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Vinařství Kněží hora s.r.o. bylo založeno v roce 2012
a zaměřuje se výhradně na výrobu přívlastkových vín nejvyšší kvality,

z hroznů jihomoravských vinohradů.

Sídlo našeho vinařství se nalézá v Bzenci, v srdci jižní Moravy,
v oblasti proslulé pěstováním vinné révy již po dlouhá staletí.

Naše vína jsou zpracovávána pomocí nejmodernějších technologií
dle starých osvědčených postupů, což velmi kladně ovlivňuje

jejich vůni, chuť a všechny další vlastnosti,
kterými by měla kvalitní vína disponovat.

Výroba probíhá výlučně ve speciálních nerezových tancích,
červená vína dozrávají ve francouzských dubových sudech,

bílá jsou kompletně zpracovávána metodou řízeného kvašení.

Veškerá vína děláme se srdcem, s láskou k vínu,
a výsledná kvalita tomu také odpovídá.

O NÁS

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY
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29/14
MT

Odrůdu vyšlechtil Prof. Hermann Müller, původem ze švýcarského 
kantonu Thurgau v roce 1882.

Švýcarské synonymum této odrůdy je Riesling-Silvaner, dlouho 
se totiž předpokládalo, že jde o křížení odrůd Ryzlink rýnský 

a Sylvánské zelené, tedy Silvaner.

Ve skutečnosti se jedná o kombinaci odrůd Ryzlinku rýnského 
a Madlenky královské. Toto typické odrůdové víno by mělo mít 

světlou barvu se zelenožlutým odstínem, muškátovou vůní 
s ovocnými odstíny (kopřivově-broskvovými)

a svěží chutí s nižší aciditou.

Ve vůni a chuti můžeme hledat travnaté tóny, citrusové plody, 
muškát, angrešt, černý rybíz, broskev či grapefruit.

Vína odrůdy Müller Thurgau jsou vhodná ke každodennímu pití, 
k prosté stravě i ke konzumaci při společenské zábavě.

Hodí se k předkrmům, zeleninovým polévkám, k rybě, nebo 
například k bílým měkkým sýrům. Müller Thurgau je vhodný též do 

různých cuvée, zvláště s pozdně zrajícími odrůdami, které mívají 
nadměrný obsah kyselin.

Vyzrálé hrozny jsou výborné i k přímé konzumaci
díky své příjemné jemně muškátové chuti.

MÜLLER THURGAU

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

MORAVSKÉ

2014

ZEMSKÉ VÍNO
MÜLLER THURGAU

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO

2014
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

MÜLLER THURGAU 2014
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO
SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: KYJOV
viniční trať: CHOBOTY

č.šarže 29/14
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.12% obj.

0,75l
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RB

Jedná se o francouzskou odrůdu Pinot Blanc pocházející
z Burgundska. Její původní český název je Roučí bílé a vznikla 

jako pupenová mutace z odrůdy Rulandské šedé (Pinot Gris). 
Mezinárodní název skupiny „Pinot” vychází z francouzského slova 
„Pin” (Pinie; Borovice). Hrozen odrůd této skupiny je totiž poměrně 
malý, velmi kompaktní a svým vzhledem opravdu může připomínat 

šišku borovice pinie.

Na celém světě patří vína této odrůdy mezi klasická bílá vína. 
K tomu, aby byly splněny předpoklady pro takové ocenění,

nesmějí být výnosy příliš vysoké a vyzrálost hroznů musí být 
alespoň kolem kvality pozdního sběru.

Při nadměrném výnosu a nedozrálých hroznech jsou pak vína 
hrubá, tvrdá, prázdn a žádným ležením se již nezlepší.

Typická odrůdová vína jsou světle žlutá až zlatavě zelenožlutá.

Chuť je plná, dlouhotrvající, harmonická a elegantní.
Ve vůni a chuti můžeme hledat hrušky, broskev, červené ovoce, 

lískové oříšky, mandle, chlebovou kůrku, máslo, vanilku
nebo například citrusové plody či lipový květ.

Rulandské bílé víno lze podávat při slavnostnějších příležitostech,
nejlépe k bohatému výběru masitých jídel.

Odrůda nese název „Rulandské” po Johannu Seger Rulandovi, 
který se zasloužil o rozšíření této odrůdy v Německu. V Čechách 

se paradoxně označují všechny tři odrůdy Pinotu (Noir, Gris, Blanc) 
jako „Rulandské“, ačkoliv se Johann Seger Ruland zasloužil pouze 

o rozšíření odrůdy Pinot Gris, která se u nás ovšem pěstovala 
již  dávno před jeho narozením.

RULANDSKÉ BÍLÉ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

2013

RULANDSKÉ BÍLÉ

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem výběr z hroznů
RULANDSKÉ BÍLÉ 2013

POLOSLADKÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: MILOTICE
viniční trať: ŠIDLENY

zbytkový cukr 18,3 g/l
celkové kyseliny 6,7 g/l
č.šarže 5/13  E.č.j. 88H1-14/25
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13,5% obj.

