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„K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě
patří prostřený stůl, víno a přátelé“ 

Homér

Láska k vínu mě provází od dětství, není na tom nic zvláštního, když vám vinohrady zpříjemňují 
výhled z okna, jsou vám místem k hraní, parkem i zahradou. Navíc  vinařem je snad každý druhý 
strejda ve vsi. Co zvláštní už je, je rozhodnutí, že mi víno bude celoživotním partnerem a to nejen 

v domácnosti, ale také v práci. A je to opravdu štěstí, pokud svou práci můžete dělat s láskou.

Kvalitu vín českých rodinných vinařství již potvrdila řada úspěšných soutěží i oceněné. A rozrůsta-
jící se zájem mě utvrzuje, že česká vína jsou pokladem naší země a mají co nabídnout.

Nechte se provést stránkami a ochutnejte kvalitu naši nabídky, kterou jsem pro vás připravila.
Přeji vám příjemné chvilky s vínem a spoustu nezapomenutelných zážitků.

 

 
sommelier & milovník vína



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
2,2 g/l

Kyseliny
5,8 g/l

Obsah alkoholu
11,5 %

Müller Thurgau

Vinařství: Radocha Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: moravské zemské víno
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2018

Charakteristika
Bílé velmi lehké víno šťavnaté chuti
s aromatickou vůni a ovocnými tóny 
s nižším obsahem kyselin.
 

Rada sommeliéra
Lehká a svěží chuť bílého vína bude ide-
ální s drůbeží nebo v kombinaci s rybou. 
Dále můžete kombinovat s měkkými nebo 
plísňoovými sýry, jako jsou Camembert a 
Brie.
Teplota podávání 9 – 11°C.

186 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853270



Čejkovice
Čekovice spadají pod jednu z nejteplejších a nejslun-
nějších obkastí jižní Moravy. Průměrná roční teplota 
dosahuje až 9.4°C Díky poloze a půdě jsou zde nejlep-
ší podmínky pro pěstování modrých odrůd v České 
republice.

Vzhledem k osázení vinicemi v České repub-
lice cca 19.500 ha (377 vinařských obcí) jsou 
Čejkovice třetí největší vinařskou obcí (ur-
čuje se podle rozlohy vinic v katastru obce) 
hnedka po Velkých Bílovicích a Valticích.  
Nacházejí se v oblasti Morava a podoblasti Velkopav-
lovické. V obci  je 10 viničních tratí, na kterých vina-
ři pěstují vinnou révu  o celkové rozloze cca 500 ha 
(1. Stará hora, 2. Šatrapky, 3. Odměry, 4. Novosády, 
5. Díl u včelína, 6. Niva hrbatá, 7. Helezný díl, 
8. Noviny, 9. Kontrbovce, 10. Kostelnické).

Čejkovice mají bohatou vinařskou historii, první pí-
semné zmínky jsou z roku 1248. Budování Čejkovic 
začalo ale už v roce 1230, kdy na toto území přišli 
templáři, kteří zde začali budovat gotickou tvrz a pří-
slušné rozlehlé sklepení (Templářské sklepy).



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
4 g/l

Kyseliny
5,9 g/l

Obsah alkoholu
13,5 %

Sauvignon Blanc

Vinařství: Hradil Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: pozdní sběr
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2018

Charakteristika
Bílá vína Sauvignon Blanc z vinařstv Hra-
dil rozeznáte dle jemného aroma květu 
černého bezu s lehkým nádechem dubo-
vých tónů. V chuti je víno aromatické, vy-
vážené s příjemnou kyselinkou.

Rada sommeliéra
doporučená jídla by měla být spíše výraz-
nější chuti. Skvěle se snoubí s kozím sý-
rem, chřestem nebo saláty z jarní zeleniny.
Teplota podávání 9 – 11°C.

