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          Tsjechië               

Wijn in de Tsjechische Republiek wordt voornamelijk in Zuid-Moravië 

geproduceerd. 96% van de beschikbare akkers zijn wijngaarden. 

Tsjechische wijn wordt vaker Moravische wijn genoemd. 

Tsjechische wijnen zijn niet erg  bekend in het buitenland. Bijna alle 

geproduceerde wijn is bestemd voor eigen gebruik.. 

Een wijnsnoeimes 
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Bij archeologische opgravingen van een oude Romeinse buitenpost 

 in de buurt van  Pasohlávky blijkt dat er toen al wijn 

werd gemaakt. Ze vonden bij de opgraving een snoeimes voor de 

wijnstok. Tijdens de Romeinse bezetting verbouwden ze er de Grüner 

Veltliner en Welschriesling druivensoorten. Wijnbouw werd 

beoefend tijdens het Groot-Moravische Rijk (833–906), zoals blijkt uit 

talrijke snoeimessen en druivenzaden die ze vonden bij 

archeologische opgravingen van Slavische nederzettingen.  

 Grüner Veltliner   Welschriesling 

 

 

In ongeveer 875, volgens de legende, opende de Boheemse Prins 

Bořivoj Prins van Groot Moravië Svatopluk een vat wijn om de 

geboorte van zijn zoon Spytihněv te vieren.  
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Bořivoj Prins van Groot Moravië Svatopluk                                              Ludmila 

 

 

De vrouw van Bořivoj,  Ludmila offerde  wijn voor de godin van de 

oogst Krosyně, met de vraag voor overvloedige regen. Haar wens 

kwam uit en Bořivoj en Ludmila plantte de eerste Boheemse 

wijngaarden rond Mělník.  
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Hun kleinzoon Saint Wenceslas leerde later de druivenstokken te 

cultiveren Hij is geëerd door Tsjechische wijnmakers als "Supremus 

Magister Vinearum" ( burgemeester van de wijngaarden) en elk jaar 

aan het einde van September wordt er een wijn festival  gehouden in 

Mělník, het  feest van St. Wenceslaus. 

 Saint Wenceslas 

  

 

Tijdens de 13e eeuw, hielpen de kloosters om grote wijngaarden te 

beplanten met druivensoorten geïmporteerd uit Frankrijk en 

Duitsland. Niet alleen de wijnstok maar ook opleiding en snoei 

methoden van deze landen zijn overgenomen.  
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In 1249, verpacht Ottokar II van Bohemen het land van Mikulov 

(voorheen Nikolsburg genoemd) en de omliggende gebieden aan de 

Oostenrijkse Henry I van Liechtenstein. Daarna, werden er meer 

wijngaarden geplant in de heuvels van Pálava.  

 Ottokar II van Bohemen 

 

 

 Pálava 

De dertigjarige oorlog (1618–1648) verwoest een aanzienlijk deel van 

de wijngaarden in de Tsjechische Republiek en in de honderd jaar na 

de oorlog zijn ze geleidelijk weer beplant. 

 In 1763 vroeg de Oostenrijkse-wijnboeren Maria Theresia beperking 

van nieuwe aanplant op de wijngaard in Moravië om de concurrentie 

van Moravische wijnen tegen te gaan. 
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         Keizer Jozef II                                                                 

In 1783, werden de lokale wetten van de Bergrecht* en de 

activiteiten van de wijn verordening Hof in Moravië afgeschaft door 

Jozef II, keizer van het Heilige Roomse Rijk en vervangen door een 

nieuwe reeks van de wijngaard regelgeving voor Moravië.  

*Bergrecht verwijst naar de wettelijke bepalingen inzake minerale hulpbronnen en de bergbouw, zoals de 

bergbouw-wet in Oostenrijk voor de wijnbouw. 

De druifluis 

De druifluis kwam in 1890 in Šatov en in 1900 in  

Mikulov en Dolní Dunajovice. De verwoesting 

ging nog even door en met  behulp van druifluis-resistente 

onderstam, werden de wijngaarden weer beplant met kwaliteit 

wijnstokken.  
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 Door de druifluis besmette druiven. 

 

 

 

De oprichting van moderne wijn wetten 

 

De oprichting van moderne wijn wetten in de Tsjechische Republiek 

begon in 1995. De wijn sectie van de verordeningen van de Europese 

Unie werd vertaald in de Tsjechische taal en vervolgens opgenomen 

in de wet-wijn. In 2004 zijn er diverse aanpassingen geweest zodat de 

wet aansluit aan de verordeningen van de Europese Unie. 
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Wijn regio MORAVIË 

 

 

Het ligt in het zuidelijkste puntje van Moravië en rond Brno en bevat 

ongeveer 96% van de geregistreerde wijngaarden in de Tsjechische 

Republiek. Het heeft uitstekende voorwaarden voor de productie van 

interessante witte wijnen. Je vind er  een breed scala van aroma's en 

smaken, onderscheidende kruidigheid en fris zuur.  