0,75l
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Francouzská odrůda pocházející z oblasti Bordeaux,
nebo z vinařských oblastí na Loiře.

Nové genetické poznatky ukazují,
že vznikla křížením odrůd Chenin Blanc a Tramín.

V době vzniku byla považována za selekci divoké révy,
v současnosti nicméně patří k nekvalitnějším vínům

severních vinařských oblastí a ve světě se těší velké oblibě.

Typická odrůdová vína jsou světle zelenožlutá, intenzivně 
aromatická, kořenitá, s výraznější kyselinkou

a s vyšším obsahem alkoholu.

Ve vůni a chuti můžeme hledat ovoce s nádechem kopřiv.

Aromaticky výrazná a suchá vína Sauvignon jsou vhodná jako 
aperitiv či ke studeným předkrmům, ke chřestu a kozím sýrům.

Plnější a zralá vína jsou vhodná ke kořenitým jídlům,
k vařené šunce, k bílým masům se smetanovými omáčkami,

k rybám s výraznější úpravou nebo uzeným.
Výběry se výborně hodí ke sladkým dezertům.

Tato vína jsou vhodná k dlouhodobé archivaci.

SAUVIGNON

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2013

SAUVIGNON

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
SAUVIGNON 2013

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: STRÁŽNICE
viniční trať: HORNÍ HORY

zbytkový cukr 2,1 g/l
celkové kyseliny 7,1 g/l
č.šarže 6/13  E.č.j. 88H1-14/38
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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SGSAUVIGNON

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2013

SAUVIGNON

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

Francouzská odrůda pocházející z oblasti Bordeaux,
nebo z vinařských oblastí na Loiře.

Nové genetické poznatky ukazují,
že vznikla křížením odrůd Chenin Blanc a Tramín.

V době vzniku byla považována za selekci divoké révy,
v současnosti nicméně patří k nekvalitnějším vínům

severních vinařských oblastí a ve světě se těší velké oblibě.

Typická odrůdová vína jsou světle zelenožlutá, intenzivně 
aromatická, kořenitá, s výraznější kyselinkou

a s vyšším obsahem alkoholu.

Ve vůni a chuti můžeme hledat ovoce s nádechem kopřiv.

Aromaticky výrazná a suchá vína Sauvignon jsou vhodná jako 
aperitiv či ke studeným předkrmům, ke chřestu a kozím sýrům.

Plnější a zralá vína jsou vhodná ke kořenitým jídlům,
k vařené šunce, k bílým masům se smetanovými omáčkami,

k rybám s výraznější úpravou nebo uzeným.
Výběry se výborně hodí ke sladkým dezertům.

Tato vína jsou vhodná k dlouhodobé archivaci.
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
SAUVIGNON 2013

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: MIKULOVSKÁ
vinařská obec: DOLNÍ VĚSTONICE
viniční trať: U KAPLIČKY

zbytkový cukr 5,3 g/l
celkové kyseliny 7,0 g/l
č.šarže 8/13  E.č.j. 88H1-14/39
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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11/13
RRRYZLINK RÝNSKÝ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2013

RYZLINK RÝNSKÝ

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

Ryzlink rýnský byl na našem území
rozšířen řádem sv. Benedikta

již v 17. století a pěstuje se jak na Moravě,
tak i v Čechách.

Je typický pro Bzenec,
kde má své kořeny již více než 100 let.

Barva je obvykle světle zelenožlutá,
s přibývající zralostí se pak objevují
zlatavé odstíny a u výběrů z bobulí

až jantarové tóny.

Vůně je velmi rozmanitá a odvíjí se
od půdního typu vína či jednotlivého ročníku.

Ve víně můžeme nalézt svěží ovocnou vůni,
nádech lipového květu nebo také zemitou,

kořenitou vůni.

Hodí se ke studené kuchyni,
mořským plodům, rybím pokrmům

a bílým masům.

Vína této odrůdy jsou velmi vhodná pro archivaci.

-11-
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
RYZLINK RÝNSKÝ 2013

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: BZENEC
viniční trať: HORNÍ HORY

zbytkový cukr 8,4 g/l
celkové kyseliny 7,6 g/l
č.šarže 11/13  E.č.j. 88H1-14/18
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.12% obj.

0,75l

-12-



12/13
RV

Ryzlink vlašský je stará, pozdní moštová odrůda
bez jakéhokoliv příbuzenského vztahu k odrůdě Ryzlink rýnský.

Uvádí se, že tato odrůda vznikla ve Francii, odkud se rozšířila
do okolí Heidelbergu v Německu a později v 19. století

do oblasti Dolního Rakouska.

Tato vína se vyznačují vyšším obsahem kyselin,
které mohou být až ocelové. Při lepší vyzrálosti hroznů

a nižší sklizni jsou svěže pikantní a ve vyšších stupních 
přívlastkových vín působí příjemným zralým dojmem,

tvoříce harmonii se zbytkovým cukrem.

