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ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
EVROPSKÝ ŘÁD RYTÍŘŮ VÍNA

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI
1333–1468–1984

Vážené dámy a vážení pánové,

slavnostní vyhlášení soutěže 18. ročníku projektu Univerzitní víno
Masarykovy univerzity a souběžně konané Vinařské sympozium
uzavírají letošní oslavy 100. výročí založení univerzity. Letos vám
nabízíme pohled na propojení naší univerzity a moravských vinařů, kteří se hlásí k tradičním evropským hodnotám, založeným
na křesťanství, humanitě a kultuře pěstování révy vinné a jsou
členy Evropského řádu rytířů vína se sídlem v rakouském Eisenstadtu. O evropské sounáležitosti, tradicích pěstování a šlechtění
révy vinné, výzkumu a setkávání evropských národů nad ušlechtilým vínem je také program Vinařského sympozia konaného
v refektáři opatství a Mendelova muzea. Hodnocení dodaných
vzorků vín se uskutečnilo v září a říjnu tohoto roku a moderování
průběhu soutěží si vzali na starost Marek Babisz, hlavní someliér
Národního vinařského centra ve Valticích, a Miroslav Musil, certifikovaný degustátor se zahraniční licencí. Hodnocení 36 vzorků
vín probíhalo anonymně za použití 100bodové stupnice O.I.V.
Měli jsme možnost přechutnat vynikající bíla vína a v rozstřelu
mezi nejlépe hodnocenými se sváděl napínavý souboj o vítězství.
Přehlídku doplnila též skvělá červená vína. Řada vín se mohla
pochlubit prestižními cenami Paříž 2019, Berliner Wine Trophy
2019, Rochester USA 2019, VVT 2019, MVT 2019, Salon vín 2019,
FestWine, Wine Prague, Král vín ČR, mezinárodní soutěže ve
Vídni, Bruselu, Londýně aj. Ze závěrečného rozstřelu vzešla
dvě vítězná vína, která získávají titul Univerzitní víno 2019/2020,
a dvě vítězná vína, která získávají titul Studentské univerzitní
víno 2019/2020. V těsném pořadí další vynikající vína obdrží na
slavnosti Diplom rektora MU. Poděkování za přípravu a průběh
akademického vinařského podzimu na Masarykově univerzitě
patří členům hodnotitelských komisí, dlouholetým významným
partnerům projektu Univerzitní víno, především generálnímu
partnerovi Karlovarská Korunní, Marku Babiszovi z NVC, Jaroslavu Machovcovi z VF ČR, Miroslavu Musilovi z UTB, kolegyním
a kolegům z vedení univerzity, Odboru vnějších vztahů a marketingu RMU, Mendelova muzea, Studentské komoře AS a SKM.
Za podporu projektu Univerzitní víno patří mimořádné poděkování předsedovi naší hodnotitelské komise, rektoru Masarykovy
univerzity Martinu Barešovi, a představitelům řádu augustiniánů
z opatství na Starém Brně.
Zdeněk Čížek, tajemník hodnotitelské komise
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Držitelé titulů
Univerzitní víno
v předchOZÍCH
letech
2018/2019
CUVÉ MUNI 100, jakostní známkové červené, 2016,
Vinselekt Michlovský
CUVÉ MUNI 100, jakostní šumivé víno bílé, brut, 2018,
Vinselekt Michlovský
2017/2018
RYZLINK VLAŠSKÝ, pozdní sběr, 2015, Mikrosvín Mikulov
CUVÉE PRESIDENT, jakostní známkové červené, 2013,
Vinselekt Michlovský
2016/2017
SAUVIGNON, pozdní sběr, 2015, Znovín Znojmo
LAUROT, pozdní sběr, 2012, Vinselekt Michlovský
2015/2016
RYZLINK RÝNSKÝ, VOC, 2014, Vinice – Hnanice
CABERNET SAUVIGNON, výběr z hroznů, 2011, suché, Kolby
2014/2015
SAUVIGNON, VOC, 2013, Piálek & Jägr
ANDRÉ barrique, pozdní sběr, 2011, Ludwig
2013/2014
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, VOC, 2012, Hanzel
RULANDSKÉ MODRÉ, výběr z hroznů, 2011, Palavín
2012/2013
SAUVIGNON, výběr z hroznů, 2011, Vinum Moravicum
LAUROT, výběr z hroznů, 2009, Vinselekt Michlovský
2011/2012
AURELIUS, pozdní sběr, 2009, Vinum Moravicum
MERLOT, výběr z hroznů, 2009, Vinselekt Michlovský
2010/2011
RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr, 2009, Vinselekt Michlovský
ZWEIGELTREBE, pozdní sběr, 2009, Rajhradské klášterní
2009/2010
SAUVIGNON, VOC, 2008, Znovín Znojmo
CABERNET MORAVIA, jakostní, 2008, Štěpán Maňák
2008/2009
RIESLING MEIDENBURG, pozdní sběr, 2006, Reisten
CABERNET MORAVIA, jakostní, 2007, Věstonické sklepy
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2007/2008
RULANDSKÉ BÍLÉ, jakostní, 2006, Nové Vinařství
FRANKOVKA, jakostní, 2005, Císařské sklepy Horák
2006/2007
RYZLINK RÝNSKÝ, kabinetní, 2004, První znojemská vinařská
SVATOVAVŘINECKÉ, pozdní sběr, 2005, Moravíno
2005/2006
RULANDSKÉ BÍLÉ, výběr z hroznů, 2004, Réva plus
ANDRÉ, pozdní sběr, 2003, Moravíno
2004/2005
PÁLAVA, výběr z hroznů, 2003, Věstonické sklepy
FRANKOVKA, jakostní, 2000, Ladislav Musil
2003/2004
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, kabinetní, 2002, Kovacs
FRANKOVKA, jakostní, 2002, LIVI
2002/2003
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, pozdní sběr, 2000, Ampelos
SVATOVAVŘINECKÉ, jakostní 2001, Roman Komarov
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UNIVERZITNÍ
VÍNo

