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Náplavka
FARMÁŘSKÝ TRH
NÁPLAVKA
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ, PRAHA 2

SOBOTA 8:00 - 14:00
www.farmarsketrziste.cz/naplavka

Jiřák
FARMÁŘSKÝ TRH JIŘÁK
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PRAHA 3

STŘEDA 8:00 - 18:00
PÁTEK 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00
www.farmarsketrziste.cz/jirak
MAIL: info@ftpraha.cz
WEB: www.farmarsketrziste.cz
FACEBOOK: www.facebook.com/ftpraha

SÝROVÁ GASTRONOMIE
* Zapečené tousty s lanýžovým olejem, raclette sýrem, jarní
a červenou cibulkou s možností přidání choriza.
* Tradiční francouzský raclette
* Gratien, Bastion, Crottin, Rustique nebo Ravelin
– sýry francouzského typu od oceněného českého výrobce
* Kvalitní džemy českého výrobce s min. obsahem 80 % ovoce,
také bez přidaného cukru
SLOVINSKÁ A STŘEDOMOŘSKÁ GASTRONOMIE
* Bobiči - tradiční istrijská luštěninová polévka s pršutem
* Guláš z chobotnice - specialita dalmatských ostrovů
* Burgery z chobotnice
* Grilované kalamáry
* Frika - tradiční slovinský pokrm pastýřů - strouhané
brambory s pršutem a sýrem, zapečené v troubě
HUSÍ A VEPŘOVÁ GASTRONOMIE
* Pokrmy z pečených hus, uzená husí prsa, kaldoun, droby,
stehna, prsa apod.
* Husí roláda se zelím a knedlíkem
* Husí játra a výrobky z husích jater (paštiky, teriny, parfe)
* Burger s husím konfitem a zelím
* Husí rillette na chlebu
* Husí rillette a paštika
ZOBÁNÍ
* Smažené brambůrky z brambor, celeru a červené řepy
a farmářské bramboráčky.
* Ručně dělané bagety s čerstvou pomazánkou a domácím
vyuzeným lososem, škvarkové placky, ficelle se slaninou...
DOMÁCÍ LIKÉRY A LIHOVINY
* Staročeské likéry (kontušovka, kmínka, ořechovka, višeň
chilli, hruškovka, višeň), krkonošská medovina.
ZMRZLINA
* Jedinečná kopečková zmrzlina vlastní výroby
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Svatomartinské slavnosti už mají v kalendářích
gurmánů a milovníků vína pevně vyhrazené
místo. Tato tradice získává v posledních letech
u lidí stále větší oblibu, a to díky práci vinařů
a dobrému českému a moravskému vínu,
ale i díky tomu, že si s chutí dopřávají dozlatova upečených hus jako tradičního pokrmu.
V obou případech jde o kvalitní domácí produkty, které podporuji
a budu vždy podporovat. Jsem totiž přesvědčen, že by lidé měli
dávat přednost potravinám, které vzešly ze země, z níž sami
pocházejí, protože tím pomáhají udržení místního hospodářství
a zaměstnanosti a ještě se vlastně chovají ekologicky, kdy se
potraviny nemusí stěhovat z jednoho konce planety na druhý.
Ale zpět k vínu. Mladá vína z nové podzimní sklizně se pravidelně
11. listopadu ochutnávala již před staletími. Šlo o významnou
událost, protože pracemi na vinicích, ale i na dvoře a statku, kde
již byla celá úroda pod střechou, končil zemědělský rok.
Spojení otevírání Svatomartinských vín, jež vyrobili vinaři z hroznů
uzrálých na českých a moravských vinicích, s husími hody i dalšími
tuzemskými pochutinami, jak je nabízejí slavnosti na Náplavce, je
trend, který Ministerstvo zemědělství plně podporuje. Navíc tím,
že se konají v centru Prahy, stávají se přitažlivými i pro zahraniční
návštěvníky objevující kulinářské zajímavosti naší země. Patří tak
k akcím, které jsou v souladu s politikou Ministerstva zemědělství
zaměřenou na podporu typických produktů České republiky. Také
proto jsem nad ní převzal záštitu.

Vážení a milí hosté Svatomartinských slavností!
Svátek svatého Martina společně slavíme
již po čtvrté a samozřejmě tradičně, a sice
ochutnávkou vín letošního ročníku, mladých
(Svatomartinských) vín z Čech a Moravy.
Svatomartinská vína si vedou čím dál tím lépe
a rok od roku se jejich produkce zvedá. Letos to bude nepochybně
více, než dva miliony naplněných lahví Svatomartinským vínem.
Z bílých odrůd můžete na dnešních slavnostech ochutnávat
Müller Thurgau, Veltlínské červené rané (tzv. „Večerku“) a Muškát
moravský, z růžových a červených odrůd pak Svatovavřinecké
a Modrý Portugal a také Zweigeltrebe rosé. Degustací mladých
vín můžete mimo jiné posoudit, jaký bude letošní ročník klasických
(tichých) vín. Obecně lze říci, že pro výrobu Svatomartinských
vín jsou vhodnější rané odrůdy révy vinné, které relativně brzo
dosahují dostatečné zralosti, aby z nich vinaři stihli včas připravit
kvalitní víno. Mezi Svatomartinskými víny naleznete jak jedno
odrůdová vína, tak i tzv. cuvée, což je víno vyrobeno z více odrůd.
Přeji vám skutečný zážitek na slavnosti, Svatomartinská vína si
dobře vychutnejte a pijte s rozumem!
Jiří Sedláček
předseda Archetyp, z. s.

