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Editor

Jiří Sedláček
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Grafika

Alena Bžochová

Eva Poštulková

Marketing a PR

letos se ve společnosti svatého Martina a podle
něj pojmenovaných slavností scházíme
již pošesté. Jako obvykle budeme ochutnávat
mladá (Svatomartinská) vína, k tomu pojídat husí
laskominy a zajisté se dobře bavit při poslechu
nejen tradiční cimbálovky, ale i blues, funky, rocku nebo jazzu.
S mladými (Svatomartinskými) víny tentokrát dorazí hned 27 českých
a moravských vinařů, v jejich nabídce však naleznete i vína tichá a pro
zahřátí také vína svařená.
Svatomartinská vína jsou prvními víny nového ročníku, i přes své
mládí si ale zakládají na kvalitě. Jsou to vína suchá, lehká, svěží,
ovocitá a příjemně pitelná. Stojí také za připomenutí, že značku
„Svatomartinské“ mohou nést jen vína vyrobená z omezeného počtu
odrůd révy vinné. V případě bílých vín se jedná o odrůdy Müller
Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský. Pro výrobu
růžových vín jsou povoleny odrůdy Modrý Portugal, Svatovavřinecké
a Zweigeltrebe. Červené víno Svatomartinské lze vyrábět z odrůd
Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
Víno budeme degustovat výhradně ze sklenic. Nejen proto, že nám
tak jeho chutě a vůně vyniknou mnohem lépe, než kdybychom popíjeli
z plastového kelímku, ale též kvůli eliminaci druhotného odpadu.

Lenka Sehnalová
Přeji Vám opravdový zážitek, Svatomartinská vína si dobře vychutnejte
a pijte s rozumem!
Partneři festivalu
Jiří Sedláček
předseda Archetyp, z. s.
Slavnosti se konají pod záštitou radního MČ Praha 2 Ing. Jaroslava Šolce.

Mediální partneři
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vinařství Hrabal
odrůda

ročník

jakostní třída

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

vinařství David Chocholatý

Hrabal
Adresa
Vejvanovského 1611, Praha 4 – Chodov 
Telefon mobil
+420 736 489 082
E-mail
info@oliver-sport.cz
Web
http://hrabal-vino.cz

poř. č.

David Chocholatý
Adresa
Dolní Vinice 42, 277 41 Kly
Telefon mobil
+420 702 173 519
E-mail
david@chocholaty.cz
Web
www.chocholaty.cz

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Ano

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Modrý Portugal rosé

2016

Zemské

Ano

02

Zweigeltrebe

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal

2016

Zemské

Ano

03

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ano

O vinařství:
Malé české progresivní vinařství zaměřující se na výrobu kvalitních vín z mělnické vinohradnické oblasti. Jedno z mála českých
vinařství, které zatřiďuje svá mladá vína jako „Svatomartinská“.
Letos vám nabízíme tři Svatomartinská certifikovaná vína z celkem
devíti českých, která certifikát získala. Vinařství sídlí v obci Kly
(u Mělníka), kde má nádherný originální sklep s krápníkovou
výzdobou.

Ostatní vína:
Sylvánské zelené, 2015, zemské, suché
Veltlínské zelené, 2015, zemské, suché
Dornfelder, 2015, zemské, suché
Ryzlink rýnský, 2015, zemské, polosuché

O vinařství:
Vinařství Hrabal – Velké Bílovice bylo založeno roku 1966.
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vinařství Jaroslav Drmola





Jaroslav Drmola
Adresa
U Koupaliště 486, 691 81 Březí 
Telefon mobil
+420 736 487 749
E-mail
info@vinarstvidrmola.cz
Web
www.vinarstvidrmola.cz






poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



01

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ano







Ostatní vína:
Ryzlink vlašský, 2015, pozdní sběr, polosuché
Rulandské bílé, 2013, pozdní sběr, suché
Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr, polosladké
Pálava, 2015, výběr z hroznů, polosladké
Dornfelder, 2015, pozdní sběr, suché
Zweigeltrebe, 2015, pozdní sběr, polosuché
Svatovavřinecké, 2013, pozdní sběr, suché







O vinařství:
Vinařství Drmola sídlí na Moravě, nedaleko Mikulova v obci Bavory.
Hospodaříme na 4 ha sadů a 13 ha vinic v nejlepších viničních tratích
na úpatí Pavlovských vrchů s typicky vápencovým podložím, které
propůjčuje našim vínům nezaměnitelný charakter. Všechna naše
vína jsou vyráběna v režimu bioprodukce.
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vinařství Konečný

Konečný
Adresa
U Hazuzky 255, 696 15 Čejkovice
Telefon mobil
+420 777 844 000
E-mail
dusan.hanzlik@volny.cz
Web
www.vinarstvi-konecny.cz 

O vinařství:
Rodinné VINAŘSTVÍ KONEČNÝ obhospodařuje 4 ha vinic v duchu
integrované produkce.

