130 let tradice

Chateau Bzenec

aneb o historii bzeneckého vína

Genius loci
Bzenecký pahorek s kapličkou sv. Floriana býval
od pradávna symbolickou baštou toho nejlepšího
v krajině moravského Baccha.
Na bzeneckých vinicích, vysázených na posledních
výběžcích Chřibů, se vínu dařilo už ve středověku.
Již tehdy sudy bzeneckého putovaly na
formanských vozech až daleko za Prahu…
Vychutnejte s tímto vyprávěním o staleté tradici
bzeneckého vinařství třeba legendární Lipku nebo
bzenecký sekt, v minulosti běžně označovaný
jako šampaňské, které se jako první v českých
zemích zrodilo ve sklepích zdejšího zámku právě
před 130 lety.

130 let tradice

Chateau Bzenec
aneb
o historii bzeneckého vína

Antique Vinum bisencii
Víno

se v Bzenci pěstovalo odpradávna a jak vypráví pověst, nechala prý
kněžna Ludmila na oslavu křtu svého Bořivoje přivést právě bzenecké víno.
Ve středověku plynuly z jeho prodeje do pokladen zdejší vrchnosti, zejména
pánů z Kravař, Žerotína či Kropáčů z Nevědomí, nemalé příjmy. Kromě vinic
majitelů bzeneckého velkostatku a bzeneckých měšťanů, přibývá zejména
od 16. století vinic v držení příslušníků mnoha šlechtických rodů, jak z Moravy, tak i z Čech. Přehled o tom, kdo jak velký vinohrad vlastnil, kdy jej od
koho koupil nebo komu ho prodal či daroval, vedly v tzv. horenských knihách.
Ta nejstarší o bzeneckých vinicích se dochovala z roku 1580. A jak svědčí
v ní vedené zápisy, již tehdy se víno pěstovalo na horách, tedy vinohradech,
nesoucích jména jako Liščí hora, Novosady, Psí hora, Pohany, Maršálky,
Grefty či hora Kněží, Prostřední, Horní nebo Zadní. Své vinice měli v Bzenci
například Žerotínové i bouřlivák Petr Vok z Rožmberka, který si společně
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Zpracování hroznů v 18. století.

se svou manželkou Kateřinou z Ludanic plnými doušky užíval plodů svého
vinohradu v Horní hoře. Skvělá bonita nejen této vinice přečkala staletí. A tak
i současná vína společnosti Chateau Bzenec pochází kromě jiných také právě
z těchto prastarých viničních tratí. V roce 1600 pak tuto bezmála pětihektarovou vinici prodali kněžím Jednoty Bratrské. Také jezuité si oblíbili bzenecké
víno a patřil jim i prastarý vinohrad Havala. Za třicetileté války na jeho úpatí
vystavěli boudu na vinný lis a v kapli nad ním se prý v modlitbách obraceli
k Bohu. Podle urbáře z roku 1604 býval Bzenec v obležení přibližně dvou
set hektarů vinic. Méně než polovina z nich patřila zdejšímu panství, které
od roku 1588 drželi Pruskovští z Pruskova, a to nejdéle v celé jeho historii,
až do roku 1806. Nejvíce vinic mezi měšťany patřilo Tomáši Lomnickému.
Svým vínem hostil i vlastního synovce, známějšího
Šimona Lomnického, jemuž císař Rudolf II. udělil predikát
„z Budče“. Jedno své rýmované dílko věnoval právě
strýci do Bzence, kde za mlada často pobýval. Život
v Bzenci nebyl vždy idylický, ani jemu se nevyhnuly
vojenské pohromy, jako třeba vyplenění Bzence Bočkajovci v roce 1605 či rabování armád za třicetileté
války. Ještě patnáct let po ní byla čtvrtina bzeneckých
vinohradů pustá, ale počátkem 18. století už neležel
ladem ani jediný.
Někdy kolem roku 1710 přestavěli Pruskovští
svou rezidenci - bzeneckou renesanční tvrz obehnanou
příkopy a valem - na barokní zámek s anglickým i francouzským parkem, jezírky a oranžerií. Projekt stavby se
údajně zrodil v ateliéru slavného italského architekta
Domenica Martinelliho. S rozkvétajícím vinařstvím se
rozšířily i zámecké sklepy.

Ve vinném sklepě 16. století. Ñ
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Víno osvíceného rozumu
a průmyslové revoluce
Pokroková éra konce 18. století přinesla v rámci všeobecného rozvoje
vědy a hospodářství pokrok i do vinařství, jehož výrobní postupy se od
dob středověku téměř nezměnily. Práva a povinnosti majitelů vinic i řád
práce na vinici se po staletí řídily tzv. horenským právem, které přísně
trestalo ty, kteří by se proti němu provinili, zejména v době vinobraní. Podle tohoto práva například ten, kdo by vjel na koni při honu do
vinohradu, přišel o svého koně a musel zaplatit 5 liber masa. Stejný trest
v odvodu masa čekal i na toho, kdo vzal z cizího vinohradu dvě tyčky.
Vzal-li tyčky tři nebo by je lámal, propadl hrdlem. Až Josef II. v roce 1784
horenská práva jednotlivých obcí zrušil a nahradil je vinohradním zřízením
pro markrabství moravské. O rok později bylo v Bzenci zrušeno i právo
hrdelního trestu, který býval součástí horenského práva, a podium se
šibenicí na západním okraji města bylo zbořeno. Bzenečtí měšťané dostali
v roce 1788 právo čtyřikrát ročně svobodně šenkovat ve svých domech
víno z vlastních vinic. K rozvoji nejen bzeneckého vinařství přispěla také
úprava pozemkových daní, která zvýhodňovala proměnu ladem ležící
neúrodné půdy na výnosné vinice.
Nejstarší odborné pojednání o bzeneckém víně najdeme v prvním
ročníku časopisu Hesperus z roku 1809. Píše se v něm, že vína z Moravy
nelze s rovnávat s víny rakouskými, neboť i když jsou moravská vína stejně tak ohnivá vína jako z rakouských vinic, pestrost patnácti odrůd, které
lze na Moravě napočítat, i bohatost jejich chutí jsou daleko rozmanitější,
takže předčí vína z nejzazších provincií rakouské monarchie. Podle autora
článku pocházejí nejdražší moravská vína právě z Bzence, a to pro svůj
vysoký obsah alkoholu a tím i dobrou trvanlivost. Jako příklad zmiňuje
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sklepy bzeneckého zámku, kde se nacházejí zásoby 2000 věder vína
a některé sudy podle autorova svědectví uchovávají skvělá vína dokonce
až z roku 1746.
Bzenecké víno označil za jednu z největších „moravských znamenitostí“ Karel Jurrende, učitel Františka Palackého, v roce 1822 v časopise
Moravský poutník.
Ovocnicko-vinařská sekce Moravské zemědělské společnosti, založená v roce 1816, ve snaze o zavádění nových vědeckých poznatků do
vinohradnické praxe a o povznesení úrovně moravského vinařství přizvala
z Uher odborníka nad jiné povolané, Ference Schmase. Ten po své první
inspekční cestě po moravských vinařských oblastech v roce 1829 udělil členům spolku řadu zlepšujících doporučení ve vinařské technologii
a v zahradě starobrněnského kláštera v Brně jim předvedl, jak správně
provádět řez a roubování vinných keřů. Na své cestě se zastavil i na vinicích bzeneckého panství. Jeho novopečeným majitelem byl od roku 1823
po rodu Dietrichsteinů hesenský kurﬁřt Vilém II. z Reichenbachu. Správce
panství F. A. Stieber s panským zahradníkem F. Freudenreichem již tehdy
pokusně křížili révové kultivary, zejména ryzlink rýnský, s modrými kultivary a výpěstky kříženců zasílali od roku 1826 výboru vinařské sekce do
Brna k posouzení.
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Němý svědek bzeneckého vinařství
– detail vřetenového lisu.

