
 

Představujeme vám Vinařství ADAM MULLER Baden Wurtenberg 

Kořeny stromu života tohoto vinařství sahají devět generací zpět do roku 1699. V kronikách nacházíme popis vinařství v oblasti 

Baden a prvé zmínky o Johannu Jacobu Mullerovi, který pěstoval víno na vinicích v okolí Heidelbergu s bydlištěm ještě ve vesnici 

Nussloch.  Dokumentovaná kontinuita pěstování vína a vinařství samého se traduje od roku 1735. Syn Georg pak převzal 

vinařství otcovo a po sňatku s Annou Barbarou Bortz přestěhoval sídlo do Leimenu, kde se stal také vlivem tchána v roce 1794 

starostou města. Byla to smysluplná hospodářská aliance a epocha romantických vztahů přišla až o několik desetiletí později. 

Tehdy nebyly sňatky z lásky běžné. Jelikož ale měli spolu 6 dětí, lze hovořit jistě o vzájemných sympatiích. Mohli bychom 

pokračovat takto devět generací. Za zmínku ale ještě stojí syn Adam Muller (1881), který v roce 1928 převzal vinařství po svém 

otci a svým inovátorstvím, ideály a způsobem zpracování révy dal zásadní směr vinařství. Krom vinařství také založil obchodní 

firmu pro prodej vína a výlučně se koncentroval na vinařství a šlechtitelství.  Každá rodina svou prací posunula význam a 

ekonomickou stabilitu vinařského statku dopředu. Z práce svých rodičů měli děti, nástupci vždy respekt. Dnes ještě žijící 

potomek Elisabeth Muller ze 7. generace rodu vzpomíná. V devadesátých letech převzali vinařství, jak jinak nežli po otci synové 

Marcus a Mathias Muller. Marcus vinař a vystudovaný technik převzal práci ve šlechtění a pěstování vína, Mathias Muller 

vystudovaný vinařský inženýr a ekonom převzal práce ve výrobě vína a jeho prodeji.  

Naše vinice se rozprostírají na slunných stráních řeky Neckar, nad městem Heidelberg a Leimner Kreutweg pak nad Leimenem. 

Celkem obhospodařujeme téměř 200ha vinic. Vinařství zásadně prezentuje vína vlastní produkce, která zpracovávají a plní 

v segmentu prémium kvality. S procesy a jejich kontrolou byla spojena řada investic do technologií kvašení, lisovacích stanic, 

plnících linek, etiketovacích strojů až po paletizační zařízení. Kvalita je zde však na prvém místě tento letitých důraz se dnes 

vyplácí. Návrhy etiket pochází z Florencie a vrací se k rodinné tradici, ikdyž je jejich design poněkud nezvyklý. V sortimentu je 

nabídka zákazníkům opravdu velmi široká. Od litrových láhví vín až po Premium balení vysoce kvalitních specialit. Naše vína jsou 

pro nás zrcadlem přírody, součástí naší kultury a vyrůstající kus radosti ze života! Nahlédněte do našich sudů, projděte se po 

vinicích. Jako vinaři se snažíme udělat život jedinečným a jeho krásné okamžiky výjimečné.  

Našimi typickými odrůdami jsou Muller Thurgau, Rýnský ryzlink, Silvánské, Rulandské bílé a Rulandské šedé, na třech hektarech 

pěstujeme Kořeněný Tramín.  Z červených vín Pinot Noir, Modrý Portugal, Černý ryzlink, Dornfelder a na 3,2ha Frankovku.  

Celkem téměř 200ha vinic. Podle ročníků a úrody produkujeme vína jakostní, kabinetní a pozdní sběry, necháváme také vína zrát  

ve 300l dubových sudech k získání kvalitativních a hlavně chuťových parametrů, podle odrůd. Vyrábíme též dvě tradiční cuvé, 

která vychází z rodových receptur, a to již od roku 1735. Prodáváme je pod názvem Melodie Nr.1 a Synfonie Nr.1.  V poslední 

době se zaměřujeme též na výrobu jednoodrůdových sektů z Ryzlinků a Rulandských vín, popularitu zejména v letních měsících 

získávají Frizzanté  AMUSECO. 

S návratem člověka k přírodě a objevování BIO potravin získávají na popularitě přírodní mošty FRUTTA – hroznové 100% šťávy, 

jablečné, černý rybíz atd. Co by bylo vinařství bez likérů, vinných a ovocných pálenek? Je to však jen doplňkový sortiment, 

kterým se snažíme pokrýt požadavky zákazníků. Sami je nevyrábíme. Nejsme odborníky v tomto oboru, takže z našich surovin je 

pro nás zhotovují odborníci. 

Nezapomeňte, naše vína jsou pro nás zrcadlem přírody, součástí naší kultury a vyrůstající kus radosti ze života!  

Prodej v České republice zajišťuje společnost s ručením omezeným NAVE, prodejna Komenského 700, 252 30 Řevnice. Kontakt  

www.navestudio.com, www.vinotekanave.cz 

 

http://www.navestudio.com/
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