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Vážené dámy, vážení pánové, 
vážené kolegyně, vážení kolegové, 
vážení vinaři a vinařské společnosti, 
milí přátelé a milovníci krásných moravských vín, 

dovolte mi, abych vás všechny pozdravil u příležitosti slavnostní-
ho vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže Univerzitní 
víno Masarykovy univerzity pro akademický rok 2021/2022. 
Loňský a bohužel i letošní ročník soutěže výrazně ovlivnila koro-
navirová pandemie a protiepidemická opatření. Organizátorům 
soutěže se přesto podařilo za mimořádných hygienických 
opatření soutěž uskutečnit a vybrat vítězná vína. Srdečně děkuji 
všem vinařům a vinařským společnostem za skvělá vína, která 
vyslali do naší univerzitní soutěže v letošním roce. Zároveň děkuji 
dlouholetým významným partnerům a sponzorům, hodnotitelské 
komisi, Marku Babiszovi z Národního vinařského centra a všem 
kolegyním a kolegům z univerzity, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci jubilejního 20. ročníku soutěže. Mé velké podě-
kování patří Zdeňku Čížkovi, jednomu ze zakladatelů projektu 
Univerzitní víno a hlavnímu organizátorovi úspěšných dvaceti 
ročníků naší soutěže. 

Martin Bareš 
rektor Masarykovy univerzity
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Univerzitní víno 
2021/2022

Program jednání 
Akademické 
hodnotitelské 
komise Masarykovy 
univerzity

Termín: úterý 21. září 2021
Místo: menza Vinařská, studentská jídelna v přízemí
Zajišťuje: Správa kolejí a menz

15:00–15:10
Zahájení
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor
předseda AHK

15:10–15:30
20. ročník soutěže Univerzitní víno 2021/2022
Představení 12 vinařství Moravské vinařské oblasti, kritéria 
soutěže, soutěžní vzorky, hodnoticí tabulky, systém bodování, 
klasifikace a kategorie vín
Ing. Zdeněk Čížek, tajemník AHK

15:30–18:30
Anonymní hodnocení 36 vzorků vín  
dle stobodového systému O.I.V.
Ing. Marek Babisz, moderátor
hlavní sommelier, Národní vinařské centrum Valtice

18:30–20:30
Odtajnění soutěžních vzorků, beseda nad hodnocenými víny
Občerstvení



Vážení čtenáři,

v jubilejním 20. ročníku soutěže Univerzitní víno Masarykovy 
univerzity měla hodnotitelská komise nelehký úkol. Moravští 
vinaři do soutěže poslali úžasná vína, a předseda komise proto 
navrhl úpravu kritérií soutěže a o titul soutěžily opět ne jedno, 
ale dvě vína v kategoriích bílá a červená vína. Členové hodnoti-
telské komise změnu s radostí odsouhlasili. První kolo soutěže 
proběhlo 21. září a subkomise hlasováním mezi nejlépe bodově 
hodnocenými víny vynesla konečný verdikt následující den 22. 9. 
Jednání komise řídil rektor MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., 
a moderování vinařského odpoledne se zhostil Ing. Marek 
Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra ve 
Valticích. Hodnocení 36 vzorků vín probíhalo anonymně za 
použití 100bodové stupnice O.I.V. V soutěži převládla přívlastková 
vína pozdních sběrů a výběrů z hroznů ročníků 2019 a 2018. Měli 
jsme možnost ochutnat 24 bílých a 12 červených vín převážně 
v kategorii suchých vín, z toho 5 s certifikátem VOC. Mimořádně 
náročné bylo vybrat vítěze v silně zastoupených skupinách 
Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Sauvignon. Ještě těžší úkol nám 
připravila nádherná červená vína s delší macerací na slupkách 
a dlouhým zráním na francouzských dubových sudech barrique. 
Všechna vinařství a jejich vína jsou držiteli nejprestižnějších 
ocenění z domácích soutěží Vinař roku, Vinařství roku, Salon 
vín ČR, FestWine, WineFest, Wine Prague, Grand Prix, Král vín 
ČR, TOP 77 a významných soutěží v zahraničí. Ze závěrečného 
rozstřelu vzešla dvě vítězná vína, která získávají titul Univerzitní 
víno 2021/2022. Dalších 10 vín v těsném závěsu obdrží na dnešní 
slavnosti diplom rektora MU za vynikající víno. Poděkování za pří-
pravu a průběh akademického vinařského podzimu na MU patří 
našim partnerům z moravských vinařských společností, členům 
akademické hodnotitelské komise, dlouholetým významným 
partnerům projektu Univerzitní víno, Marku Babiszovi z NVC, 
kolegyním a kolegům z vedení univerzity, Rektorátu, Mendelova 
muzea a Správy kolejí a menz. Za dlouholetou podporu projektu 
Univerzitní víno patří velké poděkování rektorovi Masarykovy 
univerzity, panu Martinu Barešovi, a členům Řádu augustiniánů 
z opatství na Starém Brně.