Bzenec se zámkem kolem roku 1820.

V roce 1834 se Schams vypravil na cestu po moravských vinicích znovu
a svá pozorování pak shrnul v samostatné knize o vinařských oblastech
zemí rakouské monarchie. Ovšem jak sám v kapitole o bzeneckém
víně poznamenal, že s tak pestrou záplavou květů ovocných stromů ve
zdejších vinohradech, nad kterou by žasl každý pomolog, se při svých
cestách ještě nesetkal. A nebylo divu, neboť drobným bzeneckým vinařům šlo hospodářství Reichenbachů příkladem. Během prvních deseti let
svého držení bzeneckého panství na něm zásluhou jeho ředitele Jiřího
Demschera vysázeli desetitisíce ovocných stromů. A tak bzenecké vinice
zarůstaly kromě ovoce i kdejakým druhem zeleniny, což podle Schamse
vysvětluje, proč je zdejší úroda vína tak mizerná – svým výnosem nejnižší
z celé monarchie! Nicméně bzenecké víno, jak dále pokračuje, dozrávající
zejména na jižních a jihozápadních svazích pahorku nad městem zvaným
Starý hrad je nejlepší z celé Moravy. Mezi několika málo v Bzenci pěstovanými odrůdami již v té době kraloval ryzlink, zvaný zde Lipka.
Jak hluboko do minulosti až tento název sahá, nevíme. Ale je nanejvíš pravděpodobné, že bzenecký ryzlink dostal pojmenování podle prastaré několikakmenné lípy dodnes rostoucí v zámeckém parku. Již v roce
1770 byla u ní zasazena pamětní deska, jejíž text hlásal, že v roce 1604
byl tento strom již 500 let starý. Ve stínu bzenecké lípy prý cestou do
Uher odpočíval s celým svým průvodem císař Rudolf II. a z ochranné úcty
ji Bzenčané každým rokem zalévali sudem oleje. Ani jeden z autorů popisující Bzenec či zdejší kraj, neopomněl zmínit tuto výjimečnou památku
města, lákající řady turistů. A tak nejen jim, občerstvujícím se pak ve
vinném sklepě zámku v čase kvetoucích lip, nemohlo aroma bzeneckého
ryzlinku nic výstižněji připomínat než intenzivní vůni oné mohutné koruny, klenoucí se v sousedství těsně nad sklepením v zámeckém parku.
Chválou na adresu bzeneckého vína nešetřil ani významný moravský topograf Řehoř Volný, který při svém popisu uherskohradištského
kraje v první polovině 19. století poznamenal, že zdejší ryzlink alias Lipka
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je všeobecně nazýván králem moravských vín a tento vinný nektar prý
slouží dokonce jako výtečný lék pro dobytek a působí jako elektrické
ﬂuidum. Předností bzeneckého vína není jen nenapodobitelné aroma
a jemná chuť, ale vyzdvihuje opět jeho vysoký obsahu alkoholu a dlouhou
trvanlivost. Také Volný popisuje řady sudů v zámeckých sklepích naplněných stoletým vínem. Reichenbachové v té době obhospodařovali přibližně polovinu z celkové výměry bzeneckých vinic a byli to právě oni, kteří
svými pečlivě obhospodařovanými vinicemi bez doplňků ovocnářsko-zelinářské výroby šli svým poddaným příkladem.
Revoluční rok 1848, zrušení poddanství, rozvoj svobodného hospodářství a nástup průmyslové revoluce přinesly zemědělství řadu podnikatelských možností. Větší hospodářský efekt než vinařství měl v Bzenci,
tak jako jinde, místní cukrovar, lihovar i zámecký pivovar. Vinice majitelů
bzeneckého panství sice dál vzkvétaly, ale někdejší poddanské vinice se
víc než kdy jindy měnily v zelinářská pole. Zatímco se v Bzenci před rokem
1848 sklízelo kolem 5000 věder vína, v 2. polovině 19. století to již byla
pouhá polovina. Zejména legendární bzenecké kvašáky daly základ rozvoje zdejšího konzervárenskému průmyslu. Také po třešních či švestkách
z bzeneckých vinic byla velká poptávka jak u místních palírníků, tak i na
trzích severní Moravy.
V roce 1853 se Vilém z Reichenbachu, jsa inspirován lednickou
stavbou svého souseda knížete Liechtensteina, dal do přestavby bzeneckého zámku do dnešní podoby. Stavbu sice navrhli dva renomovaní
vídenští architekti Van der Nüll a Siccard von Siccardsburg, ale podvodnými praktikami stavitelů Kuscheho a Rückera utrpěla jak architektonická,
tak stavební kvalita díla. Navíc se stavba prodražila natolik, že tíže dluhů
z konečných účtů přivedla Viléma v roce 1866 až k sebevraždě. Dědičkou
panství se stala vdova po Vilémovi hraběnka Amalie s dcerou Pavlou.
A protože se jejich novým domovem stal zámek až ve vzdáleném Frankfurtu, svěřily správu bzeneckého panství do rukou mladého adjunkta
Franze Schwarzmanna.
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Vinum diaboli aneb Schwarzmannovo dílo
Čertovo víno, tak se také říkalo šumivému vínu, jehož tajemnou výrobou,
začala být od druhé poloviny 17. století proslulá francouzská Champagne.
K vzestupu výroby a šíření módy tohoto aristokratického pití jedinečné chuti
do zemí západní Evropy přispěl i zákon, který kolem roku 1800 povolil výrobcům přislazování vína. Vývoz šampaňského z Francie ale vzápětí přibrzdila její
hospodářská blokáda za časů napoleonských válek, což zejména v Německu
vedlo k rozvoji vlastní produkce. První továrna, s roční produkcí milion lahví,
zde byla založena již v roce 1826. Ve třicátých letech byla výroba šampaňského známa také již v Uhrách a v roce 1846 začala jeho produkce v dolnorakouském Vöslau a poté ve sklepích u Štýrského Hradce. Již v polovině
19. století patřila „pravému“ šampaňskému z Francie necelá osmina podílu na evropském trhu. Ale i když věda začala pomalu odkrývat principy
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výroby, například v roce 1836 popsala proces alkoholového kvašení, čímž
bylo možné stanovit poměr cukrů k dosažení optimálního množství osvěžujících bublinek v lahvi, stále zůstával popis výrobní technologie nefalšovaného šampaňského tajemstvím. Nezřídka se některými výrobci perlivý efekt
šampaňského kamuﬂoval rozpouštěním sody v obyčejném víně. Tato rouška
výrobního tajemství dala vzniknou dnes téměř zapomenuté lidové skazce, jak
začala výroba šampaňského na bzeneckém zámku.
Historickým faktem zůstává, že po bitvě u Slavkova vyrostly v Bzenci
pod vedením poddůstojníka Leraniho dva vojenské lazarety, ve kterých se
zotavovali ranění napoleonští vojáci, o něž zde až do ledna 1806 pečoval
francouzský lékař Coffé. Podle kronikáře velký labužník, který si nechal
podstrojovat svým hostitelem, bzeneckým měšťanem, u něhož byl ubytován. A snad právě Coffé mohl být oním francouzským důjstojníkem, který
podle této pověsti prý našel azyl na boskovickém zámku a z pomsty ke králi