Akademická
hodnotitelská komise
Masarykovy univerzity
2019/2020

předseda
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor

tajemník
Ing. Zdeněk Čížek, ředitel SKM
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Členové

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., děkan FSS
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., docent FF
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., vedoucí CVT FI
Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., profesorka FI
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor
Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., proděkan LF
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PřF
Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., docent ESF
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., ředitel ÚVT
Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel CEITEC
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan PdF
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., proděkan FSpS
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., docentka FSS
prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan FF
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., vedoucí institutu FSS
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., profesorka PrF
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., děkan ESF
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., profesor PřF
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prorektorka
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan PrF
Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka
Mgr. et Mgr. Tomáš Varga, předseda SK AS
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan FI
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., děkan FSpS
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., prorektor
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Studentské
univerzitní víno

Dne 3. října 2019 vybíralo 25 členů studentské hodnotitelské komise pod vedením předsedy Studentské komory Akademického
senátu MU Tomáše Vargy a tajemnice komise Natálie Antalové
vítězné bílé a červené Studentské univerzitní víno pro akademický rok 2019/2020. Soutěže se zúčastnilo 12 vinařství a komise
vybírala z 36 vzorků tichých vín z Moravské vinařské oblasti.
Anonymní hodnocení dle 100bodové stupnice O.I.V. moderoval
vinařský odborník a profesionální degustátor Miroslav Musil za
podpory odborného poradce komise Zdeňka Čížka. Současně
v rámci této akce Studentská komora ocenila tři nejlepší studenty Cenou Studentské komory Akademického senátu MU za
studentský podíl na výuce.

TITUL STUDENTSKÉ
UNIVERZITNÍ VÍNO 2019/2020
ZA NEJLÉPE HODNOCENÉ VÍNO
V KATEGORII BÍLÁ VÍNA
KERNER
pozdní sběr, 2018, polosuché, Vinařství Ludwig

TITUL STUDENTSKÉ
UNIVERZITNÍ VÍNO 2019/2020
ZA NEJLÉPE HODNOCENÉ VÍNO
V KATEGORII ČERVENÁ VÍNA
ANDRÉ barrique
pozdní sběr, 2016, suché, Vinařství Ludwig
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Studentská
hodnotitelská komise
Masarykovy univerzity
2019/2020
Předseda
Mgr. et Mgr. Tomáš Varga, předseda SK AS MU

Tajemnice
Bc. Natália Antalová, SK AS MU

ČLENOVÉ
Mgr. Oldřich Tristan Florian, SK AS MU
Alexandra Bečková, SK AS MU
Bc. Jiří Němec, SK AS MU
Mgr. Jakub Malý, SK AS MU
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, SK AS MU
Bc. Martin Zobač, SK AS MU
Lukáš Buchta, SK AS MU
Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil, SK AS MU
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, SK AS MU
Damir Solak, SK AS MU
Martin Janků, SK AS LF MU
Bc. David Hons, SK AS FF MU
Bc. Jan Adamec, SK AS ESF MU
Daniel Jirků, SK AS FSS MU
Bc. Veronika Křešťáková, SK AS PřF MU
Erik Szcotka, SK AS PrF MU
Bc. David Košatka, SK AS PdF MU
RNDr. Martin Jonáš, vítěz Ceny SK AS MU
za studentský podíl na výuce
Mgr. Hana Vrtalová, vítězka Ceny SK AS MU
za studentský podíl na výuce
RNDr. Iva Dřímalová, vítězka Ceny SK AS MU
za studentský podíl na výuce
Viktória Vozárová
Jaroslav Tesák
Mgr. Petr Dřímal
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Titul
Univerzitní víno
2019/2020