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Díky odbornému řezu, nízké zátěži keřů, precizním zeleným
pracím, probírce hroznů a pozdní sklizni produkujeme kvalitní hrozny, z nichž vyrábíme vysoce kvalitní přívlastková a speciální vína.

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ano

Vína vyrábíme moderními technologiemi, jako je šetrné zpracování hroznů, odkalení moštů, zakvášení ušlechtilými kvasinkami a řízená teplota při kvašení. Odbourávání kyseliny jablečné
u červených vín je samozřejmostí. Všechna námi vyrobená vína
jsou jedinečná a jsou určena jak pro každodenní potěšení, tak pro
slavnostní příležitosti.






Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr, polosuché
Hibernal, 2015, pozdní sběr, polosladké
Tramín červený, 2015, pozdní sběr, polosladké
Dornfelder, 2015, pozdní sběr, suché
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vinařství kubík

Kubík
Adresa
Široká 1364, 691 02 Velké Bílovice
Telefon mobil
+420 777 659 935
E-mail
josef@vinarstvikubik.cz
Web
www.vinarstvikubik.cz

O vinařství:
Jsme středně velké rodinné vinařství, které se nachází ve Velkých
Bílovicích, největší vinařské obci v ČR. Vyrábíme poctivá moravská
jakostní a přívlastková vína. Vína, která ve Vás zanechají příjemný
pocit, vytvoří dobrou náladu.

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Výrobě vína i vinici věnujeme mnoho péče a času, protože jen tak
vyrobíme vína, za kterými se budete rádi vracet a která si vychutnáte.
Doplňkem k tomu jsou samozřejmě moderní technologie, ale i již
dávno osvědčené a vyzkoušené postupy.

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal
claret

2016

Zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

Našimi odběrateli jsou především gastronomická zařízení, vinotéky,
ale také milovníci dobrých vín. Dále pak nabízíme ochutnávky, posezení
a ubytování přímo v našich sklepích a výrobních prostorách.







Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr, suché
Ryzlink vlašský, 2015, pozdní sběr, suché
Chardonnay, 2015, pozdní sběr, suché
Tramín červený, 2015, pozdní sběr, suché
Zweigeltrebe, 2013, pozdní sběr, suché
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vinařství Líbal

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Ostatní vína:
Ryzlink rýnský, 2014, pozdní sběr, suché
Chardonnay, 2014, pozdní sběr, suché
Pálava, 2014, pozdní sběr, polosuché
Tramín červený, 2015, pozdní sběr, polosladké
Cabernet Moravia, 2014, jakostní, suché

poř. č.

Líbal
Adresa
671 34 Horní Dunajovice 85
Telefon mobil
+420 736 225 204
E-mail
info@vinolibal.cz
Web
www.vinolibal.cz

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Zweigeltrebe

2016

Zemské

Polosladké

Ne

O vinařství:
Tradice výroby vín v rodinném vinařství Líbal je předávána již po třetí
generaci. Postupně z koníčka, který sloužil nejprve jako produkce
pro vlastní potřebu, z lásky k vínu a vinohradům, vznikla podoba
dnešní firmy. Vinařství Líbal si za svoji patnáctiletou existenci získalo pevné postavení na trhu malých vinařů. Pod vedením sklepmistra
a jednatele společnosti Marka Líbala získalo ceny, které žádné jiné
vinařství z České republiky nikdy nezískalo – vína Sauvignon Blanc
VOC 2010 a Tramín Červený 2011 Výběr z hroznů se na San Francisco International Wine Competition 2× po sobě stala vítězem své
kategorie. Základní zásadou vinařství je rychlé a šetrné zpracování
pouze těch nejkvalitnějších a správně zralých hroznů. Pro výrobu
vína využívá moderní technologii řízeného kvašení.
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vinařství Maděřič
poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Maděřič
Adresa
Prušánská 318, 691 01 Moravský Žižkov
Telefon mobil
+420 730 529 557
E-mail
sulc.ondrej@seznam.cz
Web
www.vinarstvimaderic.cz

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Cabernet
Moravia

2016

Zemské

Suché

Ano

04

Muškát
moravský

2016

Zemské

Polosladké

Ne

05

Cabernet
Moravia rosé

2016

Zemské

Polosuché

Ne

06

Dornfelder

2016

Zemské

Polosladké

Ne

Ostatní vína:
Přívlastková vína 2015
Luis, 2011, sekt
O vinařství:
Moderní vinařství ležící uprostřed vinohradů. Zajímavostí je výroba
rosé jen s přírodním oxidem uhličitým, čímž se prodlužuje svěžest
vína na několik let. Raději než kabinet tu vyrobí poctivé jakostní
víno, které nedoslazují cukrem, ale zahuštěným moštem. Většina
vín je v pozdním sběru, s přiměřeným alkoholem i cukrem. Sladkých výběrů tu vyrobí jen několik ročně.
„To nejlepší nikdy nenajdete u hlavní cesty“