 

 

 

 

De Moravische wijn regio is onderverdeeld in vier wijn subregio's: 
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Znojmo  

 

 

Mikulov  
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Velké pavlovice  

 

 

Slovácko 
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Wijngebied BOHEMEN 

 

 

Bohemen heeft  een relatief kleine verzameling van wijngaarden die 

tot de meest noordelijke in Europa behoren. Ze liggen rond 50 ° 

noorderbreedte, net zo  als Wiesbaden in de Rheingau. Het heeft de 

grootste ontwikkeling bereikt tijdens het bewind van Rudolf II in 

Bohemen. de wijngaard hebben een oppervlakte van bijna 3.500 ha. 

Vandaag zijn er wijngaarden in en rond Mělník, Litoměřice en Bridge 

op de beschermde zuidelijke hellingen. 

 Rudolf II 
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Wijngebied Bohemen is samengesteld uit twee subregio's: 

 

 

Mělnická  

 

 

Litoměřice 

 

 

 

Znojmo wijn  

De meest westelijke Moravische wijnbouw sub-regio geeft volle en 

verse aromatische wijnen . De totale oppervlakte van dit is 3153 

hectare. 
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De ideale natuurlijke en klimatologische omstandigheden geven de 

wijnen een uitstekende pittige smaak en volheid. De druiven rijpen 

hier  langzaam door afwisselende warme en zonnige dagen, maar 

behouden de aromatische stoffen en hoge kwaliteit. 

De meeste rassen groeien hier zoals de: 

Grüner Veltliner, Riesling, 

Müller-Thurgau, Sauvignon, 
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Pinot Blanc,  Pálava, 

Pinot Gris en Chardonnay.  

De meest populaire rode wijn is van de 

  Saint Laurent. (Svatovavøinecké) ___________ 
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De Znojmo subregio is de eerste in de Tsjechische 

Republiek die de certificering van -VOC Znojmo 

wijnen ingevoerd heeft.  

Dit geldt alleen voor wijnen gemaakt van de drie variëteiten: 

Sauvignon,             Riesling en 

Veltlínského. 
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Wijnbouw Mikulov 

 

 

de Pálava heuvels zijn in dit gebied kenmerkend die het mogelijk dat 

de wijnstokken goed rijpen. het gebied is 4500 hectare groot. 

 Pálava heuvels 

 

 

Het grond is samengesteld uit kalksteen, klei, zand en löss.  

Dit alles wordt weerspiegeld op het karakter van de wijnen, die zijn 

aromatisch en hebben meer uitgesproken tonen. De eerste wijngaard 

werd gesticht door de Romeinse soldaten. 
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De meest bekende en de belangrijkste wijn is de 

Riesling-mikulovska, een frisse wijn met mooie 

zuren en een aangename afdronk.  

De druiven die hier groeien zijn onder andere:   

Grüner Veltliner Riesling, 

Műller Thurgau en Sauvignon.  
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De meest gekweekte blauwe rassen: 

Saint Laurent, Blaufränkisch en 

Zweigelt. 
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Velké Pavlovice subregio 

 

Het heeft een oppervlakte van ongeveer 4 750 ha en het is een 

robuust landschap. Hoge  heuvels die geleidelijk afdalen naar de 

vruchtbare vlaktes Brno. Het behoort tot de zonnigste en warmste 

plekken van de Tsjechische Republiek. 

 heuvels die geleidelijk afdalen naar de vruchtbare vlaktes 

 

Het grond is grotendeels samengesteld van kalkhoudende mergel, 

zandsteen en klei. Slepenců* en is zeer geschikt voor de teelt van 

blauwe rassen.  

*Slepenců of Conglomeraat is een sedimentair gesteente bestaand uit grind (groter dan 64 mm).Een 

conglomeraat is een gesteente, gewoonlijk afgezet als afbraakproduct van gebergten. Het is afgezet in een 

rivieromgeving. 
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Dit gebied is beroemd om zijn rode wijndruiven, met name 

Saint Laurent en Blaufrankisch. 

In het noordelijk deel van dit gebied groeien de witte rassen zoals 

grüner Veltliner, Pinot Gris, 

Gewurztraminer, Pálava. 
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Wijnbouw subregio Slovácko 

 

Met een oppervlakte van 4 400 ha in Zuid-Oost-Moravië, op de grens 

met Slowakije en Oostenrijk.  

