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Představení spolku
Velká vína velkých vinic, z.s.



Historie a fakta:
• první regionální vinařské spolky v Německu koncem 19. století;

• v roce 1910 založen Verband Deutscher Naturweinversteigerer (VDNV) –
asociace vinařů, která prodávala svá „přírodní“ vína;

• o 80 let později národní sdružení VDP spojuje vinařské spolky v celém Německu;

• první vinařství z Rheingau, Mosely, pak z Franken, Baden a další;

• 1990: 161 vinařství členy VDP;

• do konce roku 2017 (27 let) +128 nových členů ale současně -94 „odchodů“ 
tj. aktuálně 195 členů (0,4 % ze 48.000 vinařů Německa);

• 34 mil. lahví vín VDP v roce 2017, výnosy 323 mil. EUR:
• 42% přímý prodej spotřebitelům („ze dvora“),

• 35% specializovaní prodejci,

• 17 % gastronomie + 6 % „ostatní“,

• CELKEM 23% vín VDP exportováno, 50 % exportu jsou vína suchá (<4g).
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Průměrné vinařství ve VDP:

•26,5 ha vinic,
•171.000 lahví za rok celkové produkce .

Celkem 197 vinařství ve VDP (2018):

• 3 % sklizně celé německé vinohradnické úrody,

• obhospodařuje 5 % z německých vinic (5.250 ha).
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Důvody vzniku klasifikačního systému (1971):
Zachovat kvalitu původních tratí:

• pozemková úprava, sloučení tisíců poloh, (z 30.000 na 2.658);

• zachování nejvíce známého názvu polohy ze sloučených vinic;

• velké polohy s matoucími názvy původních „single“ vinic;

Používat jednoznačné označení kvality:

• inflační používání predikátů (Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, 

TBA, Eiswein);

Neslučitelnost označení kvality s typickou chutí:

• vysoce kvalitní suchá vína skoro neexistovala;

• tradiční označení predikátů ztratilo svou hodnotu – používalo se pro různé 

směry chutí.
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PŘÍKLADY:

„PIESPORTER MICHELSBERG KABINETT, REBSORTE weiß, je nach 

Ernte“

• Mosela, obec Piesport, vinice Michelsberg (přes několik obcí);

• odrůda: „bílé, záleží na ročníku“;

• 250 milionů lahví tohoto vína ročně.

„AUSLESE RHEINHESSEN PFALZ, REBSORTE weiß, je nach Ernte“

• víno buďto z Rheinhessen nebo z Pfalz – zcela odlišné oblasti;

• odrůda: „bílé, záleží na ročníku“.
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Klasifikační systém:
• 1984 (po 13 letech) definovány ty nejlepší vinice a jejich části;

• 2006 hierarchie:

VDP.GROSSE LAGE®

VDP.ERSTE LAGE®

VDP.ORTSWEIN (obec)

VDP.GUTSWEIN (vinařství)
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ZÁKLADNÍ INFORMACE – filosofie VDP
• není součástí oficiálního německého vinařského zákona;

• vnitřní statut vybraných německých vinařství;

• závazný pro všechny členské podniky;

• kvalita vína definována podle „terroir“ =  spojení původu a kvality;

• zhodnocení potenciálu kvality nejlepší viničních lokalit; 

• obnova úcty k vynikajícím suchým vínům;

• zajištění budoucnosti jedinečné vinařské krajiny;

• ochranná známka (orel se střapcem hroznů) 
– symbol čistého vinného potěšení, od roku 1926;

• víno = "joie de vivre" [žue d vir] = “radost ze života”,
umění pít víno=umění žít; pít víno => umění žít!
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ZÁKLADNÍ INFORMACE – čtyřvrstvá klasifikace

• VDP.GROSSE LAGE® - vrchol pyramidy:
 ty nejlepší vinice v Německu; 

 úzce vymezeny nejlepší pozemky v nich;
 výrazná vína s výjimečným potenciálem stárnutí;

 tradiční odrůdy, nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané oblasti.