18 | katalog vín | svatomartinské slavnosti

19 | katalog vín | svatomartinské slavnosti

vinařství Mikulica

Mikulica
Adresa
Hlavní 116, 691 06 Velké Pavlovice 
Telefon mobil
+420 721 779 571
E-mail
obchod@vinarstvimikulica.cz
Web
www.vinarstvimikulica.cz

Ostatní vína:

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Aurelius, 2015, pozdní sběr, polosuché
Ryzlink rýnský, 2015, pozdní sběr, suché
Sauvignon, 2015 ,výběr z hroznů, polosladké
Rulandské šedé, 2015, kabinetní, suché
Svatební bílé, 2015, moravské zemské víno
Pálava, 2015, pozdní sběr, polosuché
André rosé, 2015, pozdní sběr, suché
Zweigeltrebe, 2015, jakostní, suché
Rulandské modré, 2015, pozdní sběr, suché

01

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ne

02

Svatovavřinecké
rosé

2016

Zemské

Suché

Ne

O vinařství:
Rodinné vinařství Mikulica se řadí mezi malé výrobce vín a sídlí ve
Velkých Pavlovicích. Hospodaří na 5 ha vinic, ze kterých vyrábí asi
25 000 lahví. Ochutnejte vína z vinařství, které sklízí úspěchy na
mezinárodních soutěží. Vína můžete zakoupit přímo na této akci, na
našem e-shopu či přímo ve vinařství.
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vinařství Modré Vinařství





Modré Vinařství
Adresa
Polní 931, 696 11 Mutěnice
Telefon mobil
+420 777 187 710
E-mail
modrevinarstvi@gmail.com
Web
www.modrevinarstvi.cz






poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



01

Trávník

2016

Pozdní sběr

Polosuché

Ne







O vinařství:
Malé rodinné vinařství z Mutěnic.




Ostatní vína:
Pálava, 2015, pozdní sběr, polosuché
Cuvée Afrodite, 2015, pozdní sběr, polosuché
Kristýnino tajemství, 2015, pozdní sběr, polosuché
Frankovka klaret, 2015, pozdní sběr, polosuché
Cabernet Moravia, 2015, pozdní sběr, polosuché
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odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

vinařství pod chlumem
poř. č.

Pod Chlumem, s. r. o.
Adresa
U Lesa 1324, 696 02 Ratíškovice
Telefon mobil
+420 725 430 884
E-mail
vinarstvi@podchlumem.cz, www.podchlumem.cz

01

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ne

01

Modrý Portugal
rosé

2016

Zemské

Suché

Ne

01

Modrý Portugal
bílý

2016

Zemské

Suché

Ne

Ostatní vína:
subCOLLE Ryzlink 2014, cuvée, suché
subCOLLE Suprem 2014, cuvée, polosuché
subCOLLE Provocateur 2014, cuvée, suché
subCOLLE M+M, 2014, cuvée, polosuché
subCOLLE Pinot Noir rosé 2014, zemské, polosladké
subCOLLE Pinot Noir Claret 2014, zemské, polosladké
subCOLLE Arome 2014, cuvée, suché
subCOLLE Grei 2014, cuvée, suché
subCOLLE Sauvignon 2014, cuvée, suché

O vinařství:
Vinařství Pod Chlumem s vinařem Lubomírem Bílíkem obnovuje
tradici vinařství na Lounsku na viniční trati Pod Chlumem. Filosofie
přístupu k vinaření spočívá v udržení těch nejlepších tradic za
použití moderních šetrných technologií.
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vinařství Prath





Prath – Zuzana Prátová 
Adresa
Horní 31, 696 21 Josefov
Telefon mobil
+420 773 611 717
E-mail
pratova@centrum.cz
Web
www.prath.cz 







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



01

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ano



02

Veltlínské
červené rané

2016

Zemské

Suché

Ano



03

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano



04

Modrý Portugal
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

05

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ano








O vinařství:
Vinařství Prath – Ing. Zuzana Prátová se nachází v oblasti Slovácka,
v regionu Podluží v Josefově u Hodonína. Hospodaří na vinicích
o rozloze cca 10 ha ve viniční trati Kukvička a Podkovné. Firma se zaměřuje na výrobu špičkových odrůdových jakostních
a přívlastkových vín širokého sortimentu.
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vinařství RODINY MACHOVÝCH

Radek Mach – Vinařství rodiny Machových
Adresa
Novákových 258/32, 180 00 Praha 8
Telefon mobil
+420 602 324 210
E-mail
p.mach@cattuning.cz
Web