Typická odrůdová vína jsou světle zelenožlutá,
zahrnují širokou škálu vůní od vinné, příjemně květinové

s nádechem květu lípy, hořkomandlové nebo jablečné
až po medové tóny přívlastkových vín.

Mají plnou, harmonickou chuť, která osvěží příjemnými kyselinkami.

Suchá vína Ryzlinku vlašského se dobře uplatní jako aperitiv
ke studeným předkrmům a k celé paletě jídel jednoduché,

všední kuchyně. Hodí se k zeleninovým jídlům
i zeleninovým polévkám a bílým sýrům, k lehké úpravě ryb

či jemným paštikám, ale i k šunce nebo vepřové pečeni.

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2013

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

RYZLINK
VLAŠSKÝ

RYZLINK

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

VLAŠSKÝ

-13-
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
RYZLINK VLAŠSKÝ 2013

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: MIKULOVSKÁ
vinařská obec: DOLNÍ VĚSTONICE
viniční trať: POD PÁLAVOU

zbytkový cukr 4,5 g/l
celkové kyseliny 8,0 g/l
č.šarže 12/13  E.č.j. 88H1-14/7
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.12% obj.

0,75l
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Tato odrůda, jejíž název je odvozen od názvu
CHKO Pálava, byla vyšlechtěna panem Ing. Veverkou

ve Velkých Pavlovicích křížením odrůd
Tramín červený a Müller Thurgau.

Pálava je vhodná pro výrobu od jakostních
a výběrových vín až po výběr z hroznů a bobulí.

Typový charakter těchto vín je podobný vínům odrůdy
Tramín červený, ale kořenitá plnost bývá nižší

a naproti tomu acidita poněkud vyšší
kvůli příjemnému vyznění.

Vína bývají obvykle zlatožluté barvy.

Ve vůni jsou aromatické látky Tramínu (tedy růží)
doplněné o vanilkové tóny.

Chuť je plná, dlouhotrvající, jemnější harmonie.

Ve vůni a chuti můžeme hledat například koření,
muškát, vanilku či mandarinky.

Podává se k silněji kořeněným jídlům,
paštikám, sladkým úpravám masa

či k jemným ovčím nebo kozím sýrům.

PÁLAVA

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

2013

PÁLAVA

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem výběr z hroznů
PÁLAVA 2013

POLOSLADKÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: MIKULOVSKÁ
vinařská obec: DOLNÍ VĚSTONICE
viniční trať: U KAPLIČKY

zbytkový cukr 36,9 g/l
celkové kyseliny 7,1 g/l
č.šarže 14/13  E.č.j. 88H1-14/42
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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Tato odrůda, nesoucí jméno burgundské obce 
Chardonnay na východě Francie, je spontánním 

křížencem odrůd Pinot a Gouais Blanc.

V našich zemích se Chardonnay od nepaměti pěstovalo 
ve smíšených výsadbách s odrůdou Rulandské bílé,

v současnosti však obě tyto odrůdy nalezneme
ve vinicích spíše samostatně, nejhojněji

v podoblastech Mikulov a Slovácko.

Barva těchto vín s intenzivní, plnou a harmonickou vůní, 
bývá světle žlutá, zelenožlutá až nazlátlá.
Chuť je obvykle plná, dlouho doznívající,

jemně kořenitá, s elegantní kyselinou,
minerální až křemenná.

V gastronomii lze tato vína kombinovat s rybami, 
mořskými plody, bílým masem a těstovinami, zároveň se 

hodí k měkkým sýrům s bílou plísní, paštikám
a bílým omáčkám. Dobře také doplňuje hustší polévky

a smetanové omáčky.

CHARDONNAY

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

2013

CHARDONNAY

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem výběr z hroznů
CHARDONNAY 2013

POLOSUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: STRÁŽNICE
viniční trať: HORNÍ HORY

zbytkový cukr 13,1 g/l
celkové kyseliny 8,4 g/l
č.šarže 18/13  E.č.j. 88H1-14/35
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.14% obj.

0,75l
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19/13
PAPÁLAVA

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

2013

PÁLAVA

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

Tato odrůda, jejíž název je odvozen od názvu
CHKO Pálava, byla vyšlechtěna panem Ing. Veverkou

ve Velkých Pavlovicích křížením odrůd
Tramín červený a Müller Thurgau.

Pálava je vhodná pro výrobu od jakostních
a výběrových vín až po výběr z hroznů a bobulí.

Typový charakter těchto vín je podobný vínům odrůdy
Tramín červený, ale kořenitá plnost bývá nižší

a naproti tomu acidita poněkud vyšší
kvůli příjemnému vyznění.

Vína bývají obvykle zlatožluté barvy.

Ve vůni jsou aromatické látky Tramínu (tedy růží)
doplněné o vanilkové tóny.

Chuť je plná, dlouhotrvající, jemnější harmonie.

Ve vůni a chuti můžeme hledat například koření,
muškát, vanilku či mandarinky.

Podává se k silněji kořeněným jídlům,
paštikám, sladkým úpravám masa

či k jemným ovčím nebo kozím sýrům.