Zdeněk Čížek
tajemník hodnotitelské komise
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předseda

tajemník

Akademická 
hodnotitelská komise  
Masarykovy univerzity 
2021/2022

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

Ing. Zdeněk Čížek, SKM

UNIVERZITNÍ 
VÍNo
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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 
PhDr. Jan Cacek, Ph.D., děkan FSpS
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., profesor LF
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., profesorka FI 
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor 
Bc. Daniel Jirků, předseda SK AS
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PřF
Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř 
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., prorektorka
Bc. Kamil Kulíšek, ředitel SKM
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., prorektor
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., ředitel ÚVT 
Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS
Mgr. Monika Mikulová, ředitelka Karierního centra
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel CEITEC 
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan PdF 
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., docent 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., profesor FSS
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF 
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., profesorka PrF
Ing. Bc. Šárka Řehořová, ředitelka pro strategii
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., profesor PřF 
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., děkan ESF
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., docentka PdF
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan PrF 
Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., děkan FaF
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan FI

Členové
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2020/2021
RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr, 2018, polosuché,  
Vinařství Vladimír Tetur
CABERNET SAUVIGNON, výběr z hroznů, 2018, suché,  
Vinařství Ing. Bíza
2019/2020
SAUVIGNON, pozdní sběr, 2018, polosuché, Víno Sýkora
FRANKOVKA, pozdní sběr, 2017, suché, Vinařství Drmola
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

Držitelé titulů  
Univerzitní víno 
v předchOZÍCH letech
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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
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

9UNIVERZITNÍ VÍNO 2021/2022



Titul 
Univerzitní víno 
2021/2022

GRAND CUVÉE CABERNER
výběr z hroznů, 2016, suché
Vinařství Ing. Petr Bíza

RULANDSKÉ ŠEDÉ
výběr z hroznů, 2019, suché
Mikrosvín Mikulov
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CUVÉE CHARDONNAY & PINOT BLANC
moravský zemský výběr, 2012, suché, Víno Hort

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2019, suché, Gotberg

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2019, polosuché, Vinařství Vladimír Tetur

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché, Zámecké Vinařství Bzenec

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2020, suché, Sonberk

SAUVIGNON
VOC, 2020, polosuché, Piálek & Jäger

DORNFELDER
pozdní sběr, 2019, suché, Vinařství Štěpán Maňák

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

CABERNET SAUVIGNON
výběr z hroznů, 2018, suché, Znovín Znojmo

ALIBERNET
výběr z hroznů, 2018, suché, Vinselekt Michlovský

DIPLOM ZA VYNIKAJÍCÍ VÍNO
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ZNOJMO

podoblast
znojemská podoblast

mikulovská

podoblast
velkopavlovická

podoblast
slovácká

MIKULOV

BŘECLAV

HODONÍN

STRÁŽNICE

VYŠKOV

BLANSKO

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

VELKÉ
PAVLOVICE

MORAVSKÝ
KRUMLOV

BRNO

A B

C

E

D

F

G

J

H

L

K

I

Vinařská oblast Morava
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Gotberg, a. s., 691 27 Popice, U Sadu 394
Sonberk, a. s., 691 27 Popice, Sonberk 393
Mikrosvín Mikulov, a. s., 692 01 Mikulov, Nádražní 29