Ostatní vína:
Irsai Oliver, 2014, moravské zemské, polosuché
Ryzlink rýnský, 2013, moravské zemské, polosladké
Veltlínské zelené, 2014, moravské zemské, suché
Cabernet Moravia, 2013, moravské zemské, polosladké
Frankovka rosé, 2014, moravské zemské, polosuché
Zweigeltrebe, 2014, moravské zemské, polosladké
Solaris, 2014, moravské zemské, polosladké

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

http://www.nalok.cz/farmy/rodinne-vinarstvi-rodiny-machovych

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ne

02

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ne

03

Večerka

2016

Zemské

Suché

Ne

04

Dunaj

2016

Zemské

Suché

Ne

05

Modrý Portugal
rosé

2016

Zemské

Suché

Ne

06

Svatovavřinecké
rosé

2016

Zemské

Suché

Ne

O vinařství:
Malé vinařství na pomezí vinařských podoblastí Mikulovska a Velkopavlovicka, v katastru vinařské obce Uherčice. Viniční tratě jsou
ve svažitém terénu (Lófar, Zórachtel, Strassberg a Stará Hora)
situovány na jih, jihozápad a pro vybrané odrůdy na jihovýchod.
Vinice ošetřujeme tradičním, ručním způsobem (s využitím drobné
mechanizace), hrozny pak sbíráme ručně a stejným, tradičním
způsobem je pak zpracováváme. Např. pro dopravu moštu od lisu
do fermentačních nádob využíváme šetrného samospádu (tzn.,
že mošt nezatěžujeme dopravním čerpadlem, které by mohlo
neodkalený mošt chuťově poškodit).
S ohledem na klimatické podmínky pěstujeme převážně bílé
odrůdy révy vinné a z modrých odrůd připravujeme převážně
vína růžová. Svoji produkci vín a ovoce pak prodáváme hlavně na
farmářských trzích v Praze a Plzni.
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vinařství Rajhradské klášterní, s. r. o.

Rajhradské klášterní, s. r. o.
Adresa
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad
Telefon mobil
+420 777 916 153
E-mail
obchod@rajhradskeklasterni.cz
Web
www.rajhradskeklasterni.cz

O vinařství:
Navazujeme na staletou tradici výroby vína v benediktinských
sklepích z roku 1692. Soustřeďujeme se na odrůdovou čistotu a terroirový charakter. Naší doménou jsou aromatická bílá vína ze spraší
v Rajhradě a Blučině a kořenitá červená vína z Dolních Kounic, obce
vyhlášené právě svými modrými odrůdami. O vysoké kvalitě zvolených postupů a celkovém přístupu svědčí řada ocenění v prestižních
soutěžích u nás i v zahraničí.

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Logem vinařství je klíč, symbol horenského (vinařského) práva, města
Rajhrad a atribut sv. Petra, spolupatrona klášterního kostela.

01

LOVE

2016

Zemské

Mladé víno

Ne







Ostatní vína:
Veltlínské červené rané, 2015, kabinetní, suché
Veltlínské zelené, 2015, pozdní sběr, suché
Rulandské bílé, 2015, pozdní sběr, suché
Sv. Scholastika, 2015, pozdní sběr, polosladké
Placidus rosé, 2015, pozdní sběr, polosuché
Maurus rosé, 2015, pozdní sběr polosuché
Mešní (Veltlínské zelené, Rulandské bílé) sur lie,
2015, pozdní sběr, suché
Pinot 333, 2014, pozdní sběr, suché
Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr, suché
Svatovavřinecké, 2012, pozdní sběr, suché
Rulandské modré barrique, 2013, pozdní sběr, suché
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vinařství RAUŠ

O vinařství:
Malé rodinné vinařství se sídlem v Mikulově, bylo založeno v roce
2010 sympatickou sommeliérkou Miladou Tomečkovou. Sklepmistrem jmenovala Miroslava Rauše, po kterém i vinařství nazvala.
Charismatický M. Rauš profesionálně vinaří od roku 1990. S víny,
která vyráběl nejen v minulosti, zaznamenal značné úspěchy
v gastronomii i na výstavách.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Výroba vína se v tomto vinařství opírá o tradiční postupy, důraz je
kladen jak na osvědčené odrůdy révy vinné, tak i na zajímavosti
v odrůdové skladbě, čímž je sortiment rozsáhlejší a lákavější.
Vinařství nabízí řízené degustace, akce s víny, sommeliéry s jejich show, při které uvidíte například otevírání archivních vín
žhavými kleštěmi či sabrage, za kterou náš sommeliér a nadějný
budoucí vinař Lukáš Polišenský – učeň Miroslava Rauše – získal
jedno z čelních míst na Mistrovství ČR v sabrage. Vinařství s roční
produkcí 18 000 lahví a viničními tratěmi rozpínajícími se nad
oběma břehy největšího moravského rybníku Nesyt.

poř. č.