Z výroby sektu v Bzeneckém zámku
kolem roku 1900.
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vyzradil zdejší vrchnosti tajemství výroby šampaňského. Teoreticky to mohla
být hraběnka Arnošta provdaná Salmová, poslední majitelka zámku z rodu
Pruskovských, se kterou se Coffé mohl setkat a svěřit jí postup výroby šumivého vína. Jaká byla jeho cena, to se můžeme jen domnívat… O necelý rok
později, těsně před svou smrtí, mohla tajemství předat svému příbuznému
Františku de Paula Dietrichsteinovi z Boskovic, jemuž bzenecké panství odkázala. Pověst se tak pravděpodobně dostala až do Boskovic. Ale i kdyby si
Dietrichsteinové výrobní tajemství z Bzence odnesli, stejně nikdy na svých
jihomoravských panstvích šampaňské nevyrobili. To si na svůj zrod v Bzenci
muselo ještě sedmdesát let počkat.
Když se správy viničního hospodářství Reichenbachů ujal v roce 1866
ředitel jejich bzeneckého velkostatku František Schwarzmann, pustil se rázně do obnovy starých vinic a nové začal osazovat modrou burgundou. Jeho
cílem, tak jako jiných vinařů v té době, totiž bylo začít s výrobu tolik populárního šampaňského. Své vinařské zkušenosti si rozšířil i jako jeden z prvních
absolventů kurzů výzkumné vinařské stanice v Klosterneuburgu u Vídně,
která jako první v Rakousku-Uhersku byla založena v roce 1871. Po několika
letech tvrdé práce daly vinice první plody šampaňské odrůdy a po dlouhém
studiu a řadě pokusů se v památném roce 1875 konečně podařilo Schwarzmannovi vyrobit výtečný sekt. Bzenecké sklepy se tak staly čtvrtým místem
ve střední Evropě, kde se zrodilo šampaňské. Například až v roce 1880 začali
s jeho výrobou v Itálii. První ročníky nesly název Monopole, Carte Noir a Carte Blanche. Později se každým rokem z hraběcích sklepů bzeneckého zámku
vyexpedovalo na 30 tisíc lahví šampaňského značek Carte Blanche, Non
Pareil, Cabinete, Extra dry. Dalším 100 až 150 tisícům lahví se odpočítával
čas jejich zrání.
Kromě regálů šampaňského pak ve sklepích zámku zbylo ještě dost
místa k uložení až 3500 hektolitrů vína.

Čestný diplom z vídeňské výstavy z roku 1894. Ñ
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Na výsluní vinařské elity
Když

Etiketa z počátku 20. století

se v Bzenci zrodil první sekt, moravské vinice o celkové rozloze
přibližně 17 tisíc hektarů se podílely na vinné produkci celé monarchie
jen necelými čtyřmi procenty a jejich hektarový výnos se pohyboval kolem
8 hektolitrů. Bzeneckému panství Reichenbachů tehdy náleželo 12 hektarů vinic a na Moravě patřilo k největším viničním hospodářstvím (pro
porovnání - majetky císařské rodiny, Dietrichsteinů a Liechtensteinů byly
trojnásobné).. První mezinárodní úspěch sklidil bzenecký sekt v roce 1881
na výstavě v Toulouse, kde získal zlatou medaili. V 80. letech 19. století
se i v Bzenci proces kvašení šampaňského vylepšil přídavkem takzvaného dosážního likéru, který se míchal z bílé šťávy jemně vymačkaných
burgundských hroznů, takzvaného claretu, trochy cukru a velmi jemného
koňaku.
V roce 1885, kdy rozloha vrchnostenských vinic již dosahovala bezmála 17 hektarů, padlo v Bzenci rozhodnutí o založení místní hospodářské
školy. Po několika letech byla z rozhodnutí Zemského moravského sněmu
zimní škola zrušena a v roce 1899 byla přeměněna v odbornou dvouletou
rolnicko-vinařskou školu. Bylo to devět let poté, co se na Moravě objevil
révokaz. Nařizením zemského úřadu se začaly zakládat tzv. podnožové
mateční vinice s odolnými rouby amerických druhů révy. A první, kdo je
na Moravě s úspěchem již koncem 80. let zaváděl, byl František Schwarzmann na bzeneckém panství.
V devadesátých letech již Bzenecké sklepy pod jeho vedením ročně
dodávaly kolem padesáti tisíc lahví šampaňského. Vavříny slávy sklízelo
na řadě zahraničních výstav, například roce 1890 ve Vídni, kde zvítězilo
mezi 80 dalšími vzorky z celé Evropy. Další zlatý triumf sklidilo téhož roku
i v Madridu. První místa obsadilo i v roce 1892 na výstavách v Bruselu
a v Paříži.
Novinový inzerát z roku 1891. Ñ