Marian Jurečka
ministr zemědělství
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jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2014

Mladé víno

Polosuché

Ne

02

Cuvée Martin

2014

Mladé víno

Polosuché

Ne

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Muškát
moravský

2014

Zemské

Suché

Ne

03

Svatovavřinecké
rosé

2014

Mladé víno

Polosuché

Ne

02

André

2014

Zemské

Suché

Ne

04

Sauvignon

2014

Moravské
zemské

Polosuché

Ne

03

André rosé

2014

Zemské

Suché

Ne
05

Děvín

2014

Moravské
zemské

Polosuché

Ne

odrůda

01

poř. č.

dle zbytkového
cukru

odrůda

01

poř. č.

ročník

VINAŘSTVÍ
HELENA BEDNAŘÍKOVÁ 
ADRESA
Nádražní 50, 691 06 Velké Pavlovice
TELEFON MOBIL
+420 723 030 669
E-MAIL
bednarikova.helena@seznam.cz
WEB
www.vinarstvihelena.cz

jakostní třída

VINAŘSTVÍ
BUCHTOVI 
ADRESA
Slávy Horníka 16a, 150 00 Praha 5
TELEFON PEVNÁ LINKA
+420 226 238 989
E-MAIL
info@dobrevinarstvi.cz
WEB
www.dobrevinarstvi.cz

VINAŘST VÍ HELENA

02

ročník

VINAŘST VÍ BUCHTOVI

01

O vinařství:
Malé rodinné vinařství z Velkých Pavlovic.
Vína jsou vyráběna pouze z vlastních, ručně sbíraných hroznů
tradičními postupy za použití moderních technologií pro šetrné
zpracování – kvašení s kontrolovanou teplotou v nerezových tancích,
zrání v láhvích. Pěkná až výjimečná vína, jež se pravidelně umisťují
v prestižních národních i mezinárodních soutěžích. Internetový
obchod www.DobreVinarstvi.cz dodá vína do druhého dne kamkoliv
po ČR a Slovensku.

O vinařství:
Malé rodinné vinařství z Velkopavlovické podoblasti, zaměřené na
odrůdová vína bílá, růžová a červená z vlastní produkce. Majitelka
vinařství zpracovává svoje hrozny a částečně hrozny z nasmlouvaných vinic ve svém vinařství a výsledkem jsou moravská vína plná
slunce, vložené lásky a starostlivosti o příjemný zážitek strávený
při konzumaci těchto vín.
Ostatní vína:
Chardonnay 2013 moravské zemské polosuché
Muškát moravský 2013 moravské zemské polosladké
Cuvée Helena 2013 moravské zemské polosladké
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02

Zweigeltrebe
rosé

2014

Moravské
zemské
mladé víno

Suché

Ano

2014

Moravské
zemské
mladé víno

Suché

ročník

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Chardonnay

dle zbytkového
cukru

01

O vinařství:
Vinařství Čech – to je vlastně polovina dříve velmi úspěšné vinařské
firmy ČEBAV, která byla ověnčena vavříny z mnoha tuzemských
i zahraničních soutěží. Sklepmistr a spolumajitel Jan Čech dokázal
svými víny vynést tuto firmu na pomyslný vinařský Olymp.

jakostní třída

VINAŘSTVÍ
ČECH, s. r. o.
ADRESA
Chalupy 25, 691 53 Tvrdonice
TELEFON MOBIL
+420 775 743 273
E-MAIL
vinarstvicechpraha@seznam.cz
WEB
www.vinoztvrdonic.cz

odrůda

poř. č.

VINAŘST VÍ VÁCLAV ČECH

03

Ostatní vína:
Chardonnay 2014 mladé víno suché
Zweigeltrebe rosé 2014 mladé víno suché
Ryzlink vlašský 2013 kabernet suché
Tramín červený 2013 výběr z hroznů polosuché
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr suché
Rulandské šedé 2013 pozdní sběr suché
Hibernal 2013 pozdní sběr polosuché
Cabernet Sauvignon 2012 výběr z hroznů polosladké
Neronet 2013 pozdní sběr suché
Cabernet Sauvignon 2012 výběr z hroznů suché

