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FAKTA:
• VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s. – vznik 1. 7. 2018;
• od 16. srpna 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135;
• IČ: 073 15 767;
• Sídlo: Perná č.p.181, 691 86 Perná;
• Zakladatelé: 

• Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

• Ing. František Mádl

• Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

• Statutární orgán: předseda - Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.,
korespondenční adresa: 696 19  Mikulčice č. ev. 93, 
ID DS: 5qtv8rx, mail: dvoracek@sendme.cz, 
velkavinavelkychvinic@gmail.com,   www.velkavinavelkychvinic.cz
FB: https://facebook.com/velkavinavelkychvinic/
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KDO JSME:
• dobrovolné, neziskové sdružení fyzických a právnických osob -

výrobců nebo pěstitelů dle zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví 
a vinařství (dále jen Zákon), které chtějí produkovat vína nejvyšší 
kvality nad požadavky danými Zákonem dle zásad a podmínek 
stanovených Spolkem;

• sdružujeme pěstitele a výrobce dle Zákona za účelem produkce vín 
vybraných odrůd z vybraných elitních vinic nebo jejich částí 
z viničních tratí všech vinařských podoblastí vinařské oblasti Morava 
té nejvyšší kvality, která při splnění podmínek Spolku mohou nést 
označení „Velká vína velkých vinic“ (dále jen VVVV);

• pěstitelé dle Zákona, kteří mají zaregistrované vybrané vinice 
vybraných odrůd, kteří jsou současně výrobci dle Zákona. 
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ÚČEL SPOLKU:
• sdružování producentů a pěstitelů vín z elitních vinic té nejvyšší 

kvality; 

• produkce vín definovaných podle "terroir"; 

• produkce vín dle vnitřního statutu Spolku, závazného pro jeho členy; 

• obnova úcty k vynikajícím suchým vínům; 

• zhodnocení potenciálu kvality nejlepších viničních lokalit Moravy;

• koordinace činnosti svých členů;

• spolupráce s orgány státní správy a samosprávy;

• ochrana životního prostředí, přírody a krajiny.
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ORGÁNY SPOLKU:
• valná hromada,

• představenstvo Spolku,

• předseda Spolku (statutární orgán Spolku),

• prezident spolku:
• čestná funkce, člen spolku s mimořádnými výsledky v oboru 

vinařství, vinohradnictví, v enologii, neopomenutelné úspěchy 
na mezinárodních soutěžích, s mimořádné zásluhy na rozvoji 
vinohradnictví a vinařství v ČR, rozsáhlá publikační činnost, 
novátorské a experimentátorské postupy, … 
Prezident spolku je garantem kvality a odbornosti spolku 
i jeho členů – Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
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CÍLE SPOLKU:

• zajištění ochrany a nezaměnitelnosti „Velkých vín velkých vinic“ (VVVV) 
registrovanými ochrannými známkami;

• dohlížení na dodržování detailních pravidel produkce VVVV u všech 
členů Spolku;

• kontrola vinic vybraných pro vína VVVV členů Spolku během vegetace a 
před sklizní (kvalitu hroznů, opatření ovlivňující výnosy);

• kontrola vín VVVV u členů Spolku před lahvováním i po lahvování;
• nejpozději každých 5 let fyzická kontrola každého vinařství člena Spolku 

se zaměřením:
o na vzhled a vybavení nemovitostí, (obraz kvality odpovídající vysokým 

standardům kvality vín VVVV), 

o na dostupnost kvalifikovaného personálu (vinohradnictví, vinařství,  
marketing).
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CÍLE SPOLKU - pokračování:
dohled na dodržování dvouvrstvé klasifikace vín VVVV u členů Spolku:
 „Velká vinice“:

o nejlepší vinice na Moravě, 

o úzce vymezené nejlepší pozemky v nich, 

o výrazná vína s výjimečným potenciálem zrání - vrchol pyramidy, 

o tradiční odrůdy nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané oblasti;