Vinařství Ing. Petr Bíza, 696 15 Čejkovice, Peckova 1009
Vinařství Vladimír Tetur, 691 02 Velké Bílovice, Žižkovská 1366
Vinselekt Michlovský, a. s., 691 03 Rakvice, Luční 858

Víno Hort, s. r. o., 671 82 Dobšice, Leska 69
Vinařství Piálek & Jäger, s.r.o.,  
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice 234
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., 671 22 Šatov 404

Vinařství Pánů z Lipé, s. r. o., 696 42 Vracov, Úzká 1741
Vinařství Štěpán Maňák, 696 49 Žádovice 276
Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o., 696 81 Bzenec, Zámecká 1508

Vinařské společnosti

Společnosti, které poskytly vzorky vín k výběru Univerzitního vína 
Masarykovy univerzity pro akademický rok 2021/2022:

podoblast mikulovská

podoblast slovácká

podoblast velkopavlovická

podoblast znojemská

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2019, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno

TRAMÍN ČERVENÝ
pozdní sběr, 2019, polosuché
zb. cukr — g/l, alkohol 13,5 % obj., kyseliny — g/l

MERLOT
výběr z hroznů, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 14,5 % obj., kyseliny — g/l

Gotberg, a. s.
U Sadu 394, 691 27 Popice
e ‑mail: gotberg@gotberg.cz
www.gotberg.cz

V roce 2003 se na vinařské mapě jižní Moravy objevilo nové 
jméno – vinařství Gotberg. Na nejvyšším místním kopci nad 
současnými 56 hektary prosluněných vinařských tratích po-
stavila společnost moderní, architektonicky nadčasové sídlo, 
následně oceněné titulem Jihomoravského kraje – stavba roku. 
V roce 2010 dodala společnost na trh svá první odrůdová vína, 
která začala sbírat řadu ocenění v domácích a zahraničních 
soutěžích. Vinohradnické práce a sklepní hospodářství probíhá 
částečně v biorežimu, vinařství je zapojeno do česko -rakouského 
projektu ECOWIN na ochranu přírody ekologizací vinohradnictví. 
Vlajkovýmí odrůdami jsou Pálava, Tramín červený, Ryzlink rýnský, 
Sauvignon, ale také Rulandské modré nebo Merlot. Svědčí 
o tom ceny ze soutěží Terravino Izrael, Decanter Londýn, AWC 
Vinna, Vinalies Paříž, Brusel, San Francisco Wine Competition aj. 
Gotber je místem krásným výhledů na Pálavu, příjemných degu-
stací s výkladem a křižovatkou vinařských cyklotras.

GOTBERG

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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RIESLING
VOC, 2019, suché
zb. cukr 4 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 6,8 g/l

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2020, suché
zb. cukr 3,6 g/l, alkohol 13,5 % obj., kyseliny 7 g/l
Diplom za vynikající víno

PÁLAVA
VOC, 2019, suché
zb. cukr 6,5 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 5,7 g/l

Sonberk, a. s.
Sonberk 393, 691 27 Popice
e ‑mail: sonber@sonberk.cz
www.sonberk.cz

Vinařství zahajuje svoji činnost v roce 2003 a po pěti letech mezi 
vinohrady na úpatí vrchu Slunečná kolauduje vinařskou budovu 
dle návrhu arch. Josefa Pleskota. Architektonicky kultovní vinař-
ství stojí uprostřed 45 ha vlastních viničních tratí. Sprašová vinice 
Sonberk byla založena v 13. století a vinařský dům nabízí návštěv-
níkům unikátní výhled na dominantu jižní Moravy – druhohorní 
pohoří Pálavy. Vinařství nabízí přívlastková, chuťově originální 
vína pouze z vlastních ručně sbíraných a selektovaných hroznů. 
Průměrná redukovaná sklizeň je 1,5 kg hroznu na hlavu a tomu 
odpovídá i roční produkce až 150 tisíc lahví vína dle kvality 
ročníku. Vína jsou charakteristická výraznou ovocností, originální 
šťavnatostí, vysokou mineralitou a dle vinaře vzrušující kořeni-
tostí. Vinařství je členem Aliance vinařů V8 a vína nabízí ve dvou 
řadách Velký a Stříbrný Sonberk. Vína získávají řadu ocenění na 
světových soutěžích a v prestižních domácích přehlídkách.