Ano

Když se v roce 2010 oba původní majitelé rozhodli, že každý z nich
půjde svou vlastní cestou, vzniklo toto naše ryze rodinné vinařství
a firma se přejmenovala na Vinařství Čech. Prakticky nic se v ní
nezměnilo, provozovna i sklepmistr zůstali stejní. Na jaře 2011
podlehl těžké nemoci majitel a sklepmistr Jan Čech a pomyslné
žezlo převzal syn Petr. Svými víny ročníku 2010 i 2011 dokázal,
že měl v osobě svého otce vynikajícího učitele, protože tato vína
získala zatím nejvíce ocenění v historii celé firmy. Ať už to byl Král
vín 2011, kde jsme měli třetí nejlepší kolekci vín, nebo mezinárodní
soutěž AWC Vienna 2011. Stali jsme se také nejúspěšnějším
účastníkem poslední světové soutěže v loňském roce TERRAVINO
2011 konané v Izraeli pod patronátem OIV. V zahraničí jsme bodovali i v roce 2012 – medaile jsme si přivezli z prestižních soutěží
např. z Francie, USA, Belgie, Německa, Rakouska.
Provozovna naší firmy, postavená v roce 2000, se nachází na
okraji Tvrdonic. Je vybavena nejmodernější vinařskou technologií.
Hospodaříme na zhruba 20 ha vlastních vinohradů. Zaměřujeme
se především na vysoce kvalitní přívlastková vína.
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VINAŘST VÍ HRUŠKA

04

VINAŘSTVÍ
VINOHRADSKÁ VINÁRNA s. r. o. 
ADRESA
Sázavská 24, 120 00 Praha 2
TELEFON MOBIL
+420 724 343 052
E-MAIL
rose@vinohruska.cz
WEB
www.vinohruska.cz

O vinařství:
Ve VÍNO HRUŠKA obhospodařujeme téměř 40 ha vinic v malebné
vinařské obci Blatnička a stále využíváme místního terroir k výrobě
kvalitních a odrůdově charakteristických vín z této oblasti. Naším
cílem je maximální spokojenost zákazníků, a proto zpestřujeme
sortiment moravských vín také víny ze zahraničí.
Pro uspokojení potřeb všech našich zákazníků ve vinotékách
VÍNO HRUŠKA naleznete široký sortiment doplňků a doplňkových
produktů, které umocňují zážitek z vína.

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2014

Jakostní

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
rosé

2014

Jakostní

Polosuché

Ano

03

Modrý Portugal

2014

Jakostní

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník









Ostatní vína:
Tramín červený 2013 pozdní sběr polosladké
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr suché
Hibernal 2013 pozdní sběr suché
Rulandské bílé 2013 pozdní sběr suché
Cabernet Moravia barrique 2013 zemské suché
Rulandské šedé 2013 jakostní suché
Sylvánské zelené 2013 jakostní polosuché
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VINAŘSTVÍ
KONEČNÝ
ADRESA
U Hazuzky 255, 696 15 Čejkovice
TELEFON MOBIL
+420 777 844 000
E-MAIL
info@vinarstvi-konecny.cz
WEB
www.vinarstvi-konecny.cz

03

Modrý Portugal

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

02

Zweigeltrebe
rosé

Vína vyrábíme moderními technologiemi, jako jsou 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.

dle zbytkového
cukru

Mülller Thurgau

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.

jakostní třída

01

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

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

odrůda

poř. č.

VINAŘST VÍ KONEČNÝ

05

Ostatní vína:
Veltlínské zelené 2013 pozdní sběr suché
Rulandské šedé 2013 pozdní sběr polosuché
Tramín červený 2013 pozdní sběr polosuché
Dornfelder 2013 pozdní sběr suché
Neronet 2013 pozdní sběr suché
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přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Svatovavřinecké
rosé

2014

Zemské

Suché

Ano

02

Modrý Portugal

2014

Zemské

Suché

Ano

03

Müller Thurgau

2014

Zemské

Suché

Ano

04

Veltlínské
červené

2014

Zemské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

dle zbytkového
cukru

O vinařství:
Firmu založil vlastními prostředky Tomáš Krist v roce 1996
a navázal tím na rodinnou tradici. Od začátku si stanovil jasný
cíl: stát se absolutní špičkou. Sídlí v obci Milotice nedaleko Kyjova,
kde hospodaří na 12 ha vlastních vinic. Z ročníku 2000 uvedl na
trh prvních pět vín, z ročníku 2001 už jich bylo patnáct. V současné
době nabízí přes padesát druhů lahvových vín. Vinařství používá
jak hrozny z vlastní produkce, tak hrozny nakoupené většinou od
rodinných příslušníků. O vysoké kvalitě svědčí mnoho ocenění
ze soutěží a výstav v ČR a po celém světě. Od roku 2007 vína
pravidelně figurují mezi nejlepšími víny světa /katalog 1000 Vins du
Munde/.

jakostní třída

VINAŘSTVÍ
KRIST
ADRESA
696 05 Milotice 224
TELEFON MOBIL
+420 728 316 956
E-MAIL
vinokristpraha@seznam.cz
WEB
www.vinarstvikrist.cz

ročník

VINAŘST VÍ KRIST

06

Zde na Slavnostech Svatomartinských vín a pečené husy na Náplavce budeme představovat vína SVATOMARTINSKÁ + novou
edici kabinetních vín.
Kabinetům vévodí Rulandské šedé a Rulandské modré /obě zlatá
medaile PARIS 2014/ a Muškát /zařazen mezi nejlepších 1000 vín
světa 2013/.
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ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

02

Modrý Portugal
rosé

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

2014

Zemské

Suché

02

Modrý Portugal

2014

Zemské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal
Claret

2014

Zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2014

Zemské

Suché

Ano

odrůda

Müller Thurgau

poř. č.