Rauš
Adresa
Vídeňská 230/6, 692 01 Mikulov
Telefon mobil
+420 733 537 854
E-mail
vinarstviraus@seznam.cz
Web
www.vinarstviraus.cz

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe
klaret

2016

Zemské

Suché

Ano

„Dostaňte se do rauše, právě s víny od Rauše“

03

Zweigeltrebe
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano



04

Svatovavřinecké

2016

Zemské

Suché

Ne





Ostatní vína:
VAAN, 2014, pozdní sběr, suché
Ryzlink vlašský, 2015, výběr z hroznů, polosuché
Chardonnay, 2015, výběr z hroznů, polosladké
Tramín červený, 2015, výběr z bobulí, polosladké
Sauvignon, 2015, pozdní sběr, suché
Oranžové víno (RŠ), 2015, zemské, suché
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vinařství ŠABATA

vinařství Binder

Ne

02

Muškát Ottonel

2016

Zemské

Polosladké

Ne

03

Cabernet
Moravia rosé

2016

Zemské

Polosladké

Ne

O vinařství:
Rodinné vinařství Pavel Binder – vinařství s dvojnásobným titulem
„Nejlepší Sauvignon“ ze světových soutěží. Od roku 2011 v ekologickém režimu.
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přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Polosuché

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Zemské

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

2016

ročník

jakostní třída

Muškát
moravský

odrůda

ročník

01

poř. č.

odrůda

Šabata, s. r. o.
Adresa
Zaječí 506, 691 05 Zaječí
Telefon mobil
+420 602 282 240
E-mail
vladimir.sabata@seznam.cz
Web
http://vinarstvisabata.cz

poř. č.

Rodinné vinařství Pavel Binder
Adresa
Hřbitovní 570, 691 03 Rakvice 
Telefon mobil
+420 777 861 829
E-mail
obchod.praha@pavelbinder.cz
Web
www.pavelbinder.cz

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Modrý Portugal –
bílé, klaret

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké

2016

Zemské

Suché

Ano

Ostatní vína:
Neuburské, 2015, kabinetní, polosuché
O vinařství:
Jsme malý rodinný podnik se sklepy umístěnými v obci Zaječí
na Velkopavlovicku. Specializujeme se na výrobu přívlastkových
vín, červených a růžových vín vyráběných technologií samotoků,
na mladá (Svatomartinská) vína, sekty kvašené tradiční metodou v láhvi i některé vlastní speciality, např. enologická cuvée
nebo sur lie.
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vinařství sonberk
odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

vinařství Skrášek Lubomír

SONBERK
Adresa
Sonberk 393, 691 27 Popice
Telefon mobil
+420 608 761 302
E-mail
sonberk@sonberk.cz
Web
www.sonberk.cz

poř. č.

Skrášek Lubomír
Adresa
691 86 Perná 11 
Telefon mobil
+420 721 529 666
E-mail
vinarstviskrasek@seznam.cz
Web
www.vinarstviskrasek.cz

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ne

01

Muškát moravský

2016

Kabinetní

Ne

Ostatní vína:
Cabernet Moravia rosé, 2015, moravské zemské, suché
Rulandské bílé, 2015, moravské zemské, polosuché
Aurelius, 2015, moravské zemské, polosuché
Tramín červený, 2015, moravské zemské, polosladké
Pálava, 2015, moravské zemské, polosladké
Chardonnay, 2015, moravské zemské, polosladké
Cabernet Moravia, 2015, moravské zemské, suché

O vinařství:
Naše rodinné vinařství se nachází ve vinařské obci Perná, ležící přímo
pod úpatím Pálavských vrchů. Hlavním zaměřením je výroba kvalitních moravských vín a poskytování služeb souvisejících s vinařskou
turistikou.
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Ostatní vína:
Ryzlink rýnský, 2015, pozdní sběr, suché
Ryzlink rýnský, 2015, VOC Mikulov, suché
Pálava, 2015, pozdní sběr, suché
Tramín, 2015, pozdní sběr, suché
Pálava, 2012, výběr z hroznů, suché
Pálava, 2013, výběr z hroznů, sladké
O vinařství:
Vinařství Sonberk bylo založeno v roce 2003 a hospodaří na
jedinečné viniční trati Sonberk. Sonberk byl osázen vinnou révou
již od 13. století a víno z této lokality bylo dodáváno na královský stůl
Ludvíka Jagellonského. Na 40 ha sprašové půdy pěstujeme převážně
bílé odrůdy se zaměřením na Ryzlink rýnský a Pálavu. Za roky 2013
a 2015 získalo naše vinařství prestižní ocenění Vinařství roku.
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vinařství Maňák





Štěpán Maňák
Adresa
696 49 Žádovice 54
Telefon mobil
+420 725 316 453
E-mail
vrtis@vinarstvi-manak.cz
Web
www.vinarstvi-manak.cz






poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Zweigeltrebe
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano









O vinařství:
Vinařství Štěpán Maňák bylo založeno v roce 1992. Vinařství produkuje
pouze vína lahvová s přívlastkem. Doménou vinařství mimo klasických
bílých, červených a růžových vín jsou vína z řady Terroir a Barrique.
Tyto exklusivní řady se snaží nejdokonaleji zdůraznit odrůdové cha
rakteristiky vín.
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odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

vinařství václav šalša
poř. č.

