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PROČ MI TENTO HROZEN PŘIPOMÍNÁ  
MALOU ZEMI V SRDCI EVROPY?

 

A TASTE OF CULTURE.
Rakousko leží v srdci Evropy. Přesně tam, kde rostou jedny z nejlepších vín. 
Zažijte tuto vzácnou kulturu. V Rakousku je víno označováno „chráněným označením 
původu“ jako „Qualitätswein“ (jakostní víno) a jeho poznávacím znamením je 
červeno-bílo-červená páska s číslem producenta přes uzávěr lahve.  
www.austrianwine.com



Dopis šéfredaktora

podzimní po así a teploty velící odložit 
osv žující bílá vína a sáhnout po n -
em mohutn jším, strukturovan jším 

a asto erveném se p ihlásily naplno. 
Pokud jde o vina ství a gastronomii, je 
podzim, a p edevším listopad dalším 
krásným obdobím, které p ináší mnoho 
geniálních surovin do kuchyní a také 
tradice a vina ské slavnosti. Vždy  vi-
nobraní již máme za sebou, a je tedy 
t eba slavit – t eba nová mladá vína. 
U nás se již na po átku listopadu za í-
nají pomalu prodávat první vína z ro -
níku 2016 pod ozna ením „mladá“ i 
„veselá“. Na svátek svatého Martina, 
tedy 11. 11., pak otev eme dnes již dob-
e známá Svatomartinská vína. A t etí 
tvrtek v listopadu si vychutnáme první 

francouzské Beaujolais Nouveau, p -
vodní svátek z lyonských hosp dek, 
kdy víno te e proudem oslavováno 
bujarým veselím, se rozší il do celého 
sv ta, a tedy i k nám. A nejen italské re-
staurace voní jednou z nejvzácn jších 
gastronomických pochoutek v bec – 
za íná sezóna lanýž .
K této p íjemn  pestrobarevné pod-
zimní nálad  chce p isp t i listopadový 
asopis WINE & Degustation. Najdete 

v n m nap íklad informace o letošních 
Svatomartinských vínech, dále o laný-
žích, tentokrát z pohledu francouzské 
kuchyn  s báje nými recepty od Mirka 
Kaliny, a podíváme se i do Beaujolais. 
Z staneme však trochu seriózn jší 
a p ipomeneme, že Beaujolais není 
jen to mladé a divoké Nouveau, ale že 
se v této oblasti mezi zdejšími deseti 
Cru dají ochutnat opravdu skv lá vel-
ká vína. Pro p íznivce italské kuchyn  
a bílých lanýž  jsme p ipravili test pie-
montských vín Barolo, tedy vín, která 
jsou k této delikatese ideálním dopl -
kem. A k podzimním náladám budou 
ur it  dob e ladit i zajímavá oranžová 
vína, jejichž srovnání najdete v tuzem-
ském testu. eká nás chladné, ale barev-
né a rozmanité období bohaté na zážit-
ky, slavnosti i noblesní degustace. Praha 
se op t stává místem, kde si dávají do-
stavení ko sv tové vina ské celebrity, 
aby zde prezentovaly svá vína i or-
ganizovaly degusta ní ve e e. A svatý 
Martin nám 11. 11. p iveze ochutnávku 
toho, co se urodilo na našich vinicích, 
prognózy jsou zatím velmi nad jné. 
T ším se na setkání s Vámi u sklenky 
dobrého vína.

Milí tená i,

Michal Šetka
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Champagne Henriot, Cuvée 
des Enchanteleurs 1959

Na konci íjna navštívil Prahu pan Lau-
rent Fresnet, enolog šampa ského domu 
Henriot. Spole nost Gourmet Services, 
která Champagne Henriot na eský trh do-
váží, zorganizovala degustaci pro profesio-
nály z oboru i noblesní ve e i v restauraci 
Kalina. Vrcholem této ve e e byla možnost 
ochutnat prestižní cuvée domu Henriot – 
Cuvée des Enchanteleurs z ro níku 1959 
z láhve magnum.

Cuvée des Enchanteleurs získalo sv j ná-
zev v dobách, kdy veškerá vini  kace probí-
hala v dubových sudech. D lníci ve sklepích 
stav li sudy na d ev né trámy a podp ry, 
kterým se íkalo „chantiers“. Za tuto práci 
bývalo jejich výsadou namíchat si své vlast-
ní cuvée z t ch nejlepších vín. Dnes je Cuvée 
des Enchanteleurs vyráb no z hrozn  odr d 
Chardonnay a Pinot Noir pocházejících z t ch 
nejlepších poloh 1er Cru a Grand Cru, které 
rodina Henriot vlastní. Než se láhve dostanou 
k zákazníkovi, zrají na kvasni ních kalech 
nejmén  deset let v k ídových sklepích.

Víno bylo i po 57 letech neoby ejn  živé 
a v dokonalé kondici. Sytá zlat  jantarová 
barva s bronzovým okrajem. Ušlechtilá na-
zrálá v n  briošek, sušených broskví, k ížal, 
medu a kávy. Ušlechtilá noblesní a velmi 
komplexní chu  se stále živou kyselinkou 
tyto dojmy jen umoc ovala a do pestré pa-
lety vjem  p idala žloutkový krém a arašídy 
v cukru. Neskute n  dlouhý záv r, který 
p etrvával tém  hodinu po degustaci, mne 
dokonale uchvátil. Noblesa a elegance toho-
to vína byla pro všechny zú astn né mimo-
ádným zážitkem.
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Podzimní deprese

Pošmourno, lezavo, vlhko, nevlídno, 
v trno, deštivo, chladno, zamra-
eno, smutno, truchlivo, unaveno, 

zkrátka podzimní deprese. Mnoho lidí 
vnímá podzim jako nejhorší ro ní období 
a ti senzitivn jší jsou skleslejší, smutn jší, 
melancholi t jší, pla tiv jší, náladov j-
ší, unaven jší, neradostní, zamra en jší, 
zkrátka podzimn  depresivn jší.