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2018, polosuché
Víno Sýkora

FRANKOVKA
pozdní sběr, 2017, suché
Vinařství Drmola
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TITUL
STUDENTSKÉ UNIVERZITNÍ VÍNO
2019/2020

Za nejlépe hodnocené víno v kategorii bílá vína

KERNER
pozdní sběr, 2018, polosuché
Vinařství Ludwig
Za nejlépe hodnocené víno v kategorii červená vína

ANDRÉ barrique
pozdní sběr, 2016, suché
Vinařství Ludwig
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Vinařské společnosti
Společnosti, které poskytly vzorky vín k výběru Univerzitního vína
Masarykovy univerzity pro akademický rok 2019/2020:

podoblast mikulovská
A Vinařství Kolby, a. s., Česká 51, 691 26 Pouzdřany
B Vinařství Reisten, s. r. o., Zahradní 288, 692 01 Pavlov
C Vinařství Drmola, Bavory 46, 692 01 Bavory
D Rodinné vinařství Vican, Mušlov 30, 692 01 Mikulov
E Víno Marcinčák, Vinařská 6, 692 01 Mikulov
F ZD Sedlec u Mikulova, Sedlec 308, 691 21 Sedlec
podoblast velkopavlovická
G Rodinné vinařství Jedlička, a. s., Bořetice 51, 691 08 Bořetice
H Vinařství Ludwig, s. r. o., Němčičky 258, 691 07 Němčičky
I Vinařství Vajbar, Nádražní 480, 691 03 Rakvice
J Víno Sýkora, s. r. o., Příhon 1, 696 15 Čejkovice
podoblast slovácká
K Vinařství pánů z Lipé, s. r. o., Úzká 1741, 696 42 Vracov
podoblast znojemská
L Rajhradské klášterní, s. r. o., Štefánikova 69, 664 61 Rajhrad
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DIPLOM ZA VYNIKAJÍCÍ VÍNO

RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 2017, suché, Vinařství Kolby

RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché, Rodinné vinařství Vican

RYZLINK RÝNSKÝ
výběr z hroznů, 2017, polosuché, Rodinné vinařství Vican

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2017, suché, Víno Marcinčák

RYZLINK RÝNSKÝ
výběr z hroznů, 2015, suché, Sedlecká vína

RYZLINK RÝNSKÝ
kabinetní, 2015, polosuché, Vinařství Reisten

RULANDSKÉ BÍLÉ
výběr z hroznů, 2018, polosuché, Vinařství Rajhradské klášterní

CHARDONNAY
pozdní sběr, 2018, polosuché, Vinařství Vajbar

PÁLAVA
výběr z hroznů, 2017, polosuché, Víno Marcinčák

MERLOT
výběr z hroznů, 2017, suché, Vinařství Pánů z Lipé

RULANDSKÉ MODRÉ
výběr z bobulí, 2015, suché, Rodinné vinařství Jedlička

CABERNET SAUVIGNON
pozdní sběr, 2016, suché, Vinařství Kolby
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Vinařství Kolby
Vinařství Kolby, a. s.
Česká 51, 691 26 Pouzdřany
e‑mail: pouzdrany@kolby.cz
www.kolby.cz

Vinařství bylo založeno v roce 1997 a v minulosti prošlo několika vlastnickými změnami. V současnosti patří do portfolia J&T
Banky. Název dostalo podle kopce, který se tyčí nad vsí v panoramatu Pouzdřanské stepi. Rozloha vinic je 37 ha s roční produkcí
120 000 lahví. Práce ve vinici je charakterizována velkým podílem
ručních prací. V trati Kolby se rodí nejlepší vína. Základní filozofií
vinařství je výroba vysoce kvalitních přívlastkových vín z vlastních hroznů. Vína před uvedením na trh zrají nejméně dva roky
v ideálních podmínkách sklepů ze 17. století. V chuti se vyznačují
příjemnou minerálností a pikantní kyselinkou. Ve vínech se odráží také nezaměnitelný rukopis zdejšího stepního terroir. Inovativní
přístup enologa ke sklepnímu hospodářství přinesl vinařství
několik medailí ze světových soutěží. Především zlato a stříbro
z prestižní soutěže v Paříži v r. 2019. Návštěvníky včetně cyklistů
vítá od letošního roku příjemné posezení s vinotékou v zrekonstruované budově vinařství.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny — g/l

