historickém vinobraní. O místě 

a průběhu ochutnávky vín VOC Znojmo budete vždy v ča-

sovém předstihu informování v ofi ciálním materiálu Zno-

jemského vinobraní a na stránkách www.vocznojmo.cz.
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Vína VOC Znojmo 

vstupují pravidelně 

na trh 8. května, 

v rámci Festivalu 

vín VOC Znojmo. 

Akce, jejíž první 

ro č n í k  s e  kona l 

v roce 2009, nava-

zuje na tradici znojemského spojování kultury s vínem. 

V rámci festivalu se každoročně představí nová certifi -

kovaná vína VOC Znojmo. Součástí je slavnostní pro-

gram a samozřejmě ochutnávky všech vzorků, během 

kterého můžete kromě vín VOC Znojmo vychutnávat 

také lidovou muziku. Festival doplňuje ochutnávka 

gastronomických specialit předních znojemských re-

staurací a hotelů.

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 rotunda sv. Kate-

řiny nacházející se v areálu 

bývalého přemyslovského 

hradu. V historickém centru 

naleznete několik překrás-

ných kostelů všech umě-

leckých stylů, vyhlídkovou 

radniční věž či přístupný la-

byrint podzemních chodeb, 

největších v České republice.
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Terroir, vliv klimatických 
a půdních podmínek 
na kvalitu vína

Skalní geologický podklad půd 

vinařské podoblasti Znojemské

S pojmem terroir stále častěji pracují vinaři a stále více 

jej vyhledávají i zákazníci. Filozofi e 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.

Jedním z důvodů, proč se na Znojemsku rodí vína s ori-

ginální chutí a pověstnou rozmanitostí, je stylově pestré 

spektrum kvalitních bílých odrůd, které je řadí mezi nej-

lepší světová bílá vína. Správným výběrem odrůdy vinaři 

výrazně ovlivňují potenciál terroir; ten je opravdu jako 

diamant, který až člověk obrousí do nevídané 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, s poznatky hodnoty a tradice 

místního terroir, které zachová pro budoucí víno vět-

šinu odrůdových aromatických látek.

Znojmo

Český
masiv

Karpaty

ZnojmoZnojmo

IvančiceIvančice
Dolní Dolní 

KouniceKounice

Moravský Moravský 
KrumlovKrumlov

MiroslavMiroslav
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Hrušovany Hrušovany 
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HavraníkyHavraníky

KoniceKonice
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spraše a váté písky, terasové štěrkopísky

písky a jíly karpatské předhlubně

a vídeňské pánve
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karpatských příkrovů

jílovité břidlice, 

pískovce, arkozy a droby

krystalické břidlice
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hranice mezi Českým
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Vína ze Znojemska
jsou více
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Půdní profi ly Znojemské vinařské podoblasti
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Kde můžete vína VOC Znojmo koupit?

V distribuční síti každého vinařství. Informace o prodej-

nách vín VOC Znojmo najdete na www.vocznojmo.cz se 

všemi víny, která obdržela právo na značku VOC Znojmo. 

Kde vína nakoupíte je též uvedeno na straně 18 tohoto 

katalogu.

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 6. Podle těchto pravidel pak degustační komise 

vybírají nejtypičtější vína Sauvignonu, Ryzlinku rýn-

ského, 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 usnadní rozhodování 

spotřebitelů i obchodníků při nákupu; podle ní mohou 

kdykoliv a kdekoliv předvídat či rozeznat chuť a původ 

vína prvotřídní kvality, a to bez ohledu na konkrétního 

producenta.

Odrůda

Sauvignon

Typický VOC Sauvignon se výtečně snoubí

• s Pohořelickým kaprem

• s variacemi chřestu  

• s pečenou drůbeží

• s ovčími nebo kozími sýry

• se zeleninovými i ovocnými saláty

• Sauvignon se zbytkovým cukrem s dezerty

Doporučení: kapří steak s koprovým přelivem 

a šťouchaným bramborem.