16

kázala. Pověst se tak pravděpodobně dostala až do Boskovic. Ale i
kdyby si Dietrichsteinové výrobní tajemství z Bzence odnesli, stejně nikdy
na svých jihomoravských panstvích šampaňské nevyrobili. To si na svůj zrod
v Bzenci muselo ještě sedmdesát let počkat.
Když se správy viničního hospodářství Reichenbachů ujal v roce 1866
ředitel jejich bzeneckého velkostatku František Schwarzmann, pustil se rázně do obnovy starých vinic a nové začal osazovat modrou burgundou. Jeho
cílem, tak jako jiných vinařů v té době, totiž bylo začít s výrobu tolik populárního šampaňského. Své vinařské zkušenosti si rozšířil i jako jeden prvních
absolventů kurzů výzkumné vinařské stanice v Klosterneuburgu u Vídně,
která jako první v Rakousku-Uhersku byla založena v roce 1871. Po několika
letech tvrdé práce daly vinice první plody šampaňské odrůdy a po dlouhém
studiu a řadě pokusů se v památném roce 1875 konečně podařilo Schwarzmannovi vyrobit výtečný sekt. Bzenecké sklepy se tak staly čtvrtým místem
ve střední Evropě, kde se zrodilo šampaňské. Například až v roce 1880 začali
s jeho výrobou v Itálii. První ročníky nesly název Monopole, Carte Noir a Carte Blanche. Později se každým rokem z hraběcích sklepů bzeneckého zámku
vyexpedovalo na 30 tisíc lahví šampaňského značek Carte Blanche, Non Pareil, Cabinete, Extra dry. Dalším 100 až 150 tisícům lahví se odpočítával čas
jejich zrání.
Kromě regálů šampaňského pak ve sklepích zámku zbylo ještě dost
místa k uložení až 3500 hektolitrů vína.
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Bzenecký zámek na počátku 20. století v časech
vrcholu slávy bzeneckého sektu.

V posledním desetiletí 19. století dosahovala roční produkce zámeckého vinařství přes 40 000 lahví vysoce kvalitního šampaňského. Po roce 1894 kvalitu sektu
zásadně vylepšila zcela nová technologie – použití uměle pěstovaných kvasinek,
s jejichž výrobou se začalo v Německu, kde již prosperovalo na dvě stovky továren na výrobu šampaňského. Do Bzence se ušlechtilé kultury kvasinek vozily od
výrobce až z jižních Tyrol.
Rozloha zámeckých vinic tehdy dosáhla svého vrcholu a v roce 1897
nechal Schwarzmann postavit v zámeckém parku 6 vytápěných skleníků, ve
kterých od poloviny června do poloviny listopadu dozrávalo až 6 tun speciálních
odrůd stolního vína. Není bez zajímavosti, že jeho skleníkový způsob pěstování
hroznů neměl v celé monarchii obdoby. Jeho plody se dočkaly i konzervárenského zpracování, které Schwarzmann ve velkém zaváděl. Bzenecké šampaňské i
v 90. letech 19. století sklidilo úspěch na dvou vídeňských výstavách a v roce

Pozdrav z Bzence – detail pohlednice
kolem roku 1900.
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1900 excelovalo i na světové přehlídce v Paříži. Ovšem byly to úspěchy jedny
z posledních. Slavná éra panského vinařství v Bzenci začala postupně upadat
a štafetu začali přebírat místní vinaři v čele s Leopoldem Skálou. S cílem navrátit
vinařství nejen v Bzenci ekonomickou prosperitu založili v roce 1902 Zemský
vinařský spolek pro markrabství moravské, který od roku 1907 vydával odborný
vinařský časopis Vinařský obzor. Členové spolku zahájili také tradici městských
bzeneckých slavností – tzv. uzavírání viničních hor. Reichenbachové zatím v roce
1906 začali s pronajímáním svých vinic drobným zemědělcům s právem je vyklučit a měnit v pole. O čtyři roky později byly pronajaty poslední vinice a provoz
viničního hospodářství byl úplně zrušen. František Schwarzmann byl penzionován. Po smrti staré paní hraběnky v roce 1912 se dědičkou panství stala její dcera
Pavla, provdaná za prince Alfreda Löwenstein-Wertheima. Ta v následujícím roce
ve veřejné dražbě rozprodala veškeré zásoby vína i šampaňského. (Poslední lahev
hraběcího šampaňského z těchto zásob se v Bzenci vypila s velkou slávou v roce
1932.) V roce 1917 prodala celé panství hraběti Magnisovi ze Strážnice.
21

Pohled na bzenecký zámek od severu
– 30. léta.

Inzerát v časopise Vinařský obzor z roku
1930.

Bašta vinařské obrody

Reklamní styl 30. let.

13. února 1921 se v Hodoníně sešli vinaři z Bzence i jiných obcí, aby na
ustavující schůzi formálně založili své družstvo, které by zajišťovalo výkup,
zpracování a prodej vína z vlastních vinohradů i jiného ovoce. Zakládajících 58 členů schválilo stanovy družstva, podle kterých se mohlo zabývat
i prodejem révových sazenic a ovocných stromů a rovněž mu bylo povoleno obchodovat s chemickými prostředky k ochraně rostlin. Vzniklo vůbec
první vinařské družstvo v republice. Každý jeho člen bez rozdílu výše svého ﬁnančního vkladu měl 1 hlas. Správu družstva vykonávalo čtyřčlenné
ředitelství, na které dohlížel 12členný správní výbor.
V roce 1924 se ředitelem družstva stal největší vinař v Bzenci,
Miroslav Skála, který rok nato prodal družstvu svůj prosperující velkoobchod s vínem. Současně družstvo koupilo i velkoobchod bzeneckého
vinaře Látala.
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Posezení před bzeneckým sklepem
na počátku 20. století.

Toho času již družstvo obdělávalo 50 hektarů bzeneckých vinic s odrůdami
tradičního rýnského ryzlinku, bílé burgundy, zeleného veltlínu, sylvánu a také
muškátu a tramínu. Na jejich zpracování dohlížel placený sklepmistr a kancelář družstva již zaměstnávala 3 úředníky. Družstvo navázalo úzkou spolupráci
s bojanovickými vinaři a v roce 1925 na krátkou dobu převzalo obchodní
zastoupení prodeje vín z Podkarpatské Ukrajiny na území Moravy. Ale domácí trh začala brzy zaplavovat kvanta zahraničních značek, které nízkou
cenou silně konkurovaly tuzemským produktům. Proto se družstvo rozhodlo
jít cestou přímé podpory svých vín, a to zřizováním značkových vináren. Prvním podnikem, kde se od roku 1926 nalévalo výhradně bzenecké víno, byla
restaurace Zemského domu v Brně. Další odbyt svého vína si družstvo zajistilo
smlouvou s majitelem restaurace v Hroznové Lhotě. Zlepšení hospodářské situace v družstvu přinesl rok 1927, kdy byla z prodeje lahvových vín s etiketou
zrušena tzv. pásková daň, která do té doby zvyšovala cenu natolik, že téměř
zastavila jejich odbyt. Nejvíc se o zrušení této daně zasloužil předseda výboru bzeneckého družstva a současně poslanec a šéf Ústředního svazu vinařů
československých Rudolf Malík. Ve spolupráci právě s tímto svazem pořádalo
družstvo i propagační výstavy svých vín v řadě měst republiky. Pro rozšiřující
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Na bzeneckém „Starém hradě“ před
svatým Floriánkem 20. léta.