 „Prémiová vinice“: 
o prvotřídní vinohrady na Moravě s charakteristickými  vlastnostmi, 

o optimální podmínky pro růst révy prověřené dlouhodobým pěstováním,

o tradiční odrůdy dané oblasti.
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Základní podmínky a parametry produkce vín VVVV:
1. vína z hroznů z vybraných pozemků vybraných viničních tratí, tradiční odrůdy typické 

pro danou lokalitu – seznam přílohou Stanov, průběžně aktualizován (začátek: RR a 
PN – všechny podoblasti, RV - mikulovská, VZ – velkopavlovická, mikulovská, 
znojemská), CH – mikulovská, slovácká a cuvée z nich (další odrůdy a cuvée z nich u 
prémiových vinic);

2. vinice ošetřované minimálně dle zásad vyššího stupně IP, bez minerálních hnojiv, 
bez herbicidů, povolena pouze humifikovaná podoba organických hnojiv 
(vermikompost, kompost);

3. vinice ve svahu, zahuštěná výsadba nejméně 6.500 keřů na ha (6.000 u prémiových);

4. hrozny  z vybalancovaných sklizní - minimální počet sklizní pro VELKÁ vína 
dle schématu šířka meziřadí v metrech krát deset; 

5. PRÉMIOVÁ vína: minimální stáří vinice šířka meziřadí v metrech krát deset; 

6. maximální výnos 50 hl na hektar, alt. redukce úrody tak, aby v konečném výsledku 
z jednoho keře révy byla maximální produkce jedné láhve vína o objemu 750 ml;

7. školení vín v sudech, ideálně kvašení v sudu, minimální zrání v sudech 6 měsíců pro 
bílá vína a 12 měsíců pro červená vína;

8. ruční sklizeň hroznů nutnou podmínkou, plná fyziologická zralost hroznů;
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Základní podmínky a parametry produkce VELKÝCH vín: (pokr.):

9. všechna vína VVVV musí splňovat podmínky pro vína v kategorii zatřiďovaných 
vín v souladu se Zákonem (SO2, těkavé kyseliny, ….);

10. alkoholická fermentace s použitím neutrálních, čistých kvasničných kultur,
i jiných než sacharomyces druhů;

11. malolaktická fermentace jen s použitím čistých kultur bakterií;

12. zakázané postupy: kryomacerace, termoflash, použití enzymů, chipsů
a bonifikátorů (taniny, zkrášlovací prostředky aj.),

13. všechna vína jsou suchá, čímž se rozumí glukoza a fruktóza celkem 
méně než 4g/litr,

14. bílá vína mohou být uvolněna k prodeji nejdříve 1. září roku následujícího po 
sklizni, 

15. červená vína mohou být uvolněna k prodeji nejdříve 1. září druhého roku po 
sklizni.

Podmínky jsou dále průběžně doplňovány a zpřesňovány. 
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Spolek VVVV - ČLENSTVÍ:

• bezúhonná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, mající zájem 
na produkci vín nejvyšší kvality nad požadavky danými Zákonem, dle 
vnitřního statutu Spolku, jejíž dlouhodobá vynikající kvalita vín byla uznána 
v České republice i v zahraničí, která splňuje podmínky produkce VVVV,  
doporučená někým ze zakladatelů spolku nebo členem představenstva 
Spolku.

• O ČLENSTVÍ NELZE ŽÁDAT

• členové pouze pěstitelé dle Zákona, kteří mají zaregistrované vybrané 
vinice vybraných odrůd v jednotlivých vinařských podoblastech, kteří jsou 
současně výrobci dle Zákona.

• Vstupní členský příspěvek 10.000,- Kč; roční členský příspěvek  10.000,-Kč;

• Mimořádné členské příspěvky k zajištění fungování spolku nyní 5.000,-Kč.
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AKTUÁLNĚ:

• 27.9.2018 žádost zakladatelů ÚPV o registraci 9 ochranných známek 
(individuální, zakladatelé);

• 1 slovní (?), 8 kombinovaných;

• třídy: 33, 35, 41, 42, 9, 16 (5krát všechny třídy, 
3krát 33, 35, 41, 42 – „víno“):

(33) alkoholické nápoje, zejména vína; 

(35) propagační činnost, reklama, marketing, eSHOP; 

(41) výchova, vzdělávání, zábava; 

(42) expertní a poradenské služby;