• VDP.ERSTE LAGE® - první třída:
 prvotřídní vinohrady s charakteristickými vlastnostmi;
 optimální podmínky pro růst prověřené dlouhodobým pěstováním;

 tradiční odrůdy dané oblasti.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE – čtyřvrstvá klasifikace

• VDP.ORTSWEIN - pochází z vynikajících půd
 vína z dobrých tradičních vinic, lokalizace na vinařskou obec; 
odrůdy hroznů typické pro jejich region;
omezení výnosu.

• VDP.GUTSWEIN – „dobrý začátek“
 regionální vína pocházející z vinařství v rámci regionu;
 základní domácí vína, která splňují obecné standardy kvality 

předepsané VDP; 
 spojení kvality vína s původem.
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VDP.GROSSE LAGE® - vrchol pyramidy:
nejlepší vinice v Německu, úzce vymezeny nejlepší pozemky v nich;
výrazná vína s výjimečným potenciálem stárnutí;
 tradiční odrůdy, nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané oblasti,
omezený výnos 50 hl / ha;
 ruční sklizeň hroznů, fyziologická zralost hroznů;
výroba vína výlučně tradičním vinařskými postupy;
pravidelné prohlídky vinařských provozů;
kontroly ve vinicích během vegetace a před sklizní – zaměřené zejména 

na opatření ovlivňující výnosy;
kontrolní ochutnávky a hodnocení vín před lahvováním i po lahvování;
prodej vín se zbytkovým cukrem nejdřív 1. května roku po sklizni.
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VDP.GROSSES GEWÄCHS® (GG) 
suchá vína z VDP.GROSSE LAGE®; 
speciální láhve s nápisem „GG“ nebo tisk na přední etiketě 

(výjimka);
povinný přívlastek „trocken“;
netřeba žádné dodatečné terminologie;
prodej bílých vín nejdříve 1. září roku po sklizni;
prodej červených vín nejdříve 1. září druhého roku po sklizni;
nejméně rok zrání v dubových sudech.
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VDP.GROSSE LAGE® - odrůdy dle oblastí: 
• Ahr: PN, Jk; RR výhradně pro přírodně sladká vína;

• Baden: RR, PB, PG, PN, CH; 
+pouze v okresech Badische Bergstrasse a Kraichgau: FR;

• Franken: RR, SZ, PB, PN; 

• Hessische Bergstrasse: RR, PB, PG, PN;

• Mittelrhein: RR, PN; 

• Mosel-Saar-Ruwer: RR;

• Nahe: RR; Pfalz: RR, PB, PG;

• Rheingau: RR, PN; Rheinhessen: RR, PN;

• Saale-Unstrut: RR, PB, PG, PN, Jk, TR, SZ;

• Sachsen: RR, PB, PG, PN, Jk, TR;

• Württemberg: RR, PB, PG, PN, FR.

9 ODRŮD:
RR: 13/13
PN: 10/13
PB: 7/13
PG: 6/13
Jk: 3/13
FR, SZ, TR: 2/13
CH: 1/13
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VDP.ERSTE LAGE® - „první třída“:
prvotřídní vinohrady s charakteristickými vlastnostmi;
optimální podmínky pro růst, doloženy dlouhou dobou pěstování;
místa pečlivě určena  a vymezena regionálními spolky VDP;
 tradiční odrůdy, nejlépe vyhovující určitému místu nebo pozemku 

v dané oblasti;
omezený výnos 60 hl / ha;
 ruční sklizeň hroznů, fyziologická zralost hroznů;
 výroba vína výlučně tradičním vinařskými postupy;
 kontroly ve vinicích zaměřené na opatření ovlivňující výnosy;
 kontrolní ochutnávky a hodnocení vín před udělením statutu

ERSTE.LAGE;
prodej koncem dubna roku po sklizni (veletrh Mainzer Weinbörse).
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VDP.ERSTE LAGE® - ODRŮDY:
odrůdy povolené pro VDP.GROSSE LAGE;
+ navíc regionální asociace VDP schválily 

(11 dalších odrůd jen v 5 oblastech + s podmínkami): 
• Baden: SZ, SCH, TR, Muskateller, SG, Auxerrois, Mlynářka; 