SONBERK

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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RYZLINK VLAŠSKÝ
výběr z hroznů, 2019, suché
zb. cukr 8,6 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 6,8 g/l

RULANDSKÉ ŠEDÉ
výběr z hroznů, 2019, suché
zb. cukr 6,8 g/l, alkohol 13,4 % obj., kyseliny 7,1 g/l
Titul Univerzitní víno 2021/2022

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 5,1 g/l, alkohol 12,3 % obj., kyseliny 7,1 g/l

Mikrosvín Mikulov, a. s.
Nádražní 29, 692 01 Mikulov
e ‑mail: david.chrapek@mikrosvin.cz
www.mikrosvin.cz

Vinařství se ztotožňuje s Pálavou a Dunajovickými kopci, které 
jsou typické pro své mikroklima a půdy bohaté na vápník. Na 
520 ha 12 viničních tratí v lokalitách obcí Dobré Pole, Březí, Dolní 
Dunajovice, Mikulov a Perná se rodí již dlouhé roky vynikající 
predikátní vína. Mezi špičkové tratě patří Železná, Goldhamer, 
Ořechová hora nebo Purmice. Moto vinařství „Víno se rodí na vi-
nici“ je přiléhavé a odpovídá terroir Pálava. Sklepní hospodářství 
se nachází v Dolních Dunajovicích mezi vinohrady. Predikátní 
vína získávají nejvyšší ocenění na tuzemských a zahraničních 
soutěžích Vinařství roku ČR, Salon vín ČR, Decanter Londýn, 
Prague Wine Trophy, Brusel, Oenoforum aj. Vína jsou nabíze-
na v řadách Standard line, Traditionale line a Legio X gemia 
s dlouhodobým potenciálem skladování. Nově vinařství nabízí 
také řadu Flower line s víny s květinovým buketem a příjemnou 
svěžestí a lehkostí.

MIKROSVÍN MIKULOV

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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RULANDSKÉ ŠEDÉ
výběr z bobulí, 2019, suché
zb. cukr 0,5 g/l, alkohol 14 % obj., kyseliny 6,3 g/l

HIBERNAL
výběr z hroznů, 2017, suché
zb. cuk 0,7 g/l, alkohol 14,5 % obj., kyseliny 5,4 g/l

GRAND CUVÉE CABERNER
výběr z hroznů, 2016, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 14,5 % obj., kyseliny — g/l
Titul Univerzitní víno 2021/2022

Vinařství Ing. Petr Bíza
Peckova 1009, 696 15 Čejkovice
e ‑mail: bizavino@bizavino.cz
www.bizavino.cz

Rodinné vinařství Ing. Petra Bízy bylo založeno v roce 1999. 
Na svých webových stránkách vinařství uvádí, že navazuje na 
tradice předků, nejen těch, kteří připutovali z Francie do Čejkovic 
v roce 1771. Pan vinař prošel vinařským vzděláním ve škole ve 
Valticích a na Mendelově univerzitě, získal certifikáty sommeliera 
a inspektora vína. Učí se při svých cestách po evropských vinař-
stvích a své poznatky rád předává ostatním. Jako jeden z mála 
vinařů otevřel ve svém vinařství pro zájemce Tréninkové barriqe 
centrum. Večerní přednášky a diskuze o velkých vínech, jejich 
výrobě, degustaci a vlivu odlišných technologií na jejich úroveň 
včetně ubytování ročně lákají řady zájemců. Vinařství hospodaří 
na 5 hektarech vlastních vinic s roční produkcí 65 tis. lahví vína. 
Vinař vytváří a nabízí vína dle tří typů technologického zpracová-
ní. Svěží lehká vína, vína z velkých sudů a vína ze sudů barrique. 
V produkci převládá specializace na výrobu vín přívlastkových, 
archivních, vín speciálních, slámových a také sektů.