-19-
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem výběr z hroznů
PÁLAVA 2013

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: MIKULOVSKÁ
vinařská obec: POPICE
viniční trať: SONBERK

zbytkový cukr 8,4 g/l
celkové kyseliny 6,6 g/l
č.šarže 19/13  E.č.j. 88H1-14/43
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13,5% obj.

0,75l
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RRRYZLINK RÝNSKÝ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2013

RYZLINK RÝNSKÝ

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

Ryzlink rýnský byl na našem území
rozšířen řádem sv. Benedikta

již v 17. století a pěstuje se jak na Moravě,
tak i v Čechách.

Je typický pro Bzenec,
kde má své kořeny již více než 100 let.

Barva je obvykle světle zelenožlutá,
s přibývající zralostí se pak objevují
zlatavé odstíny a u výběrů z bobulí

až jantarové tóny.

Vůně je velmi rozmanitá a odvíjí se
od půdního typu vína či jednotlivého ročníku.

Ve víně můžeme nalézt svěží ovocnou vůni,
nádech lipového květu nebo také zemitou,

kořenitou vůni.

Hodí se ke studené kuchyni,
mořským plodům, rybím pokrmům

a bílým masům.

Vína této odrůdy jsou velmi vhodná pro archivaci.

-21-
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
RYZLINK RÝNSKÝ 2013

POLOSUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: STRÁŽNICE
viniční trať: PODKOVNÉ

zbytkový cukr 16,7 g/l
celkové kyseliny 9,3 g/l
č.šarže 20/13  E.č.j. 88H1-14/19
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.11% obj.

0,75l
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Jedná se o francouzskou odrůdu Pinot Blanc pocházející
z Burgundska. Její původní český název je Roučí bílé a vznikla 

jako pupenová mutace z odrůdy Rulandské šedé (Pinot Gris). 
Mezinárodní název skupiny „Pinot” vychází z francouzského slova 
„Pin” (Pinie; Borovice). Hrozen odrůd této skupiny je totiž poměrně 
malý, velmi kompaktní a svým vzhledem opravdu může připomínat 

šišku borovice pinie.

Na celém světě patří vína této odrůdy mezi klasická bílá vína. 
K tomu, aby byly splněny předpoklady pro takové ocenění,

nesmějí být výnosy příliš vysoké a vyzrálost hroznů musí být 
alespoň kolem kvality pozdního sběru.

Při nadměrném výnosu a nedozrálých hroznech jsou pak vína 
hrubá, tvrdá, prázdn a žádným ležením se již nezlepší.

Typická odrůdová vína jsou světle žlutá až zlatavě zelenožlutá.

Chuť je plná, dlouhotrvající, harmonická a elegantní.
Ve vůni a chuti můžeme hledat hrušky, broskev, červené ovoce, 

lískové oříšky, mandle, chlebovou kůrku, máslo, vanilku
nebo například citrusové plody či lipový květ.

Rulandské bílé víno lze podávat při slavnostnějších příležitostech,
nejlépe k bohatému výběru masitých jídel.

Odrůda nese název „Rulandské” po Johannu Seger Rulandovi, 
který se zasloužil o rozšíření této odrůdy v Německu. V Čechách 

se paradoxně označují všechny tři odrůdy Pinotu (Noir, Gris, Blanc) 
jako „Rulandské“, ačkoliv se Johann Seger Ruland zasloužil pouze 

o rozšíření odrůdy Pinot Gris, která se u nás ovšem pěstovala 
již  dávno před jeho narozením.

RULANDSKÉ BÍLÉ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

2012

RULANDSKÉ BÍLÉ

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem výběr z hroznů
RULANDSKÉ BÍLÉ 2012

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: POLEŠOVICE
viniční trať: MÍŠKY

zbytkový cukr 6,5 g/l
celkové kyseliny 6,7 g/l
č.šarže 3/12  E.č.j. 86K1/13-23
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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Tato odrůda, nesoucí jméno burgundské obce Chardonnay
na východě Francie, je spontánním křížencem

odrůd Pinot a Gouais Blanc.

V našich zemích se Chardonnay od nepaměti pěstovalo ve smíšených 
výsadbách s odrůdou Rulandské bílé, v současnosti však obě tyto odrůdy 

nalezneme ve vinicích spíše samostatně, nejhojněji v podoblastech 
Mikulov a Slovácko.

Barva těchto vín s intenzivní, plnou a harmonickou vůní, bývá světle žlutá, 
zelenožlutá až nazlátlá. Chuť je obvykle plná, dlouho doznívající,

jemně kořenitá, s elegantní kyselinou, minerální až křemenná.