Odrůda pochází z fran-

couzského regionu Bor-

deaux nebo z oblastí na 

Loiře. K nám jej pod 

názvem Feigentraube –

Fíkový hrozen nejspíš 

přinesli Habáni. Sau-

vignon vyžaduje dobré 

svahové polohy s chud-

šími, nejlépe štěrkovi-

tými půdami. V méně příznivých ročnících, severnějších 

oblastech a při vyšší vlhkosti se ve vůni i chuti projevují 

tóny čerstvě posekané trávy a kopřiv, které jsou někte-

rými milovníky vín vyhledávány. Při vyšším slunečním 

svitu a lepší vyzrálosti hroznů vás Sauvignon okouzlí 

ovocnými tóny černorybízové či angreštové vůně, pří-

padně směsí citrusů. Vína jsou plná, často s minerální 

příchutí.

• 14

Barva světle žlutavá, zelenkavé tóny

Vůně broskvová, černorybízová, angreštová, minerální

Chuť broskvová, černorybízová, angreštová, 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 plévka s najemno 

nasekanou čerstvou zeleninou a s řapíkatým celerem.

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 se 

zbytkovým cukrem

Doporučení: fi let z Pohořelického kapra na máslové 

omáčce s pyré ze zeleného hrášku.

Veltlínské zelené je 

nejpěstovanější od-

růdou rév y v inné 

v České republice. 

Odrůda pravděpo-

dobně pochází z Ra-

kouska, jiné prameny 

k ladou její  původ 

do údolí Valtelino 

v severní Itálii. Má 

velké, husté hrozny 

a střední, kulaté, zelenožluté bobule. Dozrává později, 

proto vyžaduje výborné polohy. Víno s větší škálou aro-

matických látek podle složení půdy vinice. Na hlubokých 

hlinitých půdách dominuje vůně lipového květu, na 

štěrkovitých půdách prvohorních jsou vůně i chuť hořko-

mandlové, na půdách sprašových se objevuje kořenitost 

přecházející do pepřnatosti. Při zrání vína v láhvích se 

objevují mandlové a minerální tóny.

Ryzlink rýnský se 

pěstuje od raného 

středověku po celém 

světě a je zařazován 

mezi nejkvalitnější 

o d r ů d y  p r o  b í l á 

vína, často poskytuje 

vyšší stupně zralosti. 

Pod le současných 

genetických studií je 

nahodilým křížencem mezi odrůdou Heunisch a seme-

náčem Tramínu.

Ve víně se projevují decentní a éterické vůně s ná-

znaky pomerančů, lipového květu, případně broskví. 

Minerální plnost přechází do pepřnaté kořenitosti ele-

gantního zralého vína, v němž jsou kyseliny dokonale 

sladěny s extraktivními látkami.

Barva světle žlutá, zelenožlutá

Vůně s muškátovým nádechem nebo mandlovými tóny

Chuť svěží, kořenitá, pepřnatá, minerální

Barva světle zlatavá, zelenkavé tóny

Vůně medová, lipového květu, minerální

Chuť medová, lipová, pomerančová, minerální

Odrůda

Veltlínské zelené
Odrůda

Ryzlink rýnský



Seznam vinařů VOC Znojmo
a kde nakoupíte VOC vína
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MašoviceMašovice