CABERNET SAUVIGNON
pozdní sběr, 2016, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno
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Vinařství Reisten
Vinařství Reisten, s. r. o.
Zahradní 288, 692 01 Pavlov
e‑mail: info@reisten.cz
www.reisten.cz

Vinařství Reisten bylo založeno v roce 1999 s prvotním záměrem
produkovat velmi kvalitní vína určená pro vysokou gastronomii
a náročného zákazníka. Zpracovávají se pouze hrozny
z vlastních vinic o celkové výměře 31 ha v tratích Valtická, Nad
Nesytem, Pod Pálavou, U Božích muk a Slunný vrch. Vyšší obsah
vápna v půdě a kořenový systém rozložený na skalnatém podloží
zajišťují nezaměnitelný charakter vín typický svojí mineralitou.
Ve vinicích převažují ruční práce a keře nejsou přetěžovány. Při
výrobě jsou využívány moderní metody i tradiční postupy. Základem je dlouhá macerace na slupkách, šetrné lisování a zrání na
jemných kalech. Do vlajkové lodi patří RV, RR, RB, RŠ a z červených vín Me a RM.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK VLAŠSKÝ
výběr z hroznů, 2017, suché
zb. cukr 10,5 g/l, alkohol 13,5 % obj., kyseliny 6,6 g/l

RYZLINK RÝNSKÝ
kabinetní, 2015, polosuché
zb. cukr 11,3 g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny 8,2 g/l
Diplom za vynikající víno

RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr 7,1 g/l, alkohol 13,5 % obj., kyseliny 6,8 g/l
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Vinařství Drmola
Vinařství Drmola
Bavory 46, 692 01 Bavory
e‑mail: info@vinarstvidrmola.cz
www.vinarstvidrmola.cz

Rodinné vinařství Drmola sídlí v obci Bavory na jižním úpatí
Pavlovských vrchů. Pan Drmola založil vinařství před 25 lety
a zkušenosti získával na pozici sklepmistra v prestižních vinařstvích v Dolním Rakousku. Vinař obhospodařuje 13 ha vinic na
vyhlášených tratích Klentnice, Pod Státní, Anenský vrch aj. Část
vinohradů s odrůdami Sauvignon a Chardonnay je obhospodařována metodou BIO. Roční produkce 60 tis. lahví směřuje do
vinoték a gastronomie, část na Slovensko a do Itálie. Vinař nabízí
vynikající vína vyrobená moderními postupy, tradičními metodami, kvašením na vlastních kvasinkách „sur lie“ nebo zráním
v sudech typu barrique.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2018, polosuché
zb. cukr 10,4 g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny 6,4 g/l

RYZLINK RÝNSKÝ
výběr z hroznů, 2018, polosladké
zb. cukr 21,4 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 6,6 g/l

FRANKOVKA
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr 0,2 g/l, alkohol 14 % obj., kyseliny 5 g/l
titul Univerzitní víno 2019/2020
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Rodinné vinařství Vican
Rodinné vinařství Vican
Mušlov 30, 692 01 Mikulov
e‑mail: info@vinnagalerie.cz
www.vican.wine, www.farmapalava.cz

Teprve nedávno vzniklo nové vinařství na Mikulovsku a dnes
se již chlubí prvními víny po panenské sklizni a přiváží nejvyšší ocenění ze světových soutěží. Velká zlatá medaile ze San
Francisca 2017, zlatá Berliner Wine Trophy 2019, Salon vín ČR
2019 aj. V čele rodinného vinařství stojí nadšenec mnoha profesí,
průzkumník neprobádaného a vinařský inovátor Ing. Tomáš
Vican, MBA, MSc., Ph.D., známý producent filmů a seriálů nejen
s vinařskou tématikou. Motto vinařství: Veni, vidi, Vican. Farma
Pálava se zvířecím osazenstvem včetně osla vznikla v bývalé
komunistické střelnici na cyklotrase Sedlec – Mušlov – Mikulov.
Vína se rodí na 33 ha vlastních vinic v okolí Mušlova, sklepní hospodářství se nachází v Bavorech. Vinař investuje do kvalitních
barikových a šestisetlitrových dubových a akátových sudů. Vína
jsou vícevrstevná a nazrávají na jemných kalech. Specialitou jsou
vína kvevri. S vinařstvím je spjata Vinná galerie v Brně a sýrárna
na farmě Pálava v Mušlově.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 3,6 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 7,5 g/l
Diplom za vynikající víno