V gastronomii lze tato vína kombinovat s rybami, mořskými plody,
bílým masem a těstovinami, zároveň se hodí k měkkým

sýrům s bílou plísní, paštikám a bílým omáčkám.
Dobře také doplňuje hustší polévky a smetanové omáčky.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze třikrát. 
Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, laktony, třísloviny 

a nezkvasitelné sacharidy). Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží na 
zkušenostech sklepmistra a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

CHARDONNAY

JAKOSTNÍ VÍNO
ODRŮDOVÉ

2012

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

BARRIQUE

CHARDONNAY

2012

JAKOSTNÍ VÍNO
ODRŮDOVÉ

BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

jakostní víno odrůdové
CHARDONNAY BARRIQUE 2012

POLOSLADKÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: POLEŠOVICE
viniční trať: NOVÉ HORY

zbytkový cukr 38,0 g/l
celkové kyseliny 7,8 g/l
č.šarže 6/12  E.č.j. 96N2-13/17
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.11% obj.

0,75l
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Tato středně pozdní odrůda vyšlechtěná roku 1922 bývalým 
ředitelem vinařské školy a vinařského ústavu

v rakouském Klosterneuburgu, Fritzem Zweigeltem.

Vznikla křížením odrůd Svatovavřinecké a Frankovka
a v současnosti je nejrozšířenější modrou odrůdou v Rakousku.

Friedrich Zweigelt odrůdu pojmenoval „Rotburger”,
což kombinuje barvu „Rot“ (červený) a původ „Klosterneuburg“.

V roce 1975 pak tato odrůda dostala, na počest svého pěstitele, 
svůj současný název.

Často poskytuje hrozny v kategoriích přívlastkových vín.
Její dřevo dobře vyzrává, a proto v zimě nezmrzá

(odolává mrazům až do -24°C).
Bývá poškozována pouze jarními mrazíky.

ROSÉ
Pojem Rosé značí, že se jedná o růžové víno.

Růžové víno vzniká lisováním červených hroznů bez nakvášení.
Červená barviva a antokyany nejsou totiž obsaženy v dužině,

ale pouze ve slupkách bobulí. Rmut, tedy podrcené hrozny
se slupkami, se nechají nakvášet jen několik hodin,

aby se ze slupek uvolnila trocha barviva. Dále se mošt oddělí
od slupek a víno se dále zpracovává jako bílé.

ZWEIGELTREBE

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

ROSÉ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

2013

2013

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

ZWEIGELTREBE
ROSÉ
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem výběr z hroznů
ZWEIGELTREBE ROSÉ 2013

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: STRÁŽNICE
viniční trať: HORNÍ HORY

zbytkový cukr 2,6 g/l
celkové kyseliny 6,6 g/l
č.šarže 26/13  E.č.j. 88H1-14/48
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.14% obj.

0,75l
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MPMODRÝ PORTUGAL

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

ROSÉ

MORAVSKÉ

2014

ROSÉ

ZEMSKÉ VÍNO
MODRÝ PORTUGAL

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO

2014

Odrůda Modrý Portugal se od pradávna pěstuje
v Dolním Rakousku a Maďarsku, odkud se rozšířila

do ostatních evropských států.

Název Portugal by zaváděl k mýtu, 
že víno pochází z Portugalska.

Tento fakt nicméně nebyl potvrzen.

Na Moravě je tato odrůda rozšířena především
v okolí Kyjova, Uherského Hradiště

a v hustopečsko-hodonínské oblasti. 

Modrý Portugal býval nejrozšířenějí modrou odrůdou,
nejen pro svou vysokou plodnost, ale i proto,

že se díky své jemnosti a svěžímu aroma dobře pije.
Na venkově bývalo toto víno doprovodem

pracovních svačin i běžných denních jídel.

ROSÉ
Pojem Rosé značí, že se jedná o růžové víno.

Růžové víno vzniká lisováním červených hroznů bez nakvášení.
Červená barviva a antokyany nejsou totiž obsaženy v dužině,

ale pouze ve slupkách bobulí. Rmut, tedy podrcené hrozny
se slupkami, se nechají nakvášet jen několik hodin,

aby se ze slupek uvolnila trocha barviva. Dále se mošt oddělí
od slupek a víno se dále zpracovává jako bílé.

-29-
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

MODRÝ PORTUGAL ROSÉ 2014
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO
SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: STRÁŽNICE
viniční trať: HORNÍ HORY

č.šarže 11/14
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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Tato středně pozdní odrůda vyšlechtěná roku 1922 bývalým 
ředitelem vinařské školy a vinařského ústavu

v rakouském Klosterneuburgu, Fritzem Zweigeltem.

Vznikla křížením odrůd Svatovavřinecké a Frankovka
a v současnosti je nejrozšířenější modrou odrůdou v Rakousku.

Friedrich Zweigelt odrůdu pojmenoval „Rotburger”,
což kombinuje barvu „Rot“ (červený) a původ „Klosterneuburg“.

V roce 1975 pak tato odrůda dostala, na počest svého pěstitele, 
svůj současný název.

Často poskytuje hrozny v kategoriích přívlastkových vín.
Její dřevo dobře vyzrává, a proto v zimě nezmrzá

(odolává mrazům až do -24°C).
Bývá poškozována pouze jarními mrazíky.