Podzim zní opravdu depresivn … Ješt  
to není zima, ale není to ani teplo. Když 
to vezmeme etymologicky, znamená pod-
zim „pod zimou“, pak by se však jaro m lo 
jmenovat nadzim, protože je nad zimou, 
a léto by m lo být bezzim, protože zima je 
v zim . Chápu, že z toho má jeden depresi.

Já podzimní depresí netrpím. Ne že bych 
si n jak zvláš  liboval v tom, že musím 
odhodit žabky, triko a kra asy a ze šatníku 
vytáhnout dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv 
a dlouho si zavazovat tkani ky. Nejsem ani 
p ítelem toho, když mi vítr obrátí deštník 
do tvaru tulipánu nebo mi ho vyrve z ruky 
a odnáší b hví kam… 

Já mám podzim spojený p edevším s do-
zráváním hrozn  révy vinné a s nep eber-
nou nabídkou gastronomických specialit 
a sezónních lah dek, které dokážou zahnat 

jakoukoliv depresi, nejen tu podzimní. 
Zkusím za ít p kn  od za átku menu. 

Mezi studenými p edkrmy budou de  lovat 
r zné paštiky ze zv iny – spárkatá, erná 
i pernatá, ale také t eba erstvé foie gras 
i úst ice, které mají sezónu celý podzim. 

Tenké plátky z bílých foie gras, jablek 
Granny Smith a erstvých žampión  bylo 
n co, ím mne naprosto „knokautoval“ 
Jan Pun ochá  asi p ed dv ma lety na Chef 
Time Festu. Lepší p edkrm jsem nejedl ni-
kde na sv t !

Na podzim také dozrává ervená epa, 
dýn , cukety, lilek, brambory a další zele-
nina a to je ideální as na tyto speciality, 
které budou p ipravovány v tšinou tepel-
nou úpravou. 

Miluji carpaccio z ervené epy, ale dý-
ová raviola s lanýžovou p nou i dý o-

vý krém s praženými dý ovými semínky 
je také n co, ím nikdy nepohrdnu. Když 
jsme u polévek, rád zmíním i krém z lišek, 
bramborový krém se smrži nebo bažantí 
vývar s bylinkovými no ky.

V nabídce hlavních chod  bude možná 
ješt  v tší výb r než v p edkrmech a v po-
lévkách. Každý má podzim spojený se sva-
tomartinskou husou (pochopiteln  se sva-
tomartinským vínem) nebo se zv inou, 
ale je sezóna i hub, které jsou p ipravová-
ny v mnoha vzrušujících úpravách. To jsou 
všechno suroviny, které mají svou sezón-
nost práv  na podzim a báje n  pomáhají 
proti podzimní depresi.

Podzim mám spojený i s „jeho veli en-
stvem“ lanýžem. Celý rok se t ším, až 
p ijde sezóna, kdy si dám lanýžové menu 
a od p edkrmu p es hlavní chod až po la-
nýžový desert se budu opájet sv dnou 
v ní a dráždivou chutí této imperiální de-
likatesy. Vzpomínám si na neskute nou 
lanýžovou raviolu v restauraci La Finest-
ra, kterou jsem si dal jako p edkrm a pak 

ješt  dvakrát jako desert. Naprostou extázi 
jsem zažil letos v Remeši, kdy spojili po-
šírovaná vejce s plátky lanýže. Nemohu 
zapomenout ani na lanýžovou zmrzlinu 
z Chorvatského mlýna, která byla božskou 
manou mezi deserty. Už se nemohu do kat 
lanýžového menu Mirka Kaliny v restau-
rantu Kalina, které si budu brát i dom . Už 
sháním takové ty t i kastr lky (trojkombi-
nace), s kterými se chodilo do závodní jí-
delny… Lanýž je zkrátka nejvíc!!! 

Pokud budete chtít zahán t podzimní de-
prese práv  touto lanýžovou medicínou, pak 
doporu uji nasadit jako podp rnou lé bu 
i snoubení s ušlechtilým vínem. Odr dy, 
jako jsou Pinot Noir, Nebbiolo i Sangiove-
se, jsou jist  zajímavým zdrojem antidepre-
sivních látek. Dávkování je individuální, ale 
záleží i na vyzrání a p vodu. 

Klasické snoubení v piemontském 
duchu je vyzrálé Barolo i Barbaresco 
a „Alba Madonna“ neboli bílý lanýž, léka-
i nazývaný „Tuber Magnatum Pico”. Tato 

medikace zabírá proti podzimní depresi 
naprosto spolehliv  a nehrozí p edávko-
vání. Podobné ú inky má i kombinace se 
starším Brunello di Montalcino i Vino 
Nobile di Montepulciano. Famózní je 
i lé ba podzimní deprese pomocí snoubení 
périgordských lanýž  s dobrým ro níkem 
Échezeaux, Musigny, Chambertin, Clos 
des Lambrays i Richebourg. Velmi dob-
e mi však pomáhá z podzimní deprese 

i chorvatský lanýž a vyzrálý Plavac mali.
Dobrá zpráva pro všechny je, že se jedná 

o p írodní lé bu s prvky homeopatie…

P. S. P i psaní tohoto lánku jsem se 
dostal do tak excitovaného stavu ohledn  
chuti na lanýže, že jsem musel „ztrestat“ la-
nýžovou pastu, kterou jsem si letos p ivezl 
z Burgundska. Ale rozhodn  z toho nemám 
vý itky i deprese, natož podzimní… 

Krug,  Clos du Mesnil 2002, 
Blanc de Blancs Brut

Mám velmi váženého klienta, který 
miluje dobrá vína, ra  novanou gas-
tronomii a zamiloval se i do regionu 
Champagne, kam ho pravideln  prová-
zím. Vždy se pokouším sestavit pestrý 
program, který bude mít pomyslný zlatý 

h eb. V letošním roce se mi poda ilo do-
hodnout návšt vu vinice Clos du Mes-
nil, která je b žn  uzav ená a nep ístup-
ná, a vypít si Krug Clos du Mesnil uvnit  
„za zdí“, tedy v míst  jeho zrodu.