VINAŘSTVÍ Ing. PETR BÍZA

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
pozdní sběr, 2019, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny — g/l

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2019, polosuché
zb. cukr — g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny — g/l

REGENT
výběr z hroznů, 2020, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny — g/l

Vinařství Vladimír Tetur
Žižkovská 1366, 691 02 Velké Bílovice
e ‑mail: vlad.tetur@gmail.com
www.vinarstvivladimirtetur.cz

Vinařství Vladimír Tetur vzniklo v roce 1992 a navázalo na rodin-
nou tradici vinohradnictví a vinařství. Hospodaří v novém moder-
ním provozu, kde jsou samozřejmostí pneumatický lis, vinifikáto-
ry na zpracování modrých odrůd, reduktivní technologie výroby 
bílých vín, chlazení výrobních a skladovacích prostor, automatic-
ká plnící linka aj. Vinařství vlastní 22 hektarů vinic a převážnou 
část hroznů nakupuje od stálých dodavatelů výhradně z Velkých 
Bílovic. Zpracovává 12 bílých a 11 červených odrůd révy vinné 
a pro zákazníky připravuje lahvová jakostní a přívlastková vína 
včetně barriqe. Pan Vladimír Tetur je v jedné osobě majitelem 
i sklepmistrem vinařství. Zajímavostí dnešní prezentace je PIWI 
odrůda Regent.

VINAŘSTVÍ VLADIMÍR TETUR

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 2019, suché
zb. cukr 0,6 g/l, alkohol 12,7 % obj., kyseliny 4,7 g/l

MERLOT
výběr z hroznů, 2019, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 15,5 % obj., kyseliny — g/l

ALIBERNET
výběr z hroznů, 2018, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 14 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno

Vinselekt Michlovský, a. s.
Luční 858, 691 03 Rakvice
e ‑mail: michlovsky@michlovsky.com
www.michlovsky.com

Vinařství vzniklo v roce 1993 a v současné době pěstuje vinnou 
révu na 125 ha vinic ve velkopavlovické a mikulovské podoblasti, 
především v okolí Pálavy. Roční produkce vinařství 1,3 mil. lahví. 
Originální vína vynikají ať svěžestí, ovocnými a květinovými tóny, 
tak i plností, extraktivností a kořenitostí s výrazným potenciálem 
zrání v láhvi. Společnost byla v letech 2007 a 2008 zařazena mezi 
nejlepších 100 vinařských firem světa. Vína získávají nejvyšší 
ocenění v mezinárodních soutěžích ve Vídni, Paříži, Bruselu, San 
Francisku, Izraeli aj. Každoročně se umísťují mezi 100 nejlépe 
hodnocených vín v Salonu vín ČR. Za mimořádnými úspěchy 
společnosti stojí její zakladatel doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., 
který se ve své kariéře šlechtitele, výzkumníka, vinaře, pedago-
ga a vědce věnuje problematice pěstování révy vinné. Rozvíjí 
a inovuje progresivní technologie se zaměřením na BIO s cílem 
získávat vína vysoké jakosti zdůrazňující terroir. K 100. výročí MU 
připravil doc. Michlovský pro univerzitu speciální kupáž morav-
ských červených vín CUVÉE MUNI 100.

VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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RULANDSKÉ ŠEDÉ
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr 3,6 g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny 5,5 g/l

CUVÉE CHARDONNAY & PINOT BLANC
moravský zemský výběr, 2012, suché
zb. cukr 0,5 g/l, alkohol 13,5 % obj,. kyseliny 4,5 g/l
Diplom za vynikající víno

SAUVIGNON
VOC, 2016, suché
zb. cukr 8,6 g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny 7,1 g/l

Víno Hort, s. r. o.
Leska 69, 671 82 Dobšice
e ‑mail: info@vinohort.cz
www.vinohort.cz

Vinařství Víno Hort bylo založeno v roce 1999 a majitel Ing. Jiří 
Hort vlastní certifikát degustátora, který je platný v celé Evropské 
unii dle norem DIN, ÖNORM a ISO. Vinný sklep se nachází 
v Dobšicích u Znojma a vinař organizuje zajímavá degustační se-
tkání nad predikátními víny z moravských a francouzských vinic. 
Hrozny ke zpracování pocházejí z předem dohodnutých vinic od 
předních vinohradníků na Znojemsku. V průběhu vegetačního 
období pan Hort kontroluje kvalitu a klade důraz na výběr zdravé 
suroviny s fyziologickou vyzrálostí. Základem filozofie vinařství se 
stala dvě důležitá slova: odrůda a poloha. Vinař se nebojí novinek 
a experimentů při výrobě, oprašuje staronové tradice, zaměřuje 
se na battonage a metodu sur -lie. Ocenění získává s růžovými 
víny a víny originální certifikace.