(9) nosiče informací všeho druhu- elektronické, e-publikace; 

(16) nosiče informací - tiskoviny a polygrafické výrobky.  
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• věstník ÚPV č. 45-2018 ze dne 7. 11. 2018 – 8 z 9 OZ zveřejněno: 
„… na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do 
rejstříku ochranných známek…“;

• 1. 2. 2019 žádost o přijetí VVVV do SV ČR;

• 3. 2. 2019 žádosti o podporu z VF (web, propagace, semináře);

• 4. 2. 2019 ukončení členství jednoho ze zakladatelů na jeho žádost 
a převod práv ke známkám;

• 6. 2. 2019 „připomínky“ k ochranným známkám od SV ČR na ÚPV;

• 19. 2. 2019 dopis na MZe ČR, oddělení pro víno;

• 20. 2. 2019 ukončení členství FO a PO v SV ČR;

• 13. 3. 2019 zamítnutí všech 3 žádostí o podporu VF; 

• 15. 3. 2019 stanoviska VVVV k připomínkám na ÚPV;

• 31. 3. 2019 zpětvzetí žádosti VVVV o přijetí za člena SV ČR;

• 15. 4. 2019 akceptace spolku MZE, rozklady k VF…..

Lubomír
Razítko



AKTUÁLNĚ – pokr.

• nabízíme členství prvním vybraným vinařstvím v souladu se 
stanovami Spolku,

• zajištěné účetní  a daňové poradenství,

• účetní systém POHODA,

• uzávěrka roku 2018 zveřejněna do 4. 6. 2019,

• 16. 5. 2019 prošel spolek VVVV úspěšně certifikací TechSoup Czech 
republic a získal přístup ke globální technologické síti podporující 
neziskové organizace po celém světě. Získali jsme přístup k 
technologiím velkých nadnárodních značek jako je Google, Microsoft, 
Cisco, Adobe, Autodesk, Symantec aj.

• další aktuality průběžně na našem webu.   
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OCHRANNÉ ZNÁMKY:
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Základní stupeň kategorizace vinic (návrh VOC „MORAVA“):

• základem současné registrované vinice k 31. 5. 2019 dle ÚKZÚZ, pod jeho 
dohledem;

• základní VOC Morava v garanci státu;

• odrůdy vysázené nejméně 20 let současně zaujímající nejméně 1 % plochy vinic: 

• bílé odrůdy: VZ, MT, RR, RV, PG, SG, CH, PB, T, PA, MM, NB (1,6 %), 
SZ (0,9 %), VČR (0,8 %),

• modré odrůdy: FR, SV, ZW, PN, MP, CS, AN, CM (1,1 %), MER (0,7 %);

• agrotechnika:

• minimálně 4.000 keřů na hektar,

• použití herbicidů max. 1krát za sezónu,

• dotační tituly na okopávačky a mulčovače příkmenných pásů, bez omezení 
rozlohy,

• agrotechnické postupy dle obecných zásad „environment friendly“;

Lubomír
Razítko



Základní stupeň kategorizace vinic (návrh VOC „MORAVA“) – pokr.:

• současné VOC se transformují do dalšího vyššího stupně VOC, pokud 
splní podmínky, v opačném případě budou součástí VOC „MORAVA“;

• sklizeň maximálně 75 hl z hektaru; 

• všechny druhy vín dle zbytkového cukru v těchto rozsazích: 0g-4g, 
4,1g–12g, 12,1,g–45g, více než 45g;

• bílá vína možno uvést na trh nejdříve 6 měsíců od sklizně, červená 
vína nejdříve 9 měsíců od sklizně;

• zatřiďování nalahvovaných vín SZPI;

• kontrola vinic z ÚKZÚZ (postřiky, použití herbicidů, použití hnojiv).
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Druhý stupeň kategorizace vinic (návrh VOC „TERROIR“):

• příklady: Pálava, Kraví hora, Šobes, Modré hory, Dunajovické kopce, Svatý 
Antoníček, Pouzdřanská step aj.;

• limitované množství odrůd ze základního stupně VOC, minimální procentní 
zastoupení odrůd 10 %, současně minimálně 20 let od výsadby, výrazné 
zastoupení cuvée z povolených odrůd;