Dit gebied heeft zeer uiteenlopende omstandigheden voor de teelt 

van wijnstokken. Vinohrady ligt in de vallei van de rivier Morava, en 

in het heuvelachtige landschap van de Witte Karpaten, of op de 

zuidelijke hellingen van het Ždánice bos en het Chřiby-gebergte. 

Noordelijkste van de Moravische wijngaarden zijn in de omgeving van 

Uherské Hradiště. 

Vinohrady 

 Morava 
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 Ždánice bos 

 Chřiby-gebergte 

 Uherské Hradiště. 

 

De hogere wijngaarden geven wijnen met zachte zuren en 

uitgesproken aromatische stoffen.  
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De Pinot Blanc, Pinot Gris, 

Sylvan green (Silvaner), Grüner Veltliner 

en Chardonnay gebruiken ze in de vallei en de bergen, 

Karpaten, in de omgeving van Uherské Hradiště Kyjov de  Műller 

Thurgau en de  Moravische Muscat.  
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De rode druiven zijn: 

 

 

Portugal, Pinot Noir, 

Zweigeltrebe, Svatovavřinecké en 

Cabernet Moravië. 
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 Moravië:                                                            

rond Zuid-Moravië, met name rond de rivier Dyje. 

 Vier sub regio’s, elk vernoemd naar een grote stad of regio. 

 Mikulovská (De stad Mikulov)  

Dertig wijndorpen, samen met 182 geregistreerd kadastrale 

wijngaard, liggen binnen Mikulovská die onder de Tsjechische 

wijnbouw wet zijn gedefinieerd. 

Znojemská 

  

De stad Znojmo 

  

Velkopavlovická 
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De stad Velké Pavlovice 

  

 

 

Slovácká 

  

De Slovácko regio 

  

 

Bohemen 

  

. Twee gedefinieerde wijnbouw sub regio’s bevinden zich in 

Bohemen: 

Mělnická en Litoměřická 

  

Kleine wijngaarden zijn er ook  in Praag maar ze produceren niet een 

aanzienlijke hoeveelheid wijn.  

De top vijf druivenrassen geteeld in Bohemen zijn  
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Müller-Thurgau (26% van de wijngaarden),  

Riesling (16% van de wijngaarden),  

St. Laurent (14% van wijngaarden),  

Blauer Portugieser (10% van de wijngaarden)  

en  

Pinot Noir (8% van de wijngaarden).  
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De meest algemeen geteeld druivenrassen in de Tsjechische 

Republiek, met inbegrip van het geschatte percentage van 

wijngaard: 

 Witte druivenrassen    

Internationale naam Tsjechische naam    Percentage van het 
planten van de 
wijngaard 

Müller-Thurgau              Müller-Thurgau                         11,2 % 

Grüner Veltliner              Veltlínské zelené                       11,0 % 

Welschriesling Ryzlink vlašský   8,5 % 

Riesling Ryzlink rýnský   7,0 % 

Sauvignon blanc Sauvignon blanc   5,0 % 

Pinot Blanc Rulandské bílé   5,0 % 

Chardonnay Chardonnay   4,0 % 

Pinot gris Rulandské šedé   3,7 % 

Gewürztraminer Červený Tramín   3,0 % 

Neuburger Neuburské   2,3 % 

Moravische Muscat Muškát moravský   1,8 % 

Frühroter Veltliner Veltlínské červené 
rané 

  1,7 % 

Irsai Oliver Irsai Oliver   0,4 % 

   

Blauwe Druivensoorten: 

Internationale naam Tsjechische naam Percentage van het 
planten van de 
wijngaard 

Saint Laurent Svatovavřinecké    9,0 % 

Blaufränkisch Frankovka    5,6 % 

Zweigelt Zweigeltrebe    4,7 % 

Pinot Noir Rulandské modré    4,0 % 

Blauer Portugieser Modrý Portugal    3,9 % 

Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon    1,3 % 
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Het Tsjechische wijn recht classificeert wijn volgens de oorsprong van 

de druiven en de rijpheid van de druiven , bepaald door het meten 

van het suikergehalte in het druivensap op het tijdstip van oogst. 

Suikergehalte wordt uitgedrukt in eenheden van ° NM op de Tsjecho-

Slowaakse genormaliseerd Must-gewicht schaal (Tsjechisch: 

Normalizovaný moštoměr), die geeft aan hoeveel kilogram suiker er 

in honderd liter druivensap zit. Eén graad op de schaal NM is gelijk 

aan één kilogram van natuurlijke suiker in 100 liter druivenmost. 

Tsjechische wijn is meestal aangeduid met gedetailleerde 

beschrijving van de oorsprong en de wijnkwaliteit kenmerken. In het 

algemeen, wijn geproduceerd uit druiven met een hoger niveau van 

het must-gewicht (suikergehalte) en van één enkele wijngaard wordt 

beschouwd als hogere kwaliteit. 