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

ZWEIGELTREBE

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2012

ZWEIGELTREBE

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

-31-
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
ZWEIGELTREBE 2012

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: OŘECHOV
viniční trať: ČTVRTKY

zbytkový cukr 0,9 g/l
celkové kyseliny 5,0 g/l
č.šarže 9/12  E.č.j. 96N1/13-35
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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Frankovka je velmi stará odrůda, jejíž přesný původ je bohužel 
nejasný. Je spontánním křížencem odrůdy Gouais Blanc
s dosud nezjištěnou další odrůdou. Ve vínech Frankovky

je vždy poněkud více kyselin nežli v ostatních červených vínech
a na počátku jsou tvrdší i třísloviny.

Tato skutečnost vede producenty kvalitních vín ke snížení sklizní 
redukcí hroznů, k prodloužení doby nakvášení rmutu

a tím i k získání vyššího extraktu.

Zároveň se vína ponechávají delší dobu vyzrávat
v dřevěných sudech či v sudech Barrique.

V závislosti na vyzrání hroznů může být Frankovka běžným denním 
vínem ke svačinám a k celé řadě obvyklých jídel všedního dne.

Víno v přívlastkových kvalitách je vhodné k dlouhodobé archivaci.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze 
třikrát. Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, 

laktony, třísloviny a nezkvasitelné sacharidy).
Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží na zkušenostech sklepmistra 

a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

FRANKOVKA

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2012

BARRIQUE

FRANKOVKA

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
FRANKOVKA BARRIQUE 2012

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: POLEŠOVICE
viniční trať: SLUNEČNÉ

zbytkový cukr 0,5 g/l
celkové kyseliny 5,6 g/l
č.šarže 10/12  E.č.j. 65K1-14/43
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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První u nás vyšlechtěná odrůda kabernetového typu.
Vznikla křížením odrůd Zweigeltrebe a Cabernet Franc.

Křížení bylo provedeno v roce 1975, první sklizeň hroznů
na většině semenáčků pak proběhla v roce 1979.

Kvalita vína bývá dosti rozdílná podle hektarových výnosů, doby sklizně, 
polohy kde byly hrozny vypěstovány a technologie zpracování.

Víno vyrobené z dobře vyzrálých hroznů bývá velmi barevné,
má nižší kyseliny a jemné třísloviny.

U konzumentů nachází stále větší oblibu. Pokud vína mají možnost zrát
na sudu, podstatně se zvyšuje jejich kvalita a prodlužuje uchovatelnost.

Cabernet Moravia se podává k masitým jídlům s kořeněnými omáčkami,
k tmavým či uzeným masům a k tučným či tvrdým sýrům.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze třikrát. 
Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky

(vanilín, laktony, třísloviny a nezkvasitelné sacharidy).
Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží na zkušenostech sklepmistra

a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

CABERNET

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2012

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

MORAVIA
BARRIQUE

CABERNET

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

MORAVIA
BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

CABERNET MORAVIA BARRIQUE
2012
víno s přívlastkem pozdní sběr
SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: POLEŠOVICE
viniční trať: SLUNEČNÉ

zbytkový cukr 0,5 g/l
celkové kyseliny 5,8 g/l
č.šarže 11/12  E.č.j. 65K1-14/46
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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Odrůda Modrý Portugal se od pradávna pěstuje
v Dolním Rakousku a Maďarsku, odkud se rozšířila

do ostatních evropských států.

Název Portugal by zaváděl k mýtu, 
že víno pochází z Portugalska.

Tento fakt nicméně nebyl potvrzen.

Na Moravě je tato odrůda rozšířena především
v okolí Kyjova, Uherského Hradiště

a v hustopečsko-hodonínské oblasti. 

Modrý Portugal býval nejrozšířenějí modrou odrůdou,
nejen pro svou vysokou plodnost, ale i proto,

že se díky své jemnosti a svěžímu aroma dobře pije.
Na venkově bývalo toto víno doprovodem

pracovních svačin i běžných denních jídel.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů,

který se používá k vyzrávání vín.
Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze třikrát. 

Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, laktony, 
třísloviny a nezkvasitelné sacharidy). Délka ležení

v „barikovém“ sudu záleží na zkušenostech sklepmistra
a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

MODRÝ PORTUGAL

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

2012

BARRIQUE

MODRÝ PORTUGAL

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
VÝBĚR Z HROZNŮ

BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

MODRÝ PORTUGAL BARRIQUE
2012
víno s přívlastkem výběr z hroznů
SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: STRÁŽNICE
viniční trať: DOLNÍ HORY

zbytkový cukr 1,0 g/l
celkové kyseliny 5,2 g/l
č.šarže 12/12  E.č.j. 65K1-14/38
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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Neronet je modrá moštová odrůda (barvířka), vyšlechtěná Prof. Ing. Vilémem 
Krausem, CSc. v lednici na Moravě. Vznikla křížením odrůd Svatovavřinecké, 

Modrý Portugal a Alibernet. V r. 1991 byla odrůda zapsaná do Státní 
odrůdové knihy. Hrozen je středně velký s křídly, bobule je malá, kulatá, 

modročerná, dužnina je modročervená, barevnost moštu je vysoká.