Václav Šalša
Adresa
Koliba 2355/22, 697 01 Kyjov
Telefon mobil
+420 602 130 680
E-mail
libor@locaste.cz
Web
http://www.palacvina.cz/vinarstvi-salsa

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké

2016

Zemské

Suché

Ano

04

Zweigeltrebe
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

Ostatní vína:
Chardonnay, 2015, výběr z hroznů, suché
Malverina, 2015, kabinetní, suché
Irsai Oliver, 2015, moravské zemské, suché
Solaris, 2015, pozdní sběr, polosuché
Pálava, 2015, pozdní sběr, polosuché
Rulandské šedé, 2015, výběr z hroznů, polosladké
Hibernal, 2015, výběr z bobulí, polosladké
Laurot, 2014, kabinetní, suché
Agni, 2015, pozdní sběr, suché

O vinařství:
Vinařství s rodinnou tradicí se nachází v obci Čeložnice u Kyjova.
Oblast je jako stvořená k pěstování vinné révy a tvorbě lahodného
moku, kterým víno bezesporu je. Navazuje na staré vinařské
tradice v rodině (první dochované zmínky sahají do roku 1796)
a při výrobě vína využívá moderních šetrných technologií. Snaží se
produkovat vysoce kvalitní odrůdová vína s typickým charakterem
a svěžestí pro vinařskou oblast Slovácko. Na celkem 16 ha vlastních vinic pěstuje odrůdy Sauvignon, Chardonnay, André, Tramín,
Hibernal, Malverinu, Rulandské šedé, Muškát, Irsai Oliver, Pálavu,
Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Solaris a Laurot.
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vinařství Vaďura





Vaďura
Adresa
Míšky 677, 687 37 Polešovice
Telefon mobil
+420 777 594 105
E-mail
z.vadura@vinovadura.cz
Web
www.vinovadura.cz







jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské ano/ne

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Zweigeltrebe
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano



04

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ano



odrůda

01

poř. č.

ročník









O vinařství:
Ve výsadbách je kladen důraz na bílé odrůdy, kterým plně vyhovují zdejší klimatické a půdní podmínky. Vinařství vlastní 3
sklepy, které jsou vybaveny špičkovou technologií, a moderní
výrobní halu s ubytováním, umístěnou uprostřed vlastních
vinic na vinařské cyklostezce. Spojením terroiru, péče o hrozny, šikovnosti vinaře a výborné technologie vznikají moderní,
příjemná a svěží vína určená většinou pro firemní zákazníky.
V posledních ročnících víno vždy dosáhlo na skvělé hodnocení.
Navazuje tak na skvělou tradici polešovických vín.
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vinařství Vajbar

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Ostatní vína:
Pálava, 2015, výběr z hroznů, polosladké
Rulandské šedé, 2015, výběr z hroznů, polosladké

poř. č.

Vajbar
Adresa
Nádražní 480, 691 03 Rakvice
Telefon mobil
+420 519 349 371
E-mail
info@vinarstvivajbar.cz
Web
www.vinarstvivajbar.cz

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Veltlínské
červené rané

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

05

Svatovavřinecké
klaret

2016

Zemské

Suché

Ano

06

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ano

O vinařství:
Vinařství Vajbar sídlí ve vinařské obci Rakvice, která je součástí
velkopavlovické vinařské podoblasti. Vinařský provoz však najdete
v nedaleké obci Zaječí. Mezi firemní vinotékou v Rakvicích a výrobou
s vlastní vinotékou a degustačním sklepem vede krásná cyklostezka
mezi vinohrady.
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odrůda

ročník

jakostní třída

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

vinařství VÍNO hruška
poř. č.

Víno HRUŠKA 
Adresa
696 71 Blatnička 143
Telefon mobil
+420 702 551 819 
E-mail
info@vinohruska.cz
Web
www.vinohruska.cz, www.vinnybarrose.cz 

01

Müller Thurgau

2016

Pozdní sběr

Ano

02

Svatovavřinecké rosé

2016

Pozdní sběr

Ano

03

Svatovavřinecké

2016

Pozdní sběr

Ano

O vinařství:
Ve vinařství VÍNO HRUŠKA si již po 8 generací v rodině předáváme
cenné zkušenosti a rady v oblasti pěstování vinic a výroby vína. Dnes
v obci Blatnička ve vinařské podoblasti Slovácké obhospodařujeme
60 ha vinic, kde se snažíme využít místního „Terroir“ k výrobě
kvalitních a odrůdově charakteristických vín z této oblasti.