Konice

Popice

HavraníkyHavraníky
Hnanice

ŠatovŠatov
Chvalovice

DyjákovičkyDyjákovičky

VrbovecVrbovec
StrachoticeStrachotice

MicmaniceMicmanice
ValtroviceValtrovice

KrhoviceKrhovice

HodoniceHodonice
Tasovice

NačeraticeNačeratice

DyjeDyje

Dobšice
Sedlešovice

OblekoviceOblekovice

SuchohrdlySuchohrdly

KuchařoviceKuchařovice

PříměticePřímětice
ÚnanovÚnanov

TěšeticeTěšetice

NěmčičkyNěmčičky

MikuloviceMikulovice

ProsiměřiceProsiměřice

TvořihrázTvořihráz

VýroviceVýrovice

ŽeroticeŽerotice

ŽeleticeŽeletice

HorníHorní

Dunajovice

PráčePráče
LechoviceLechovice

BoroticeBorotice

HostěradiceHostěradice

StošíkoviceStošíkovice

na Loucena Louce

Nový

ŠaldorfŠaldorf

SlupSlup

HradištěHradiště

ZNOJMOZNOJMO
Mašovice

Konice

Popice

Havraníky
Hnanice

Šatov
Chvalovice

Dyjákovičky

Vrbovec
Strachotice

Micmanice
Valtrovice

Krhovice

Hodonice
Tasovice

Načeratice

Dyje

Dobšice
Sedlešovice

Oblekovice

Suchohrdly

Kuchařovice

Přímětice
Únanov

Těšetice

Němčičky

Mikulovice

Prosiměřice

Tvořihráz

Výrovice

Žerotice

Želetice

Horní

Dunajovice

Práče
Lechovice

Borotice

Hostěradice

Stošíkovice

na Louce

Nový

Šaldorf

Slup

Hradiště

ZNOJMO

8
2

1

9
4

6

7

11

12
13

15

10

5 3

KojeticeKojetice

MastníkMastník

ŠebkoviceŠebkovice

ČáslaviceČáslavice
Horní Horní 

ÚjezdÚjezd

Kojetice

Mastník

Šebkovice

Čáslavice
Horní 

Újezd
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1

  DOBRÁ VINICE a. s.
U Strže 1, 140 00 Praha 4
tel.: 724 026 350, www.dobravinice.cz
• sklep Nový Šaldorf 80/S

2

Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep
R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022, www.vinarstvi-dobrovolny.cz
vína nakoupíte: Nový Šaldorf 92/S

3

Eko Hnízdo s.r.o.
Hnízdo 1, 669 02 Znojmo 
tel.: 603 823 766, www.ekohnizdo.cz
• sklepní ulice Chvalovice

4

Josef Kořínek
Okružní 11, Hnanice, 669 02 Znojmo 
tel.: 777 080 724, www.vinarstvikorinek.cz
• sklepní ulice Hnanice

5

Jan Vaněk
671 24 Vrbovec 257
tel.: 603 324 194, 604 566 175
• sklep č. 2 Chvalovice

6

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

7

VINAŘSTVÍ LÍBAL s.r.o.
671 34 Horní Dunajovice 85 
tel.: 736 225 204, www.vinolibal.com
• sklep Horní Dunajovice

8

VINAŘSTVÍ RODINY ŠPALKOVY s.r.o.
Nový Šaldorf 143, 671 81 Znojmo 
tel.: 515 243 802, www.saler.cz
vína nakoupíte: sklep Nový Šaldorf 104/S

9

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
671 24 Vrbovec 190
tel.: 515 230 101, 736 631 547, www.vino-waldberg.cz
• sklep Chvalovice č. 58

10

VINNÉ SKLEPY LECHOVICE, spol. s r.o.
671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209, www.vslechovice.cz
vína nakoupíte: Dolní Česká 42, Znojmo

11

VINO HORT s.r.o.
Leska 69, 671 82 Dobšice 
tel.: 602 149 445, www.vinohort.cz
• sklep Dobšice č. 89

12

Zemědělské družstvo Hodonice – Tasovické vinařství
671 25 Hodonice 258
tel: 603 258 605, 737 259 557, www.zdhodonice.cz
• sklep Tasovice

13

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
671 22 Šatov 404 
tel.: 515 266 620, www.znovin.cz
• Prodejna a návštěvní centrum Loucký klášter

14

Vinařství Sádek, s.r.o. Nový sklep Sádek
675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625, www.vinohrady-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
• nám. Sv. Wolfganga 27, Hnanice
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R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo

tel.: 603 889 022

vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz

www.vinarstvi-dobrovolny.cz
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U Strže 1, 140 00 Praha 4

tel.: 724 026 350

jarda@dobravinice.cz

www.dobravinice.cz

Společnost hospoda-

řící na 18 ha vinic pěs-

tuje hrozny v souladu 

s přírodou, ošetřuje je 

na biologické a mine-

rální bázi. Práce s ré-

vou a hrozny probíhají 

ručně, výnos je přísně 

reg u lová n. Da lším 

charakteristickým ry-

sem je zrání vín v nových kvalitních dubových sudech 

barrique, bez použití konzervačních látek.

Odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo se pěstují 

ve vinici U svatého Urbana ve Vrbovci z roku 1968 a ve 

vinici Pod Lesem v obci Popice. Tato vinice má ojedinělé 

prvohorní podloží, které geologicky patří k Českomo-

ravské vrchovině a dominují v něm písek, křemeny, žula 

a rula. Vína jsou velice minerální a intenzivní.