Brilantn  iré víno s jemným odstínem 
platiny a slonoviny. Intenzivní, dlouho-
trvající perlení s malými bublinkami. 
Aristokratická v n  zralých citrus , bal-

sy a erstvé briošky je dopln na delikát-
ním podtónem pomeran ového džemu 
s kousky pomeran ové k ry a zázvoru. 
Po ochutnání se mi vzrušením jemn  zje-
žila pokožka. Dokonalá harmonie chuti, 
sv žest i vyzrálost, ovocnost i delikátní 
dotek ušlechtilého d eva. Elegance s ob-
rovským potenciálem zrání. Velmi dlou-
hý, p íjemn  minerální záv r.

Ivo Dvořák
Viceprezident 

Asociace sommelierů ČR

V Í N O ,  K T E R É  M N E  V  P O S L E D N Í  D O B Ě  N E J V Í C E  Z A U J A L O

z domova
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Zp sob archivace vín doznává 
v posledních letech výrazných 
zm n. Jedním z d kaz  jsou 

nové regály na víno STACT, které 
vyhrávají designové sout že od Kali-
fornie až po Londýn. STACT je mož-
né použít pro skladování n kolika 
láhví, a zpest it si tak obývací pokoj 
nebo kuchy . Jedná se vlastn  o tako-
vý vinný obraz dokreslující atmosfé-
ru domácnosti. Díky praktické mož-
nosti skládání jednotlivých díl  je 
velmi asté také použití v klimatizo-
vaných domácích vinotékách i v re-
stauracích. Variabilita regál  STACT 
umož uje za ít se skladováním men-
šího po tu láhví a sbírku postupn  
rozši ovat dokupováním dalších díl . 
Zákazníci ocení dobrou dostupnost 
láhví a efektní uložení na kovových 
ližinách, které umož ují výbornou 
itelnost vinných etiket. Více na 

www.aktivni-vinne-sklepy.cz/nabytek

STACT, víc než jen regály na víno

Luxusní ubytování pro 45 osob v nekuřáckém prostředí. 
Apartmán Pálava pro 6 osob na kopci s výhledem na Pálavu z vířivky.

Stylová restaurace s prosklenou částí a unikátním výhledem do sklepa 
se sudy  s kapacitou 50 míst a letní předzahrádkou. Letní terasa 

a udírna s grilem v zadní části penzionu. Nádherná relaxační zahrada. 
Naučná vinařská stezka s téměř 160 odrůdami révy vinné. 

Nádherné rozárium s více než 60 odrůdami růží.

Vinné sklepy s vinárnou o kapacitě 40 míst vhodné na pořádání 
různých typů akcí, jako jsou svatby, oslavy narozenin a fi remní akce. 

Krásná sklepní rotunda. Rozsáhlý archiv vín od roku 1951 
do současnosti. Plně klimatizovaný skleník s kapacitou 
60 míst nejen pro konferenční potřeby. Nový welness.

Vinařský penzion André je součásti Šlechtitelské stanice vinařské 
Velké Pavlovice, a.s.  Byl vybudován v roce 2013 a nabízí 

zážitky uprostřed vinohradu v tradiční vinařské 
velkopavlovické oblasti zvané Modré hory.

NAVŠTIVTE VINAŘSKÝ PENZION 
ANDRÉ VELKÉ PAVLOVICE 

VINAŘSKÝ PENZION ANDRÉ Velké Pavlovice
T: +420 777 468 894  |  +420 515 554 420

E: info@penzion-andre.cz   |  www.slechtitelka.cz 
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Návštěva

Nedávno jsem m l v Praze návšt vu 
z N mecka. P ijel m j p ítel a kole-
ga Ond ej s kucha i své restaurace, 

kterou otev el asi p ed rokem a p l v Ham-
burku. Spole n  jsme navštívili n kolik re-
staurací, p átel i bar  v Praze. Ondra, který 
v polovin  osmdesátých let emigroval s ro-
dinou do tehdejšího západního N mecka, 
je pro m  autoritou v oblasti sommelierství 
a gastronomie a vd ím mu za mnohé in-
formace, znalosti a názory v oboru. Sezná-
mili jsme se úplnou náhodou v roce 1999, 
když jsme se potkali ve Wineshopu Ungelt, 
který byl tehdy erstv  otev en vedle re-
staurace Rybí trh, kde jsem pracoval jako 
sommelier. Cht l si tenkrát nakoupit n jaká 
vína z ech, aby je vzal dom  a n mec-
kým koleg m sommelier m rozší il obzo-
ry. Diskuzí a degustací jsme to odpoledne 
spolu strávili nejmén  dv  hodiny. Nako-
nec Ondra p islíbil poslat n jakou dobrou 
láhev n meckého Rieslingu, protože jsem 
mu p iznal, že o n meckých vínech nevím 
nic a N mecko je pro m  jen pr jezdová 
zem , když cestuji do Francie. Za pár dní 
skute n  p išla láhev Riesling Gaisbohl GC 
z vina ství Bürklin-Wolf. Do té doby jsem 
z n meckých vín znal jen jednu dv  zna ky 
nasládlého vína od velkoproducent , které 
jediné byly tehdy v echách na trhu. Jaké 
bylo moje nadšení z velkého vína z Pfalz 
si asi dovedete p edstavit. Ondra tehdy pra-