248 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853271



Vinařství 
Lukáš Hradil
Toto malé rodinné vinařství najdete ve Velkopav-
lovické vinařské podoblasti v obci Čejkovice. Od 
roku 2002 se vinařství začalo specializovat na vý-
robu přívlastkových a speciálních vín. Díky jedi-
nečným půdním a klimatickým podmínkám jsou 
jejich vína nezaměnitelná svým aroma a chutí. 
 
S nekonečnou trpělivostí se věnují kvalitě prováděné 
zelené práce, probírce hroznů keřů s nízkým zatíže-
ním. Tak se zpracovává opravdu jen to nejlepší co vi-
nohrad může nabídnout.

Jejich moderní metoda zpracování CRYOMACERA-
CE, naložení hroznů bez třapin při teplotě 8°C po 
dobu tří dnů,  zvýrazní buketní tóny a v nápoji za-
chová až 75% přírodních antioxidantů. Vína tohoto 
vinařství je radost vychutnávat.



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
5,8 g/l

Kyseliny
7,5 g/l

Obsah alkoholu
11,5 %

Chardonnay

Vinařství: Radocha Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: pozdní sběr
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2017

Charakteristika
Bílé víno s výraznou aromatickou vůni 
tropického ovoce, především manga. 
V chuti se snoubí kyselina, která dělá víno 
svěží s jemným zbytkovým cukrem.
 
Rada sommeliéra
Výraznější Chardonnay báječně chutna-
jí k rybě. Nebo k pařeným sýrům jenž 
mají jemnou chuť a jsou přechodem mezi 
měkkými a tvrdými sýry.
Teplota podávání 9 – 11°C.

248 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853272



Vinařství 
Jiří Radocha
Když narazíte na pojem Vinařství Radocha, naleznete 
zároveň nadšence a milovníka vína pana Jiřího Radocha. 
Víno je mu nejen koníčkem, ale hlavně vášní, láskou 
a životním stylem.  

S vínem je už navždy spjatý, jak sám tvrdí, stejně jako 
s milovanými Čejkovicemi, kde vinaří.

Na začátku tohoto vinařství stál právě on a jeho láska 
k vínu a odhodlání. I když se neopíral o žádné letité 
tradice, zkušenosti předků s historii po několik století 
zpět, už v  roce 2009 naláhvoval své první víno pod 
etiketou a začala se psát historie vinařství Radocha. 
Svůj sen o vlastním vinařství již naplnil a dnes je šipč-
kou ve svém oboru. 



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
3 g/l

Kyseliny
6 g/l

Obsah alkoholu
13 %

Ryzlink rýnský

Vinařství: Hradil Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: pozdní sběr
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2018

Charakteristika
Bílé víno svěžího charakteru s vůní suše-
né meruňky, lipového květu s medovou 
koncovkou. Chuť je vyvážená a harmo-
nická.

Rada sommeliéra
Ryzlink rýnský nejlépe chutná k lehkým 
pokrmům z plodů moře a k mírně uze-
ným rybám, jako je losos či treska. 
Teplota podávání 9 – 11°C.

248 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853273





Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
8 g/l

Kyseliny
5,5 g/l

Obsah alkoholu
13 %

Rulandské šedé

Vinařství: Radocha Čejkovice
Víno: polosuché
Přívlastek: výběr z hroznů
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2018

Charakteristika
Bílé víno výrazné zlatožluté barvy. Aro-
matika je dominantní s tóny pomeranče, 
medu a chleboviny. V chuti je víno vyvá-
žené a plné díky ideálnímu poměru alko-
holu, kyselin a zbytkového cukru.
 
Rada sommeliéra
Doporučuji podávat s drůbežím masem 
a k jemným sýrům. Dále k vepřové pnen-
ce a k jídlům s ovocem a k desertům. 
Teplota podávání 9 – 11°C.