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 2,3 g/l, alkohol 14,5 % obj., kyseliny 7 g/l

RYZLINK RÝNSKÝ
výběr z hroznů, 2017, polosuché
zb. cukr 13,8 g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny 7 g/l
Diplom za vynikající víno
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Víno Marcinčák
Víno Marcinčák
Vinařská 6, 692 01 Mikulov
e‑mail: vino@marcincak.cz
www.vinomarcincak.cz

Petr Marcinčák a jeho rodina založili vinařství v roce 1990. Dnes
hospodaří na 110 ha vlastních ekologicky ošetřovaných vinic
v okolí Mikulova a ve vinařských obcích Brod nad Dyjí, Dobré
Pole, Dolní Dunajovice, Jevišovka a Nový Přerov. Nejznámější
tratě jsou Stará hora, Růžová hora, U Božích muk, Slunečná, Langewarte. Od roku 2008 je Petr Marcinčák největší vinohradnický
BIO pěstitel s produkcí 200 tisíc lahví výhradně přívlastkových
vín. Vinař se specializuje na botrytická, ledová a slámová vína,
dále bio a oranžová vína nebo vína levandulová. Řízené degustace se uskutečňují v reprezentačním sklepě v Novosedlech,
pro milovníky nejen cykloturistiky je připravena 3,5 km dlouhá
naučná stezka mezi vinohrady. Návštěvníkům Mikulovska nabízí
vinař pobyt v rodinném hotelu s vyhlášenou restaurací.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr 5,3 g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny 7,4 g/l, suché
Diplom za vynikající víno

PÁLAVA
výběr z hroznů, 2017, polosuché
zb. cukr 8,7 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 5,6 g/l, polosuché
Diplom za vynikající víno

RULANDSKÉ MODRÉ
výběr z bobulí, 2016, suché
zb. cukr 2,5 g/l, alkohol 15 % obj., kyseliny 5,7 g/l, suché
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Sedlecká vína
ZD Sedlec u Mikulova
Sedlec 308, 691 21 Sedlec
e‑mail: kralik@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

Zemědělské družstvo Sedlec obhospodařuje 125 hektarů vinic,
které se rozprostírají na úpatí Pálavy a v blízkosti největšího
moravského rybníku se jménem Nesyt. Vinařství ročně připraví
k expedici 200 000 lahví vína z hroznů posbíraných výlučně
v katastru obce. Vinařství připravuje především špičková odrůdová bílá vína, pro která jsou místní půdní a klimatické podmínky
téměř ideální. Výroba je založena na moderních technologických
postupech a poetičnost, kterou v sedleckých vínech znalci
nacházejí, dodává vínům známý vinařský básník a současně
sklepmistr, pan Ctirad Králík. Specialitou vinařství jsou slámová
a ledová vína. ZD Sedlec je držitelem certifikátu vinařské turistiky
a hojně navštěvovaná cyklostezka vede milovníky vín přímo
k degustačnímu místu s ochutnávkou u vinařství. ZD Sedlec se
zaměřuje na zásilkovou službu, má svůj e‑shop a řadu distributorů po České republice. Každým rokem získávají sedlecká vína
řadu ocenění na vinařských soutěžích a přehlídkách.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK RÝNSKÝ
výběr z hroznů, 2015, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny — g/l

TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů, 2018, polosladké
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l
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Rodinné vinařství Jedlička
Rodinné vinařství Jedlička, a. s.
Bořetice 51, 691 08 Bořetice
e‑mail: vinoboretice@vinoboretice.cz
www.vinoboretice.cz

Rodinné vinařství, založené v roce 2004, hospodaří na 45 ha
prvotřídních vinohradů v tratích Terasy, Čtvrtě a Kraví hora,
které jsou uvedeny v historických mapách od roku 1355. Roční
produkce je 100 tisíc lahví vína. Pro vinařství jsou typická červená
vína, plná a strukturovaná, vhodná do gastronomie. S nástupem
enologa pana Jaroslava Suského se vinařství vrací k tradičním
postupům – delší maceraci (nakvášením) rmutu a dozrávání
červených vín ve francouzských dubových sudech. Bílá vína jsou
vyráběna technologií řízeného kvašení s použitím terroárních
kvasinek. Multifunkční areál vinařství v blízkosti hotelu Kraví hora
s prezentačními prostorami a degustačním sklepem nabízí služby všem kategoriím milovníků pěkného moravského vína.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l

TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů, 2018, polosladké
zb. cukr 21,2 g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny 4,1 g/l

RULANDSKÉ MODRÉ
výběr z bobulí, 2015, suché
zb. cukr 1,9 g/l, alkohol 14 % obj., kyseliny 4,5 g/l
Diplom za vynikající víno
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21

Vinařství Ludwig
Vinařství Ludwig, s. r. o.
Němčičky 258, 691 07 Němčičky
e‑mail: liana.hrabalkova@vinnesklepy.cz
www.vinnesklepy.cz

Vinařství Ludwig s více než 130letou historií produkuje vína ze
všech moravských podoblastí, a to převážně v přívlastkové kvalitě. Archivní sklep v Němčičkách je vybaven moderní technologií
a vlastní laboratoří pro kontinuální kontrolu jakosti. Vinařství
získalo certiﬁkát IFS v úrovni Higher Level a certiﬁkát pro
výrobu biovín. Vína Ludwig najdete téměř ve všech obchodních
řetězcích, mnoha velkoobchodech a vinotékách, část moravských vín je určena pro export hlavně do zámoří (Čína, Vietnam,
USA). Mimořádným úspěchem jsou dvě zlaté medaile 2019 ze
soutěže v americkém Rochestru. Vinařství Ludwig je inovativní,
hledá nové cesty za mladšími milovníky vína a snaží se o jejich
edukaci. Dosahuje úspěchů nejen díky vínům. Třikrát po sobě
také získalo titul Obal roku.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

KERNER
pozdní sběr, 2018, polosuché
zb. cukr — g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny — g/l
titul Studentské univerzitní víno 2019/2020

MUŠKÁT OTTONEL
pozdní sběr, 2018, polosuché
zb. cukr — g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny — g/l, polosuché

ANDRÉ
pozdní sběr, 2016, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l
titul Studentské univerzitní víno 2019/2020
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Vinařství Vajbar
Vinařství Vajbar
Nádražní 480, 691 03 Rakvice
e‑mail: info@vinarstvivajbar.cz
www.vinarstvivajbar.cz

Rodokmen vinařských předků Bronislava Vajbara sahá do konce
19. století. Prvních 160 l vína vyrobil pan vinař ve svých 16 letech
a posledních 25 let se vínu věnuje na plný úvazek. Postupně se
věnoval zakládání vinohradů a výstavbě sklepního hospodářství.
Dnes jeho firma obhospodařuje 36 ha na vyhlášených viničních
tratích v terroir Rakvice, Přítluky a Zaječí. Ročně vyrábí 250 tis. l
vína. Integrovaná produkce, redukované sklizně, nejmodernější
technologie, minimalizace obsahu síry, změny designu láhví,
moderní šroubové uzávěry a medailové žně z domácích a prestižních zahraničních výstav představuje dnešní vinařství Vajbar.
Vinař podporuje charitativní akce, provozuje Klub milovníků
vína aj.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK VLAŠSKÝ
výběr z hroznů, 2018, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 14 % obj., kyseliny — g/l

CHARDONNAY
pozdní sběr, 2018, polosuché
zb. cukr — g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l

UNIVERZITNÍ VÍNO 2019/2020
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Víno Sýkora
Víno Sýkora, s. r. o.
Příhon 1, 696 15 Čejkovice
e‑mail: objednavky@vinosykora.cz
www.vinosykora.cz

V rodině Sýkorů se vínem a získáváním zkušeností s jeho pěstováním i výrobou zabývá již nejméně čtvrtá generace. Zakladateli
vinařství Víno Sýkora jsou bratři Jaromír a Pavel, kteří pod touto
značkou úspěšně produkují víno již 18. rokem. Rozloha vinic, na
kterých v integrované a BIO produkci hospodaří, se postupně
rozrostla na současných cca 55 ha nacházejících se v čejkovickém a velkobílovickém katastru. Přestože je primární pozornost
věnována především kvalitě a jedinečné osobitosti vín, nebyli by
Sýkorovi spokojeni, kdyby celý výrobní proces nedotáhli k dokonalosti a nevytěžili z něj maximum, aby nabídli svým zákazníkům
možnost ochutnat méně či více typické produkty révy vinné
ve všech myslitelných podobách. Pod logem vinařství můžete
najít kromě vína a bio moštů i zázračný olej z jadérek lisovaný
za studena, hroznovou mouku s vysokým obsahem vlákniny
a resveratrolu, kyselku nebo třeba i variace sušenek a oplatků
připravovaných právě z hroznové mouky.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2018, polosuché
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l
titul Univerzitní víno 2019/2020

TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů, 2018, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 14,5 % obj., kyseliny — g/l

RULANDSKÉ MODRÉ
výběr z hroznů, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 13,5 % obj., kyseliny — g/l
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Vinařství pánů z Lipé
Vinařství pánů z Lipé, s. r. o.
Úzká 1741, 696 42 Vracov
e‑mail: lukas@vinarstvipanuzlipe.cz
www.vinarstvipanuzlipe.cz

Rodinné Vinařství pánů z Lipé se nachází ve Vracově, ve slovácké
vinařské podoblasti, a navazuje na tradici pěstování hroznů a výroby vína, o kterou se ve středověku v naší oblasti nemalou měrou zasloužil rod pánů z Lipé. Ten působil na území jižní Moravy
od roku 1319 a ve své době mu patřilo mnoho vinařských obcí
vč. celého hodonínského a strážnického panství. Pro gastronomii
a vinotéky nabízí přívlastková vína řady Brilliant coll. a Sapphire
coll., jejichž hrozny pochází z mikulovské a slovácké podoblasti.
Zákazníky, milovníky pěkných vín a krajiny na Slovácku, turisty
a bikery zve vinařství na ochutnávky a řízené degustace do nově
zrekonstruovaného sklepa s kapacitou 30 osob, který se taktéž
nachází ve Vracově.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

MUŠKÁT MORAVSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 4,2 g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny 6,5 g/l

TRAMÍN ČERVENÝ
pozdní sběr, 2017, polosladké
zb. cukr 18,3 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 6 g/l

MERLOT
výběr z hroznů, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 14,5 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno
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Rajhradské klášterní
Rajhradské klášterní, s. r. o.
Štefánikova 69, 664 61 Rajhrad
e‑mail: info@rajhradskeklasterni.cz
www.rajhradskeklasterni.cz

Historie vinařství v Rajhradě sahá do dávné minulosti. V roce
1222 český král Přemysl Otakar I. potvrdil rajhradskému konventu
desátek z vinice. Rajhradští benediktini začali pěstovat révu
vinnou začátkem 14. století. Klášter postupně rozšiřoval vinice
a v polovině 17. století dodával vína všem benediktinským klášterům v Čechách. Společnost Rajhradské klášterní je mladou
dynamickou firmou sázející na vysoce kvalitní kořenitá a strukturovaná červená vína z Dolních Kounic. Výborných výsledků dosahuje vinařství také u přívlastkových aromatických a minerálních
bílých vín pěstovaných na spraších v okolí Blučiny a Rajhradu.
Jeden z vinných sklepů vybudovaných v letech 1690–1692 slouží
pro výrobu vína dodnes. Etikety vín jsou označeny ochrannou
známkou Rajhradské klášterní a logem je horenský klíč, symbol
vinařského práva. Společnost ročně produkuje 100 000 lahví
a její vína získávají významná ocenění na vinařských soutěžích.

Do výběru univerzitních vín
společnost představila

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l

RULANDSKÉ BÍLÉ
výběr z hroznů, 2018, polosuché
zb. cukr 11,4 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 6,3 g/l
Diplom za vynikající víno

RULANDSKÉ MODRÉ
výběr z hroznů, 2016, suché
zb. cukr 0,3 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 5,2 g/l
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IN HONOREM VINI

Přehlídka radosti, štěstí a krás,
do nitra vtažený, cítím se lehce,
oddaný rozkoši, vracím se zas,
bych kráčel ve směru po vinné stezce.
Půvaby oblin všech přítomných žen,
rytíři hold vzdají tomuto místu,
galantnost mužů těch není jen sen,
oděni v brnění z révových listů.
Hrdinné historky barvitě líčí,
z láhve pak víno všem do sklenic lejí,
ke slunci pravice s pohárkem vztyčí,
oslavné písně až k nebesům letí.
V erbu všech rytířů žena a réva,
laskavost pramínků štěstí tu jest,
přítomnou pohodu do žil nám vlévá,
báječné víno a rytířská čest.