Lahvová etiketa jejímž autorem z roku
1929 je Antoš Frolka.

Původní etiketa bzenecké lipky, kterou
navrhl Adolf Kašpar se během dalších
desetiletí téměř nezměnila.

Lahvová etiketa – 30. – 40. léta.

se výkup hroznů zřídilo v Mutěnicích i svou první ﬁliální sběrnu se skladem
a lisovnou. V roce 1928 byla družstvu udělena první hostinská koncese k provozu vlastní vinárny v Nádražní třídě v Ostravě. Tamtéž v budově staré radnice družstvo otevřelo i vlastní velkoobchod. Ve stejném roce byly podepsány
další smlouvy o prodeji bzeneckého vína ve vinárně na Štefánikově náměstí
na Smíchově, v Kostelní ulici v Pardubicích a také v teplickém vinném sklepě
Tatra. Symbolem bzeneckého vína byl odnepaměti rýnský ryzlink, zvaný Lipka. Lipku jako svou obchodní značku oživil nejprve již zmíněný Leopold Skála
a v roce 1931 si družstvo tento název včetně etikety nechalo zaregistrovat
jako svoji ochrannou známku. V roce 1934 se jí stal i Zlatý hrozen, tehdy oblíbená směs rýnského ryzlinku, bílé burgundy, tramínu a sauvignonu, vyráběná od roku 1923. S plagiátory těchto značek vedlo družstvo nejeden soudní
spor. S rozšiřujícím se viničním hospodářstvím si družstvo v Bzenci v trati Maršálky založilo v roce 1928 dokonce i vlastní pokusnou pětihektarovou vinici
amerických odrůd. Počátkem třicátých let získalo družstvo v Bzenci do svého
majetku i čtyři sklepy v bzenecké čtvrti V barácích o celkové kapacitě dva
a půl tisíce hektolitrů. Pro nákup slovenského vína si v roce 1932 pronajalo
i sklep na náměstí v Pezinku.
K tradiční formě podpory prodeje bzeneckého vína patřil zájem na
rozvíjení turistického ruchu. Zejména se družstvo každoročně od roku
1930 spolupodílelo na pořádání Bzeneckých vinařských slavností na svátek
sv. Vavřince. Nejen pro jejich účastníky vybudovalo v roce 1932 ve dvoře Skálova hotelu na náměstí svou vlastní vinárnu s kuželnou U zlatého hroznu.
I když se v roce 1934 váznoucím odbytem hlásila hospodářská krize,
byla založena ﬁliálka v Hradci Králové a ve Velkých Pavlovicích zřídilo družstvo
další sběrnu s lisovnou, sklepem i prodejnou hospodářských potřeb. Také zakládání nových vinic pokračovalo v nezmenšeném tempu. V roce 1935 družstvo ve vlastní režii otevřelo další značkovou vinárnu ve Zlíně na Dlouhé třídě.
Expanze bzeneckého družstva pokračovala i v roce 1937, když si pronajalo
křížový sklep v Příměticích u Znojma. Kromě zdejšího velkoobchodu vybavilo
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sklep pro početné turistické exkurse patřičným zázemím, podobně jak tomu
bylo i v jeho bzeneckých sklepích. Ty hostily nespočet hostí z řad všech společenských vrstev, včetně umělecké, vědecké i politické elity. Kromě Adolfa
Kašpara, autora etikety Bzenecká lipka, jenž býval v Bzenci častým hostem,
nedal na Lipku dopustit ani básník J. Hejduk. Při svém koštu v Bzenci nechali
v pamětní knize družstva své zápisy mezi mnoha dalšími například profesoři
Arne Novák, Weyr, Kalab, Engliš, spisovatelé Bystřina či Durych, malíř Lolek,
houslový virtuoz Suk a jeden ze svých textů složil v bzeneckém sklípku v roce
1929 i Karel Hašler. Kapacita sklepů V barácích ale již zdaleka nestačila rostoucímu objemu výroby, a proto družstvo v roce 1938 koupilo od hraběte
Magnise bzenecký zámek s jeho téměř trojnásobně větším sklepením. Do
jeho přízemí přestěhovalo z náměstí i své kanceláře a zřídilo zde i vinařské
muzeum s knihovnou. Ostatní prostory zámku pronajalo bzenecké škole
a dalším institucím. Zlaté časy družstva přibrzdila německá okupace, když
obsazením Sudet ztratilo své ﬁliálky v Příměticích a v Hustopečích. Naopak
v Praze, kde již na Vinohradech ve Francouzské ulici prosperovala bzenecká
vinárna U pantáty, byla v Havelské ulici otevřena další nová prodejna. V té
době také družstvo převzalo od blatnických vinařů prodej značky Blatnický
roháč.
V roce 1939 již v bzeneckém podniku pracovalo 52 stálých zaměstnanců a s rostoucí prosperitou družstva stoupal i počet jeho členů. Své podíly
do něj investovali jak prostí vinaři a zemědělci, tak lidé nejrůznějších profesí
nejen z celé Moravy, ale i z Čech - od Františka Dopity, úředníka Živnobanky
v Hodoníně, Josefa Hložánka, majitele cihelny ve Vnorovech, přes lékaře,
faráře, inženýry, advokáty, až po vrchního policejního komisaře v Kroměříži
či generála ve výslužbě. V roce 1940 družstvo svůj majetek rozšířilo o poměrně rozlehlé Eislerovy vinice v Bzenci. Na základě vládní vyhlášky mělo
družstvo povinnost zřídit 19 nových obvodových sběren pro výkup zeleniny
a tato nucená investice přišla na více než milion korun. Kromě těchto středisek řídilo družstvo po celé jižní Moravě vlastní síť přibližně devadesáti

25

Cestou na bzenecký „Starý hrad“.

Interiér restaurace – 30. léta.