coval v nov  zrekonstruovaném nejslavn j-
ším berlínském hotelu Adlon, a tak jsem se 
na oplátku vypravil za ním na ve e i. Tam 
jsme se dohodli na ochutnávce velkých 
vín n meckého Rieslingu, a do Prahy se 
tak k ochutnání dostala jména jako Robert 
Weil, Egon Müller, J. J. Prüm , Fritz Haag, 
Ernie Loosen a další. Jsem rád, že všechna 
tato vína našla pozd ji své dovozce a dnes 
jsou v echách ke koupi. Po hotelu Adlon 
Ond ej zamí il do mé nejoblíben jší re-
staurace v N mecku a d lal sommeliera 
ve Schwarzer Adler Franze Kellera. Teh-
dy jsme p ipravovali otev ení Le Terroir 
a byla to doba, kdy jsme se s Ondrou na-
všt vovali asto. Pak Ond ej za al pracovat 
v Salzburgu v tehdy nové restauraci Ikarus 
v Hangar 7, která pat í majiteli Redbullu. 
Zastával pozici Gastronomischer leiter, 
tedy vedoucího všeho, co se týká gastrono-
mie. M l organiza n  na starost celý tým, 
podílel se na tvorb  menu a vinného líst-
ku, ale p edevším hlídal, aby se dodržoval 
co nejlepší p ístup k host m. Hangar 7 má 
speciální koncept, který nemá obdoby. Ka-
ždý m síc v n m hostuje n jaký slavný šéf-
kucha , a zatímco prezentuje své speciální 
menu, ást týmu „hangáru“ je už u dalšího 
a trénuje p íští menu. I p esto, že podnik 
nemá stálého šéfkucha e, pr vodce Miche-
lin ho ocenil dv ma hv zdi kami. Hangar 7 
také vydává každoro n  knihu s pro  ly 
a recepty všech, kte í se tam v daném roce 
vyst ídali.  Vše je tak personáln , surovi-
nov  a organiza n  náro né, že restaurace 
musí být každoro n  dotována n kolika 
miliony eur. Když Ond ej v syn Ben dosá-
hl školního v ku a ekal na brat í ka, splnil 
Ond ej slib, který dal manželce, v Hangar 7 
skon il a p est hoval se do jejího rodného 
Hamburku. Tam našel místo v reziden ní 
tvrti vedle velikého zahradnictví a teniso-

vých kurt  a otev el svou vlastní rodinnou 
restauraci. Ovoce a zeleninu má na dohled 
z kuchyn , o ryby v Hamburku není nouze, 
stejn  jako o hov zí ze severon meckých 

pastvin, a tak se koncept p ímo nabízel. 
Lokální a sezónní menu. Když si dnes po-
vídáme a vym ujeme si zkušenosti, sly-
ším, že v Hamburku se restaurace potýkají 
se stejnými problémy jako v Praze. Lidé, 
kte í se p ihlásí na inzerát s nabídkou prá-
ce, nep ijdou na domluvený pohovor, nebo 
se po jednom zkušebním dni na další bez 
omluvy nedostaví. Všichni samoz ejm  
mají vysoké mín ní o vlastních schopnos-
tech, které je velmi brzy vyvráceno, a stej-
n  vysoké nároky na odm nu. I n které 
zlozvyky host  platí stejn  v N mecku 
jako v echách. Nejhorší je z ejm  ten, 
kdy si host zarezervuje místa a poté nep i-
jde. V pivnici to takový problém není, ale 
v gourmet restauraci, kde oby ejn  lidé 
stráví dlouhou dobu u jídla, to znamená, 
že restauratér p išel o tržbu. Je-li restaurace 
malá, t eba 40 míst, a bez omluvy nep ijde 
šest osob, znamená to o 15 % menší tržbu, 
a stane-li se to šestkrát sedmkrát do m síce, 
jsou to hrozivé ástky. Ješt  horší je to, po-
kud restaurace p ipravuje n jaký speciální 
program, degusta ní ve e i, menu s víny 
apod. Vše se p ipravuje dop edu tak, aby 
se p esn  dodržel harmonogram ve era. 
Každý jsme už zažili špatn  zorganizované 
menu, kdy se vše zdrželo natolik, že hlavní 
chod byl servírován po desáté hodin  a de-
zert kolem jedenácté. Chcete-li servírovat 
více chod  správn , musí vše šlapat jako 
hodinky. Nep ijde-li mi zamluvený st l, 
p ichází restaurace nejen o tržbu, ale i o dal-
ší peníze za p edp ipravené jídlo, které se 
ve v tšin  p ípad  nedá zachránit na další 
den. Nemluv  o tom, že v asn  odhlášená 
místa by ud lala radost ekatel m, kte í si 
rezervovali pozd . V restauracích s dv ma 
nebo t emi hv zdi kami Michelin jsem se 
asto setkal s požadavkem na íslo platební 

karty, ze které je neodpov dným host m 
stržen poplatek za nevyužitou rezervaci. 
Bývá to osmdesát procent pr m rné útraty 
na hlavu, což p i cenách v takových podni-
cích m že být nezanedbatelná suma.

Egon Müller, Scharzhofberger 
Riesling Auslese 1989  

Ze všech n meckých vina  je pro m  
o n kolik ko ských délek první Egon 
Müller, jehož vina ství leží na b ehu eky 
Sáry v oblasti Mosel. Jeho Auslese 89 
jsem ochutnal p i poslední návšt v  vi-
na ství, kde jsem byl od roku 2000 již 

mnohokrát. Ro ník 1989 pan Egon vybral 
s ohledem na zm ny v naší zemi, tedy ne-
jen proto, abychom ochutnali nesmírný 
potenciál jeho vín. Po 25 letech von l 
ryzlink stále kv tinov  s tóny citronové 
k ry, medu a kdoulového želé. V chuti je 
hedvábn  sladký, opulentní a dynamický, 
s kyselinou, která projasní a osv ží každý 
doušek, a s neuv iteln  dlouhým, p etr-

vávajícím záv rem. Víno je takové jako 
jeho tv rce – d stojné, elegantní a p itom 
skromné, jeho velikosti nelze pravd po-
dobn  porozum t okamžit . Má obrovský 
potenciál k dalšímu zrání, nejmén  další 
ty i dekády. V dnešních dnech je tak ka 

celá várka Auslese 89 rozebrána sb rateli, 
pokud ho ješt  n jaký obchodník nabízí, 
nebude to mén  než za 600 eur.

V Í N O ,  K T E R É  M N E  V  P O S L E D N Í  D O B Ě  N E J V Í C E  Z A U J A L O

z domova

Vít Hepnar
Sommelier Gourmet Services
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Inzerce

Svatomartinská vína p ijdou 
na trh každým dnem. Mezi 
tradi ní výrobce Svatomar-

tinských vín pat í i Vina ství Vaj-
bar. To p ekvapuje v posledních 
letech neuv itelným množstvím 
novinek, proto jsme se zeptali, 
zda se n jaké novinky nechys-
tají i na 11. listopadu. Odpov -
d l nám p ímo majitel vina ství 
Bronislav Vajbar: „Design vín z stává. P ed 
dv ma lety jsme vytvo ili novou, transpa-
rentní etiketu a myslím, že je stále nejlepší 
na trhu. Nicmén  bez novinek nez staneme. 
K tradi ním p ti svatomartinským odr -
dám – Muškát moravský, Müller Thurgau, 
Veltlínské ervené rané, Svatovav inecké 
rosé a ervený Modrý Portugal – p ibyl 
premiérový klaret z odr dy Svatovav inec-
ké. Vína jsou letos sv ží, dynamická, díky 
kyselin  š avnatá a výrazn  ovocn jší než 
v minulém roce. Moc se t ším na reakce 
konzument .“ Není to však jediná o ekáva-
ná novinka. Ješt  do Vánoc by m lo p ijít 
na trh další mladé víno, tentokrát se zbytko-
vým cukrem.