248 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853274



Korek, plast 
či šroubový uzávěr? 
Uzávěr lahve je důležitou součástí, aby se zabránilo kon-
taktu vína se vzduchem. V současné době se využívá 
hned několik alternativ. Plastové, skleněné i šroubovací 
uzávěry jsou podle mě vhodné pro vína mladá, svěží a 
ovocitá, tam, kde by měl být zachovaný charakter vína 
co nejdéle. 

Určitě si také myslím, že u mladách a svatomartinských 
vín nevadí takové zátky ani u vín červených. 

Korková zátka je vhodná pro vína, která mají předpoklad 
k dlouhodobějšímu skladování. Korek je přírodní mate-
riál, který umožňuje pomalé a postupné zrání v lahvi. 



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
18 g/l

Kyseliny
4,6 g/l

Obsah alkoholu
13 %

Pálava

Vinařství: Hradil Čejkovice
Víno: polosladké
Přívlastek: výběr z hroznů
Oblast:  Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2018

Charakteristika
Bílé víno Pálava z vinařství Hradil má vý-
raznou zlatožlutou barvu a medově rozin-
kovou vůni s aromatem květů čajové růže 
a limetky. Chuť je plná s medově naslád-
lým závěrem.

Rada sommeliéra
Mohu doporučit ke kořeněným jídlům, 
k paštikám, k jemným ovčím či kozím sý-
rům, nebo sýrům roquefortového typu. 
Teplota podávání 9 – 11°C.

248 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853275





Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
4,8 g/l

Kyseliny
6,8 g/l

Obsah alkoholu
11 %

Frankovka rosé

Vinařství: Radocha Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: kabinetní víno
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2017

Charakteristika
Růžové víno jako plný košík lesního ovo-
ce. I tak by se dala pojmenovat vůně to-
hoto vína. Chuť navazuje na  aromatiku a 
drží si ovocný charakter. Převládají tóny 
jahod a malin ve smetanovém jogurtu. 
Lehké osvěžující víno s příjemnou kyslin-
kou.
 
Rada sommeliéra
Hodí se k velmi lehkým pokrmům, 
rybám nebo zeleninovým salátům.  
Teplota podávání 7 – 9°C.

217 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853276





Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
0,2 g/l

Kyseliny
5,2 g/l

Obsah alkoholu
12,5 %

Neronet

Vinařství: Radocha Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: moravské zemské víno
Oblast:  Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2017

Charakteristika
Víno rudé až inkoustové barvy, extrak-
tivní vůně s tóny borůvek a vařených po-
videl. Chuť vína je plná s výraznějšími 
tříslovinami, zanechává stopy mléčné čo-
kolády, skořice a sušených švestek.
 
Rada sommeliéra
Toto víno výborně ladí se skopovým 
masem, či hovězím steakem. Je vhod-
né k sýrům s bílou plísní a skvěle do-
provází dezerty na čokoládové bázi.  
Teplota podávání 14 – 16°C.

217 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853277



Korek
Získává se odřezáváním kůry z korkového dubu z 
oblasti Středomoří (Portugalsko, Španělsko, Alžírsko, 
Maroko, …). 

Kůra se ořezává za pomoci speciálních nožů, po ořezání 
kůra opět dorůstá a její ořez se opakuje cca po 7 letech. 

Korek může obsahovat Trichloranisol (TCA), což je 
látka, která způsobuje zatuchlé aroma (proto se při 
otevírání lahve doporučuje nejdříve ke korku přivonět) 
a také chuťově víno znehodnocuje. 



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
0,2 g/l

Kyseliny
5,5 g/l

Obsah alkoholu
13 %

Cabernet sauvignon

Vinařství: Hradil Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: pozdní sběr
Oblast:  Morava
Podoblast:  Velkopavlovická
Ročník: 2018

Charakteristika
Víno rubínové barvy. Intenzivní vůní 
černého rybízu a ostružin, podbarvená 
jemným dubovým nádechem. Kořenitá, 
pikatní chuť zakončená výraznějším třís-
lem.
 
