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Nejstarší a druhá nejrozsáhlejší vinařská oblast na Slovensku. Podle 

vinohradnického registru SR se zde hrozny pěstují na 5 392,2 ha vinic. 

Oblast je rozdělena na 12 rajonů se 144 vinařskými obcemi. Tvoří ji 

rajony: Skalický (21 obcí), Záhorský (7), Stúpavský (5), Bratislavský (6), 

Pezinský (6), Modranský (5), Doľanský (5), Orešanský (8), Senecký (17), 

Trnavský (15), Hlohovecký (16) a Vrbovský (30 obcí). V převážně větrné 

oblasti s průměrnými srážkami 670 mm je průměrná teplota v době 

vegetace 16,8o C. Celou oblast můžeme rozdělit na 2 klimatické a 

hlavně geologické podoblasti – Záhorie, jihozápadní svahy Malých 

Karpat a pahorkatiny východně a severovýchodně od Malých Karpat. 

Velká část vinic je na svažitém terénu do 20% ve výšce 145-260 m n.m. 

Doľnanský rajon patří k nejmenším, ale má nejvhodnější podmínky pro 

pěstování révy vinné. Patří sem malé vinohradnické obce Budmerice, 

Častá, Doľany, Štefanova a Vištuk. 
 

Zdroj: „1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné a vinařství aneb brevíř enofila.“ 

 

  

 

 



V Šenkvicích se po restitucích (1991) spojili dva významné vinohradnické rody 

Zárubovcov a Šebovcov. Margita a Laco založili nejen rodinu, ale i podnik 

Karpatská perla. Navázali tak na tradici z monarchie, kdy rod Karpátiovcov 

vyráběl víno Karpathen Perle. Že na úpatí malých Karpát  jsou vinohrady 

vskutku perlorodé, jsme se tedy jeli přesvědčit i my. Většinu vín vyrábí z 45 ha 

vlastních vinic, na trati Suchý vrch mají souvislou plochu 28 ha (215 m n.m., hlinito-

písečná půda) v integrované produkci, 4 ha 30ti leté vinice na trati Noviny a zbytek na 

tratích Šajby a Kramáre. Vína z bílých odrůd Ch, RR, RV, RB, RŠ, Sg, Pa, Au, 

De, MT, VZ, MM a modrých CS, Fr, Sv, RM, Al, An s chráněným označením 

původu roztříďují do kolekcí JAGNET (starý název vin. tratě), VARIETO, DÍLEMÚRE, 

cuvée 4 ŽIVLY z nejlepších odrůd ročníku (bílé – RR,VZ,RŠ,Au i červené – RM,Al,An,CS), 

cuvée A+A (Alibernet/Aglianico)  a sekt z RV. Kromě toho pro liturgické účely produkují 

víno mešní a hroznovou šťávu. Produkují okolo 400 tis. lahví většina je v kvalitě 

„jakostní s přívlastkem“ a byli první, kteří začali používat šroubové uzávěry v SR. 

Součástí budovy vinařství je i zrestaurovaný starý vodojem z jehož vrcholu ve 

výšce 20 m je krásný rozhled na Šenkvické vinice a vinohrady. Po prohlídce 

sklepního hospodářství jsme pak ochutnali 9 krásných vín z nichž mně nejvíce 

chutnalo nebývale mohutné An 09 PS z řady Varieto s náramně dlouhou dochutí. 
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Přijeli jsme ke krásně zrekonstruovanému mlýnu rodin Demovičových a Soósových, 

abychom vychutnali autentická vína s přirozeným charakterem terroiru Doľanského 

vinohradnického regionu. Z 10 členů obou rodin nás uvítal Ervin Demovič, sklepmistr 

a mlynář zároveň. A uvítání bylo královské, stejně jako oběd ve stylových místnostech 

starého mlýna, který pro nás připravili babička Mária, žena Janka, dcera Zuzana a 

neteře Lucia a Lenka, chyběli jen synové Ján a Jozef  a vnučka a vnuk. Historie 

rodinného vinařství se datuje do 2. poloviny 18. stol. a končí r .1957 nuceným 

vstupem do JZD. Demovičovi znovu obnovili vinohradnictví a vinařství po restituci a 

nejen to. Od r. 2002 se věnují i rekonstrukci a obnovení vodního mlýnu z 16. stol. kam 

přesunuli i výrobu vína s chráněnou značkou „Víno z mlyna“ se symbolem vinného 

listu, který vyjadřuje filozofií výroby jejich vín vyrobených klasickou technologií bez 

řízeného kvašení, bez přidávání kvasinek, enzymů, živných solí a dalších moderních 

zásahů do výroby vína. V r. 2006 se vinařství stalo členem Združení Malokarpatská 

vinná cesta. Hospodaří na 3 ha vinohradů s průměrným věkem vinných keřů 40 let. 

Dominantní odrůdou je VZ (trať Zakostolík a Zahrady), ale měli jsme možnost 

ochutnat i skvělé odrůdové vína RB (trať Zakostolík), SZ (trať Rybníček), VČR (trať 

Radhause), RV a IO (trať Zahrady) a Sv (trať Stará hora).  

 

 



































Dle údajů rodiny Gážiovcov se už před 350 lety jejich předkové zabývali 

vinohradnictvím. Zakladatelem společnosti PEGAS je Peter Gáži z obce 

Častá. Ten v r. 1988 začal ve sklepě rodinného domku vyrábět víno a 

postupně vybudoval rodinný podnik, který v r. 2004 předal svým potomkům 

Kataríně, Zuzaně a Pavolovi. V současnosti obhospodařují 5 ha vlastních 

nově vysázených vinic na jihovýchodních svazích Malých Karpat, ale 

společnost také nakupuje hrozny z rajonů Doľany a Dolné Orešany. V 

budoucnu hodlají zakoupit další 3 ha vinic. Vinařství je zaměřeno na výrobu 

sudových vín, vín sycených a odrůdových vín jakostních i vín 

přívlastkových (11 000 lahví řady Elite Class. Ve sklepě dominovaly odrůdy 

VZ, MT, RR, RB, RŠ, TČ, z modrých Du a Hr. Vína zrají převážně ve 

starších, velkých dubových sudech.  
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