Svatomartinská vína od Vinařství Vajbar
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Jako byste ani nebyli kousek 
od centra Prahy, ale n kde 
v provensálských vinicích. 

Svým umíst ním p sobí usedlost 
Salabka jako iluze odjinud, a to jen 
díky tomu, že si po staletí zachovala 
sv j charakter – restaurant, vina -
ství s vinicí a palírnu. První, eho si 
všimnete u vstupu do sklepení První 
pražské palírny, je nádherný m d -
ný lihovar, dopln ný nerezovými 
a sklen nými prvky. Je o poznání 
v tší než ten starožitný z devate-
náctého století, který se kr í hned 
vedle n j. Ale jedno mají spole né 
– v obou se dá vypálit skv lá ko-
alka. Alespo  to tvrdí úzký okruh 

lidí kolem Františka ermáka, spo-
lumajitele trojské usedlosti Salabka 
a zakladatele jediného sou asného 
pražského lihovaru, kte í už m li 

možnost ji ochutnat. „P ekvapilo 
nás, že na území hlavního m s-
ta žádný jiný lihovar není, proto 
jsme si hned zaregistrovali ‚prven-
ství‘,“ dodává podnikatel ve skle-
pení trojské usedlosti, kde zraje 
víno z místních vinic již od po átku 
13. století. Ovšem i ko alka tu má 
svoji tradici, což dokazuje histo-
rický hrnec z p edminulého stole-
tí, který se našel p i rekonstrukci 
usedlosti p ed p ti lety. Za jednu 
p llitrovou láhev zákazník zaplatí 
kolem 500–700 korun. U likér , t e-
ba griotky, o echovky a cassis z er-
ného rybízu, které budou v prodeji 
na podzim, bude cena teprve stano-
vena. T šit se m žeme i na sta ené 
lihoviny, zlatou „grapu“ a vinné pá-
lenky v dubových soudcích. Na ty si 
ale ješt  musíme po kat. 

První pražská palírna 
na Salabce

www.alifea.cz

NAJDEME VÁM
TU PRAVOU

 

slevu 10 %
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Spole nost FANDA GROUP, 
výhradní dovozce prost edku 
winesave®PRO pro eskou 

a Slovenskou republiku, od zá í 
spustila akci na podporu prodeje. 
Každý zákazník, který si zakou-
pí winesave®PRO – prost edek 
na uchovávání otev ených láhví 
vína –, získá zdarma winesave skle-
n ný uzáv r na víno. winesave®-
PRO není ur en pouze milovník m 
vína, ale je i skv lým pomocníkem 
pro provozovatele bar  a restaurací, 
kterým umož uje servírovat dražší 
vína po skleni ce. Mezi prvními zá-
kazníky, kte í za ali používat wine-
save®PRO nejen na víno a šampa -
ské, ale i na destiláty, byli Bugsys’s 
bar, Pankrácký rynek a nov  otev e-
ný wine bar Bottles. Od kv tna, kdy 
byl winesave®PRO uveden na trh, 
si koncoví zákazníci mohou výro-
bek zakoupit online na www.wine-
save.cz, www.fandadovin.cz, www.
vicom.cz, www.velkovinoteka.cz, 
www.vino-klub.cz nebo ve vinoté-
kách Cellarius. 
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winesave®PRO 
prostředek 
pro delší 
uchovávání vín  

Paul Pernot

GEORG BREUER
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Ko eny slavného italského 
vina ství Alois Lageder 
sahají více než 190 let 

do historie. Konkrétn  až k roku 
1823, kdy Johann Lageder založil 
rodinnou  rmu, která se mimo 
jiné zabývala obchodem s vínem. 
O 32 let pozd ji nakoupil jeho syn 
Alois Johann první vinice, ímž 
zapo al rodinnou vina skou tra-
dici, která trvá až dodnes. Jeho 
vina ství se postupem asu stalo 
synonymem kvality regionu Alto 
Adige. Dnes hospoda í na 50 hek-
tarech vlastních vinic v duchu bio-
dynamického vina ství. Na ten-
to sm r maximálního respektu 
k p írod  a unikátnímu terroir 
postupn  p echázejí i spolupra-
cující p stitelé. Ti jsou historicky 

vybíráni velmi pe liv , s d razem 
na vzájemnou úzkou spolupráci, 
kontrolu vysoké kvality hrozn  
a respekt k p írod . Portfolio vi-
na ství je rozd leno na vína ady 
Classic Varietals, která zt les-

ují tradi ní výraz regionu Alto 
Adige, vína ady Terroir Selecti-
ons, pocházející z jednotlivých vi-
nic i menších vina ských oblastí 
s jedine ným neopakovatelným 
charakterem, a vrcholná vína ady 
Farms, která jsou pak jakýmisi 
Grand Cru regionu a pocházejí 
výhradn  z vlastních biodynamic-
ky obhospoda ovaných rodinných 
vinic. Všechna vína Alois Lage-
der jsou nov  k dostání v portfo-
liu spole nosti Vino e Cuore na 
e-shopu www.vinoecuore.cz.