01

Ostatní vína:
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr suché
Aurelius 2013 pozdní sběr polosuché
Hibernal 2013 pozdní sběr polosladké
Pálava 2013 výběr z hroznů polosladké
O vinařství:
Jsme rodinné vinařství z Velkých Bílovic, které již více než deset
let dodává kvalitní jakostní a přívlastková vína do oblasti české
gastronomie.
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odrůda

01

dle zbytkového
cukru

Ano

jakostní třída

poř. č.

VINAŘSTVÍ
VINAŘSTVÍ MADĚŘIČ, spol. s r. o.
ADRESA
Prušánská 318, 691 01 Moravský Žižkov
TELEFON MOBIL
+420 777 203 822
E-MAIL
jchromecek@gmail.com
WEB
www.vinarstvimaderic.cz

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

VINAŘSTVÍ
KUBÍK
ADRESA
Široká 1364, 691 02 Velké Bílovice
TELEFON MOBIL
+420 774 432 012
E-MAIL
jan.vorba@vinarstvikubik.cz
WEB
www.vinarstvikubik.cz

VINAŘST VÍ MADĚŘIČ

08

ročník

VINAŘST VÍ KUBÍK

07

Ostatní vína:
Veltlínské zelené 2013 pozdní sběr suché
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr suché
Sauvignon 2013 pozdní sběr suché
Chardonnay 2013 pozdní sběr sladké
Pálava 2013 pozdní sběr polosladké
Rulandské šedé 2013 pozdní sběr polosladké
Dornfelder 2013 pozdní sběr suché
O vinařství:
Rodinné vinařství z Moravského Žižkova známé mezi milovníky
vína svými přívlastkovými víny a sekty. V současné době s produkcí
250 tisíc lahví ročně.
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2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

O vinařství:
Historie rodinného vinařství Pavla Bindera spadá do roku 1999.
Sídlí v obci Rakvice ve Velkopavlovické oblasti, nyní obhospodařuje
8 ha vinic. Všechny se nacházejí v katastru obcí Rakvice, Přítluky
a Velké Bílovice. Filozofií rodinného vinařství Pavla Bindera je
vyrábět vysoce kvalitní vína menších šarží z ekologicky pěstovaných
hroznů s minimem zásahů a síření během vinifikace. Vína jsou
vytvořena v souladu s přírodou, přechod z klasického ošetřování
vinice na ekologické byl zahájen v roce 2008 a v roce 2011 získal
vinař Pavel Binder již první certifikace na takto vyráběná vína.
Mezi speciality patří výroba hroznového bio-moštu.
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přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Zweigeltrebe
rosé

dle zbytkového
cukru

02

jakostní třída

Ano

01

Muškát
moravský

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

02

Veltlínské
červené rané

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

03

Müller Thurgau

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

05

Modrý Portugal

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

Suché

odrůda

Moravské
zemské

VINAŘSTVÍ
VINAŘSTVÍ PRATH – ZUZANA PRÁTOVÁ
ADRESA
Horní 31, 696 21 Josefov
TELEFON MOBIL
+420 773 611 717
TELEFON PEVNÁ LINKA
+420 518 372 156
E-MAIL
pratova@centrum.cz
WEB
www.prath.cz

poř. č.

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2014

ročník

Müller Thurgau

odrůda

01

poř. č.

dle zbytkového
cukru

VINAŘSTVÍ
PAVEL BINDER, RODINNÉ VINAŘSTVÍ 
ADRESA
Hřbitovní 570, 691 03 Rakvice
TELEFON MOBIL
+420 776 306 857
E-MAIL
binderhynek@seznam.cz
WEB
www.pavelbinder.cz

VINAŘST VÍ PRATH

10

jakostní třída

VINAŘST VÍ PAVEL BINDER

09

O vinařství:
Vinařství Prath – Zuzana Prátová se nachází v oblasti Slovácka,
ve vesnici Josefov u Hodonína. Hospodaří na vinicích o rozloze
10 ha, a to v jedné z nejlepších poloh zdejšího okolí, ve viniční
trati Kukvička. Důraz je kladen hlavně na kvalitu hroznů a velmi
šetrné obhospodařování vinic v rámci integrované produkce.
Vinařství se zaměřuje na výrobu špičkových odrůdových jakostních
a přívlastkových vín, ledových a slámových. Zrání bílých vín probíhá
v nerezových nádobách, červená vína zrají v dubových sudech.
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VINAŘST VÍ POLIVKA WINERY

11
O vinařství:
Polivka Winery je mladé perspektivní vinařství, které využívá
moderní technologie a klade velký důraz na nové poznatky
v oblasti enologie, ale také nezapomíná na zkušenosti a znalosti
našich předků. Obhospodařujeme vlastní vinice, ale i vinice pronajaté. V příštích letech budeme ještě přisazovat. Přistupujeme
šetrně ke zpracování hroznů a vína tvoříme pro naše zákazníky.
V našem portfoliu naleznete klasická jakostní vína, pozdní
sběry, ale především se zaměřujeme na Barrique a Sur-lie vína.
Samozřejmostí je posezení v našem sklípku s řízenou degustací.
Děláme i svatební vína, firemní vína a slavnostní vína.

