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Top Mosel Wine
Společnost OHMS se dlouhodobě specializuje na dovoz prvotřídních
německých ryzlinků z oblasti Mosely. Ryzlinky z Mosely se vyznačují
vysokou mineralitou, vyváženým poměrem zbytkového cukru a kyselin a možností dlouhodobé archivace. U těchto skvostných vín Vás
zároveň mile překvapí velmi příznivý poměr kvality a ceny. OHMS
je exkluzivním dovozcem vín z vinařství Fritz Haag, Schloss Lieser,
Grans Fassian a Reinhold Haart, která patří v Německu i celosvětově
ke špičce. Všichni jsou členy nejstarší vinařské asociace na světě
VDP (Verband Deutscher Prädikatsweing) a jejich jiskřivá vína sbírají
mnohá ocenění ve světě i u nás.
The OHMS Company has long specialized in importing first-class
German Rieslings from the Mosel River region. Mosel Rieslings are
characterised by high minerality, a balanced ratio of residual sugar
and acidity, and the possibility of long ageing. You will at the same
time also be pleasantly surprised by the very favourable price-quality
ratio. OHMS is an exclusive importer of wines from Fritz Haag, Schloss
Lieser, Grans Fassianand Reinhold Haart, which belongs among the
best not only in Germany but, also globally. They are all members of
VDP, the oldest viticulture association in the world, and their glittering
wines collect awards across the globe.

VDP.GROSSE LAGE ®

VRCHOL PYRAMIDY
VDP.GROSSE LAGE je označením nejlepších
vinic v Německu, na nichž byly úzce vytyčeny
nejkvalitnější parcely. Vína vyráběná z hroznů
vypěstovaných v těchto místech mají skvělý potenciál zrání. Pro tyto vinice se vybírají
nejlepší odrůdy vinné révy, které jsou ideálně
vhodné pro půdy na daném místě. Tato vína,
která musí splňovat nejpřísnější kritéria výroby,
tvoří vrchol klasifikační pyramidy VDP.

VDP.GROSSES GEWÄCHS

Je označením suchého vína z VDP.GROSSE
LAGE ®.

VDP.ERSTE LAGE ®

PRVOTŘÍDNÍ
VDP.ERSTE LAGE je označením prvotřídních
vinic s autonomním profilem. Nabízejí optimální
pěstební podmínky a jsou osázeny odrůdami
vinné révy, které jsou ideálně vhodné pro půdy
na daném místě. Výnosy jsou silně omezovány, aby se posílila vyšší jakost. Je důkladně
zdokumentováno, že se vína výjimečné jakosti
vyrábějí z hroznů vypěstovaných v VDP.ERSTE
LAGEN.

VDP.GROSSE LAGE ®

THE PEAK OF THE PYRAMID
VDP.GROSSE LAGE designated the very best
vineyards of Germany, within which the finest
parcels have been narrowly demarcated. The
wines produced from grapes grown in these
sites have tremendous aging potential. These
vineyards are planted exclusively with the very
finest grape varieties that are ideally suited to
the site´s soils. Subject to the most stringent
production criteria, these wines form the peak
of the VDP´s classification pyramid.

VDP.GROSSES GEWÄCHS

designates a dry wine from a VDP.GROSSE
LAGE ®.

VDP.ERSTE LAGE ®

FIRST CLASS
VDP.ERSTE LAGE designates first-class vineyards with an individual profile. They provide
optimal growing conditions and are planted
with grape varieties that are ideally suited to the
site´s soils. Yields are greatly reduced to foster
higher quality. It has been well documented
that wines of exceptional quality are produced
from grapes grown in VDP.ERSTE LAGEN.

VDP.ORTSWEIN

ZRAJÍCÍ NA PŮDÁCH VYSOKÉ KVALITY
Vína VDP.ORTSWEINE pochází z nejlepších
vinic vesnice. Jsou velvyslanci svého vlastního
terroir. Nezbytnou náležitostí těchto vín jsou
odrůdy vína typické pro daný region a nízké
výnosy. VDP.ORTSWEINE tvoří spojovací článek mezi VDP.GUTSWEINE a kategoriemi velmi
dobrých a nejlepších vín.
Vína VDP.ORTSWEINE mají obzvlášť velký význam v regionech, ve kterých nemají kategorii
VDP.ERSTE LAGE.