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, přibližně 60 % 

hroznů pochází z 15 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.

o-

5

e

Dobrá Vinice, a.s.1 Ing. Josef Dobrovolný 
Vinný sklep2
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Josef Kořínek

Okružní 11, Hnanice

669 02 Znojmo 

tel.: 777 080 724

info@vinarstvikorinek.cz

www.vinarstvikorinek.cz

4
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Eko Hnízdo s.r.o.

Hnízdo 1, 669 02 Znojmo 

tel.: 603 823 766 

ekohnizdo@ekohnizdo.cz

www.ekohnizdo.cz

3

Společnost Eko Hnízdo 

s.r.o. vznik la v roce 

1993 a hospodaří na 

140 ha vinic v okolí 

obce Vrbovec, v oblasti 

Ječmeniště, která byla 

vždy proslulá vynikají-

cím vínem. 

Ke zdejším uznávaným tratím patří viniční trať Lampel-

berg, jejíž název je odvozen od místní vyhlídky vybudo-

vané v roce 1860. Vinice jsou ošetřovány dle ekologických 

zásad a po skončení přechodného období bude z těchto 

vinic produkováno také biovíno. Vinařství pravidelně zís-

kává ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Vý-

znamným úspěchem bylo první místo za nejlepší kolekci 

v soutěži Malá encyklopedie českých a moravských vín.

Odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo pocházejí 

z vinic a viničních tratí Ječmeniště, Šác, Lampelberg, 

Vinná hora, U kamenů a Dolina, které se vesměs nachá-

zejí v katastru obce Vrbovec.

Rod i n né v i na řst v í 

bylo za loženo roku 

1991 a víno vyrábí dle 

moderních technolo-

gických postupů vý-

hradně z hroznů vy-

pěstovaných na 23 ha 

vlastních vinic v okolí 

vinařské obci Hnanice. Vinice jsou obhospodařovány 

dle zásad integrované produkce; jedná se o moderní 

ekologický vinohradnický systém pěstování révy vinné 

šetrný k přírodě a zdraví člověka. Základ odrůdové 

skladby tvoří tradiční odrůdy Znojemska.

Vinice pro výrobu vín značky VOC Znojmo se nacházejí 

ve viničních tratích Knížecí vrch, Fládnická a U Chlupa 

u obce Hnanice.
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Vinařství 
LAHOFER, a.s.

Brněnská 523, 671 82 Dobšice

tel.: 515 242 756

info@lahofer.cz

www.lahofer.cz

6
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Jan Vaněk

671 24 Vrbovec 257

tel.: 603 324 194, 604 566 175

vino.vanek@seznam.cz

5

Vi na ř s t v í  v z n i k lo 

v roce 1995 a obhos-

podařuje 4 ha vinic 

v obci Vrbovec, a to 

v jedné z nejlepších 

poloh zdejšího okolí, 

v  t r a t i  U  s v a t é h o 

Urbana. Naplavené 

půdní usazeniny ob-

sahují velké množství 

minerálů a spolu s příhodným podnebím tak dávají 

zdejším vínům specifi cký charakter.

Vinařství Jana Vaňka dosahuje hodnotných vín starost-

livou péčí o vinohrad, redukovaným výnosem a pozdní 

sklizní. Všechny odrůdy zrají 8–10 měsíců v dřevěných 

sudech a pak díky použití kvalitních korků i několik let 

po uzavření do láhve, což zvyšuje jejich jedinečnost.

Vinařst v í,  k teré se 

opírá o silnou vinař-

skou tradici na Zno-

jemsku, sídlí v Dob-

šicích u Znojma. Dle 

sloganu „Vinařst v í 

L A HOF E R –  Ví na 

z  v l a s t n íc h  v i n ic“ 

pochá z e jí  všech ny 

hrozny z v iničních 

tratí Babičák, U Hájku a Vinohrady ke Křídlůvkám. 

Celková plocha obdělávaných vinic je 69 ha.