Alois Lageder opět 
na českém trhu
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Global Wines s.r.o. • Václavské náměstí 53, 110 00  Praha 1 

• tel.: 221 965 253-4 • e-mail: info@global-wines.cz

•  více než 1 500 druhů prověřených 

značkových vín z celého světa

•  možnost objednání po 1 láhvi a bez 

minimální hodnoty nákupu

•  dodávka vín zdarma po celé České 

republice do 3 pracovních dnů

•  objednávku lze také bezplatně 

vyzvednout na některé z prodejen

•  Global Wines Shop Anděl
 Karla Engliše 3211/3, Praha 5 - Smíchov

Telefon: +420 725 013 577

•  Global Wines Shop Karlín
 Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín

Telefon: +420 777 098 668

•  Global Wines Shop Dejvice
 Wuchterlova 583/18, Praha 6 - Dejvice

Telefon: +420 702 177 077

Global Wines 
kamenné 
prodejny
s kompletním sortimentem 
eshopu www.global-wines.cz

www.global-wines.cz

3x
v Praze

GW Shop
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Vít zem 19. ro níku sou-
t že BOHEMIA SEKT 
Trophée – Sommelier 

R je David Král, který odbor-
nou porotu p esv d il, že profe-
si sommeliera ovládá teoreticky 
i prakticky ze všech sout žících 
nejlépe. Na druhém míst  skon il 
Pavol Veli  z MAKRO Akade-
mie, t etí byl Lukáš Benda z Vi-
na ství Vola ík.

V prestižní sout ži o nejlepší-
ho sommeliera R – BOHEMIA 
SEKT Trophée 2016 – se letos 
utkalo devatenáct profesionál  
nejen z restaurací a hotel , ale 
také z ad výrobc  a prodejc  
vína. V neve ejné ásti sout -
že, která se uskute nila v praž-
ské restauraci Parnas, museli 
sout žící prokázat své odborné 
teoretické znalosti, p edvést 
servis sektu i vína a doporu-
it správné párování vín s po-

krmy. „Do slavnostního finá-
le na Nové scén  Národního 
divadla se probojovala trojice 
nejlepších, která musela navíc 
p edvést své um ní a prodat jej 
host m imaginární restaurace. 
V ty se na záv r programu pro-

m nili Adéla Gondíková 
a Petr Vondrá ek,“ popsal 
finále Ond ej Beránek, 
editel spole nosti BO-

HEMIA SEKT, která pa-
t í ke spolupo adatel m 
mistrovství. „BOHEMIA 
SEKT Trophée – Somme-
lier R je tradi n  v do-
mostn  nejnáro n jší sou-
t ží svého druhu u nás. 
Ú astníci elí dotaz m 
ze sommelierství nap í  
celým sv tem, a musí tak 
znát vina skou problema-
tiku i exotických destina-
cí,“ dopl uje Ivo Dvo ák, 
viceprezident Asociace 
sommelier  R a mnoho-
násobný vít z sommelier-
ských sout ží v tuzemsku 
i zahrani í. Partnery sou-
t že jsou Vina ský fond 

R, MAKRO, Pulltex, Asociace 
hotel  a restaurací R a Národ-
ní divadlo, mediálními partnery 
jsou asopis WINE & Degusta-
tion a eský rozhlas.

David Král se stal nejlepším 
sommelierem eské republiky 
podruhé v ad . „Obhajovat pr-
venství není zrovna jednoduché, 
ale jsem rád, že se mi to povedlo. 
V posledním roce jsem se snažil 
co nejvíce vzd lávat, vedl jsem 
mnoho degustací, což mi hodn  
pomohlo p i samotném  nálo-
vém ve eru. Pot šilo m , že jsme 
se tam sešli ve stejné sestav  jako 
v lo ském roce,“ íká o svém ví-
t zství David Král, který p ed 
porotou na jevišti mluvil o ma-

arských vínech, jež si pro  nále 
na jevišti Nové scény Národního 
divadla vylosoval.

Vít z letošního ro níku so-
mmelierského klání získal  nan -
ní odm nu, putovní pohár z dílny 
sklárny Moser a další v cné ceny. 
Úsp ch v BOHEMIA SEKT Tro-
phée p ináší vít zi v neposlední 
ad  také uznání vina ské komu-

nity a možnost zú astnit se za-
hrani ních sout ží.

Nejlepším sommelierem 
ČR je opět David Král 
z BOHEMIA SEKTU
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Nový nást nný kalendá  s kres-
bami odr d révy vinné pro 
rok 2017, který práv  vydalo 

Národní vina ské centrum, obsahuje 
12 kreseb hrozn  a list  s textovým 
popisem. Jedná se o v tuzemsku 
nejrozší en jší odr dy v po adí na 
13.–24. míst . Letošní vydání je pokra-
ováním velmi oblíbeného nást nného 

kalendá e z roku 2016 s 12 krásnými 
kresbami dalších nejrozší en jších od-
r d v R. Krom  v rného zobrazení 
moštových odr d révy vinné obsahuje 
p ehled dn  v m síci a textové charak-
teristiky odr d: Cabernet Moravia, 
Pálava, Tramín ervený, Sylvánské 
zelené, Muškát moravský, Neubur-
ské, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, 
Merlot, André, Modrý Portugal a Au-
relius. Slouží jako nást nný kalendá  

nebo po zarámování jako vhodná de-
korace do vinoték, vinných sklep , 
ubytovacích za ízení i interiér  rodin-
ných dom . K zakoupení je na recepci 
Salonu vín R, v kancelá i Národního 
vina ského centra nebo na e-shopu 
www.vinarskecentrum.cz

Ve st edu 26. 10. pro-
b hlo ve Valticích 
druhé, záv re né kolo 

hodnocení vín, která usilují 
o možnost používat známku 
Svatomartinské 2016. Celkem 
do obou kol hodnocení vina i 
p ihlásili 416 vín, ze kterých 
usp lo 375 vzork . Svato-
martinských vín ro níku 2016 
tak budeme letos moci ochutnat 
o 6 více než vloni. Podle zp esn ných 
odhad  Vina ského fondu dodají 
vina i na trh cca 2 300 000 lahví 
Svatomartinských vín ro -
níku 2016. Nejpo etn jší na-
bídka Svatomartinských vín 
bude mezi víny bílými, od-
r dy Müller Thurgau bude 
98, Muškátu moravského 43, 
Veltlínského erveného rané-
ho 19 a v nabídce bude i jedno 
cuvée. U r žových vín a klare-
t  budeme letos vybírat ze 114 
vín. R žových Svatovav inec-
kých bude 58, Zweigeltrebe 44 

a Modrého Portugalu 12 vín. 
ervených Svatomartinských 

vín nabídnou vina i, vino-
téky, obchody a restaurace 
100. Modrého Portugalu 66 
a Svatovav ineckého 34 r z-
ných vín. Kone né množství 
Svatomartinských vín ro ní-
ku 2016 m že ješt  stoupat. 