VDP.GUTSWEIN

DOBRÁ OD SAMÉHO ZÁKLADU
V hierarchii VDP, která na všech svých úrovních
propojuje kvalitu vína s jeho původem, představují VDP.GUTSWEINE základní (entry-level)
vína. Jsou něco jako vizitka vinaře. Tato vína
pocházejí z pozemků určitého vinařství a splňují přísné normy předepsané VDP.

VDP.ORTSWEIN

SOURCED FROM SUPERIOR SOILS
VDP.ORTSWEINE originate from a village´s best
vineyards. They are the ambassadors of its
respective terroir. Grape varieties typical of
the region and low yields are prerequisites
for these wines. VDP.ORTSWEINE are the link
between VDP.GUTSWEINE and the wines in the
very good and very best categories.
In the regions that do without the VDP.ERSTE
LAGE category, VDP.ORTSWEINE are of particular importance.

VDP.GUTSWEIN

GOOD FROM THE GROUND UP
VDP.GUTSWEINE are entry-level wines in
the VDP´s hierarchy that links wine quality
with origin. They are quasi the calling card of
a wine-grower. The wines originate from an
estate´s holdings and meet the stringent standards prescribed by the VDP.

Ocenění & filozofie
Moselské ryzlinky dovážené společností OHMS jsou oblíbené
ve světě i u nás a ve vinařských
soutěžích sbírají mnohá ocenenění. Tři vinařství, jejichž vína distribuujeme, získala dokonce prestižní ocenění Gault Millau Vinař
roku Německa: Fritz Haag v roce
1994, Reinhold Haart v roce 2007
a Schloss Lieser pro rok 2015.
V lokálním měřítku je třeba zmínit
mnohé úspěchy těchto vinařství
ve známé soutěži Prague Wine
Trophy. Tato mezinárodní soutěž vín, která byla oficiálně uznaná Ministerstvem zemědělství
a podporovaná Vinařským fondem, byla určená pro vína z vinařských regionů z celého světa
a zásadně přispěla ke zvýšení
kvality místních vín. Co do počtu
hodnocených vzorků jde o největší soutěž vín v České republice.

Vína jsou v této soutěži rozdělena
celkem do 32 kategorií a nejvýše hodnocené víno v každé kategorii získává titul Prague Wine
Champion. Tento titul v kategorii Přírodně sladká vína nad 45g
zbytkového cukru získal pro rok
2015 Lieser Niederberg Helden
Riesling Spätlese-2010-Schloss
Lieser s neuvěřitelnými 94 body! Tento výsledek jen potvrdil
výsledky z předešlých ročníků
soutěže, kdy v této kategorii pravidelně vítězí vína našich vinařů.
Navíc všechna vinařství, jejichž
vína distribuujeme, dosáhla maximálního ratingu pěti hvězdiček
neboli titulu Vynikající vinařství
s nejvyšším standardem kvality
vín. V minulosti jsme se v rámci
této soutěže dvakrát stali nejlepšími dovozci zahraničních vín
a z hlediska poměru přihlášená/oceněná vína je společnost
OHMS v této soutěži dlouhodobě
nejúspěšnější.

Awards & Philosophy

Mosel Rieslings imported by
OHMS are not only popular in our
country but also throughout the
world, and they frequently collect awards in specialized competitions. Three of the wineries
whose products we distribute
have received the prestigious
Gault Millau German Winemaker
of the Year award: Fritz Haag in
1994, Reinhold Haart in 2007 and
Schloss Lieser for 2015.
At a local level, we should mention
the many accomplishments of
these wineries in the well-known
Prague Wine Trophy competition.
This international wine competition, which is officially accredited
by the Ministry of Agriculture and
sponsored by the Czech Wine
Fund, invites wine producers from
viticulture regions all around the
world, and significantly contributes to improving the quality of
local wines. Regarding the number of evaluated samples, this is
the largest wine competition in
the Czech Republic.

The wines in this competition are
divided into a total of 32 categories, and the highest rated wines
in each category are awarded the
title of Prague Wine Champion.
The title in the Naturally sweet
wines with more than 45 g of residual sugar category for 2015
was awarded to Lieser Niederberg Helden Riesling Spätlese,
2010, Schloss Lieser with an incredible 94 points scored! This
only confirmed the results from
previous years of the competition, when the wines made by our
producers have regularly been
awarded in this category. Moreover, all of the wineries whose
products we distribute have
achieved the maximum five-star
rating, or in other words the Outstanding winery with the highest
standard of quality wine. In the
past we have twice been awarded
the prize for the best importer of
foreign wines in this competition,
and in terms of the registered/
awarded wine ratio, OHMS has
been the most successful competitor.