  

 

 

Een Tsjechisch wijnetiket zal meestal de wijn oorsprong opgeven 

met één of meer van de volgende voorwaarden: 

 Vinařská oblast -(regio) bijvoorbeeld Morava (Moravië) 

 Vinařská podoblast -(subregionaal) bijvoorbeeld Velkopavlovická 

(Velké Pavlovice) 

 Vinařská deel -(dorp) 

 Trať -(wijngaard) 
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Op het Tsjechisch wijnetiket moet één van de volgende termen 

staan: 

  

 Jakostní víno s přívlastkem (Kwaliteitswijn met speciale 

kenmerken) 

Wijn moet afkomstig zijn uit één enkele wijn subregio en de 

druivenrassen, hun oorsprong, must-gewicht niveaus moeten worden 

gecontroleerd door de Tsjechische staat landbouw & voedsel 

inspectie (SZPI). Chaptalisatie* is niet toegestaan.  

* Chaptalisation of chaptaliseren is het toevoegen van suiker aan nog niet gefermenteerd druivensap (de 

"most") 

 

Jakostní víno s přívlastkem (kwaliteitswijn met speciale kenmerken) 

Kabinetní víno (Kabinet) 

Wijn gemaakt van druiven waarvan het must-gewicht het niveau 

bereikt heeft van maar liefst 19 ° NM. 

 Pozdní sběr (Late Harvest) 

Wijn gemaakt van druiven waarvan het must-gewicht het niveau 

bereikt heeft van niet minder dan 21 ° NM. 

 Výběr z hroznů (Speciale selectie van druiven) 

Wijn gemaakt van druivenmost De druiventrossen hebben zeer lang 

op de wijnstok gerijpt, waarvan het must-gewicht het niveau moet 

hebben bereikt van niet minder dan 24 ° NM. 

 Výběr z bobulí (Speciale selectie van druiven) 
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Wijn gemaakt van geselecteerde druiven die zeer lang gerijpt hebben 

op de wijnstok waarvan het must-gewicht een niveau moet hebben 

bereikt van ten minste 27 ° NM. 

 Výběr z cibéb (Speciale selectie van Botrytis* aangetaste druiven) 

 * De aanwezigheid van de Botrytis cinerea is onmisbaar bij de productie van de meeste likoreuze wijnen ter 

wereld. Deze schimmel is onontbeerlijk voor het maken van deze zoette wijnen. 

Wijn gemaakt van geselecteerde duiven beïnvloed door Botrytis 

Cinerea waarvan must-gewicht het niveau moet hebben bereikt van 

ten minste 32 ° NM. 

 Ledové víno (IJs wijn) 

Wijn gemaakt van op de wijnstok bevroren druiven.                            

De druiven worden bevroren geperst bij een temperatuur van niet 

meer dan -7 ° C en met een niveau van must-gewicht van ten minste 

27 ° NM. 

Slámové víno (Stro wijn) 

Wijn gemaakt van, minder dan drie maanden, gedroogde druiven na 

de oogst op stro in een goed geventileerde plaats gedroogd. Het 

must-gewicht van het druivensap op het moment van gebruik is maar 

liefst 27 ° NM. 

 Jakostní víno (kwaliteitswijn) 

Wijn geproduceerd uit druiven verbouwd in de Tsjechische Republiek 

binnen een enkel wijngaard. Opbrengst mag niet meer dan 12 ton/ha 

en must-gewicht met een niveau vanniet minder dan 15 ° NM.  

Jakostní víno odrůdové (Rassen kwaliteitswijn) 

Wijn gemaakt van ten hoogste drie druivenrassen  
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Jakostní víno známkové (Merk kwaliteitswijn)  

Wijn die is een mix (cuveé) van ten minste twee Druivensoorten  

Moravské zemské víno of České zemské víno (land wijn) 

 Wijn bereid uit druiven van oorsprong uit de Tsjechische Republiek, 

must-gewicht niveau moet 14 ° NM zijn. 

Melo víno (tafelwijn) 

Wijn geproduceerd uit druiven die afkomstig zijn van elk land in de 

EU. Dit is de laagste wijn categorie.  

Wijnfeesten 

 De wijn producerende gebieden van de Tsjechische Republiek zijn 

bekend om hun wijn festivals (Tsjechisch: vinobraní) die plaatsvinden 

rond de oogsttijd in September . De grootsten van deze festivals  zijn 

in Znojmo, Mikulov, Brno en Mělník die  beschikken over 

proefmonsters van honderden lokale wijnen, alsmede lokale muziek, 

dansen en natuurlijk eten. Deze wijn-festivals vinden plaats in grote 

steden als Praag. 
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