VINAŘSTVÍ
POLIVKA WINERY
ADRESA
Brněnská 377, 691 63 Velké Němčice
TELEFON MOBIL
+420 777 080 589
E-MAIL
lukas@polivkawinery.cz
WEB
www.polivkawinery.cz




2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Svatovavřinecké

dle zbytkového
cukru

02

Müller Thurgau

jakostní třída

01

odrůda

poř. č.



Ostatní vína:
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr suché
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr Barrique Sur-lie suché
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr polosladké
Hibernal 2013 pozdní sběr polosladké
Růžová vína
Princess Jane 2013 moravské zemské suché
Cabernet Sauvignon 2013 jakostní odrůdové polosladké
Cuvée claret 2013 moravské zemské polosladké













Červená vína
Cabernet Sauvignon 2013 moravské zemské polosladké
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dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2014

Mladé víno

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2014

Mladé víno

Suché

Ano

03

Veltlínské
červené rané

2014

Mladé víno

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2014

Mladé víno

Suché

Ano

05

Svatovavřinecké
červené

2014

Mladé víno

Suché

Ano

06

Modrý Portugal

2014

Mladé víno

Suché

Ano

07

Zweigeltrebe
rosé

2014

Mladé víno

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

jakostní třída

VINAŘSTVÍ
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
www.nalok.cz/farmy/rodinne-vinarstvi-rodiny-machovych

ročník

VINAŘST VÍ MACH

12

O vinařství:
Malé (snad ještě menší, než byste čekali, až by se dalo říci mikro), rodinné vinařství a sadařství obhospodařované tradičním,
ručním způsobem na sprašových až jílovitých půdách s částečně
břidlicovým podložím 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 nádob (fermentačních) 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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přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

ročník

2014

dle zbytkového
cukru

Zweigeltrebe
– klaret

jakostní třída

01

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.

VINAŘSTVÍ
RAUŠ
ADRESA
Vídeňská 230/6, 692 01 Mikulov
TELEFON MOBIL
+420 733 537 854
E-MAIL
polisensky@vinarstviraus.cz
WEB
www.vinarstviraus.cz

odrůda

Pozdní sběr

VINAŘST VÍ RAUŠ

13

Moravské
zemské

Suché

Ano

Ostatní vína:
Chardonnay 2013 pozdní sběr suché
Alibernet rosé 2013 výběr z hroznů polosuché
Rulandské šedé 2012 výběr z hroznů polosladké
Neuburské 2012 výběr z hroznů polosladké
Chardonnay 2012 výběr z hroznů polosladké
Rulandské modré – klaret 2012 výběr z hroznů polosladké
Cuvée 1000 & 1, 2012 výběr z hroznů suché

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 Lukáš Polišenský – náš sommeliér
a nadějný budoucí vinař (učeň Miroslava Rauše) získal jedno
z čelních míst na Mistrovství ČR v sabrage. Jsme vinařství s roční
produkcí 18 000 lahví a viničními tratěmi rozpínajícími se nad
oběma břehy největšího moravského rybníku Nesyt.
„Dostaňte se do Rauše, právě s víny od Rauše!“
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2014

České zemské
mladé víno

Suché

Ano

03

Müller Thurgau

2014

České zemské
mladé víno

Suché

Ano

04

Rulandské
modré rosé

2014

České zemské
mladé víno

Suché

Ano

O vinařství:
Viniční trať Salabka se rozkládá na ploše něco málo přes 4,5 ha
na JZ svahu mezi Trojou a Bohnicemi, na pravém břehu Vltavy,
tam kde řeka opouští hlavní město Prahu, protéká mezi Trojským zámkem, Zoologickou zahradou a Císařským ostrovem
a kde můžete spatřit i poslední peřeje na Libušině Vltavě. Dnes
je největší vinicí v Praze. Její přitažlivost umocňuje bezprostřední
blízkost Botanické zahrady v Praze se subtropickým skleníkem
Fata Morgana.