Ostatní vína:
Ryzlink rýnský, 2015, pozdní sběr, suché
Rulandské šedé, 2015, jakostní víno odrůdové, suché
Děvín, 2015, jakostní víno odrůdové, polosuché
Sauvignon, 2015, výběr z hroznů, suché
Hibernal, 2015, pozdní sběr, suché
Cabernet Moravia barrique, 2015, moravské zemské, suché
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vinařství Víno J. Stávek

Ostatní vína:
Dědova večerka, 2015, cuvée (Veltlínské červené rané, Ryzlink
vlašský), suché
Tramín červený, 2015, pozdní sběr, suché
Áčko, 2015, cuvée (Sauvignon, Tramín červený, Rulandské bílé),
polosladké
Rosé nad Zahrady (Merlot), 2015, výběr z hroznů, polosuché
Frankovka, 2013, VOC, suché
Karmazín, 2013, cuvée (Frankovka, Svatovavřinecké, Modrý Portugal), suché
Solera99, cuvée (Muškát moravský, Veltlínské zelené), sladké
Lokus červený, 2012, cuvée (Cabernet Moravia, Alibernet), sladké

Víno J. Stávek
Adresa
Za humny 176, 691 07 Němčičky 
Telefon mobil
+420 739 634 311
E-mail
radkovsky.filip@gmail.com
Web
www.jstavek.cz

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

O vinařství:

01

Veltlínské
červené rané

2016

Mladé víno

Suché

Ne

Jsme rodinné vinařství situované v němčičském VINAŘSKÉM DVOŘE,
který byl postaven pradědečkem Františkem v roce 1929. Specializujeme se na fortifikovaná, růžová a cuvée vína. Jsme vinařstvím roku
2015 v kategorii malé vinařství.
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vinařství roseta

Víno Roseta – vinařství v růžích
Adresa
696 67 Radějov 294 
Telefon mobil
+420 607 038 849
E-mail
vinoroseta@seznam.cz
Web
www.roseta-pension.cz

Ostatní vína:
Sylvánské zelené, 2015, zemské, suché
Veltlínské zelené, 2015, zemské, suché
Dornfelder, 2015, zemské, suché
Ryzlink rýnský, 2015, zemské, polosuché

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

O vinařství:

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
rosé

2016

Zemské

Polosuché

Ano

Příběh našeho vinařství začal v roce 2012 v Radějově a je příběhem
vinné révy, krajiny úpatí Bílých Karpat a chuti z těchto dvou ingrediencí vytvořit něco ušlechtilého. Místo a původ hroznů jsou základním stavebním kamenem filosofie našeho vinařství. V současnosti
se staráme o 1,5 ha vinic ve viničních tratích Horní hory a Žerotíny
na Strážnicku. Zbylé hrozny nakupujeme od blízkých kamarádů
vinohradníků. Vína děláme tak, jak to nejlépe cítíme, tedy cestou
kvality, poctivosti a kreativnosti, kterou ale nikdy nezaměňujeme za pohodlnost. Víno je z nápojů nejkulturnější, růže je z květin nejkrásnější.
Zažijte u nás harmonii krásy a ušlechtilosti, stačí přivonět k našim
růžím a ochutnat naše vína.
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vinařství vydařelý – Holomáč

Vydařelý – Holomáč
Adresa
Okružní 866, 696 15 Čejkovice 
Telefon mobil
+420 723 526 325
E-mail
milan.vydarely@centrum.cz
Web
www.vydarely-holomac.cz

Ostatní vína:
Chardonnay, 2015, pozdní sběr, suché
Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr, suché
Děvín, 2015, pozdní sběr, suché
Hibernal, 2015, pozdní sběr, polosladké
Solaris, 2015, výběr z hroznů, polosladké
Rulandské modré, 2015, pozdní sběr, polosuché
Dornfelder, 2015, pozdní sběr, suché
Cabernet Moravia, 2015, pozdní sběr, suché

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

O vinařství:

01

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe

2016

Zemské

Polosladké

Ne

03

Svatovavřinecké

2016

Zemské

Suché

Ano

Láska k vínu se v naší rodině dědí již několik generací, které svůj život
zasvětily pěstování vinic a výrobě vína pro vlastní potěšení. V roce
1991 jsme se rozhodli podělit o dlouholeté zkušenosti a nabídnout
naše vína širší veřejnosti. Při výrobě vína využíváme tradiční postupy,
které společně se zkušenostmi a novými technologiemi umožňují
vznik nádherných odrůdových vín.
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vinařství ŽŮREK

Žůrek
Adresa
696 47 Žeravice 327
Telefon mobil
+420 602 356 253
E-mail
vinozurek@seznam.cz
Web
www.vinozurek.cz 

O vinařství:

poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Naše firma je rodinného charakteru – na Slovácku se vztah k vínu
a k vinohradu dědí spolu s jejich vlastnictvím z otce na syna již několik
generací.

