
Vinařství Kolby v Pouzdřanech je jedním z nejstarších vinařství na 

Moravě (první zmínky o klášterních vinicích z r. 1244). Název je odvozen od 

kopce Kolby (něm. Kolben-zalesněný kopec), nad kterým bylo ležení legie 

římského císaře Marka Aurelia (II. stol. po Kr.). Na exkurzi do vinařství se 

členové Moravínu dostali těsně před jeho odprodejem z vlastnictví 

společnosti Sazka. Do té doby zněl slogan vinařství patřícího neslavně 

proslulému podnikateli Hušákovi: „Víno, které není pro každého“. Nyní 

Kolby vlastní oceláři Rosso Steel a tak opět začala jejich nové kapitola. 

Vinařství je také členem Aliance vinařů V8. V odrůdové skladbě na 34 ha 

a 19 ha dosazených pěstují široké spektrum odrůd. RV (80%), VZ, RR, 

RB, RŠ, Ch, Sg, MT, MP, CS a Me. Vína produkují ve všech 

kvalitativních zatříděních, včetně cuvée a sektu. Nepoužívají enzymy, na 

každou odrůdu však používají jiné kvasinky a metodu řízené fermentace. 

Červená vína leží 14-16 měsíců ve velkých sudech, bíla zpracovávají v 

nerezu. Krásný sklep pochází ze 17. století. 
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V obci Popice, na sever od vodní nádrže Nové Mlýny, vzniklo v r. 2003 moderní 

vinařství, které hospodaří na 3 výjimečných viničních tratích: Sonberk, Panenský 

kopec a Svidrunk. Jeho sídlo je moderním příkladem současné vinařské 

architektury, podobně jako nedaleké vinařství Sonberk. Právem obdrželo v r. 

2009 titul „Nejlepší průmyslová stavba JmK“. Na svých 43 ha oblých teras s 

jílovito-sprašovou půdou pěstuje révu především bílých odrůd Pa, TČ, RR, MM, 

RŠ, Ch, Sg a SZ doplněnou o modré Fr, RM a Me. Od své první produkce v r. 

2010 je zaměřeno na produkci přívlastkových vín moderní technologií a postupy 

a od r. 2007 je také v programu ekologického zemědělství, což znamená, že při 

ošetřování vína nepoužívá žádné chemické, ale pouze biologické prostředky. 

Jak dále uvidíte, vína suchá, polosladká, sladká, bílá, růžová i červená se ve 

vinařství degustují v hypermoderní místnosti. 






