Své jméno vinařství odvodilo od rodáka z Dobšic, umě-

leckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na konci 18. století 

vytvořil pro Loucký klášter ve Znojmě unikátní barokní 

knihovnu, která je dnes obdivovaným klenotem pre-

monstrátského kláštera na pražském Strahově.
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VINAŘSTVÍ RODINY 
ŠPALKOVY s.r.o.

Nový Šaldorf 143

671 81 Znojmo 

tel.: 515 243 802

spalek@saler.cz

www.saler.cz

8
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VINAŘSTVÍ LÍBAL s.r.o.

671 34 Horní Dunajovice 85 

tel.: 736 225 204

info@vinolibal.com

www.vinolibal.com

7

Vinařství bylo zalo-

ženo roku 2001, avšak 

tradice výroby vína se 

v rodině předávají již 

třetí generaci. Vinice 

Frédy a Stará Hora, 

kde se  pěst ují  od-

růdy pro výrobu vín 

značky VOC Znojmo, 

se nacházejí severně 

od Znojma u obce Horní Dunajovice, trojlístek doplňuje 

viniční trať Na vinici v obci Tvořihráz.

Bílé odrůdy reprezentuje Veltlínské zelené, Müller 

Th urgau, 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.

Tradiční rodinné vi-

nařství k lade důraz 

na kvalitu pěstování 

révy vinné a kvalitu 

výroby vína. Jako vů-

bec první vinařství na 

Znojemsku zavedlo 

grav itační zpraco-

vání hroznů v novém, 

avšak historicky po-

jatém sklepním hospodářství v areálu Modrých sklepů 

v Novém Šaldorfu.

Kromě tradičních bílých, růžových a červených vín 

vyrábí i vína speciální jako vína ledová, vína typu bar-

rique, 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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VINNÉ SKLEPY
LECHOVICE, 
spol. s r.o.

671 63 Lechovice 60

tel.: 515 271 209 

info@vslechovice.cz

www.vslechovice.cz

10
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VINAŘSTVÍ WALDBERG
VRBOVEC s.r.o.

671 24 Vrbovec 190

tel.: 515 230 101, 736 631 547

info@vino-waldberg.cz

www.vino-waldberg.cz

9

Vinařská f irma na-

va zujíc í  na t rad ic i 

AGRODRU Ž S T VA 

V R BOV EC . Pěsto-

vání rév y v inné na 

140 ha je zajišťováno 

v systému integro-

vané produkce s vy-

užitím přirozených 

biologických podmí-

nek a v ýznamného 

místního „Terroir“.

Kvalitní vína z osmi viničních tratí v sortimentu osm-

nácti odrůd můžete ochutnat v rozsáhlém pískovcovém 

sklepě z roku 1770. Vinice pro výrobu vín s označením 

VOC Znojmo se nacházejí ve viničních tratích Waldberg 

a Slunný vrch v obci Vrbovec, ve vinici U Sklepů v obci 

Dyjákovičky a ve vinici Dívčí hora v obci Chvalovice.

Nynější společnost 

vznikla v roce 1993 

a navazuje na dlouho-

letou tradici lechovic-

kého vinařství. Vinné 

sklepy Lechovice jsou 

největší výrobce vín 

z vlastních vinic ve 

znojemské vinařské 

podoblasti, což umož-

ňuje produkci kvalit-

ních vín s označením „plněno vinohradníkem“.

Společnost nabízí prohlídku sklepa, vybudovaného 

v letech 1723–1837, spojené s ochutnávkou; sklep se vy-

užívá pro výrobu těch nejkvalitnějších vín. Odrůdy pro 

výrobu vín značky VOC Znojmo pocházejí z vinic Stará 

hora a Pustiny v obci Božice a z vinice Nad kolářovým 

sklepem v obci Borotice.



Zemědělské 
družstvo Hodonice 
Tasovické vinařství

671 25 Hodonice 258

tel: 603 258 605, 737 259 557

libor.dubovsky@zdhodonice.cz

www.zdhodonice.cz

12
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Leska 69, 671 82 Dobšice 

tel.: 602 149 445

info@vinohort.cz

www.vinohort.cz
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Jedno z nemnoha tu-

zemských vinařství, 

které se otevřeně hlásí 

k tomu, že nemá ani 

hektar vlastních vinic; 

hrozny však kupuje od 

špičkových vinohrad-

níků, vinice osobně 

kontroluje a určuje 

nezbytné kroky pro 

vysokou kvalitu hroznů. Důraz je kladen zejména na 

odrůdu, polohu, výběr zdravé suroviny s vyšším obsa-

hem cukru a nízkou výnosnost keře. Největších úspěchů 

vinařství dosahuje v technologii růžových vín.