+výhradně pro přírodně sladké víno: Rieslaner;
• Franken: PG, SCH, Rieslaner, TR, Jk; na zvláštní žádost: MT, CH, SG, 

Muskateller, FR;
• Pfalz: PG, CH; 

výhradně pro vína se zbytkovým cukrem: SCH, TR, Muskateller;
• Saale-Unstrut: ZW;
• Württemberg: SZ, CH, Muskatrollinger, TR, Muskateller, SG, Samtrot, 

Mlynářka, Trollinger.
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VDP.ORTSWEINE: vína pocházejí z dobrých tradičních vinic; 
osázených odrůdami typickými pro daný region;
nejméně 80% plochy vinařství je osázeno tradičními hroznovými 

odrůdami typickými pro daný region;
omezený výnos 75 hl / ha;
prodej 1. března roku po sklizni.

VDP.GUTSWEINE: základní vína, splňují obecné normy VDP;
dobrý úvod do hierarchie VDP, propojuje spojení kvality vína 

s původem;
nejméně 80% plochy vinařství je osázeno tradičními hroznovými 

odrůdami typickými pro daný region;
omezený výnos 75 hl / ha.
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Principy filozofie kvality VDP
• základem všech snah - úsilí o dosažení nejvyšší kvality, světové úrovně;
• původ hroznů rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu vína;
• vína vyráběná v souladu s přírodou;
• prioritou je zachování vinic – ekologické zemědělství;
• pěstování tradičních odrůd;
• „méně je víc“ (výnosy);
• vinice a víno potřebují čas;
• VDP se považuje za kvalitativní elitu v německém vinařství;
• Členství ve VDP nelze zakoupit ani o něj žádat! Pozván pouze ten, 

jehož dlouhodobá vynikající kvalita vín byla uznána v Německu 
i v zahraničí a dostatečně zaujala stávající členy VDP k výzvě ke členství.
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Principy filozofie kvality VDP - pokračování

• pokud je vinařství přijato k členství v regionálním sdružení VDP, 
automaticky se stává členem národního svazu;

• interní kritéria VDP podstatně tvrdší než minima předepsaná 
vinařským zákonem;

• zvláštní regionální výjimky ze stanov - jen pokud to přírodní podmínky 
vyžadují, zohledňované faktory: strmost vinic a počet keřů/ha;

• nejpozději každých 5 let fyzická kontrola každého vinařství;
• i vzhled a vybavení nemovitosti musí vytvářet obraz odpovídající 

vysokým standardům kvality VDP;
• požadavek: vysoce kvalifikovaný personál řídící práce vinohradnické, 

vinařské i marketing.
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VDP.GROSSES GEWÄCHS® - 2016 ročník (červená ročník 2015):
• cca 5 % produkce všech VDP;
• cca 1 700 000 lahví;
• průměrná cena 32,00 € za láhev.

Ryzlinková “odbornost“ VDP:
• 23 % hektarů všech německých vinic je osázeno RR;
• v rámci VDP je 55 % vinic osázeno RR, což odpovídá:
o 5 % celkové produkce vín RR v Německu a

o 12 % rozlohy německých ryzlinkových vinic celkem,

o 7 % světové produkce RR je z vinařství VDP;

• celé Německo > 8.000 ha ekologického pěstování révy,
z toho 22 % této rozlohy patří do VDP;

• 21 % rozlohy vinic VDP je obhospodařováno ekologicky,
25 % vinařství VDP jsou ekologická. 
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Vinařství Raichsrat von Buhl
(příklad)

•PFALZ, Deidesheim;
• založeno 1849;
•dnes 52 hektarů vinic;
•nejprestižnější výrobce RR v Německu více než 150 let;
•„nejmladší“ vinice 50 let;
•nejproslulejší vinice: Pechstein, Jesuitengarten, Reiterpfad, 

aj.
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Raichsrat von Buhl
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Vína "GG" ročníků Počet "GG" vín VDP
Počet lokalit VDP 

s víny "GG"
Počet vinařství VDP 

s víny "GG"
2016/2015 620 324 173
2015/2014 587 340 178
2014/2013 506 295 164
2013/2012 515 294 167
2012/2011 511 300 168
2011/2010 444 262 156
2010/2009 420 255 152
2009/2008 465 262 158
2008/2007 364 224 145
2007/2006 405 233 141
2006/2005 279 177 111
2005/2004 272 177 117
2004/2003 266 166 113
2003/2002 269 157 113
2002/2001 189 125 97
2001/2000 108 80 58
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OBLAST

