
Předsedou spolku a iniciátorem založení VOC Valti-
ce je ing. Ludvík Budín. Vybranými odrůdami pro 
vína VOC Valtice jsou Sylvánské zelené a Ryzlink 

rýnský, výsledná vína pak mohou být i jejich  kupáže. Syl-
vánské zelené a Ryzlink rýnský jsou odrůdy, které mají 
ve Valticích staletou tradici pěstování. Hrozny pro výrobu 

vína pocházejí pouze ze schválených vinic ležících v ka-
tastrech obcí Valtice a Úvaly. Půdní složení dává těmto 
vínům odrůdový charakter, který zráním vytváří zajímavé 
kompozice. Hrozny révy vinné pro výrobu vína s označe-
ním VOC Valtice musí být ověřeny Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí.

VOC Valtice je další z nových apelací u nás. Zakládajícími členy jsou vinařství  
Moravíno Valtice, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Vinařství Petr 

Procházka a Vinařství Jiří Kopeček. Dalším členem spolku se v listopadu 2015 
stala Střední vinařská škola Valtice. Svá první vína zatřídili teprve letos v létě 

a my jsme na jejich kvalitu a styl byli samozřejmě velmi zvědaví.
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VOC Valtice
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Vína s označením VOC  Valtice  mohou vyrábět pouze 
vinaři, kteří jsou členy Zapsaného spolku VOC Valtice, z.s 
., se sídlem ve Valticích. Rozhodnutí o povolení přiznávat 
označení vína originální certifi kace „VOC Valtice “, vydané 
Ministerstvem zemědělství, je platné od října 2015. V sou-
časné době má spolek pět členů. Lahvování vín může být 
provedeno pouze u člena VOC Valtice na území obcí VOC 
Valtice. Vína lze vyrábět z hroznů révy vinné v odpovída-
jící kvalitě pro přípravu jakostních vín a mošt pro výrobu 
vína musí mít minimálně 20˚ cukernatosti podle normalizo-
vaného moštoměru. Hektarový výnos nesmí překročit 7 tun 
a hrozny musí být sklízeny ručně. Skutečný obsah alkoholu 
ve víně musí být minimálně 11,0 %. Vína musí vykazovat 
typické senzorické vlastnosti uvedené v dokumentu VOC 
Valtice, budou balena do láhví o objemu 0,75 l a ty mohou 
být uzavřeny pouze kvalitním korkovým uzávěrem, případ-

ně je povoleno používat šroubovací uzávěr. Láhve budou 
opatřeny speciální dolepkou s logem VOC Valtice a na eti-
ketě bude uveden číselný kód. Číselný kód obsahuje: čísel-
ný kód výrobce (pořadové číslo seznamu členů), číslo roz-
hodnutí o zatřídění vína a celkový počet zatříděných lahví.

Nutno říci, že degustátory první série vín apelačního sys-
tému VOC Valtice potěšila. Jedná se o příjemná a odrůdově 
i regionálně typická vína s jasným zaměřením na kvalitu. 
A vítězné pozice ukazují, že se snad našel další ostrůvek 
pro vynikající vína z odrůdy Sylvánské zelené, která z na-
šich vinic v poslední době bohužel spíše mizí. Nezbývá, než 
popřát členům VOC Valtice, aby jim cíle vydržely a VOC 
Valtice se zařadilo po bok již funkčních úspěšných apelač-
ních systémů u nás.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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85,83
bodů

GOLD

Moravíno Valtice, 
Sylvánské zelené, VOC Valtice, 
Valtice, Pod Sluneční horou
Zářivě žlutá barva se slámovými odlesky a velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, šťavnatá, intenzivnější, 
s tóny letních jablek, zralých citrusů a čerstvých 
bylinek. Chuť je šťavnatá, plnější, příjemně kořenitá, 
s vyváženou ovocnou strukturou a příjemnými 
podtóny zralých peckovin. Dlouhý závěr. 

grilovaný siven 
na chřestovém rizotu

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

85,67
bodů

84,67
bodů

Moravíno Valtice, Ryzlink 
rýnský, VOC Valtice, Valtice, 
Kačisdorfské pole
Sytě zlatá barva se zelenkavými odlesky 
a velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, 
intenzivnější, s příjemnými svěžími tóny 
zelených jablek, lemon grass a koriandru. 
Chuť je pikantní, plnější, s dobrou šťavnatou 
kyselinou a příjemnými tóny jablek Granny 
Smith a limetek. Dlouhý závěr. 