01

Veltlínské
červené rané

2016

Zemské

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2016

Zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
rosé

2016

Zemské

Suché

Ano

04

Modrý Portugal

2016

Zemské

Suché

Ano

05

Müller Thurgau

2016

Zemské

Suché

Ano

Dnešní majitel firmy Stanislav Žůrek jr. si vzpomíná, jak ho jeho děda
František Žůrek zasvěcoval do tajů vinařství. Jeho otec Stanislav Žůrek
rovněž vinařil, daleko více času však věnoval hudební činnosti – dlouhá
léta byl kapelníkem dechové hudby Podhoranky, později založil a vedl
vlastní kapelu Vinařinku. V obou kapelách rovněž účinkovala jeho žena
Eva coby zpěvačka. Tak byl mladý Stanislav od malička zaučován dědou
ve vinařství a otcem veden k ovládání několika dechových nástrojů.
Po absolvování základní školy byl přijat na vinařskou školu ve Bzenci.
Během studia vyhrál dvakrát v soutěži Zenit v kategorii do 18 let titul
„mladý vinař“.








Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr, polosladké
Tramín červený, 2015, výběr z hroznů, polosuché
Neronet, 2015, pozdní sběr, suché
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SVATOMARTINSKÁ GASTRONOMIE 2016

Slovník méně známých pojmů

SVATOMARTINSKÉ HODY

Cuvée
[čtěte kyve; z francouzštiny]
– označení pro víno, které bylo vyrobeno ze dvou a více
odrůd hroznů nebo smíšením dvou a více již hotových
jednoodrůdových vín; cílem tohoto způsobu výroby je dosažení
harmonie konečného produktu

* Pokrmy z pečených hus, uzená husí prsa, kaldoun,
droby, stehna, prsa apod.
* Pečená husa se zelím a domácími noky
* Husí roláda se zelím a knedlíkem
* Husí játra a výrobky z husích jater (paštiky, teriny, parfe)
* Burger s husím konfitem a zelím
* Husí kaldoun
* Husí rillette na chlebu
* Husí rillette a paštika
* Pečená husa s těstovinami
* Grilovaná kachní prsa v čerstvém rozmarýnu
se Svatomartinskou omáčkou
* Grilovaná kachní játra v bagetce
* Výběr kachních paštik na teplém toustu
* Konfitovaná kachní játra v portském víně s tymiánem
* Kachní burger s cibulovou marmeládou
VÝBĚR SÝRŮ KE SVATOMARTINSKÉMU VÍNU
* Gratien, Bastion, Crottin, Rustique nebo Ravelin – sýry
francouzského typu od oceněného českého výrobce
* Sýry z malých rodinných farem v Holandsku, Švýcarsku
a Francii
ZAHRANIČNÍ SPECIALITY
* Pizza z pece, alsaské cibulové koláče
* Výborné francouzské palačinky na sladko i slano
ZOBÁNÍ

Fortifikace
– zlepšování složení potravin přídavkem vitaminů, minerálů,
vlákniny a dalších mikroživin s cílem zvýšit jejich výživovou
hodnotu; v případě fortifikace vína se jedná o přídavek alkoholu
či zahuštěného moštu coby sladidla; tímto způsobem jsou
vyráběna např. likérová vína typu Portské, Sherry aj.

Sur lie
[čtěte syr li; v překladu z francouzštiny to znamená na kalech]
– způsob výroby vína, při kterém jeho zrání – na rozdíl od
klasické výroby – probíhá na kvasnicích, resp. jemných
kvasničných kalech; takto vyrobená vína vynikají osobitostí,
harmonickým tělem a vysoce rozmanitým aroma

Terroir
[čtěte terwar; odvozeno z francouzského slova terre = půda,
země] – termín, který v sobě zahrnuje nejen místní geologické
podloží, složení půdy, vlhkost, srážky, nadmořskou výšku,
odrůdovou skladbu, tradici, historii či know-how vinaře, ale
také to, jak se tento komplex vlivů promítne do charakteru
určitého vína

* Tradiční pagáčky se škvarky, slaninou a zelím
* Škvarkové tyčinky
DOMÁCÍ LIKÉRY A LIHOVINY
* Staročeské likéry (hořcovka, hruškovka, kmínka, kontušovka,
ořechovka, višňovka, višňovka chilli), krkonošská medovina
LIMONÁDY A SVAŘENÉ VÍNO
* Limonády ze sirupů s velkým podílem ovoce
a vyráběných českou rodinnou firmou
* Svařené víno na zahřátí
Přejeme dobrou chuť a vychutnejte si Svatomartinské víno!

Adaptováno dle Wikipedie a encyklopedie Znalecvin.cz





















www.klubft.cz

www.svatomartinskeslavnosti.cz
www.farmarsketrziste.cz