Odrůda dozrává na přelomu září a října. Víno je plné, tělnaté s vysokou 
intenzitou barvy. Běžné barvy lze dosáhnout i bez fermentace rmutu pouze 

několika hodinovou macerací, poté je víno harmonické.
Pří klasické technologii má víno vyšší třísloviny. 

Typická odrůdová vína mají vysoké odstíny tmavě červené barvy
s modravými záblesky. Vůně vín je jemná a neutrální, chuť plná, s nižším 

obsahem kyselin a výraznější strukturou tříslovin. Charakterem připomíná 
vína jižních vinařských oblastí. Ve vůni a chuti můžeme hledat černý rybíz, 

višňový kompot, kabernetové tóny, borůvky, ostružiny.

Vína mají střední potenciál zrání, jsou vhodná k různým úpravám těstovin
a k přírodně upraveným masům.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze třikrát.
Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, laktony, třísloviny

a nezkvasitelné sacharidy). Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží
na zkušenostech sklepmistra a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

NERONET

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2012

BARRIQUE

NERONET

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
NERONET BARRIQUE 2012

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: MORAVSKÁ NOVÁ VES
viniční trať: VINOHRADY

zbytkový cukr 0,9 g/l
celkové kyseliny 5,3 g/l
č.šarže 13/12  E.č.j. 65K1-14/50
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.12% obj.

0,75l
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Starobylá francouzská odrůda původem z Burgundska,
která nese téměř po celém světě svůj původní francouzský název „Pinot noir“.

Pinot noir je v přímé příbuzenské linii s divokou révou (Vitis vinifera),
která ve Francii volně rostla ještě koncem 19. století. V současnosti

je v Čechách vysazena především na Mělnicku, nadprůměrně v litoměřické 
podoblasti v okolí Mostu, na Moravě pak v okolí Bzence a Mutěnic.

Vína odrůdy Rulandské modré mívají různý charakter, podle světových oblastí 
kde se tato odrůda pěstuje, ale i podle toho jak s nimi vinař zachází.

Ohromují svou plností, která se zráním zvyšuje. Typicky jsou bledě rubínová
až cihlově červená, s oranžovým až nazlátlým okrajem u sklenky.

Ve vůni jsou ovocné, hořkomandlové a kořenité tóny.

Chuť je obvykle plná, víno má nízký obsah kyselin, velmi jemné třísloviny
a hebkost při klouzání po jazyku. Vína se velmi dobře hodí pro dlouhodobou 

archivaci. Archívní vína lze podávat bez pokrmů, k tichému obdivu jejich vůní
a skladby a k meditování s přáteli. Mladší vína se při stolování předkládají

k pečeným masům, jemným úpravám zvěřiny i jiných tmavých mas, pernaté 
zvěři, nadívané drůbeži a doporučují se rovněž k pokrmům z hub a k mnoha 

druhům sýrů. Jsou skvělá také k delšímu posezení s malým zákuskem.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze třikrát.
Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, laktony, třísloviny

a nezkvasitelné sacharidy). Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží
na zkušenostech sklepmistra a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

RULANDSKÉ MODRÉ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2012

BARRIQUE

RULANDSKÉ MODRÉ

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

RULANDSKÉ MODRÉ BARRIQUE
2012
víno s přívlastkem pozdní sběr
SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: ZLECHOV
viniční trať: HORKY

zbytkový cukr 1,3 g/l
celkové kyseliny 5,3 g/l
č.šarže 14/12  E.č.j. 96N1-13/41
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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André je mladá odrůda, která byla vyšlechtěna křížením odrůd 
Frankovka a Svatovavřinecké ve šlechtitelské stanici ve Velkých 

Pavlovicích na Břeclavsku.  Je pojmenovaná po francouzském 
pedagogovi a přírodovědci Christianu Carlu André, který působil

od roku 1798 v Brně jako ředitel školy evangelicko-luteránské obce 
a založil zde, jako první na světě, spolek pro šlechtění ovoce,

čímž podnítil zájem veřejnosti o získávání nových odrůd křížením.

Barva vína je tmavá, intenzivně granátově červená.
Vůně svou hloubkou a plností připomíná jižní typy vín.

Ve vůni a harmonické chuti můžeme hledat
například ostružiny, borůvky, nebo povidla.

Tato vína jsou obecně vhodná k delší archivaci.
Vína André doporučujeme ke grilovaným, tmavým

a uzeným masům a tučnějším, tvrdým sýrům.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze 
třikrát. Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, 

laktony, třísloviny a nezkvasitelné sacharidy).
Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží na zkušenostech sklepmistra 

a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

ANDRÉ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2012

BARRIQUE

ANDRÉ

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

víno s přívlastkem pozdní sběr
ANDRÉ BARRIQUE 2012

SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: VELKOPAVLOVICKÁ
vinařská obec: VELKÉ PAVLOVICE
viniční trať: NADZAHRADY

zbytkový cukr 0,5 g/l
celkové kyseliny 4,8 g/l
č.šarže 15/12  E.č.j. 65K1-14/44
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.12,5% obj.