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Svatovavřinecké

dle zbytkového
cukru

02

01

Müller Thurgau

2014

Moravské
zemské
odrůdové

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
červené

2014

Moravské
zemské
odrůdové

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
růžové

2014

Moravské
zemské
odrůdové

Suché

Ano

ročník

Ano

odrůda

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Suché

poř. č.

dle zbytkového
cukru

České zemské
mladé víno

ročník

2014

odrůda

Muškát
moravský

Pozdní sběr

01

jakostní třída

VINAŘSTVÍ
ŠABATA, Miroslav Sedláček – Víno MaM
ADRESA
Sudoměřská 19, 130 00 Praha 3
TELEFON MOBIL
+420 602 282 240
E-MAIL
vladimir.sabata@seznam.cz
WEB
www.vinarstvisabata.cz

VINAŘSTVÍ
SALABKA
ADRESA
K Bohnicím 57/2, 171 00 Praha 7 – Troja
TELEFON MOBIL
+420 778 036 602
E-MAIL
vinarstvi@salabka.cz
WEB
www.salabka.cz
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VINAŘST VÍ ŠABATA

15

jakostní třída

VINAŘST VÍ SALABKA

14

O vinařství:
Základním zdrojem pro produkci vín našeho vinařství jsou
vinice okolo Přítlucké hory (292 m. n. m.), která dominuje
obcím Zaječí, Přítluky a Rakvice. Vinařství se specializuje na
výrobu přívlastkových vín, červených vín vyráběných technologií
samotoků, a na mladá Svatomartinská vína.
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2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe
rosé

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

Müller Thurgau

odrůda

01

poř. č.

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Ostatní vína:
Rulandské šedé 2013 pozdní sběr suché
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr suché
Tramín 2013 pozdní sběr suché
Hibernal 2013 pozdní sběr suché
Malverina 2013 pozdní sběr suché
Sauvignon 2011 výběr z hroznů sladké
André rosé 2012 pozdní sběr polosladké
Svatovavřinecké 2013 pozdní sběr suché
Agni 2013 kabinetní suché
Rulandské modré 2012 výběr z hroznů polosuché
André 2012 pozdní sběr suché

dle zbytkového
cukru

VINAŘSTVÍ
VÁCLAV ŠALŠA
ADRESA
Koliba 2355/22, 697 01 Kyjov
TELEFON MOBIL
+420 602 130 680
E-MAIL
libor@locaste.cz
WEB
www.vinarstvi-salsa.cz

jakostní třída

VINAŘST VÍ VÁCLAV ŠALŠA

16

O vinařství:
Rodinné vinařství, které navazuje na dlouholeté rodinné vinařské
tradice (první dochované zmínky sahají do roku 1796) produkuje
vysoce kvalitní odrůdová vína s typickým charakterem a svěžestí
pro vinařskou oblast Slovácko. Na celkem 16 ha starších či
mladých vinic lze nalézt odrůdy Sauvignon, Chardonnay, André,
Tramín, Hibernal, Malverinu, Rulandské šedé, Muškát, Irsai Oliver, Pálavu, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Solaris a Laurot.
Vinařství se zaměřuje na výrobu přívlastkových vín, která dodává
do prestižních restaurací a hotelů.
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O vinařství:
Vinařství Šmerák sídlí v obci Hrušky, která leží nedaleko Břeclavi
v oblasti Podluží. Jiří Šmerák navazuje svou činností na zkušenosti
předchozích generací rodinných vinařů. Výměra vinohradů je
6 hektarů, z nichž 4 hektary jsou mladé výsadby. Odrůdové složení
vinic zahrnuje všechny hlavní odrůdy oblasti – z nichž nejznámější
a oblastně nejtypičtější jsou zajisté Veltlínské zelené, skupina
rulandských vín a z červených pak Frankovka a Modrý Portugal.
Vinařství produkuje vína jakostní i přívlastková všech kategorií.
Vinice při poskytované intenzivní péči produkují natolik kvalitní hrozny, že je možné vína přívlastková vyrábět každoročně,
v obzvlášť příznivých letech se jedná i o nejvyšší typy přívlastků.

Suché

Ano

02

Müller Thurgau

2014

Zemské

Suché

Ano



03

Modrý Portugal
rosé

2014

Zemské

Suché

Ano



04

Modrý Portugal

2014

Zemské

Suché

Ano



ročník

Zemské

odrůda

01 Muškát Moravský 2014

poř. č.

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



dle zbytkového
cukru

VINAŘSTVÍ
JIŘÍ ŠMERÁK
ADRESA
U hřiště 507, 691 56 Hrušky
TELEFON MOBIL
+420 777 007 453
E-MAIL
jirka@smerak.cz
WEB
www.smerak.cz

jakostní třída

VINAŘST VÍ VÁCLAV ŠMERÁK

17

Ostatní vína:
Frankovka 2012 pozdní sběr suché
Sauvignon 2013 pozdní sběr polosladké
Sylvánské zelené 2013 pozdní sběr polosladké
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VINAŘST VÍ VINIP

18

VINAŘSTVÍ
VINIP – Neoklas Šardice 
ADRESA
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4
TELEFON MOBIL
+420 775 249 653
E-MAIL
info@vinip.cz
WEB
www.vinip.cz

O vinařství:
Jsme velkoobchod se širokou nabídkou lahvových i sudových vín,
dárkových kazet, obalů na vína a dalších produktů, poskytujeme
kompletní servis pro gastronomii a maloobchod. Mezi naše zákazníky patří jak velké sítě restaurací, cateringových společností
a firem, tak menší restaurace a soukromí odběratelé. Dokážeme
vyhovět i Vám – zkuste a uvidíte.



jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
rosé

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

04

Modrý Portugal

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník










Ostatní vína:
Rulandské šedé jakostní polosuché
Neronet jakostní suché
Tramín výběr z hroznů polosuché
Rulandské modré pozdní sběr polosladké
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VINAŘST VÍ MIKULOV

19

VINAŘSTVÍ
VINNÝ SKLEP A PENZION MIKULOV, s. r. o. 
ADRESA
Vídeňská 256/20, 692 01 Mikulov
TELEFON MOBIL
+420 775 321 330
E-MAIL
vinny.sklep.mikulov@seznam.cz

O vinařství:
Jedno z dnes již ojedinělých mikrovinařství s velmi omezenou
produkcí postačující nejen pro provoz našeho gastrozařízení
„penzion“, tedy spíše sklípku, s příjemným posezením.
Jedná se o výhradně ruční zpracování bez použití technických
pomůcek upřednostňující selský styl zpracování a výroby tak, jak
to po dlouhá léta dělali mniši piaristického kláštera.

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

02

Svatovavřinecké
rosé

jakostní třída

01

Zweigeltrebe
– klaret

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

odrůda

poř. č.



Ostatní vína:
Zweigeltrebe – klaret 2013 pozdní sběr suché
Děvín 2012 pozdní sběr suché
Alibernet 2012 výběr z hroznů suché
Veltlínské zelené 2013 pozdní sběr suché
Rulandské šedé 2013 výběr z hroznů polosuché
Zweigeltrebe 2012 výběr z hroznů polosladké
Tramín červený 2012 výběr z hroznů polosladké
Ryzlink vlašský 2008 výběr z cibéb sladké
Rulandské šedé 2010 slámové víno sladké
Alibernet 2011 výběr z hroznů suché
Svatovavřinecké 2013 moravské zemské polosuché
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dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2014

Jakostní

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
rosé

2014

Jakostní

Suché

Ano

03

Modrý Portugal

2014

Jakostní

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

jakostní třída

VINAŘSTVÍ
VÍNO BLATEL, a. s.
ADRESA
696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 855
TELEFON MOBIL
+420 606 625 139
E-MAIL
z.sirovy@seznam.cz
WEB
www.blatel.cz

ročník

VINAŘST VÍ BLATEL

20



Ostatní vína:
Tramín 2013 jakostní suchý
Chardonnay 2013 jakostní polosladké
Ryzlink rýnský 2013 jakostní
Zweigeltrebe rosé 2013 jakostní suché
Merlot rosé 2013 jakostní polosuché
Merlot 2013 jakostní suché
Rulandské šedé 2013 pozdní sběr polosuché
Rulandské bílé 2012 VOC polosladké
Muškát moravský 2012 pozdní sběr polosuché
Kerner 2013 pozdní sběr polosladké
Rulandské modré klaret 2011 výběr z hroznů suché
Frankovka 2011 výběr z bobulí polosuché
O vinařství:
Společnost VÍNO BLATEL, a. s., byla založena v roce 1990 a ve své
činnosti se zaměřuje na zpracování hroznů a výrobu a prodej vína.
Sídlo společnosti je v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, v kraji
s mimořádně příznivými podmínkami pro pěstování vinné révy.
Víno se v této obci pěstuje na rozloze 284 ha, z čehož společnost
obhospodařuje 189 hektarů. Vinařské lokalitě vévodí proslulé
místo poutí u Sv. Antonína.
Mezi hlavní odrůdy, které ve vinicích převládají, patří Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Rulandské bílé a Chardonnay. Společnost je
největším tuzemským pěstitelem odrůdy Merlot. Víno této odrůdy
bývá často oceňováno na prestižních výstavách.
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VINAŘST VÍ MASAŘÍK

21

VINAŘSTVÍ
VÍNO MASAŘÍK
ADRESA
K Mazánku 824, 68708 Buchlovice
TELEFON MOBIL
+420 606 714 041
E-MAIL
info@vino-masarik.cz
WEB
www.vino-masarik.cz

O vinařství:
Vinařství Víno Masařík vyjma vlastní produkce zastupuje i Vinařství
rodiny Cíchovy, Vinařství Vyskočil z Blatnice pod Sv. Antonínkem
a Vinařství Masaryk ze Skalice (Slovensko).
Naše a námi zastoupená vinařství při procesu výroby vína nepoužívá
žádnou chemii, neodbourává kyseliny, nepoužívá ušlechtilé kvasinky.
Používá výhradně autochtonní kvasinky izolované ze starých blatnických vinic.
Naše vína nejsou vždy stejná, nejsou tuctová, nejsou velkých šarží. Vážíme
si těch, kteří dokáží ocenit rozmanitost vín v jednotlivých ročnících.

