
 

LednickoValtický areál. 
 

Při výkladu o tradicích a postupech při výrobě vína jsem seznámil účastníky s následujícími fakty. 

V Revue České lékařské akademie č. 7/2011 vyšel zajímavý článek Prof. MUDr. Milana Šamánka, 

DrSc., FESC, FCMA 

Pití vína a infarkt myokardu 

Stěžejní výzkumné studie přesvědčivě prokázaly, že pití vína snižuje o 30 až 80 % výskyt infarktu 

myokardu. Nahromaděné argumenty byly natolik přesvědčivé, že dokonce National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism po rozsáhlém výzkumu došel k závěru, že riziko infarktu myokardu je u 

konzumentů alkoholu, ve srovnání s abstinenty o 40 až 60 % nižší. Také American Heart Association 

na základě vlastního výzkumu uzavírá, že konzumace jednoho nebo dvou alkoholických drinků denně, 

snižuje riziko koronární choroby o 30 až 50 %. 

V současné době je již také zcela jasné, že střídmé pití alkoholu prospívá i pacientům, kteří již akutní 

infarkt myokardu prodělali. Snižuje u nich jak riziko vzniku dalšího infarktu myokardu, tak celkovou 

mortalitu, a to víc než u osob, které infarkt neprodělaly. Délka života, počet hospitalizací a pracovní 

neschopnost Délka života je při střídmém pití prodloužena a klesá také celková úmrtnost. Průměrný 

muž nad 70 let, který konzumoval malé množství alkoholu, žil déle o 7,6 měsíců a žena o 2,7 měsíce. 

Mírná konzumace alkoholu se projevila nejen snížením celkové mortality, ale také menším počtem 

akutních hospitalizací z jakéhokoliv důvodu v celostátní americké statistice. V kanadském průzkumu 

zjistili při každodenním střídmém pití 15 % pokles pracovní neschopnosti oproti celkové populaci. Také 

holandská studie prokázala menší pracovní neschopnost u mírných pijáků než u abstinentů nebo 

těžkých konzumentů alkoholu. V devítileté studii našli také při mírné konzumaci alkoholu lepší 

zdravotní skóre. 

Valtice 

Vinařské město Valtice leží v jednom z nejmalebnějších koutů Jižní Moravy na samé hranici s 

Rakouskem. Poprvé se Valtice připomínají v roce 1192, kdy tehdejší pasovský biskup Wolker vyměnil 

Valtice i s vinicemi Widdardovi se Seefeldu za jiné panství. Opevněné město pak vlastnilo více 

šlechtických rodů, až se stalo ve XIV. století vlastnictvím významného knížecího rodu Lichtenšteinů. O 



rozsahu vinic se dovídáme z Lichtenšteinského urbáře z roku 1414, kde jsou taktéž sepsány zvyklosti 

v horenském - viničním řádu.  

Velký rozsah vinic si vyžádal taktéž výstavbu dvou unikátních sklepů, a to Zámeckého v roce 1430 s 

kapacitou 650 tisíc litrů a v roce 1640 Křížového sklepu, který je 120 metrů dlouhý a 100 metrů široký 

s kapacitou přes jeden milion litrů. Valtická vína si brzy našla cestu na dvory šlechtické i panovnické a 

dodávala se hlavně do Vídně, Slezska – Vratislavi a do Prahy.  

V písemných listinách města pražského je taktéž zaznamenáno, že dne 18. ledna 1617 bylo pro 

Prahu nakoupeno 96 věder (1vědro = 56,5 l) výborného valtického vína od hejtmana 

Lichtenštejnského.    

Po roce 1945 vznikl z Lichtenšteinského majetku Státní statek Valtice, který se silně orientoval na 

výsadby vinic (největší pěstitelský podnik v ČR) a výrobu kvalitních odrůdových vín. Vinice jsou 

vysázeny na nejlepších viničních tratích podél státní hranice s Rakouskem od Valtic přes katastrální 

území Mikulov, Dolní Dunajovice až po Drnholec. 

 

V roce 1992 byl podnik privatizován do současné podoby s názvem Vinné sklepy Valtice, akciová 

společnost, s tradičním znakem na etiketě – bohyní plodnosti, hojnosti a krásy, plující na obláčku. 

Vína společnosti Vinné sklepy Valtice a.s. 