• agrotechnika:
• minimálně 5.000 keřů na hektar,

• zcela bez použití herbicidů,

• výrazné dotační tituly na okopávačky a mulčovače příkmenných pásů, bez limitů rozlohy,

• agrotechnické postupy dle obecných zásad „environment friendly“ (vyšší stupeň) –
důležité je dodržování postupů a pravidel, nikoliv příjem dotace na příslušný titul,

• hloubková rigolace nebo kypření při výsadbě minimálně do hloubky 60 cm, hloubkové 
hnojení organickými hnojivy nebo přírodními horninami;

• nové vinařské obce a viniční tratě možné pod dohledem a s garancí ÚKZÚZ;
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Druhý stupeň kategorizace vinic (návrh VOC „TERROIR“) – pokr.:

• sklizeň maximálně 60 hl z hektaru;

• druhy vín dle zbytkového cukru v rozsazích: 0g-9g a více než 45g;

• bílá vína možno uvést na trh nejdříve 9 měsíců od sklizně, červená vína nejdříve 
12 měsíců od sklizně;

• vína bez označování přívlastků, bez možnosti zvyšování cukernatosti, minimálně 
však v ekvivalentu „pozdního sběru“, tj. 21 st. ČNM;

• „zatřiďování“ hodnotícími komisemi jednotlivých sdružení, při splnění 
zákonných požadavků (SZPI) na určené hodnoty (alkohol, SO2, těkavé kyseliny 
aj.);

• kontrola hospodaření ve vinicích jednotlivými sdruženími, kontrola z ÚKZÚZ 
(postřiky, použití herbicidů, požití hnojiv);
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Při restrukturalizaci vinic nutná novela vinařského zákona:
• nová, striktní, jednoznačná definice producentů (vinaři, vinné sklepy),

• odlišení od obchodníků či „plničů“,

• není možné pod stejnou značkou prodávány vlastní produkty z vlastních vinic 
stejně jako nakoupené, dovezené – důvěra ve VOC.
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BÍLÉ ODRŮDY (1 % resp. 10 %, 20 let pěstování):

Odrůda Plocha v ha
% plochy v 

rámci barvy
% celkové 

plochy

Průměrné 
stáří v 
letech

Zápis 
LPO/SOK

Roky od 
registrace

Veltlínské zelené 1649,1008 13,0% 9,2% 28,6 1941 78
Müller Thurgau 1466,2279 11,6% 8,2% 28,6 1941 78
Ryzlink rýnský 1331,4795 10,5% 7,4% 20,5 1941 78
Ryzlink vlašský 1160,4413 9,2% 6,5% 28,4 1941 78
Rulandské šedé 991,3691 7,8% 5,5% 15,3 1941 78
Chardonnay 961,7063 7,6% 5,4% 17,4 1987 32
Sauvignon 959,6164 7,6% 5,4% 16,2 1952 67
Rulandské bílé 790,4173 6,2% 4,4% 23,6 1941 78
Tramín červený 680,5472 5,4% 3,8% 18,6 1941 78
Pálava 598,2046 4,7% 3,3% 9,3 1977 42
Muškát moravský 450,2804 3,6% 2,5% 18,1 1987 32
Hibernal 306,8766 2,4% 1,7% 6 2004 15
Neuburské 282,0432 2,2% 1,6% 32,4 1941 78
Sylvánské zelené 167,4984 1,3% 0,9% 14,1 1941 78
Veltlínské červené rané 151,8154 1,2% 0,8% 36,1 1952 67
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MODRÉ ODRŮDY (1 % resp. 10 %, 20 let pěstování):