Ocenění & filozofie

Awards & Philosophy
The wines imported by OHMS are
perfectly matched with the highest gastronomy, and you can find
them on the wine menus of many
globally renowned Michelin restaurants. We supply the Rieslings
in the Czech Republic to the La
Degustation Bohême Bourgeoise,
Alcron, Kalina and Entrée restaurants. We also supplied these
great wines for the Virgin Islands
Winemakers Dinners – a series of
luxurious multiple-course dinners
in the British Virgin Islands, where
the wines were perfectly paired

Vína dovážená společností OHMS
se perfektně hodí ke snoubení
se špičkovou gastronomií a naleznete je na vinných lístcích
ve vyhlášených Michelinských
restauracích po celém světě.
V České republice ryzlinky dlouhodobě dodáváme do restaurací
La Degustation Bohême Bourgeoise, Alcron, Kalina a Entrée.
Tato skvělá vína jsme dodávali
i do velkolepého projektu Virgin
Islands Winemakers Dinners –
série luxusních večeří o několika
chodech na Britských Panenských ostrovech, kdy se skvělé

víno snoubí s výborným jídlem,
které připravují nejlepší světoví
šéfkuchaři. Díky Sirovi Richardovi Bransonovi se jedna z večeří
mohla konat na jeho privátním
ostrově Necker Island. Výtěžek
z tohoto projektu byl věnován
na lokální charitu.
Společnost OHMS nabízí také
profesionálně řízené degustace
dovážených ryzlinků, které lze
zajistit v češtině, angličtině, ruštině, slovenštině, němčině nebo
španělštině.

with the delicious food prepared
by the world’s best chefs. Thanks
to Sir Richard Branson’s generosity, one of the dinners took place
on his private Necker Island. The
revenues from this project were
given to local charity.
The OHMS Company also offers
professionally managed wine
tasting of the imported Rieslings,
which can be arranged in Czech,
English, Russian, Slovak, German
or Spanish.

Fritz Haag
Vinařství Fritz Haag bylo v Braunebergu na řece Mosele založeno před
více než 400 lety. Na počátku roku 2005 převzal vinařství mladší syn
Wilhelma Haaga, Oliver Haag, který studoval enologii v Geisenheimském institutu. Vinařství Fritz Haag je členem asociace VDP od roku
1908. V roce 1994 získalo prestižní ocenění Gault Millau Vinař roku
Německa. Známý časopis Wine&Spirits ohodnotil Haagův Brauneberger J Riesling Trocken 2014 jako nejlepší německý ryzlink toho
roku. Italská Gazetta dello Sport zase považuje Brauneberger Juffer
Sonnenuhr Riesling Spätlese 2014 za druhé z 50 nejlepších vín světa.

Fritz Haag
The Fritz Haag Winery was founded in Brauneberg on the Mosel River
more than 400 years ago. At the beginning of 2005 the winery was
taken over by Oliver Haag, Wilhelm Haag’s youngest son, who had
studied oenology at Geisenheim Institute. The Fritz Haag Winery has
been a member of the VDP association since 1908. It was awarded
the prestigious Gault Millau German Winemaker of the Year in 1994.
The famous magazine Wine&Spirits has rated Haag’s Brauneberger
J Riesling Trocken 2014 as the best German Riesling of the year.
And the Italian Gazetta dello Sport considers Brauneberger Juffer
Sonnenuhr Riesling Spätlese 2014 to be the second of the world’s
50 best wines.

Schloss Lieser
Thomas Haag, starší syn Wilhelma Haaga, kterému dlouhá léta patřilo
vinařství Fritz Haag, využil bohatých vinařských zkušeností získaných
od svého otce a v roce 1993 koupil vinařství Schloss Lieser, které
svým úsilím dokázal zařadit k nejlepším vinařstvím v Německu. Vinařství Schloss Lieser je členem asociace VDP od roku 1998. V roce
2015 získal Thomas Haag prestižní ocenění Gault Millau Vinař roku
Německa. Téměř všechny Thomasovy vinice produkují vína v kategorii
Großes Gewächs (GG), což je nejvyšší kvalitativní stupeň suchých vín
členů asociace VDP napříč celým Německem. Nedávno se podařilo
rozšířit vinařství o značnou plochu a k původním osvědčeným vinicím
Juffer GG, Niederberg Helden GG a Juffer Sonnenuhr GG přibyly další
čtyři skvělé lokality: Bernkasteler Doctor, Piesporter Goldtröpfchen,
Himmelreich GG a Wehlener Sonnenuhr GG.