Lahvová etiketa – 30. – 40. léta.

výkupních míst vína a ovoce. Ale v roce 1940 byla tak katastrofálně nízká
úroda, že prodej vína musel být v posledních měsících roku téměř zastaven.
Vázl totiž i dovoz vína ze Slovenska a například při cestě z Bulharska v roce 1941 přišlo družstvo o celou cisternu vína. Obchod s ním podléhal za
okupace režimu válečného hospodářství a družstvu byl přidělen poměrně
vysoký kontingent výroby 4500 hektolitrů. Nedostatek domácího vína začalo družstvo řešit nákupem na Slovensku a také dovozem z Itálie a Francie.
Družstvo hospodařilo na celkem více než pěti stech hektarech nosných vinic
a pokračovalo s jejich rozšiřováním i pronájmy a výsadbu nových. S ﬁrmou
Českomoravské vinné sklepy byla v roce 1942 uzavřena smlouva o pronájmu
dalších sklepů v Příměticích, kde by bylo možné ve velkém začít s výrobou
šumivých vín. Proto také byly od konventu Dominikánů pronajaty další hektary vinic na Znojemsku u Tvořihráze. Úředním rozhodnutím byla za okupace uzavřena řada restauračních podniků a mezi nimi i bzenecká vinárna
v Hradci a Praze. Tento výpadek vyřešilo družstvo koupí Skálova bzeneckého
hotelu Zlatý hrozen. Při osvobozování Bzence byly některé vinohrady značně
poškozeny dělostřelbou, jiné zaminovala ustupující německá armáda, která vyhodila do povětří tradiční dominantu Bzence – kapličku sv. Floriána.
Jednotky wehrmachtu družstvu zabavily téměř veškeré zásoby vína a 600
hektolitrů toho nejlepšího, které se podařilo zachránit tajným zazděním,
dodnes čeká na svůj přípitek. Válečné škody družstva dosáhly kolem 3 milionů
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korun. S nápravou škod na družstevních vinicích pomáhalo i 16 německých
žen z internačního tábora ve Svatobořicích, kde čekaly na svůj odsun z Československa. Počátkem roku 1946 převzala družstvo s šedesáti zaměstnanci
národní správa. Po válce pokračoval dovoz vína ze zahraničí, zejména z Jugoslávie, kde se nakoupilo 300 vagonů hroznů. Politická čistka po únoru 1948
se nevyhnula ani vinařskému družstvu a několik jeho členů bylo pro svou
nespolehlivost vyloučeno. Exkurzi politických vězňů v zámeckých sklepích
v roce 1946 vystřídala návštěva ministra Čepičky i Zápotockého. Mezinárodní
delegaci Unesco se v roce 1948 ve „sladkém Bzenci“ zalíbilo natolik, že zdejší návštěvu neplánovaně protáhla o celý den. Podobných historek z exkurzí
ostravských mediků, československých entomologů či novinářů zažily bzenecké sklepy nepočítaně a pamětní kniha vzácných hostí je toho důkazem.
V roce 1949 zanikly pobočky v Ostravě a ve Zlíně a o rok později se družstvo
zbavilo i sklepa v Příměticích.
Symbolickou předzvěstí konce vinařského družstva v Bzenci byl požár
jeho sídla - bzeneckého zámku. Vypukl jedné březnové noci roku 1952 ve
druhém patře, kde sídlil internát zemědělské školy. Shořela celá střecha
a na její půdě i sklad nábytku ze zrušených vináren družstva, pamatující jeho
slavnou éru první republiky.
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Ve sklepích zámku – 30. léta.

É Bzenecké náměstí s legendárním
hotelem Zlatý hrozen – období první
republiky.
Ç Z bzenecké výstavy vín – 30. léta.

Slováckou cestou
V

roce 1953 bylo vinařské družstvo v Bzenci sloučeno s družstevními
podniky vinařů v Mutěnicích, Strážnici, Čejkovicích, Kyjově, Polešovicích
a s družstvem v Dolních Bojanovicích. Z ředitelství družstva se stalo ředitelství
nově vzniklého národního podniku Slovácké vinařské závody. V Bzenci se
opět soustředila hlavní sklepní výroba a ostatní provozy sloužily především
jako sklady, do Čejkovic bylo dislokováno pěstování vinných sazenic. Vinařské závody obhospodařovaly přibližně 63 hektarů vinic, z nichž polovina
téměř stejnými díly zabírala katastry Bzence, Čejkovic a Kyjova.
V roce 1954 dozrály po téměř osmdesáti letech opět ve sklepích
bzeneckého zámku lahve sektu. Vyrobil se ho 1 vagon a ohlas byl jednoznačný. V dalším roce to už byly vagony čtyři a v roce 1956 zahájila v zámeckém
sklepě provoz nová sektárna. Starý sklep pod zámeckým parkem byl prodloužen o sto metrů až do sklepů zámku. 15. listopadu 1956 se Chateau
Bzenec stal zaregistrovanou obchodní značkou šumivého vína.
Rok nato byl do rejstříku značek zapsán i Slovácký rubín.
Lahvové etikety – 50. léta.

Etiketa prvního novodobého sektu kolem
roku 1956.
V lisovně na zámeckém nádvoří
– 50. léta.
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V područí koncernu
V rámci celostátní reorganizace národních podniků byly Slovácké vinařské
závody jako samostatný podnik v roce 1957 zrušeny a počátkem následujícího roku se Bzenec coby závod 03 stal součástí koncernu Vinařské závody,
národní podnik se sídlem v Praze. To s sebou přineslo i částečnou modernizaci stáčecí linky – instalaci automatické plničky s kapacitou 12 tisíc lahví za
směnu. Na výstavě v Budapešti v roce 1958 získal Chateau Bzenec - Demi
sec zlatou medaili a v dalším roce si z Vídně odvezl místo druhé. Tento druh
sektu, který představoval 90 % výrobního sortimentu, doplnil v roce 1959
i červený sekt. Modrý portugal se pro jeho přípravu v počátcích neosvědčil,
ale úspěch se dostavil až s využitím frankovky. Již v roce 1960 došlo k další
reorganizaci československého vinařského průmyslu a ředitelství koncernu
Vinařské závody přesídlilo z Prahy do Bratislavy. Bzenecký závod se rozšířil
o provoz v Olomouci a Ostravě. Výrobní kapacita bzeneckého závodu dosáhla již kolem 15 vagonů šumivých vín ročně. Jejich hlavní výrobní odrůdou
byl vlašský ryzlink a veltlínské zelené. Dalším krokem k modernizaci byla
instalace přístroje na výrobu šupinového ledu. Se vznikem brigády socialistické práce přibylo nových výrobních závazků i počtu hodin odpracovaných
na zemědělských brigádách. V roce 1962 se registrace značky dočkala
i Bzenecká lipka. Za zmínku stojí rok 1964, kdy se urodilo tolik vína, co nikdo nepamatoval. Vykoupilo se 720 vagonů hroznů, závod jel na dvě směny
a vyrobilo se 71 tisíc hektolitrů. Plán byl splněn na 241 % ! V následujícím
roce dosáhl Chateau Bzenec dalšího úspěchu – na mezinárodní výstavě
v Lublani získal zlatou medaili. Na tradici předválečných bzeneckých vináren se navázalo v roce 1966, když byla v interhotelu Flora v Praze otevřena
Vinárna u bzenecké lípy. Časem se po celé republice otevřelo ještě mnoho
dalších bzeneckých vináren.
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S ředitelstvím pod Pálavou
Se