P edpoklad vychází z množství 
dosud objednaných jednotných zá-
klopek na hrdla láhví. Vina i však 
mají od šarží, kterým byla b hem 

hodnocení ud lena možnost 
používat zna ku Svatomartin-
ské, vyrobeno vína více, a mají 
tedy možnost záklopky ješt  
p iobjednat až do po tu ma-
ximáln  2 900 000.  Zna ka 
„Svatomartinské“ byla regist-
rována v roce 1995 a od roku 
2005 je jejím vlastníkem Vi-
na ský fond. Ten v letošním 
roce již podvanácté organizuje 
propagaci t chto vín pod jed-
notným logem.

Národní vinařské centrum 
vydalo nový kalendář 
pro rok 2017 

Svatomartinská vína ročníku 
2016 jsou vybrána

Grand elite – Rulandské bílé 2015, které můžete ochutnat v limitova-
ném množství, pochází z vinice v obci Kostelec u Kyjova a bylo skli-
zeno na výborné viniční trati Stará hora. Toto pojmenování nesly již 
od středověku vždy ty nejlepší tratě pro pěstování révy vinné. Půda je 
zde sprašovitá. Již první sklizeň ukázala, že se podařilo pořídit výbor-
nou polohu pro odrůdu, která do Slovácké podoblasti neodmyslitelně 
patří. Rulanda za dobu své existence získala nepřeberné množství 
úspěchů – jak na domácí půdě, tak na světových soutěžích. Vzhledem 
k tomu, že se Vinařství Štěpán Maňák rozhodlo tento výjimečný terroir 
využít ještě intenzivněji, začalo v roce 2012 spolupracovat s VUT Brno 
na selekci autochtonních kvasinek sacharomyces cerevisce z vlast-
ních vinic. Po roce usilovné práce na VUT se naskytla možnost použít 
právě onu kvasinku na fermentaci vinných moštů ze Staré hory. Díky 
vynikajícím vlastnostem zachovává sacharomyces odrůdovou charak-
teristiku jak samotného Rulandského bílého, tak výjimečné lokality, ze 
které pochází. V roce 2015 byla bohužel produkce této vinice ukončena 
vyklučením, a kvůli tomu je víno ročníku 2015 posledním vyrobeným 
z této neopakovatelné úrody ze Staré hory. Víno je pozdně sběrové ka-
tegorie, dosáhlo 23˚ ČNM a ve vůni zaznamenáte kandované rozinky 
a med. Díky půlročnímu krášlení na jemných kvasnicích získalo víno 
šířku těla s noblesním zbytkovým cukrem. Samotná láhev je přive-
zena z italského Milána a její gramáž činí v prázdném stavu 1200 g. 
Pro uzávěr vinařství zvolilo kvalitní 50 mm dlouhý přírodní celokorek.
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Podolské nábřeží 34, 147 00 Praha 4
www.chovan.cz

Distribuce pro Slovensko: 
www.vini-italiani.sk

Klasické Barolo a další 
vína z Langhe od tradičního 

vinaře Sergia Barale.
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Vít zem prestižní sout že 
o nejpopulárn jší TOP vi-
na ský cíl se pro rok 2016 

stalo Bohemia Sekt Centrum ve Sta-
rém Plzenci. Rozhodlo o tom hla-
sování ve ejnosti, když p íznivci 
vina ské turistiky organizátor m za-
slali více než 22 tisíc hlas . Letošním 
st íbrným cílem jsou Vinné sklepy 
Skalák (Skalka u Kyjova), bronzo-
vým pak Salon vín R (Valtice). 
Cenu Národního vina ského centra 
získalo Valtické podzemí – Vina ství 
Lednice ANNOVINO. Organizá-
torem projektu TOP vina ský cíl je 
Vina ský Institut. Slavnostní vyhlá-
šení výsledk  sout že spjaté s pro-
jektem se konalo ve tvrtek 13. 10. 
2016 v Louckém klášte e ve Znojm . 
TOP vina ský cíl je on-line bedekr 
zajímavých míst, která návšt vní-
k m nabízejí kombinaci vína a zážit-
ku. Pr vodce v sou asnosti zahrnuje 

již více než dv  stovky cíl , rozese-
tých po celé eské republice, které 
do bedekru za azují odborní garan-
ti (sommelie i, noviná i, odborník 
na vina skou turistiku, vina skou 
architekturu a další). Každoro n  od 
1. ervna do 30. zá í má navíc ve ej-
nost možnost hlasovat o nejoblíbe-
n jším TOP vina ském cíli. Letos po-
adatelé od ve ejnosti p ijali rovných 

22 619 hlas . „To je nejvíce v p tileté 
historii sout že,“ uvedl editel Vina -
ského Institutu Petr Psotka. Vít z-
né Bohemia Sekt Centrum funguje 
p ímo v areálu slavného výrobce 
eských sekt  ve Starém Plzenci 

od roku 2005. Jeho návšt vníci se p i 
exkurzi provozu dozv dí, co všechno 
je k výrob  šumivého vína pot eba, 
seznámí se s historií zdejší produkce 
a vybrané sekty mohou i ochutnat. 
Pro více informací navštivte web be-
dekru www.topvinarskycil.cz. 

