
Vína s pevným charakterom. Vína zo Skalice.

Skalický vinohradnícky rajón
Terroir Skalického vinohradníckeho rajónu je veľmi bohaté 
a má dlhú históriu. Najväčšia výmera skalických viníc 
bola v minulosti niekoľko sto hektárov, v súčasnosti je 
to 99 hektárov. Našou, skalickou klasikou a zároveň 
pýchou je Frankovka modrá špecifi ckého starého klonu 
Lampart a doplnkové modré muštové odrody. Červené 
vína zo Skalice sú mocné, plné sily a charakteru. 
Skalická frankovka je jedinečné víno. Jedinečná osobnosť.

Naše hlboké a úrodné pôdy - ílovce a pieskovce – sú vhodné 
aj pre tradičné odrody Veltlínske zelené, Rizling Vlašský, 
Chardonnay, ale aj pre slovenské novošľachtence.

Skalica
Bratislava, 90 km  Viedeň, 120 km  

Brno, 85 km  

Naša história
História našej rodinnej fi rmy sa začala v roku 2001, keď 
Ján Gajda starší kúpil od pôvodných majiteľov vinohrad 
a starý vinohradnícky domček s pivnicou (tzv. búdu) 
v skalickej lokalite Vysoké Pole. Tento vinohrad patrí 
k najväčším a najstarším rodiacim výsadbám v Skalici.

Prečo Vinárstvo Vysoké pole
Týmto názvom chceme vyjadriť úctu k miestu a miestnym 
tradíciám spracovania hrozna a výroby vína.

Náš ucelený samostatný vinohrad na viničnej trati Vysoké 
pole je pre nás to najcennejšie. Je to špičková lokalita výbornej 
expozície a prvotriednej kvality.



Súčasnosť
V súčasnosti pestujeme z bielych odrôd Müller Th urgau, 
Chardonnay, Veltlínske zelené a Rizling vlašský. Z červených 
odrôd našu Frankovku modrú, Svätovavrinecké  a Modrý 
Portugal. Sme veľmi hrdí, že v našej výsadbe máme aj 
slovenské novošľachtence Devín, Rimavu a Nitriu, v ktorých 
vidíme veľký potenciál.

Na časti pozemku sú zachované staré 70 ročné výsadby 
viniča miestneho klonu Frankovky modrej s názvom 
Lampart. V zahraničí takéto vína majú prívlastok 
“Alte Reben” a sú veľmi cenené pre svoju štruktúru, 
koncentrovanosť a eleganciu.

Celková rozloha nášho vinohradu Vysoké Pole je 7 hektárov.

Náš tím
Vinárstvo Vysoké pole je malé rodinné vinárstvo, ktoré 
vlastnoručne dopestuje a spracuje každý strapec, ktorý 
sa nám urodí. Veríme, že redukované hektárové výnosy,  
dôkladná starostlivosť o vinohrady, citlivé ošetrovanie 
proti chorobám a nízkozásahová vinifi kácia sú zárukou 
a základom pre špičkové prvotriedne vína zo Skalice.

Pivničným majstrom je Ján Gajda syn, vinohradníkom Ján 
Gajda otec. Pomocníkmi sú synova manželka Eva Gajdová 
a celá rodina, bez ktorých by sme dokázali oveľa menej!

Kontakt

Vysoké Pole s.r.o.
Obrancov mieru 13, Skalica 909 01
Slovenská republika

Ing. Ján Gajda
Telefón: +421 949 545 555
E-mail: jan.gajda@vysokepole.eu

Distribúcia a sklad
vyberane-vina.sk
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
Telefón: +421 915 758 863
E-mail: behun.michal@gmail.com