vznikem československé federace došlo i k rozdělení Vinařských
závodů a v Mikulově se v roce 1969 usídlilo ředitelství koncernu Moravských
vinařských závodů. Jeho součástí se stal i bzenecký podnik, jehož neustále
stoupající produkce šumivého vína již dosáhla 20 vagonů. V roce 1969 získal bzenecký Zlatý hrozen na Grand Prix v Pardubicích ocenění jako nejlepší
známkové víno v republice. Počátkem sedmdesátých začal export bzeneckého šampaňského do Rumunska a zejména do bývalé NDR. V roce 1975
byl na výstavě v Bratislavě udělením Velké zlaté medaile uveden na trh nový
výběrový druh sektu – Elita sekt. Jinou kategorii představoval sekt Premier,
vyráběný z odrůdy Mühler Thurgau. Do té doby už měly bzenecké sekty
z mezinárodních výstav v Budapešti, Jaltě, Tbilisi, Vídni, Lublani, Bukurešti
i Bratislavě na kontě celkem 15 zlatých a 14 stříbrných medailí. V roce 1975
se zámecký areál bzeneckého závodu rozšířil o velké kvasné nádrže a o pár
let později zabralo jeho nádvoří dalších osm velkokapacitních vinných cisteren. Závod si také vybudoval na místě objeveného starého sklepa vlastní
vinárničku zvanou Tonička. Když byla po válce zrušena reprezentační vinárna s hotelem Zlatý hrozen, roli vinárníků převzali v Bzenci místní drobní vinaři
ve svých sklípcích. Bujarými košty mezi nimi proslul takzvaný Pitschhaus nad
bzeneckou sokolovnou.
Ještě větší nápor úrody než v roce 1964 zažil bzenecký závod v roce
1983, kdy ve třísměnném provozu zpracoval na 140 tisíc hektolitrů vína.
Přitom výrobní kapacity zámeckých sklepů byly již několik let na samé hranici
svých možností a v závodě pracovalo již kolem 250 zaměstnanců. A tak byl
konečně 13. prosince 1983 s velkou slávou položen základní kámen nového
provozu velkokapacitních sklepů i nových stáčecích linek, s jehož stavbou se
začalo na jižní straně zámeckého areálu. Kromě odrůdových vín bzenecký
podnik do té doby uvedl na trh desítky známkových vín, mezi nejznámější
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kromě již zmíněných patřily Slovácký rubín, Sylvena,
Blatnický roháč, Bzenecké zámecké, Kardinál či Moravěnka. Pro nedostatek domácích hroznů se v Bzenci
zpracovávala i vína jugoslávská, rumunská, bulharská,
moldavská, gruzínská, italská, ale také vína z Alžíru či
Egypta. Na kontě výstavních úspěchů bzeneckých vín
bylo k roku 1983 už 53 zlatých a přes šedesát stříbrných medailí. Na podzim roku 1989 byl vypracován
projekt na další modernizaci závodu a rozšíření výroby
šumivých vín. Jeho realizaci ale zastavil listopadový
převrat.
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Píše se nová kapitola
V roce 1991 se Moravské vinařské závody rozpadly na několik státních podniků. Kromě Mikulova, Velkých Pavlovic, Znojma a Ostravy se osamostatnil
i bzenecký závod, který se v květnu roku 1992 stal v rámci první vlny kuponové privatizace akciovou společností s názvem Víno Bzenec. Zavedením výroby míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů a také velmi kvalitních
a přitom levných ovocných vín se podniku úspěšně podařilo naplnit strategii
vyrovnání převzatých dluhů z rozpadlého státního podniku. Výroba se slibně
rozvíjela. Bylo to ale v době, kdy bzenecké vinařství, jako již několikrát ve své
historii, zažívalo svou ekonomickou krizi. Liberalizace trhu přinesla možnost
vyrábět vína z levných hroznů a moštů dovážených z jižní a východní Evropy.
To vedlo ke snížení výkupních cen od domácích producentů a rentabilita
práce domácích vinařů začala klesat. Snaha vydělat víc a pohodlněji jinak než
vinohradnictvím vedla nejen v Bzenci k zániku dalších vinic. Z původních více
než 350 hektarů jich v Bzenci zbylo přibližně osmdesát.
V bouřlivé době podnikatelského zrání devadesátých let společnost
Víno Bzenec nakonec ovládl kapitál investičních fondů, jehož cíle neměly
s rozvojem bzeneckého vinařství mnoho společného. A tak se podnik dostal
koncem devadesátých let do konkurzu. Poslední láhev sektu byla vyexpedována v září roku 2002 a v prosinci se brány závodu v areálu bzeneckého
zámku zavřely deﬁnitivně.
Mezitím byla v Bzenci v roce 1994 založena zcela nová, kapitálově
nezávislá soukromá ﬁrma Bzenecká vinařská společnost, která profesionální zkušeností svých zakladatelů vsadila na udržení a rozvoj zdejší vinařské
tradice. Hospodařit začala na pronajatých vinicích zemědělského družstva
Trmice na východním okraji města. Do pronájmu převzala v katastru Bzence
viniční tratě s prastarou tradicí jakými jsou hory Horní, Prostřední a Zadní;
v sousedním katastru Domanína pak viniční trať Rybníček a na území katas-
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tru Syrovína pak vinice Starou horu, Lůčky a Nadlysiní. Dohromady přibližně
80 hektarů.
Svůj plán velkorysého programu rozvoje bzeneckého vinařství začala
naplňovat rozšiřováním vinic, ať již nákupem, výsadbou či revitalizací dávno
zaniklých viničních tratí a samozřejmě modernizací všech technologií, používaných při pěstování, sklizni a zpracování vinné révy. Aby svou vizi tak velkého úkolu mohla bezezbytku realizovat, k tomu potřebovala silného spojence.
Našla jej ve společnosti Bohemia Sekt, se kterou od roku 1999 úspěšně spolupracuje v naplňování svého plánu.
V květnu roku 2004 uvedla Bzenecká vinohradnická společnost na
trh první řadu vín značky Chateau Bzenec. Ta se současně stala i novým
názvem celé společnosti. V současnosti společnost Chateau Bzenec obhospodařuje již kolem 160 hektarů vlastních moderně založených vinic
a ve Slovácké vinařské podoblasti patří bezesporu k největším producentům.
Plody svých vinic od roku 1999 zpracovává na špičkových technologiích Habánských sklepů ve Velkých Bílovicích a v závodě Víno Mikulov. K hlavnímu
sortimentu výroby patří odrůdy burgundy, frankovka a Müller- Thurgau.
Ovšem více než polovina vinic Chateau Bzenec patří, jak jinak, než
nejkvalitnější místní odrůdě – legendě bzeneckého vinařství a králi odrůd
– rýnskému ryzlinku s lahodnou vůní lipového květu. I dnes platí historická
svědectví znalců, že s tímto vínem, alias Bzeneckou lipkou, se „jiná vína srovnávat nedají.“
Neboť nikde jinde než tady na Moravském Slovácku v bzeneckých tratích nenašla tato odrůda takové podmínky, v níž se vytvořily a tak rozvinuly
ony vzácné neopakovatelné vlastnosti Bzenecké lipky. A co víc, jedině zde
totiž ryzlink dosáhl během historického vývoje dokonce ještě lepší vlastnosti,
než měl ve své původní vlasti v Porýní a na Mosele.
Podobně tomu bylo také s odrůdami Rulandské bílé a Müller Thurgau,
které v Bzenecké oblasti díky svým výrazným charakteristikám postupně
nahradily původní kultury jako neuburské, sylvánské nebo veltlínské. Do ne-