0,75l
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Tato odrůda, pocházející z Francie, se v polovině 19. století rozšířila
zásluhou německého lékaře a vinaře Johanna Philippa Bronnera

do Německa a odtud následně do ostatních sousedních zemí.

V našich zemích se Svatovavřinecké začalo pěstovat po roce 1900
a v současnosti se největší plochy vinic této odrůdy nacházejí právě u nás.

Oproti tomu - ve Francii se nepěstuje prakticky už vůbec. Název odrůdy
je odvozen od data zaměkání hroznů, v jižních polohách Francie se většinou 

začínají barvit na Svatého Vavřince, tedy 10. srpna.
Zlí jazykové tvrdí, že toho času jsou hrozny opékány sluncem tak,

jako byl zaživa „upečen“ tento nebohý světec a mučedník.

Typové odrůdové víno je obvykle intenzivně barevné, sytě červené
a někdy přechází až do fialova. Ve vůni můžete ucítit sušené švestky, povidla, 

višně, černé třešně nebo černý rybíz, ale též skořici či sušené ovoce.

Chuť je plná, příjemně natrpklá, drsnější, s ovocnými tóny, má výrazně 
odrůdový charakter a zajímavě strukturované třísloviny.

Velmi dobře se hodí jako doprovod tmavého masa
a sýrů s intenzivní chutí.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze třikrát.
Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, laktony, třísloviny

a nezkvasitelné sacharidy). Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží
na zkušenostech sklepmistra a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

SVATOVAVŘINECKÉ

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

2012

BARRIQUE

SVATOVAVŘINECKÉ

2012

VÍNO S PŘÍVLASTKEM
POZDNÍ SBĚR

BARRIQUE
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

SVATOVAVŘINECKÉ BARRIQUE
2012
víno s přívlastkem pozdní sběr
SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: OŘECHOV
viniční trať: ČTVRTKY

zbytkový cukr 0,7 g/l
celkové kyseliny 5,3 g/l
č.šarže 19/12  E.č.j. 96N1-13/33
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.12,5% obj.

0,75l

-46-



21/12
CS

Tato tradiční, velmi oblíbená pozdní moštová odrůda používaná k výrobě 
červených vín, pochází z francouzského regionu Bordeaux, kde vznikla 

spontánním křížením odrůd Cabernet Franc a Sauvignon Blanc.

Název Cabernet Sauvignon je používán od 19. století s tím,
že slovo „Cabernet“ je patrně odvozeno od latinského slova „Caput“,
zde ve smyslu „odrůda révy dávající černá vína“, slovo „Sauvignon“

pak odkazuje na to, že byla v době vzniku tohoto názvu považována
za selekci divoké révy. Z vyzrálých hroznů je chuť vždy černorybízová

a k ní se pak druží podle polohy, půdy, sklizně a technologie vůně
tmavých třešní, ostružin, tabáku nebo eukalyptu.

Typický Cabernet Sauvignon je tmavě granátové barvy někdy s modravým 
odleskem, stárnutím se jeho sytost stupňuje. Je plného těla s taninovou 

strukturou, která si žádá delší zrání na láhvi, čímž získá hebkost
a příjemně se zakulatí. Tato plná aromatická vína velmi dobře

doprovázejí masitá jídla, zejména jehněčí pečeni, bifteky,
krůtí maso či zvěřinu nebo jídla s kořenitými omáčkami.

BARRIQUE
Barrique je dubový sud o obsahu asi 225 litrů, který se používá

k vyzrávání vín. Pro uložení vína se mohou tyto sudy použít pouze třikrát. 
Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilín, laktony, třísloviny

a nezkvasitelné sacharidy). Délka ležení v „barikovém“ sudu záleží
na zkušenostech sklepmistra a požadavcích na konečné aroma a chuť vína.

CABERNET

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO

2012

www.vinarstviknezihora.cz

VÍNA ZE SRDCE MORAVY

SAUVIGNON
BARRIQUE

MORAVSKÉ

2012

BARRIQUE

ZEMSKÉ VÍNO
CABERNET SAUVIGNON
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

CABERNET SAUVIGNON BARRIQUE
2012
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO
SUCHÉ

vinařská oblast: MORAVA
vinařská podoblast: SLOVÁCKÁ
vinařská obec: POLEŠOVICE
viniční trať: NOVÉ HORY

cukernatost při sběru 24,0 °NM
zbytkový cukr 0,5 g/l
celkové kyseliny 6,0 g/l
bezcukernatý extrakt 25,3 g/l
č.šarže 21/12
obsahuje siřičitany

plněno výrobcem
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469
696 81 Bzenec
Česká republika

tel.: +420 774 773 955
vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz

Alk.13% obj.

0,75l
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PARTNER SPOLEČNOSTI WWW.RI-OKNA.CZ

Vinařství Kněží hora s.r.o.
Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec, Česká republika

telefon: +420 774 773 955; e-mail: vinarstvi@knezihora.cz
www.vinarstviknezihora.cz


