
ZALOŽENO 1932Bořetice 511, 691 08 Bořetice 
www.vinoboretice.cz

tel: 602 854 662
vinoboretice@vinoboretice.cz

Veškerá produkce hroznů je zpracovávána 
kvalitní a šetrnou technologií. Při výrobě 
červeného vína se vracíme k tradičním 
postupům – použití delší macerace 
(ležení a zrání rmutu po dobu několika 
týdnů). Růžová vína vyrábíme za přispění 
kryomacerace. Bílá vína tvoříme 
technologií řízeného kvašení odkalených 
moštů s použitím teroarních kvasinek.

Díky těmto postupům vzniká víno, které 
nese výrazné charakteristické znaky 
odrůdy a zachovává si při tom výrazný 
senzorický vliv terroir.

Dokonalá symbióza 
tradičních postupů 
a nejnověší technologie

Ochutnejte kouzlo Jižní Moravy

Objednávky degustací 
a rezervace akcí



Pravidelně se účastníme a získáváme ocenění na 
nejprestižnějších výstavách u nás (Král vín ČR, 
FESTWINE, Meditrina) i řadě zahraničních soutěží 
(Viniales Internetionales Paris, AWC Vienna, Galicija vitis 
aj.). Naše vína najdete také v Národním salonu vín ČR. 

Na degustaci můžete přijet přímo do našeho vinařství. 
Milovníky vín čeká posezení ve stylovém sklepě v 
původních prostorách ze 30. let minulého století. 
Kapacita degustační místnosti je 50 osob. V létě je 
k dispozici i příjemné venkovní posezení. Degustace 
jsou provázeny odborným výkladem, stejně jako 
exkurze do vinic.

Typická pro naše vinařství jsou červená vína. Plná, strukturovaná vína 
s výraznými tóny černého bobulového ovoce jsou určena především do 
gastronomie. V nabídce máme více než čtyřicet položek ročníkových vín 
včetně vín slámových a ledových.

Cuvée Kácary 
Vlajková loď našeho vinařství. Pečlivě sestavené cuvée tří odrůd Rulandské 
modré, Svatovavřinecké a André. Harmonické elegantní víno tmavě rubínové 
barvy. Výrazné aroma třešní, višní a švestkových povidel se stopou hořké 
čokolády. Plné vyvážené víno s dlouhou jemně tříslovitou dochutí.

Cuvée Túfary 
Příjemné víno – pozdrav z velkopavlovicka. Je složené ze tří zajímavých odrůd 
– Cabernet Sauvignonu, Merlotu a Svatovavřineckého. Rubínový odlesk v číši. 
Plná ovocná vůně s nádechem švestek, třešní a drobného černého ovoce. 
Chuť výrazná, plná, kořenitá s dlouhou dochutí. 

Hlavní pěstované odrůdy: Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Dornfelder, André, 
Frankovka, Rulandské modré a Cabernet Sauvignon.

Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. hospodaří 
na 42 ha vinic v tratích Terasy, Kraví hora a 
Čtvrtě. Sídlem vinařství je historický areál 
prvorepublikového vinařského družstva VINOPA, 
který byl vybudován v roce 1932 a v roce 2005 byl 
kompletně zrekonstruován při zachování původní 
podoby hlavní budovy.

Snažíme se být harmonickou součástí krajiny. Ve své 
produkci se zaměřuje na kvalitní vína s významným 
vlivem prostředí, v němž rostou naše vinice. Proto 
je naše vinařství plně v režimu ekologického 
zemědělství s BIO produkcí a je i součástí VOC Modré 
hory a VOC Kraví hora. 

Rodinné vinařství Jedlička 
– viniční trať Terasy – 
terroir Kraví hora

Ochutnejte naše vína 
oceňovaná na prestižních 
výstavách 

Cuvée Túfary & Cuvée Kácery 
– typická červená vína 
vinařství Jedlička