VÍNO HORT

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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SAUVIGNON BLANC
VOC, 2020, polosuché
zb. cukr — g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno

RYZLINK RÝNSKÝ
VOC, 2020, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 11,5 % obj., kyseliny — g/l

HIBERNAL
pozdní sběr, 2020, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 11 % obj., kyseliny — g/l

Vinařství Piálek & Jäger, s.r.o.
671 81 Nový Šaldorf‑Sedlešovice 234
e ‑mail: info@pialek.cz
www.pialek.cz

Vinařství dvou kamarádů, kteří se po studiích na pražské uni-
verzitě rozhodli společně pokračovat ve šlépějích svých předků 
a navázat na vinařskou tradici od poloviny minulého století. 
Víno je při zaměstnání jejich velkým koníčkem a radostí. Vlastní 
vinice na znojemské Kraví hoře a Načeratickém kopci. Pomocí 
moderních technologií připravují omezené partie vysoce kvalit-
ních odrůdových vín a to pouze v jedné šarži. Vinaři jsou členové 
prestižního apelačního systému VOC Znojmo a jejich vína 
každoročně úspěšně obhajují certifikáty VOC a získávají ocenění 
na vinařských soutěžích. Ve svém e -shopu nabízejí také sladší 
vína jako Pálava a Rulandské šedé. Ve vlastních pískovcových 
sklepech v Novém Šaldorfě a Dobšicích nabízejí pánové Piálek 
a Jäger řízené degustace, zážitkovou gastronomii a vybudovali 
také vlastního vinařskou expozici.

VINAŘSTVÍ PIÁLEK & JÄGER

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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CABERNET SAUVIGNON
výběr z hroznů, 2018, suché
zb. cukr 0,7 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 5,5 g/l
Diplom za vynikající víno

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 6,9 g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny 6,4 g/l

RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 2019, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 12,5 % obj., kyseliny — g/l

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
671 22 Šatov 404
e ‑mail: znovin@znovin.cz
www.znovin.cz

Akciová společnost patří k velkým vinařským podnikům s roční 
výrobou 3 mil. lahví vín. Od roku 2011 výrazně rozšiřuje plochy 
vlastních vinic na nejlepších tratích znojemského a hustopečské-
ho regionu ve snaze propojovat místní tradice a nejmodernější 
světové trendy ve výrobě a prodeji. Jako první v ČR zaváděla tech-
nologii řízeného kvašení a byla první s uvedením zásilkové služby 
na trh. Vinařství má jeden z nejpropracovanějších turistických 
programů a systémů putování po vinicích a archivních sklepích. 
Známé jsou akce v Moravském sklípku, Malovaném sklípku, 
Louckém klášteře, na vinici Šobes apod. Znovín je zakládajícím 
členem sdružení VOC Znojmo – prvního apelačního systému 
v ČR s charakteristickými odrůdami pro daný terroir – vína typic-
ká aromatičností a s harmonicky sladěným zbytkovým cukrem 
a atraktivní kyselinou. Vinařství získává řadu významných cen 
v mezinárodních a tuzemských soutěžích.