Rada sommeliéra
Toto plné, aromatické víno se výbor-
ně hodí k červenému masu, obzvláště 
k pečenému hovězímu nebo jehně-
čímu masu s kořenitými omáčkami. 
Teplota podávání 14 – 16°C.

248 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853278





Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
0,2 g/l

Kyseliny
4,6 g/l

Obsah alkoholu
13,5 %

Cuvée Mysterium

Vinařství: Radocha Čejkovice
Víno: suché
Přívlastek: moravské zemské víno
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2016

Charakteristika
Nejlepší hrozny z modrých odrůd tohoto 
ročníku. Macerace na slupkách a dvanác-
timěsíční ležení v malých francouzských 
dubových sudech činí toto víno výjimeč-
ným. Jeho výroba se neplánuje dopředu, 
vybírá se to nejlepší  v daném ročníku. 
I z tohoto důvodu je odrůdová skladba v 
každém ročníku odlišná.
 
Rada sommeliéra
Toto víno výborně ladí s tmavým ma-
sem v jakékoliv úpravě. 
Teplota podávání 16 – 18°C.

434 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853279



Dřevěné sudy
Dřevné sudy se pro výrobu vína použivaly už od nepa-
měti, ale vlastně až v posledních letech se do „mody“ 
dostala vína, která leží určitou dobu v nových dřevěných 
sudech, které jsou zevnitř vypalovány, aby vínu dodaly 
aromatiku, barvu a konzervovaly ho. V sudech se nene-
chávají vyzrávat pouze vína červená, ale také bílá.  
Výroba sudů:
Kmeny stromů jsou rozřezány na menší kousky a násled-
ně na výsledné desky, ze kterých se vybírají bezvadové 
kousky, které jsou umístěny na dva roky do venkovních 
prostor, kde na ně působí slunce, déšť a vítr. Tyto faktory 
postupně dřevo promění – stane se křehčím, zestárne a 
vyschne, vytrácí se z něj hořkost. Až jsou desky připra-
veny musí se upravit, ohnout a dochází k sestavení sudu. 

Po prvním vypalování jsou desky pružnější a je třeba je 
navlhčit. Desky jsou pak postupně utahovány ke dnu bu-
doucího sudu. Nastává čas pro druhé, pečlivě kontrolova-
né vypalování, díky kterému víno v sudu získá požadova-
nou barvu a vůni, Po konečném sestavení je sud vyleštěn 
a otestován. Nakonec sud dostane značku, která potvrzuje 
splnění standardů, týkajících se estetiky i kvality.

Malé dřevěné sudy se většinou vypalují ve čtyřech růz-
ných stupních (stupeň vypálení výrazným způsobem 
určuje výslednou chuť vína) :
• Light (lehké)   • Medium (střední) 
• Medium + (střední plus)  • Heavy (těžké)



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
12,8 g/l

Kyseliny
8,9 g/l

Obsah alkoholu
11 %

Zweigeltrébe rosé 
– frizzante 
Vinařství: Radocha Čejkovice
Víno: polosuché
Přívlastek: moravské zemské víno
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2017

Charakteristika
Ovocně aromatické jemně perlivé víno, 
které se nejlépe hodí jako osvěžující nápoj 
na horké letní dny. Chuť je lehká, svěží a 
doprovází ji vyvážená kyselinka.
 
Rada sommeliéra
Víno můžeme podávat k velmi lehkým 
pokrmům nebo zeleninvým salátům. V 
letních dnech je to to pravé osvěžení.
Teplota podávání 7 – 9°C.

217 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853280



Co je to frizzante?
Tento název pochází z italštiny, v českém jazyce přelože-
no jako „jemně perlivé“ víno. 

Základem výroby tohoto typu vína je vždy tiché odrů-
dové víno, které primárně určuje vůni a chuť. Frizzante 
se vyrábí tvz. Metodou Charmat, kdy je víno plněno pod 
tlakem do lahví. Tato metoda je v porovnání s tradiční 
výrobou šumivých vín výrazně rychlejší a levnější. 