Odrůda Plocha v ha
% plochy v 

rámci barvy
% celkové 

plochy

Průměrné 
stáří v 
letech

Zápis 
LPO/SOK

Roky od 
registrace

Frankovka 1061,0960 20,5% 5,9% 25,4 1941 78
Svatovavřinecké 1031,0139 19,9% 5,8% 31,8 1941 78
Zweigeltrebe 741,7350 14,3% 4,1% 24,1 1980 39
Rulandské modré 722,8326 13,9% 4,0% 17,6 1941 78
Modrý Portugal 556,9090 10,7% 3,1% 25,8 1941 78
Cabernet Sauvignon 221,4308 4,3% 1,2% 17,2 1980 39
André 204,2420 3,9% 1,1% 29,2 1980 39
Cabernet Moravia 192,2167 3,7% 1,1% 18,5 2001 18
Dornfelder 153,3862 3,0% 0,9% 13,8 2004 15
Merlot 125,0975 2,4% 0,7% 12 2001 18
Neronet 36,7770 0,7% 0,2% 21,4 1991 28
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Obchodní  jméno Platnost od
Počet 
členů

Počet 
vinic Registrované odrůdy

Plocha v 
ha

VOC ZNOJMO, z.s. 19.03.2009 20 154 RR, SG, VZ 460,3
V.O.C. MIKULOV, z. s. 28.04.2011 12 176 PA, PB, PN, PG, RR, RV 448,1
VOC MODRÉ HORY z.s. 10.05.2011 19 114 FR, MP, SV 137,8
VOC PÁLAVA, z.s. 13.07.2012 6 36 RV 45,2
Cech blatnických vinařů, z.s. 20.03.2013 31 123 CH, PB, PG, RR 77,5
Zapsaný spolek VOC Valtice z.s. 21.10.2015 6 25 RR, SZ 53,3
VOC Mělník z.s. 12.11.2015 4 20 MT, PN, RR 37,4
VOC Slovácko z.s. 02.09.2016 3 21 FR, MM, PB, PN, RR, RV 24,3
VOC Hustopečsko, z. s. 12.10.2016 4 10 PN, RR, T, VZ 5,2
VOC Kraví Hora, z.s. 15.08.2017 5 12 AN 3,9
VOC BZENEC, z.s. 02.12.2017 3 25 PB, RR 95,2
VOC MUTĚNICE z.s. 13.11.2018 3 6 RR, SZ, T, ZW 1,9

CELKEM 116 722 1 390,4

374.404 litrů vín VOC vín (2017) tj. 0,57 % z cca 660.000 hl roční produkce ČR,
7,8 % plochy vinic (ČR 17 922,80 ha celkem, moštové 17 877,02 ha k 11. 4. 2019), 
8 VOC (66,7 % z 12) má 6 a méně členů.
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• k 31.12.2018 v registru vinic 17.586 pěstitelů (meziročně -300, tj. -2 %, zdroj ÚKZÚZ);

Základ restrukturalizace ze stávajících VOC? 

Kategorie 
velikosti 

vinic

Počet 
pěstitelů

Pěstitelé v % Osázená 
plocha (ha)

Osázená 
plocha v %

do 0,1 ha 7 406 42,1 490,88 2,7

do 0,2 ha 5 771 32,8 750,06 4,2

do 0,5 ha 2 458 13,9 740,08 4,1

do 1,0 ha 711 4,0 501,86 2,8

do 5,0 ha 804 4,6 1813,82 10,0

nad 5,0 ha 436 2,5 13 771,23 76,2

CELKEM ČR 17 568 100,0 18 067,93 100,0

• 12 VOC, 722 vinic, 1.390,4 ha (7,8 %), 374.404 litrů (2017) tj. 0,57 %;
116 členů (0,7 % - 1,1 % pěstitelů).
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• 12 VOC, 116 členů, 722 vinic, 1.390,4 ha (7,8 %), 374.404 litrů VOC vín (2017) tj. 0,57 %?

• VOC: 18 odrůd, 9 z nic jen v jediném VOC,
obráceně: RR (9), PB, PN (4), RV (3), FR, PG, SZ, T, VZ (2);

• „VOC MORAVA“ 12 až 14 bílých + 8 až 9 červených odrůd, 
celkem 20 až 23 ve většině podoblastí);

• VDP grosse lage: 

• VDP erste lage: 9 odrůd v 8 oblastech, + 11 dalších odrůd v 5 oblastech;

Základ restrukturalizace ze stávajících VOC? 

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

Lubomír
Razítko



Děkuji Vám za pozornost

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

předseda spolku, tel.: +420 731 546 542
dvoracek@sendme.cz; 

velkavinavelkychvinic@gmail.com
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