
Klučovské vinařství 

Ve středních Čechách se víno pěstovalo od doby krále Karla IV a ani Klučov nebyl výjimkou. Někdy 

kolem roku 1300 vznikla Malá vinice v sousedství slovanského hradiště a později také Velká vinice na 

svahu u Poříčan. Z archivních záznamů katastrálního úřadu můžeme révu vinou zaznamenat až do 

roku 1845. Poté se réva ze středních Čech vytratila, v Klučově se už vinice neobnovily a vinařská 

tradice padla v zapomnění. 

S výsadbou vinic v Klučově jsme začali v roce 2017. Původně to měla být jen jedna vinice, asi 400 hlav 

Veltlínského zeleného, ale postupně jsme vysadili celkem 5,4ha vinic na 3 polohách. Všechny polohy 

byly zapsány do seznamu viničních tratí České Republiky a produkují tak jakostní vína.     

Vinice Šutrák je orientována na jih až jiho-západ a má rozlohu 0,8 ha. Roste na ní Müller Thurgau, 

Ruladské modré, Sauvignon blanc a Veltlínské zelené. 

Velkou vinici jsme v roce 2018 vysadili na pozemku, kde podle starých katastrálních map, ale i dalších 

historických záznamů vinice bývala od roku 1618. Dokládá to i viniční domek, který nedaleko vinice 

stále stojí. Vinice je orientována přesně na jih a má rozlohu 2,1 ha.  Tuto polohu jsme celou věnovali 

odrůdám rezistentním, takzvaných PiWi. Rostou zde moderní, některé zatím málo známé odrůdy jako 

Solaris, Muscaris, Hibernal, Souvinier Gris, Cabernet Cortis a Saphira. 

Malá vinice se nachází, jak klučovští říkají, na skále, na Hradišti. Vinice je orientována na jih a má 

rozlohu 2,5 ha. Rostou na ní stejné odrůdy jako na vinici Šutrák. Ve spodní části vinice, která je na 

slunečném místě a navíc chráněná proti větrům jsme vysadili Ryzlink rýnský a Pálavu, které dozrávají 

později a jsou náročné na teplo. S Ryzlinkem rýnským se do našeho vinařství dostává víno králů (i 

když Karel IV jej pravděpodobně nepil:) 

Naše vinařství v Klučově můžete navštívit každou středu od 16h do 19h, kde můžete naše vína 

ochutnat a zakoupit. 

Pořádáme řízené degustace v našem sklípku v pevných termínech, které najdete na našem webu, 

nebo od 8 účastníků na vaše přání. 

V Českém Brodě zakoupíte naše vína v obchůdku se zdravou výživou, na stánku MAS na pátečním 

tržišti a pochutnat si na něm můžete i v kavárně U Madony. 

Na prázdniny se chystáme otevřít stánek s našimi víny přímo ve vinici. Stánek se nachází na Malé 

vinici. Z klučovského nádraží se k němu dostanete tak, že u zvoničky, která je uprostřed obce, zahnete 

do leva. Z okolních vesnic se dá přijet pohodlně vlakem, na kole i pěšky. Otevírací doba bude 

upřesněna na našich webových stránkách www.vinarstviklucov.cz 