Château Valtice, Sylvánské 
zelené 2015, VOC Valtice 
Světle žlutá barva s citronovými odlesky 
a velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně 
intenzivní, s tóny žlutých jablek Golden 
Delicious, mirabelek a koření. Chuť je středně 
plná, šťavnatá, s příjemnými ovocnými tóny 
a šťavnatou kyselinou, připomínající meruňky 
a angrešt. Středně dlouhý závěr. 

losos s holandskou 
omáčkou a smetanovými 
bramborami 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

králík s omáčkou z hru-
bozrnné dijonské hořčice

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

SILVER BRONZE
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test VOC Valtice 

Zleva: David Král – vítěz Bohemia Sekt Trophée 2015, head sommelier 
(Bohemia Sekt), Jakub Přibyl – čtyřnásobný nejlepší sommelier ČR, držitel titulu 
Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, Martina Riel-Salvatore 
– sommelierka (Globus), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierů, 
Tomáš Brůha – sommelier (1er Wines), Tomáš Odermatt – (Bacchus).

Doporučení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci
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ideální 
kombinace

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Slovanský dům 
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Podolské nábřeží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

tel.: 273 130 230, 777 201 877
www.restrest.cz

Degustace proběhla
v prostorách restaurantu

Grand tes t
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Château Valtice, Ryzlink rýnský 
2015, VOC Valtice 
Slámově žlutá barva s mosaznými odlesky 
a velmi dobrá viskozita. Vůně je středně 
intenzivní, kořenitá, s tóninou zeleného čaje 
a grepové kůry. Chuť je plnější, kořenitá, se 
šťavnatými tóny citrusů a zeleného ovoce. Delší 
závěr. 

Vinařská škola Valtice, 
Sylvánské zelené 2015, VOC 
Valtice, pozdní sběr, suché, 
Valtice, Pod Reistnou
Slámově žlutá barva s mosaznými odlesky a velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s nádechem sušených lučních květů, žlutého 
ovoce a meruňkového jádra. Chuť je plnější, 
harmonická, svěží, s velmi dobrou šťavnatou 
kyselinou, připomínající mirabelky a letní jablka. 

Vinařství Procházka Valtice, 
Ryzlink rýnský 2015, VOC 
Valtice, pozdní sběr, suché
Světlá, zelenkavě žlutá barva a dobrá viskozita. 
Vůně je středně intenzivní, s nádechem 
grepu, bergamotu a zázvoru. Chuť je pikantní, 
kořenitá, se šťavnatou kyselinou, připomínající 
citrusové ovoce. Středně dlouhý závěr. 

Vinařství Procházka Valtice, 
Sylvánské zelené 2015, VOC 
Valtice, pozdní sběr, suché
Bledě žlutá barva se zlatavými odlesky 
a dobrá viskozita. Vůně je středně intenzivní, 
s nádechem koření a bezové mízy. Chuť 
je středně plná, s nádechem grepové kůry 
a drceného bílého pepře. Středně dlouhý závěr. 

Jiří Kopeček Valtice, Ryzlink 
rýnský, VOC Valtice, Hintertály 
Bledě žlutá barva se zlatavými odlesky a dobrá 
viskozita. Vůně je středně intenzivní, lehce 
zastřená kořenitostí, připomíná sušené byliny 
a olivový olej. Chuť je středně plná, kořenitá, 
s jemnými podtóny jádřince a podzimních 
jablek. Středně dlouhý závěr. 

d

těstoviny s kuřecím 
masem a brokolicí 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

candát na grilu s barevnou 
čočkou

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

sépiové rizoto 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

listový salát s francouzským 
dresinkem 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

telecí plátek s dušenou 
zeleninou 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com
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