Pískovcové vinné sklepy leží v Dobšicích u Znojma; 

v katastru této obce také leží vinice U hájku, kde se pěs-

tují odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo.

Tasovické vinařství 

je součástí Zeměděl-

ského družstva Hodo-

nice. Celková rozloha 

vinic činí 120 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 

Skalky v Krhovicích. Vinařství zpracovává jen malou 

část nejkvalitnějších hroznů, zbytek je určen k prodeji.

Filozofi í společnosti je zpracovávat každý rok hrozny ze 

stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy. 

Jedině tak lze porovnávat a vychutnat drobné rozdíly 

jednotlivých ročníků, díky historickým archivům 

s možností návratu až do roku 1959.

VINO HORT s.r.o.11



Vinařství Sádek, s.r.o.
Nový sklep Sádek

675 23 Kojetice na Moravě 175

tel.: 602 721 625

info@vinohrady-sadek.cz

www.vinohrady-sadek.cz

14
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ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
se sídlem v Šatově

671 22 Šatov 404 

tel.: 515 266 620 

znovin@znovin.cz

www.znovin.cz

13
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Společnost se sídlem 

v Šatově patří mezi 

střední vinařské pro-

ducenty, což jí umož-

ňuje ma ximálně se 

soustředit na kvalitu 

a uvádět na trh vedle 

tradičních odrůdo-

v ých v í n z ají mavá 

a nová vína špičkové 

kvality a vína z nejlepších viničních tratí.

Druhým střediskem jsou Přímětice s unikátním jezuit-

ským Křížovým sklepem, třetím pak Jaroslavice. Rari-

tou je tamní archivní sklep, kde jsou uložena nejstarší 

vína v České republice od roku 1945. Společnost také 

vlastní jednu z nejlepších viničních tratí v České repub-

lice, vinici Šobes v Národním parku Podyjí.

Velkoryse pojatý areál 

s hotelem, restaurací, 

udírnou, zpracovatel-

skými a archivními 

s k l e p y,  v i not é k ou 

a přírodním amfi teát-

rem leží severozápad-

ním okraji znojemské 

podoblasti. 3,5 hek-

tarů vinohradů ve vi-

niční trati Pod Sádkem produkuje jakostní, kabinetní 

i přívlastková vína, zvláštní pozornost je věnována vý-

robě vín ledových, výběru z cibéb a produkci biovín.

Zajímavostí je naučná vinařská stezka. Podél ní je vysa-

zeno 40 různých odrůd révy, z nichž mnohé z nich jsou 

ojedinělé vzhledem ke svému dávnému původu a nachá-

zejí se jen na několika místech světa.

S



Vinice Hnanice, s.r.o.

Horákova 7, 616 00 Brno 

tel.: 602 470 377, 724 081 142

objednavka@vinice-hnanice.cz

www.vinice-hnanice.cz
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Společnost hospodaří 

v Hnanicích na 140 

ha vlastních mladých 

vinic v tratích Kní-

žecí vrch, Fládnická, 

U Chlupa a U kap-

ličky, obhospodařuje 

také dalších 124 ha 

ve Vrbovci a v Jaro-

slavicích. Kromě uve-

dených vinic pocházejí odrůdy pro výrobu vín značky 

VOC Znojmo ještě z vinic Vinná hora a Lampelberg ve 

Vrbovci a z vinice Dolní vinohrady v Oleksovičkách.

Všechny vinice jsou zařazeny v integrované produkci 

a ty hnanické dokonce leží v ochranném pásmu Ná-

rodního parku Podyjí, z čehož vyplývají i velmi přísné 

požadavky na ekologický způsob hospodaření.



www.vocznojmo.cz

VOC Znojmo

Brněnská 523

671 82 Dobšice

voc@vocznojmo.cz