33

opakovatelné chuti bzeneckého vína se podepsaly i zdejší unikátní přírodní
podmínky; v mikroklimatické oblasti rozhraní Chřibů a Dolnomoravského
úvalu vyrůstá réva na vápenných sedimentech jílů a písků někdejšího dna
třetihorního moře zavátých metrovými vrstvami čtvrtohorní spraše.
Stejně tak jako kdysi se i dnes bzenecká vína vyznačují vysokou
kvalitou a jsou oceňována zákazníky z řad široké veřejností i profesionálními znalci. Například Ryzlink rýnský pozdní sběr ročník 1999 nebo
Frankovka stejné sklizně získaly zlatou medaili na Valtických vinných
trzích 2002. Společnost Chateau Bzenec je majitelem i 19 ochranných
známek vín, které tradičně patří k bzeneckým vínům jak odrůdovým tak
známkovým.
130. výročí jedné z těchto značek, bzeneckého sektu Chateau
Bzenec, společnost v roce 2005 oslavila zcela symbolicky – jeho slavnostním návratem na domácí trh. K letošnímu tradičnímu bzeneckému
vinobraní, které se koná ve dnech 23.–25. září 2005 společnost připravila znovuuvedení další tradiční značky, legendy bzeneckého vinařství
– Bzenecké lipky.
Po letech stagnace se bzenecké vinohrady zásluhou společnosti Chateau Bzenec opět rozrůstají. Nejen pro užitek současných hospodářů, ale
i pro generace budoucí jsou příslibem hospodářské prosperity.

Představujeme vám nové produkty společnosti Chateau Bzenec
Chateau Bzenec Domaine
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Vína se značkou Chateau Bzenec „Domaine“ jsou představiteli unikátní
kolekce odrůdových vín původem z hroznů vypěstovaných na vlastních
vinicích vinařství Chateau Bzenec.
Ryzlink rýnský pozdní sběr má jiskrnou světle slámovou žlutou barvu
se zelenavými odlesky. Kombinace delikátní jemné kyseliny a vyzrálého
strukturovaného těla působí na chuťové buňky téměř magicky.
Rulandské bílé pozdní sběr je hebké, ve stavbě křehké, zároveň však
plné víno. Intenzivní chuť se příjemně rozvíjí v atraktivní a jemně
baculaté měkké tělo. působí příjemně a vzletně. Má velmi dobrý
potenciál a dynamiku pro budoucí zrání.

CHATEAU BZENEC je viničním
statkem posazeným v překrásné
krajině jižní Moravy, v lůně nejlepších
vinařských tratí Slovácké
vinařské podoblasti.
Toto „chateau“, viniční usedlost se
155 ha vlastních vinic, se rozkládá na úpatí
kopce Stará hora, 2 km severozápadně
od města Bzenec. Její bohatá minulost je
neodmyslitelně spjata s odrůdou Ryzlink
rýnský, která tuto vinařskou oblast proslavila.
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Jakostní odrůdová vína Chateau Bzenec se znamenitou pověstí zaručují
mimořádnou kvalitu a osobitost.
Rýnský ryzlink
víno zlatavě žluté barvy, svěží vůně, tóny polních květů a ovoce
v chuti příjemně svěží s pikantní kyselinkou, v závěru připomínající
růžový grep.
Sauvignon
zelenkavě žlutá barva a svěží a extraktivní vůně s tóny broskví a angreštu. Chuť je plná a opulentní s dlouhotrvající dochutí.
Müller Thurgau
vynikající víno zelenkavě žluté barvy s intenzivním, ovocným aroma.
Citrusové až grepové aroma přechází do kvetoucího akátu. V chuti
velmi pitelné, s příjemnou, hravou kyselinkou, která zaručuje dlouhotrvající svěžest vína, ale zároveň jeho pěknou harmonii.
Chardonnay
Víno světle žluté barvy se zelenými reﬂexy, odrůdově typické vůně
s nádechem tropického ovoce. Chuť tohoto vína je smetanově hladká a harmonická.
Modrý Portugal
víno rubínové, sytě červené barvy, charakteristické výraznou ovocnou vůní, připomínající přezrálé třešně, s jemným nádechem skořice.
V chuti jemné, vyrovnané až sametové s příjemnou tříslovinkou, která se zráním ještě zakulacuje.
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Frankovka
víno granátové barvy, s příjemně kořenitou vůní. V chuti je svěží
s harmonickou kyselinkou a taninem v závěru.
Rosé Zweigeltrebe, Modrý Portugal
vysoce jakostní víno oceněno na výstavě zaměřené na rose vína. Barevný odstín vína je lehce narůžovělý, vzniklý velmi krátkou macerací
červených hroznů. Vůně vína příjemně osvěžující, s intenzivní ovocnou vůni lesních plodů s podtóny sušených bylin. Chuť je dokonale
harmonická.
Bzenecká Lipka
patří mezi polosuchá jakostní odrůdová vína. Vůně nektaru plně rozkvetlé slovanské lípy byla inspirací pro jedinečnou kompozici vín věhlasné Bzenecké lipky. Pečlivě vybraná vína odrůdy Ryzlink rýnský
z viničních poloh okolí Bzence dávají Bzenecké lipce její neopakovatelnou harmonii. Ušlechtilostí i původem tak navazuje na vinařské
umění našich předků, kteří ji dovedli k jedinečné dokonalosti. Bzenecká lipka nechyběla při významých setkáních své doby. Při správném podávání s ní prožijete nezapomenutelné chvíle.
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Chateau Bzenec brut navazuje na tradici vynikajících bzeneckých sektů, které
získávaly renomé na světových výstavách.
Sekt Chateau Bzenec brut je sekt vyráběný kvašením v lahvích metodou
transvals s dobou ležení 9 měsíců. Cuvée tohoto sektu je čistý Ryzlink rýnský. Má čistý jiskrný vzhled, jemné dlouhotrvající perlení a světle zelenkavou
barvu se zlatavým odstínem. Jeho vůně je harmonická, v závěru s ovocným
podtextem sladké broskve.

Společnost Chateau Bzenec převzala historickou štafetu v rozvoji
Bzeneckého vinařství s vědomím, že nejen víno potřebuje svůj čas
a že každá poctivá práce nakonec vždy své plody přinese.
Nezbývá než společnosti Chateau Bzenec popřát hodně zdaru a připijme ji na to, jak jinak než bzeneckým!
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