Bílé víno 

Bílá vína se vyrábí z vinných hroznů bílých 

moštových odrůd (barva hroznových bobulí od 

světle zelených a žlutých až po našedlé a červené 

odstíny). Bílé víno vyrábíme z odrůd: Aurelius, 

Cabernet Blanc, Hibernal, Chardonnay, Irsai 

Oliver, Muškát moravský,  Müller Thurgau, 

Neuburské, Pálava,Rulandské bílé, Rulandské 

šedé,  Ryzlink rýnský,  Ryzlink vlašský, Sauvignon, 

Sylvánské zelené, Tramín červený, Veltlínské červené rané,Veltlínské zelené  

Růžové víno (rosé víno) 

Růžová vína (rosé vína) se vyrábí, stejně jako vína červená, z vinných hroznů modrých moštových 

odrůd (barva hroznových bobulí modrá až tmavě fialová). Růžové víno vyrábíme z odrůd:Cabernet 

Sauvignon, Frankovka, Merlot,Svatovavřinecké, Zweigeltrebe (sekt Grandirosso rosé) 

V posledních letech u nás značně stoupl zájem o růžová vína s pestrou škálou barev od velmi světle 

růžové, přes odstíny tělové a naoranžovělé, až po téměř červenou. 

http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxcolour%5d%5b%5d=b%C3%ADl%C3%A9+v%C3%ADno
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Aurelius
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Cabernet+Blanc
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Hibernal
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Chardonnay
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Irsai+Oliver
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Irsai+Oliver
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Mu%C5%A1k%C3%A1t+moravsk%C3%BD
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Muller+Thurgau
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Neubursk%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=P%C3%A1lava
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Rulandsk%C3%A9+%C5%A1ed%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Ryzlink+r%C3%BDnsk%C3%BD
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Ryzlink+vla%C5%A1sk%C3%BD
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Sauvignon
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Sauvignon
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Tram%C3%ADn+%C4%8Derven%C3%BD
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Veltl%C3%ADnsk%C3%A9+%C4%8Derven%C3%A9+ran%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Veltl%C3%ADnsk%C3%A9+zelen%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxcolour%5d%5b%5d=r%C5%AF%C5%BEov%C3%A9+v%C3%ADno
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Cabernet+Sauvignon
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Cabernet+Sauvignon
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Frankovka+rose
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Merlot+rose
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Svatovav%C5%99ineck%C3%A9+rose
http://www.vsvaltice.cz/Eshop/Grandirosso-brut-rose-0-75.html


Červené víno 

Červená vína se vyrábí z vinných hroznů modrých 
moštových odrůd (barva hroznových bobulí modrá 
až tmavě fialová). Červené víno vyrábíme z odrůd: 
André,Cabernet Sauvignon, Dornfelder, 
Frankovka,  Merlot, Modrý Portugal, Rulandské 
modré, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe 

 

 

 

Degustace vína 

Jiskrný vzhled vína v nás vzbudí chuť, naproti tomu zakalené víno odpuzuje a může ovlivnit i chuťové 
hodnocení. Nejvíce bodů dostanou čistá a jiskrná vína. Barva musí charakterizovat odrůdu. U bílých 
vín může být světle zelená (Sylvánské), světle žlutá (Müller-Thurgau), zlatožlutá (Ryzlink rýnský) 
apod. 

Nepříjemný je pohled na víno vodové barvy. Vysoká nahnědlá barva nás upozorňuje, že s vínem není 
něco v pořádku. Červená vína mívají barvu světle červenou, rubínovou, tmavě rubínovou nebo sytě 
červenou do fialová a granátovou. 
Čichem hodnotíme vůni (buket) vína. Čich člověka patří mezi velmi citlivé lidské smysly. Čichové 
pocity vnímáme nosem, jehož citlivost je velká, reakce rychlá a stupnice citlivosti rozsáhlá. Centrum 
čichového orgánu je soustředěno na konci nosní dutiny v houbovité sliznici. Čichové buňky přecházejí 
v jemné nervové vlákno vyúsťující do čichového nervu, který vede do mozku. Ten nás upozorní na 
příjemnou vůni nebo zápach. Podle vůně může zkušený degustér poznat odrůdu vína. Některá vína 
mají zvláštní intenzivní „odrůdový" buket. Jsou to zejména Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Tramín, 
Sauvignon, Muškát aj. 