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2014

Mladé víno

Suché

Ne

02

Irsai Oliver

2014

Svätokatarínske

Suché

Ne

03

Müller Thurgau

2014

Svätokatarínske

Suché

Ne

04

Muškát
moravský

2014

Svätokatarínske

Suché

NE

05

Sauvignon

2014

Svätokatarínske

Suché

Ne

06

Veltlínské zelené

2014

Svätokatarínske

Suché

Nev

01

odrůda

Cuvée
Müller Thurgau
x Veltlínské
červené rané

poř. č.

ročník
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VINAŘST VÍ ZAPLETAL
dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

O vinařství:
Malé rodinné vinařství zabývající se pěstováním tradičních
i novějších odrůd révy vinné. Vyrábíme přívlastková vína z hroznů
vlastní produkce. Nabízíme řízenou degustaci v našem sklípku
s možností prohlídky vinic, vína pro firmy, biovína.

jakostní třída

Ano

ročník

Suché

01

Müller Thurgau

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe
rosé

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal

2014

Svatomartinské

Suché

Ano

odrůda

Moravské
zemské

poř. č.

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2014

VINAŘSTVÍ
ZAPLETAL
ADRESA
Slíny 1380, 691 02 Velké Bílovice
TELEFON MOBIL
+420 777 203 822
E-MAIL
jchromecek@gmail.com

dle zbytkového
cukru

Svatovavřinecké
rosé

ročník

VINAŘSTVÍ
MAREK ŠTÝBL – VITIS MORAVIA
ADRESA
Křepice 50, 691 65 Křepice
TELEFON MOBIL
+420 732 183 261
E-MAIL
marek.stybl@seznam.cz
WEB
www.vitismoravia.cz

jakostní třída

01

23

odrůda

poř. č.

VINAŘST VÍ VITIS MORAVIA

22

Ostatní vína:
Sauvignon 2012 pozdní sběr polosuché
Veltlínské zelené 2012 pozdní sběr suché
Aurelius 2012 pozdní sběr polosladké PS
Dornfelder 2012 pozdní sběr suché
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O vinařství:
Základním zdrojem pro produkci vín našeho vinařství jsou
vinice okolo Přítlucké hory (292 m. n. m.), která dominuje obcím
Zaječí, Přítluky a Rakvice. Vinařství se specializuje na výrobu
přívlastkových vín, červených vín vyráběných technologií samotoků
a na mladá Svatomartinská vína.
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přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2014

Jakostní
odrůdové

Suché

Ano

02

Modrý Portugal
červený

2014

Jakostní
odrůdové

Suché

Ano

03

Muškát
moravský

2014

Jakostní
odrůdové

Polosuché

Ne

04

Chardonnay

2014

Jakostní
odrůdové

Polosladké

Ne

05

Tramín červený

2014

Jakostní
odrůdové

Polosuché

Ne

ročník

Müller Thurgau

odrůda

01

poř. č.

dle zbytkového
cukru

VINAŘSTVÍ
ZD SEDLEC, Miroslav Sedláček – Víno MaM
ADRESA
Sudoměřská 19, 130 00 Praha 3
TELEFON MOBIL
+420 774 566 079
E-MAIL
dragounova@zdsedlec.cz, sedlacek@skoupil.com
WEB
www.zdsedlec.cz

jakostní třída

VINAŘST VÍ SEDLECKÁ VÍNA

24
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O vinařství:
ZD Sedlec patří k tradičním výrobcům kvalitních přívlastkových vín,
která se rodí v nádherném regionu v okolí Mikulova a největšího
moravského rybníku Nesyt. Naše vína byla podávána na slavnostních tabulích pro anglickou královnu Alžbětu II. i Hillary Clintonovou, manželku někdejšího amerického prezidenta. Naší snahou je
především to, aby vína byla v souznění se zdejším terroir a naplno
vynikla jejich poetika.
Zemědělské družstvo Sedlec bylo založeno v roce 1950 a navázalo na
historickou tradici pěstování vinné révy v Sedleci, kdy první písemná
zmínka o zdejších vinicích sahá do roku 1414. Důležitým milníkem v naší
historii je rok 1980 a nástup Ctirada Králíka do funkce sklepmistra.
Po transformaci družstva v roce 1991 začíná nová éra podniku
s výraznou orientací na výrobu vína. Postupnou pečlivou výsadbou
mladých vinic jsme dosáhli až dnešní výměru čítající 125 hektarů.
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VINAŘSTVÍ
ŽŮREK
ADRESA
696 47 Žeravice 327
TELEFON MOBIL
+420 602 356 253
E-MAIL
vinozurek@seznam.cz
WEB
www.vinozurek.cz

04

Modrý Portugal

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

03

Svatovavřinecké
rosé

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.

dle zbytkového
cukru

02

Muškát
moravský

O vinařství:

jakostní třída

01

Veltlínské
červené rané

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

2014

Moravské
zemské

Suché

Ano

2014

Moravské
zemské

Suché

Ne

2014

Moravské
zemské

Suché

Ne

ročník

odrůda

poř. č.

VINAŘST VÍ ŽŮREK

25

Ostatní vína:
Sylvánské zelené 2013 jakostní polosuché
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr polosuché
Tramín červený 2013 pozdní sběr polosuché
Dornfelder 2013 pozdní sběr suché

Dnešní majitel firmy Stanislav Žůrek ml. 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 vychození základní školy byl přijat na vinařskou školu ve Bzenci.
Během studia vyhrál dvakrát v soutěži Zenit v kategorii do 18 let titul
„mladý vinař“.
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