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VINAŘSTVÍ MĚŘINSKÝ 
Žabčice u Brna - Velkopavlovická vinařská podoblast 

PLOCHA VINIC: 1,4 ha 
ROČNÍ PRODUKCE: 7000 lahví 

 
Jsme malé rodinné vinařství ze severu Velkopavlovické vinařské podoblasti – ze Žabčic. První keř 
vysázel táta s dědečkem v roce 1976. Vína vyrábíme pouze z vlastních hroznů, které vypěstujeme. To 
nám umožňuje mít kontrolu nad kvalitou produkce. Výrobu každého vína pak individuálně 
přizpůsobíme vlastnostem hroznů, které si dovezeme z vinohradu. 
 

- Pěstujeme vlastní hrozny 
- Používáme minimum oxidu siřičitého 

- Ctíme tradice a jedinečnost odrůd 
 

Červená vína u nás najdete naturální, s minimem oxidu siřičitého, bílá vína vyrábíme s pomocí 
řízeného kvašení. Naší láskou jsou KVEVRI vína a vína oranžová, která jsou vyrobená tak, jak to 
příroda původně zamýšlela, bez zbytečných zásahů. 
 

PŘÍRODNÍ VÍNA OD VINAŘKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ RODINNÉ TRADICE 
 
Víno se nerodí až ve sklepě, jeho srdce roste na vinici. Tak nám někdy při péči o vinohrad v lednu 
mrznou prsty u stříhání hlav, od jara do léta se opalujeme u zelených prací a na podzim trávíme čas s 
přáteli na vinobraní. Zimu trávíme ve sklepě u sudů a lahví. 
Víno děláme vlastníma rukama, protože je to tak trochu další člen naší rodiny.  



VINAŘSTVÍ MĚŘINSKÝ 
Žabčice u Brna - Velkopavlovická vinařská podoblast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rulandské bílé 2020, zemské 22°ČNM         0,1 l     0,2 l     0,75 l 
                                                                                                     55,-     105,-    315,- 
Suché BÍLÉ plné víno, které je ve vůni květinové a v chuti ovocné. Macerováno 3 dny na slupkách. Tím 
je docíleno toho, že je plná slupkových taninů, které dodávají vínu plnost, kořenitost a nasládlé tóny   
(i když zbytkový cukr je na 2,8 g). Je to velmi harmonické a komplexní víno. Ve vůni najdete vůni 
květin a lipového květu. Chuť je plná, dlouhotrvající, ovocná s vyrovnanou kyselinou. 
zbytkový cukr: 2,8 g/l, obsah kyselin: 7,1 g/l, obsah alkoholu: 12,5 % obj. 

 
 
 

Neuburské 2019, zemské  23°ČNM          0,1 l     0,2 l     0,75 l 
                                                                                                     55,-     105,-    315,- 
Suché BÍLÉ víno, extraktivní, kořenité, plné aromatiky, tělnaté s dlouhou dochutí. 
zbytkový cukr: 1,1 g/l, obsah kyselin: 7,1 g/l, obsah alkoholu: 13,0 % obj. 

 
 
 

Sauvignon 2019 – absolut ZERO 21°ČNM         0,1 l     0,2 l     0,75 l 
                                                                                                     49,-      93,-      286,- 
Suché BÍLÉ víno, příjemně lehké, postavené na kyselině s nulovým zbytkovým cukrem. Je čistý, 
poznatelný, aromatikou do kopřiv. 
zbytkový cukr: 0,0 g/l, obsah kyselin: 8 g/l, obsah alkoholu: 12,5 % obj. 
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KVEVRI Ryzlink rýnský 2019           0,1 l     0,2 l     0,75 l 
                                                                                                     75,-     145,-    455,- 
Suché, NEFILTROVANÉ víno z gruzínských nádob KVEVRI. Toto víno má krásnou světle zlatavou 
barvu, která je důsledkem oxidativního způsobu výroby. Ta dodala vínu nádech po sušeném ovoci. 
Víno je plné a má vyšší tříslovinu. V létě vychlazené osvěží a můžete pozorovat, jak mění víno svoji 
chuť i aroma v průběhu celého večera. 
zbytkový cukr: 0 g/l, obsah kyselin: 5,4 g/l, obsah alkoholu: 12 % obj., bezcukerný extrakt: 28 g/l. 
 

 
 
 

KVEVRI Veltlínské zelené 2019           0,1 l     0,2 l     0,75 l 
                                                                                                     75,-     145,-    455,- 
Suché, NEFILTROVANÉ víno z gruzínských nádob KVEVRI. Více jak půl roku macerované na bobulkách 
v zemi. Po vylisování ležel tři měsíce ve středně páleném dubovém sudu. Hrozny jsou sbírané v úrovni 
kabinetu, víno je plné, s výraznou tříslovinou a aromatikou. 
zbytkový cukr: 0 g/l, obsah kyselin: 5 g/l, obsah alkoholu: 13 % obj., bezcukerný extrakt: 27 g/l 
 

 
 
 

Rulandské bílé ORANGE 2019           0,1 l     0,2 l     0,75 l 
                                                                                                     60,-      115,-   345,- 
Suché, NEFILTROVANÉ VÍNO. Rulanda se macerovala na rmutu 6 týdnů (po sklizni se celé pomleté 
bobule nechaly 6 týdnů ve speciálním akátovém sudu na oranžová vína, kde proběhlo kvašení). Po 
vylisování se spolu s jemným kalem stočila zpátky do sudu, kde ležela na jemných kalech bez míchání 
a přidání oxidu siřičitého do září roku 2020. 
Sbírali jsme ji v úrovni pozdního sběru, je extraktivní, jde v ní cítit jemný nádech akátového dřeva, 
které dodává lehkou štiplavost a svěžest. Je mladá s velkým potenciálem zrání. Je fajn ji nechat 
rozdýchat, aby se otevřela. 
zbytkový cukr: 0 g/l, obsah kyselin: 5,2 g/l, obsah alkoholu: 12,5 % obj., bezcukerný extrakt: 28 g/l 
 

 
 
 

Veltlínské zelené ORANGE 2018          0,1 l     0,2 l     0,75 l 
                                                                                                     60,-      115,-   345,- 
Suché, NEFILTROVANÉ VÍNO. Tento Veltlín se maceroval na rmutu 8 týdnů (po sklizni se celé pomleté 
bobule nechaly 8 týdnů ve speciálním akátovém sudu na oranžová vína, kde proběhlo kvašení). Po 
vylisování se spolu s jemným kalem stočilo víno zpátky do sudu, kde leželo do září 2019 bez přidání 
oxidu siřičitého. V lahvi už si udělal pohodlí - vyzrál, zakulatil se a svoji ostřejší tříslovinu z akátu 
pěkně zahladil. 
zbytkový cukr: 0,8 g/l, obsah kyselin: 5,5 g/l, obsah alkoholu: 12,5 % obj. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