Využívá se hlavně u mladých, lehkých a ovocných vín. 
Cílem je vyrobit svěží a nenáročné víno pro osvěžení při 
letních dnech. Většinou tato vína mívají nižší obsah al-
koholu. 

Zweigeltrebe
Rakouská odrůda, která vznikla křížením Svatovavři-
necké x Frankovka. Plodná a dostatečně odolná odrůda.  
Hrozen je středně velký, kuželový, hustý. Bobule je malá 
až středně velká, kulatá, tmavě modrá s pevnou slupkou.  



Objem
0,75 l

Zbytkový cukr
8,0 g/l

Kyseliny
6,8 g/l

Obsah alkoholu
12,5 %

Sekt Hradil

Vinařství: Hradil Čejkovice
Víno: brut
Přívlastek: šumivé víno 
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Ročník: 2016

Charakteristika
Prémiový sekt, který je vyrobený tradič-
ní metodou kvašení v láhvi. Toto šumivé 
víno je kupážováno v poměru 50% odru-
dy Chardonay a 50% Rulandské modré – 
klaret. 
 
Rada sommeliéra
doporučuje se spíše jako aperitiv, ne-
bojte se snoubit také se sýry s modrou 
či zelenou plísní, kaviárem nebo ústři-
cemi.
Teplota podávání 7 – 9°C.

465 Kč + DPH
katalogové číslo: 9853281



Sekty
Sekt je všeobecné označení pro jakostní šumivé víno 
vyrobené tradiční metodou (Méthode Champenoise). 

Sekty se vyrábí z tichého vína, které většinou zraje v 
nerezových tancích. Pokud se sekt vyrábí z různých 
druhů vín, různých ročníků apod. toto mísení vína 
se nazývá asambláž. Před plněním vína do lahví se 
přidává tirážní likér (směs kvasinek a cukru), který 
umožní druhotnou fermentaci přímo v lahvi. Při dru-
hotném kvašení vzniká uvnitř lahve tlak cca 4-7 barů. 

Když víno dosáhne optimální zralosti, dochází k se-
třásání kalů do hrdla lahve – remuáž. Dříve se toto 
setřásání provádělo ručně, otáčením lahví v dřevě-
ných stojanech. Dneska už se tento proces provádí za 
pomoci strojů. 

Další krok nazývaný degorsáž je odstřelení kalů. Kaly 
v hrdle lahve se zmrazí ponořením do solného rozto-
ku a lahev se otevře. Přetlak v lahvi způsobí, že kaly 
vyletí z lahve ven. Aby byl vyrovnán úbytek vína v 
lahvi, dojde k přidání drážního likéru - dosáž. Sklá-
dá se ze základního vína a cukru, který tak ovlivňuje 
výslednou sladkost vína (brut nature, extra brut, brut, 
extra sec, sec, demi–sec a doux). 

Na konec je víno uzavřeno zátkou, kovovou čepičkou 
a agrafou (drátěným košíkem).



VÍNO jako DÁREK
vánoční nebo novoroční

2020

Nabízíme Vám možnost výroby dárkových krabic, etiket  a visaček na víno 
s vlastním logem a textem.

Vybírat můžete ze široké škály motivů. 
Novinkou roku 2020 je odnoska s laserovým výsekem podložená zlatým papírem.

Pro více informací kontaktuje svého obchodního zástupce nebo pošlete potávku na potisk@papera.cz





Degustace vína
sommelier & milovník vína

Pokud se o vínu chcete dozvědět více, můžeme vám nabídnout 
řízenou degustaci s naši sommelierkou.

Na soukromé či firemní akci, ve sklípu na jižní Moravě, 
nebo na vašem oblíbeném místě.

Pro rezevaci termínu a víc detailů k nabízené službě 
nás kontaktujte na tel.: +420 724 680 894





www.papera.cz