Schloss Lieser
Thomas Haag, the eldest son of Wilhelm Haag, who owned the Fritz
Haag winery for many years, made use of the vast experience gained
from his father and bought the Schloss Lieser Winery in 1993, which
thanks to his relentless effort now belongs among the best in Germany. The Schloss Lieser Winery has been a member of the VDP
association since 1998. Thomas Haag was awarded the prestigious
Gault Millau as German Winemaker of the Year in 2015. Almost all of
Thomas’s vineyards produce wines in the category Großes Gewächs
(GG), which is the highest quality grade for dry wines of the VDP
association members throughout Germany. Recently the winery
was extended by a large area and the original time-tested vineyards
Juffer GG, Niederberg Helden GG, and Juffer Sonnenuhr GG have
been supplemented by another four splendid locations: Bernkasteler
Doctor, Piesporter Goldtröpfchen, Himmelreich GG, and Wehlener
Sonnenuhr GG.

Grans Fassian
Vinařství Grans Fassian, založené roku 1624, se nachází u řeky Mosely mezi Leiwenem a Trittenheimem. V roce 1982 převzal Gerhard
Grans vinařství od svého otce a tehdejších 10 akrů vinic postupně
rozšířil na nynějších 30 akrů. V současné době vede Gerhard vinařství
společně se svou mladší dcerou Catherinou. Vinařství Grans Fassian
je členem asociace VDP od roku 2002. Gerhardovy nejlepší vinice
Laurentiuslay, Apotheke, Hofberg a Goldtröpfchen jsou klasifikovány
v nejprestižnější kategorii vinic, VDP Grosse Lage.

Grans Fassian
The Grans Fassian Winery, established in 1624, is located by the Mosel
River between Leiwen and Trittenheim. Gerhard Grans took charge of
the winery from his father in 1982, steadily increasing the once 10 acre
estate to its present 30 acres. Now, Catherina, his younger daughter,
and Gerhard are leading the winery together. The Grans Fassian
Winery has been a member of the VDP association since 2002. Its
best sites Laurentiuslay, Apotheke, Hofberg and Goldtröpfchen are
classified to be in the highest category, VDP Grosse Lage.

Reinhold Haart
Rodina Haart pěstuje a zpracovává vinnou révu již od roku 1337. Je
to nejstarší vinařská rodina stále sídlící v Piesportu v údolí řeky Mosely. Od roku 1971 vede vinařství Theo Haart spolu se svým synem
Johannesem a ženou Edith. Je členem asociace VDP od roku 1992.
V roce 2007 získal Theo Haart prestižní ocenění Gault Millau Vinař
roku Německa. Vína z vinařství Reinhold Haart jsou velmi vhodná
k dlohodobé archivaci, protože si díky kvašení za studena za pomoci
přírodních kvasinek uchovávají svou neobyčejnou svěžest po mnoho let.

Reinhold Haart
The Haart family has grown and processed vines since 1337. This
is the oldest family of wine producers still residing in Piesport in the
Mosel River valley. Theo Haart has managed the estate since 1971
together with his wife Edith and son Johannes. The Reinholt Haart
Winery has been a member of the VDP association since 1992. Theo
Haart was awarded the prestigious Gault Millau German Winemaker
of the Year in 2007. The wines produced by this winery have great
ageing potential. Thanks to cool fermentation with natural yeasts, the
wines are extraordinarily fresh even many years after bottling.

Top Champagne
Společnost OHMS dále nabízí raritní a ročníková šampaňská vína
světoznámých značek. V naší rozsáhlé soukromé sbírce ve vlastních
sklepích figurují archivní ročníky champagne z proslulých šampaňských domů jako je Salon, Bollinger, Deutz, Jacquesson, Pol Roger
nebo Moët & Chandon. S vedením luxusních ochutnávek těchto
skvostných a zcela ojedinělých vín máme rozsáhlé zkušenosti a můžeme je zajistit nejen v češtině, ale také v angličtině, ruštině, slovenštině,
němčině nebo španělštině.
The OHMS Company further offers rare and vintage champagnes
of world-renowned brands. In our extensive private collection, located in our own cellars, we treasure archival Champagne vintages
from famous Champagne houses, such as Salon, Bollinger, Deutz,
Jacquesson, Pol Roger or Moët & Chandon. Under our guidance,
the luxurious tasting of these magnificent and unique products can
not only be arrange in Czech, but also in English, Russian, Slovak,
German and Spanish.