Báseň Ctirada Králíka,
známého vinařského básníka
a sklepmistra vinařství ZD Sedlec

VINAŘSKÉ
SYMPOZIUM
21.listopadu 2019 od 14 hodin
v Mendelově refektáři
v augustiniánském opatství
na Starém Brně, Mendlovo nám. 1
Vinařské sympozium se koná za účasti členů Evropského
řádu rytířů vína, zástupců moravských vinařství, vědců,
pedagogů, someliérů, degustátorů, organizátorů
vinařských soutěží a slavností, propagátorů kulturního
pití a vinařské etikety a významných partnerů projektu
Univerzitní víno. Přednášky se věnují historii a tradici
pěstování a šlechtění révy vinné, výzkumu v oblasti
vinařství, návratům ke kořenům tradiční výroby, vlivu
církevních řádů na rozvoj vinařství na Moravě, spolupráci
evropských vinařů a členů OEVE, limitům a možnostem
rozvoje českého a moravského vinařství, apelačním
systémům, podpoře vinařských projektů a vinařského
vzdělávání. Cílem vinařského sympozia je rozšířit
povědomí o příznivých účincích přiměřeného pití vína na
lidský organismus a podpora zájmu veřejnosti o kvalitní
moravská vína.

Motto sympozia

„Masarykova univerzita a vinaři
podporující tradiční evropské
hodnoty založené na křesťanství,
humanitě a kultuře pěstování
révy vinné“
28
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Program sympozia
14.00–14.10	
Zahájení – Ing. Zdeněk Čížek,
ředitel SKM MU, člen OEVE
14.10–17.00 Řízená beseda s hlavními diskutujícími:
Aktuální otázky rozvoje českého a moravského
vinařství – JUDr. Tibor Nyitray, vinař, advokát,
prezident Svazu vinařů České republiky
OEVE. Biovína a ekologické zemědělství –
Ing. Petr Marcinčák, BIO vinař, člen OEVE
Historie pěstování révy vinné na Brněnsku a podíl
Augustiniánského řádu na šlechtění révy vinné –
RNDr. Jaroslav Staňa, CSc., emeritní ústřední ředitel
ÚKZÚZ ČR, člen OEVE
Krajinou vína aneb dvě deci zážitku, prosím – Ing. Petr Psotka,
ředitel Vinařského institutu ČR, marketingový odborník
Návraty ke kořenům tradiční výroby vína, pokusy
a omyly, zájem veřejnosti o speciální vína – Ing. Tomáš
Vican, MBA, MSc., Ph.D., vinař, filmový producent, člen OEVE
WSET – světově uznávané kurzy o vinařství v anglickém
jazyce – JUDr. Pavlína Megová, MBA, LL.M., majitelka MKM
Jazyková škola a překladatelská agentura
Pokračující diskuze o nových apelačních systémech
hodnocení vín v ČR – Bc. Jaroslav Suský, enolog, ředitel
vinařství, člen OEVE
Možnosti využití hmoty při lisování vinných hroznů,
výzkum na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně –
Ing. Bc. Miroslav Musil, Ph.D., degustátor, pedagog, člen OEVE
Česko-rakouské vinařské sympozium, MUNI a Univerzita
v Kremži – Ing. Bc. Barbora Hašková, vedoucí oddělení
celoživotního vzdělávání, MU / Univ. – prof. Dipl. Arch. ETH
Dr. Christian Hanus, Donau – Universität Krems
Poohlédnutí za počátky konferencí Víno a zdraví
na Masarykově univerzitě – Ing. Dan Mádr, majitel vinotéky,
degustátor, člen OEVE
Vinařský fond a podpora mezinárodních vinařských
soutěží; světová soutěž Concours Mondial de Bruxelles 2020
v Brně – Ing. Jaroslav Machovec, vinař, ředitel Vinařského fondu
České republiky
17.00–17.45	Prohlídka Mendelova muzea,
Muzea augustiniánů a knihovny v opatství
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Partneři
Univerzitního vína
2019/2020

Karlovarská Korunní, s. r. o.
generální partner

Rádio Petrov
mediální partner

Augustiniánské opatství na Starém Brně
AiD team, a. s.
ANETE, spol. s r. o.
ApS Brno, s. r. o.
Bidfood Czech Republic, s. r. o.
CARDION, s. r. o.
C SYSTEM CZ, a. s.
ERDING, a. s.
Evropský řád rytířů vína, spolek
CHRIŠTOF, spol. s r. o.
J & T Banka, a. s.
Kopilot
PROKONZULTA, a. s.
REEHAP, s. r. o.
Režňák, s. r. o.
STEINEX, a. s.
TRANSBETON, s. r. o.
UNIS COMPUTERS, a. s.
Vinařský fond
Vinařský Institut, s. r. o.
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Organizátoři
Univerzitního vína
2019/2020
Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz MU
Studentská komora Akademického senátu MU
Augustiniánské opatství na Starém Brně
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