Přičichnutím poznáme i nevhodné vůně, přesíření, juchtovinu a hlavně nemocná a naoctěná vína. O 
voňavých vínech říkáme, že mají „kytku". Vůně vína lépe vynikne, kroužíme-li jím ve skleničce, aby 
mělo styk se vzduchem, a tím se vůně snadněji uvolnila. 

Na posudek vína a jeho hodnocení má největší vliv chuť. Víno ochutnáváme tak, že po napití jeho 
malý doušek necháme válet od špičky jazyka k jeho kořenu, přitlačíme ho k hornímu patru, aby 
omývalo všechny chuťové papily. 
Teplem úst znovu rozkvete jeho kytka, nosohltanem zavoní a pak je teprve spolkneme. Při degustaci 
vína musíme dbát na to, aby víno přišlo do styku se všemi chuťovými papilami, zejména však s těmi, 
které jsou na jazyku. To proto, že pro každou základní chuť jsou na jazyku jasně rozlišeny a 
rozmístěny příslušné typy chuťových papil. Sladké a slané látky se výrazněji projeví na špičce jazyka, 
kyseliny nejvíce po jeho stranách a hořkost na jeho kořenu. 

Novější výzkumy však prokazují, že každou ze základních chutí můžeme vnímat všemi částmi jazyka 
a rozdíly v jejich vnímání u člověka jsou jen nepatrné. Chuťové schopnosti nemáme příliš rozvinuté a 
každý člověk má jiný počet chuťových papil – pohárků. Ty jsou umístěny na sliznici jazyka, částečně i 
na měkkém patru, na zadní straně hltanu a na hltanové příklopce. Každý z chuťových pohárků je 
tvořen desítkami chuťových buněk, jejichž vzruchy jsou přenášeny do mozku. Čím větším počtem 
papil – pohárků jsme vybaveni, tím máme lepší předpoklady pro dokonalé vychutnání a ohodnocení 
vína. Rychlost uvědomování si chuťového pocitu je různá. Nejkratší je při slané chuti, pak následuje 
sladká a kyselá chuť a nejpomaleji pociťujeme hořkou chuť. Je proto nevhodné vynášet svůj úsudek o 
víně ukvapeně, sotva jsme je ochutnali. 

Chutí zjišťujeme výraznost jednotlivých složek vína, jeho plnost, harmoničnost, popřípadě cizí příchuti 
a pachuti. Vinařské přísloví praví: „První doušek vína patří posudku a teprve další požitku." Jestliže se 
při ochutnávání vína jeho chuťový dojem rychle rozplyne, jde o víno prázdné, hubené nebo krátké. 
Víno málo alkoholické a kyselé se zdá být prázdné, i když je extraktivní. Zanechá-li víno po napití delší 

http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxcolour%5d%5b%5d=%C4%8Derven%C3%A9+v%C3%ADno
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Andr%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Cabernet+Sauvignon
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Cabernet+Sauvignon
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Merlot
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Modr%C3%BD+Portugal
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Rulandsk%C3%A9+modr%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Rulandsk%C3%A9+modr%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Rulandsk%C3%A9+modr%C3%A9
http://www.vsvaltice.cz/index.php?cnid=oxeshop&cl=alist&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5boxvariety%5d%5b%5d=Zweigeltrebe


příjemný pocit, říkáme, že je plné a má „tělo". Vína, o nichž říkáme, že jsou jich plná ústa, zanechávají 
příjemný dojem na jazyku a olejovou stopu ve skleničce. Jen vína špičková, harmonická a plná 
zanechávají v nás trvalou vzpomínku. 

Chuť vína ovlivňuje zejména soulad mezi alkoholem, kyselinami a zbytkem nezkvašeného cukru, u 
červených vín ještě příjemný obsah taninu. Tyto složky musí být ve vzájemném souladu, aby víno bylo 
harmonické. U šumivých vín sledujeme ještě dobu perlení. Perlení má být jemné a co nejdelší. 
Celkový dojem vyjádříme souhrnem všech posuzovaných vlastností předloženého vína. Z uvedeného 
je vidět, co všechno může „koštér" objevit a posoudit v dobré kapce vína. 

Zdroje: 

 Rukověť vinaře (V. Kraus, V. Hubáček, P. Ackermann), Nakladatelství Brázda, s.r.o. 
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