Pierre Paillard
Exkluzivně dovážíme šampaňské značky Pierre Paillard, které jsme
uvedli do světa velkých vín a vysoké gastronomie na Virgin Islands
Winemakers Dinners. Šampaňský dům Pierre Paillard se nachází
v Bouzy, historickém jádru Champagne. Z vinic vedených jako Grand
Cru pochází výborné šampaňské, které si získává pozornost i mezi
těmi největšími znalci. V roce 2013 se Pierre Paillard Grand Cru Brut
dokonce probojoval do Top 100 nejlepších vín světa podle časopisu
Wine Spectator!

Pierre Paillard
We are the exclusive importers of Pierre Paillard champagne, which
we introduced to the world of great wines and high-class gastronomy
during the Virgin Islands Winemakers Dinners. Pierre Paillard champagne house is located in Bouzy, the historical heart of the Champagne region. The Grand Cru registered vineyards give birth to an
excellent champagne that has attracted the attention of the foremost
connoisseurs. In 2013, Pierre Paillard Grand Cru Brut even made it to
Top 100 best wines in the world according to Wine Spectator!

Reichsrat von Buhl
Vinařství Reichsrat von Buhl patří již 150 let mezi nejprestižnější výrobce
bílé královské odrůdy – rýnského ryzlinku. Nachází se v malé vesničce
Deidesheim v samém srdci vinařské oblasti Pfalz. Již po svém založení
v roce 1849 si vinařství vysloužilo věhlas sahající za hranice země díky
ocenění na světových výstavách v Bruselu a v Paříži. Především v posledních 5 letech došlo k velkým investicím do sklepní techniky s cílem
vyrábět co nejkvalitnější suchá i sladká vína a sekty na jejichž dovoz se
specializujeme. Vinařství vlastní nejznámější a nejstarší vinice v oblasti
Pfalz jako je např. Pechstein, Jesuitengarten nebo Reiterpfad, na nichž
se nacháží keře více než 50 let staré. U vín není prováděna malolaktická
fermentace, aby došlo k maximálnímu uchování kyselin. Vína zrají v nerezových tancích a částečně ve velkých sudech z německého dubu.
Jeden z hvězdných okamžiků zažil Reichsrat von Buhl v nedávných
letech, kdy tato vína byla servírována při oficiálních oslavách devadesátých narozenin anglické královny, což je bezpochyby chápáno jako
absolutní symbol uznání a vyjádření výjimečnosti. Vinařství je členem
nejstarší vinařské asociace na světě VDP.

Reichsrat von Buhl
For more than 150 years, winery Reichsrat von Buhl has been considered one of the most prestigious manufacturers of the royal white
variety – Rhine Riesling. It is located in a small village Deidesheim in
the center of wine region Pfalz. Soon after its founding in 1849, the
winery earned a great reputation extending way beyond the country’s
borders because of award winning wines at international exhibitions
in Brussels and Paris. Especially in the past five years we have seen
major investments in cellar and vineyards with the aim to produce
the highest quality dry and sweet wines and champagnes which is
what we at OHMS are specialized in. The winery owns the best plots
inside the most famous grand cru and premier cru vineyards Pfalz.
Kirchenstück, Pechstein, Jesuitengarten, Ungeheuer or Reiterpfad, to
name but a few where some vines are 50 years old. For wines do not
performe malolactic fermentation in order to maximize preservation
acids and a crisp freshness which is typical for the von Buhl wines
and champagnes. The wines are aged in stainless steel tanks and
large oak barrels from French and German oak. One of the stellar
moments of experiencing Reichsrat von Buhl in the youger history of
the estate was when a von Buhl wine was served queen Mom’s 90s
birthday, undoubtedly seen as the absolute symbol of recognition and
expression of uniqueness. The winery is a founding member of the
VDP, one of the oldest wine-growing VDP associations in the world.

www.ohms.cz