VÝMĚRA 

[AKRY]

VÝMĚRA VDP 

[AKRY]

% VÝMĚRY 

VDP

BADEN 39 079 1 352 3,5%

AHR 1 389 143 10,3%

FRANKEN 15 093 2 110 14,0%

MITTELRHEIN 1 142 140 12,3%

MOSEL-SAAR-RUWER 21 658 1 129 5,2%

NAHE 10 309 575 5,6%

PFALZ 58 042 1 747 3,0%

RHEINGAU+HESSISCHE BERGSTRASSE 7 771 3 076 39,6%

RHEINHESSEN 65 521 758 1,2%

SACHSEN /SAALE-UNSTRUT 1 216 227 18,7%

WURTENBERG 28 068 943 3,4%

CELKEM 249 288 12 200 4,9%

Hektary: Hektary VDP: % VDP

1 ac = 4046.8564224 m2 100 883 4 937 4,9 %

V ČR 4,9 % z 17.823 ha vinic (ÚKZUZ 2017) ….. 873 ha (při polohách Německa?)
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DEGUSTACE VDP Mnichov 22.1.2018:

• 133 vinařství z celkem 10 vinařských oblastí: AHR, BADEN,

FRANKEN, MITTELRHEIN, MOSEL-SAAR-RUWER, NAHE,

PFALZ, RHEINGAU, RHEINHESSEN a WURTTEMBERG;

• 580 vzorků suchých vín (+několik „specialit“ z Mosely aj.):

• RYZLINK RÝNSKÝ 369 vzorků,

• PINOT NOIR 109 vzorků,

• RULANDSKÉ BÍLÉ 33 vzorků,

• SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 25 vzorků,

• PINOT GRIS 14 vzorků,

• FRANKOVKA 22 vzorků.
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DEGUSTACE VDP Berlín 2. 9. 2018 – původní sál:



DEGUSTACE VDP Berlín 2. 9. 2018 – sál dnes:



DEGUSTACE VDP Berlín 2. 9. 2018:



DEGUSTACE VDP Berlín 2. 9. 2018:
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DEGUSTACE VDP Berlín 2. 9. 2018:



DEGUSTACE VDP Mnichov 28.1.2019:

• 138 vinařství z celkem 11 vinařských oblastí: AHR (3),

BADEN (13), FRANKEN (17), MITTELRHEIN (4),

MOSEL-SAAR-RUWER (21), NAHE (9),

PFALZ (22), RHEINGAU (23), RHEINHESSEN (13),

WURTTEMBERG (10), SACHSEN/SAALE-UNSTRUT (3);

• 620 vzorků vín, cca 5 vzorků na vinařství, 

• z toho 501 vzorků GG (80,8 %).

2018/2019:

o 5 vinařství více, o 40 vzorků více.
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DEGUSTACE VDP Mnichov 28.1.2019:

• RYZLINK RÝNSKÝ 420 vzorků (324 GG, 77 %),

• PINOT NOIR 93 vzorků (87 GG, 93,5 %),

• PINOT BLANC 38 vzorků (24 GG, 63,2 %),

• SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 39 vzorků (37 GG, 94,9 %),

• PINOT GRIS 14 vzorků (4 GG, 28,6 %),

• FRANKOVKA 17 vzorků (17 GG, 100 %),

• CHARDONNAY 6 vzorků (6 GG, 100 %),

• TRAMÍN 3 vzorky (2 GG, 66,7 %).
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VDP Mnichov 28. 1. 2019 – BMW Welt, Olympiapark
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VDP Mnichov 28. 1. 2019 – BMW Welt, Olympiapark

Dr. Hugo Erben Thanis
(Mosel) 



VDP Mnichov 28. 1. 2019 – BMW Welt, Olympiapark

Děkuji Vám 
za pozornost

Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
dvoracek@sendme.cz

+420 731 546 542
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