ZNOVÍN ZNOJMO

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny — g/l

PÁLAVA
výběr z hroznů, 2018, polosladké
zb. cukr — g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny — g/l

MERLOT
výběr z hroznů, 2017, suché
zb. cukr — g/l, alkohol 14,5 % obj., kyseliny — g/l
Diplom za vynikající víno

Vinařství Pánů z Lipé, s. r. o.
696 42 Vracov, Úzká 1741
e ‑mail: lukas@vinarstvipanuzlipe.cz
www.vinarstvipanuzlipe.cz

Rodinné Vinařství pánů z Lipé se nachází ve Vracově, ve slovác-
ké 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 vinař-
ských obcí vč. celého hodonínského a strážnického panství. Pro 
gastronomii a vinotéky nabízíme přívlastková vína řady Brilliant 
coll. a Sapphire coll., jejichž hrozny pochází z mikulovské a slo-
vácké podoblasti. Zákazníky, milovníky pěkných vín a krajiny na 
Slovácku, turisty a bikery zve vinařství na ochutnávky a řízené de-
gustace do nově zrekonstruovaného sklepa s kapacitou 30 osob, 
který se taktéž nachází ve Vracově.

VINAŘSTVÍ PÁNŮ Z LIPÉ

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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DORNFELDER
pozdní sběr, 2019, suché
zb. cukr 1 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 5,4 g/l
Diplom za vynikající víno

RYZLINK VLAŠSKÝ
výběr z hroznů, 2019, polosuché
zb. cukr 8 g/l, alkohol 15,5 % obj., kyseliny 6,3 g/l

RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 2020
zb. cukr 3,9 g/l, alkohol 12 % obj., kyseliny 6,9 g/l

Vinařství Štěpán Maňák
Žádovice 54, 696 49 Žádovice
e ‑mail: vinomanak@vinomanak.cz
www.vinomanak.cz

Vinařství Štěpán Maňák Žádovice je firma rodinného typu založe-
ná v roce 1992 a nachází se přibližně šest kilometrů východně 
od Kyjova. Tato oblast je od severu chráněna pohořím Chřiby 
a na jižních svazích se rozprostírají nejlepší místní vinice. Rodina 
pana Maňáka hospodaří na 20 hektarech vinic na známých 
tratích Stará hora a Féruňk a vyrábí širokou paletu především 
přívlastkových vín. Roční produkce je 180 tis. lahví. Při ošetřování 
vinohradů je dbáno na soulad s integrovanou produkcí, na všech 
vinicích jsou nasazeni draví roztoči, kteří udržují harmonický eko-
systém. K dispozici je nejmodernější technologie, bílá i červená 
vína zrají v dubových barikových sudech, včetně vín slámových. 
Vinařství dosahuje na světových soutěžích mimořádných úspě-
chů, je držitelem tří šampionů světových soutěží pod hlavičkou 
O.I.V. Jeho vína jsou pravidelně zastoupena v Salonu vín ČR.

VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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CUVÉE CHARDONNAY & RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 2,9 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 6 g/l

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 2,9 g/l, alkohol 13 % obj., kyseliny 6 g/l
Diplom za vynikající víno

SAUVIGNON
pozdní sběr, 2018, suché
zb. cukr 3,5 g/l, alkohol 12,8 % obj., kyseliny 7,2 g/l

Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o.
696 81 Bzenec, Zámecká 1508
e ‑mail: info@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz

V roce 2007 přestěhovaly Moravské vinařské závody svou výrob-
ní základnu do areálu bzeneckého zámku. Po rozsáhlé rekon-
strukci a modernizaci sklepního hospodářství je od roku 2010 
na lahvích etiketa s novým názvem vinařství. V dnešní době má 
společnost ve svém portfoliu několik spolupracujících vinařství 
a obhospodařuje 540 ha vinic. Hrozny na roční produkci 4,6 mil. 
lahví také nakupuje od stálých dodavatelů ze všech vinařských 
podoblastí Moravy. Těsnými partnery jsou Mikrosvín Mikulov, 
Vinařství U Dvou lip a Vinný butik. Nabídku téměř 20 odrůd vinař-
ství prezentuje v několika řadách. Například Ego, Collection 1508, 
Terroir morava, Grands Vins d’ Alfons Mucha aj. Návštěvníci jsou 
zváni na prohlídku zámku a řízené degustace. Vinařství v po-
sledních letech dosáhlo mimořádných úspěchů na tuzemských 
soutěžích Vinař roku a Vinařství roku, je sedminásobným vítězem 
prestižní soutěže Salon vín ČR a boduje na řadě zahraničních 
přehlídek a soutěží.

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC

Do výběru univerzitních vín 
společnost představila
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