Vítězem soutěže TOP 
vinařský cíl 2016 je Bohemia 
Sekt Centrum
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Vynikající vína s gastronomickými a kulturními zážitky již pátým rokem spojuje Festival 
vína eský Krumlov®, který od 21. íjna do 26. listopadu nabídne návšt vník m p e-
hlídku tuzemských i zahrani ních vín, podzimní oslavu Svatomartinských vín, gastro-

nomické lah dky a setkání se znalci vína. O své znalosti se pod lí eský odborník v oboru vi-
na ství Miloš Michlovský, slovenský enolog a vina  Fedor Malík, uznávaní sommelie i Tomáš 
Br ha, Ivo Dvo ák, Klára Kollárová, Ji í Mecner, šéfredaktor WINE & Degustation Michal 
Šetka i vyhlášený francouzský enolog prof. Christoph Garnier. Festival byl zahájen v pátek 
21. íjna slavnostní výsadbou révy vinné a zahajujícím ve erem s Premier Wines & Spirits, 
která p edstavila svá skv lá vína v doprovodu špi kové gastronomie. Tradi ní p íjezd sv. Mar-
tina na nám stí Svornosti prob hne v pátek 11. listopadu v 11:11. Desítky krumlovských restaurací pak navážou nabídkou 
Svatomartinských vín a menu, jež potrvá až do ned le 20. listopadu. 30 vina ství z tuzemska i zahrani í se p edstaví 19. listo-
padu na Zámecké slavnosti vína. Festival doprovodí program Víno & Gastronomie & Kultura, který nabídne desítku možností 
p átelského posezení u sklenky vína s uznávanými sommeliery a vina i. Letošní novinkou jsou dva tematické národní ve ery – 
esko-slovenský s vina stvími Vinselekt Michlovský a Fedor Malík & syn a špan lský ve er s ochutnávkou lahodných vín zem  

proslavené  amencem a corridou. Více informací naleznete na www.festivalvinack.cz.

První láhve mladých Svatomartinských vín se slav-
nostn  otev ou tradi n  11. listopadu, letos již po-
jedenácté, na Lidickém nám stí v Ústí nad Labem 

za doprovodu cimbálové muziky Petra Marady. Akce je 
sou ástí celorepublikové kampan  zam ené na propagaci 
mladých eských a moravských vín. Obnovená tradice ote-
vírání mladých Svatomartinských vín na svatého Martina se 
díky skv lé atmosfé e a vzr stající kvalit  sv žích mladých 
vín stala za poslední léta doslova celonárodním fenoménem. 
Slavnosti po ádá ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s. r. o., po-
adatel výstavy Vina ské Litom ice, a podpo ilo ji statutár-

ní m sto Ústí nad Labem spolu s Vina ským fondem. Akce 
prob hne od 10:00 do 21:00 hodin na Lidickém nám stí se 
slavnostním zahájením v 11:11. Vstupné je zdarma. Více in-
formací najdete na www.ortopedicke-centrum.cz.

Již jedenáctý ro ník tradi ního Svatomartinského koštu, 
po ádaného Vina ským fondem, prob hne od 11:00 hodin 
na brn nském nám stí Svobody. Nejv tší ochutnávce Sva-

tomartinských vín p edchází slavnostní pr vod v ele se svatým 
Martinem. Ten se v 10:30 vydá z Moravského nám stí na ná-
m stí Svobody, aby zde v doprovodu své družiny p edal víno 
k požehnání opatem Lukášem Evženem Martincem. Slavnostní 
otev ení první láhve se uskute ní v 11:00 hod. K ochutnání je 
každoro n  100 druh  Svatomartinských vín a od p ítomných 
vina  je možné zakoupit i celé láhve. Návšt vník za vstupné 
150 K  obdrží skleni ku, katalog vzork  a osm degusta ních to-
lar . Ty je pak možné po 10 K  dokupovat a každý pak sm nit 
za skleni ku vína o objemu 0,05 dl. K poslechu zahraje cimbá-
lová muzika. Svatomartinský košt trvá do podve erních hodin. 
Další informace najdete na www.wineofczechrepublic.cz.

Festival vína Český Krumlov 21. 10. – 26. 11. 2016

Svatomartinská vína na Lidickém náměstí v Ústí n. L. 11. 11. 2016

Svatomartinský košt v Brně 11. 11. 2016
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V Národním zem d lském muzeu na praž-
ské Letné prob hne v sobotu 12. listopadu 
od 10:00 do 18:00 hodin jubilejní desátý 

ro ník akce spojené s ízenou degustací Svato-
martinských a mladých vín p edních moravských 
a eských producent . Návšt vníci se mohou t šit 
na zajímavé prezentace, ochutnávky a prodej vín. 
Chyb t nebude ani ob erstvení v podob  nejr z-
n jších husích gastronomických specialit. O dob-
rou náladu a tradi ní atmosféru se postará Cim-
bálová muzika Alexandra Vrábela. Akce se koná 
pod záštitou ministra zem d lství Mariana Jure ky 
a starosty m stské ásti Praha 7 Jana ižinského. 
Národní zem d lské muzeum Praha, Kostelní 44, 
Praha 7, www.nzm.cz/praha

Letenská husa a Košt Svatomartinského vína 12. 11. 2016
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JIŽ V POŘADÍ 20. 

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ              
SE USKUTEČNÍ O VÍKENDU 12. A 13. LISTOPADU                 

NA HUSTOPEČSKU. 32 VINAŘŮ OTEVŘE SVÉ SKLEPY

V SOBOTU OD 10. DO 21. A V NEDĚLI OD 10. DO 15. HODIN

V OBCÍCH RAKVICE, PŘÍTLUKY, ZAJEČÍ, HUSTOPEČE A VELKÉ 

NĚMČICE. V CENĚ VSTUPENKY JE DEGUSTACE CELKEM 

348 VÍN, VČETNĚ SEKTŮ A VÍN SPECIÁLNÍCH. FESTIVALOVÁ 

KYVADLOVÁ DOPRAVA PRO ÚČASTNÍKY MEZI OBCEMI JE 

ZDARMA. VSTUPENKY, FESTIVALOVÉ BALÍČKY 
I S UBYTOVÁNÍM, INFORMACE O DOPRAVĚ A SEZNAM VŠECH 

VINAŘSTVÍ A NABÍZENÝCH VÍN NA WWW.OTEVRENESKLEPY.CZ  

SV. MARTIN 

VINÁRNÁCH V CENTRU BRNA
VINAŘSTVÍ V RESTAURACÍCH16

MIKULÁŠSKÁ 

2016

NEDĚLNÍ TRH 4. 12. 
DEGUSTACE 

S VINEM  

3. 12. 

VÍNO Z BLÍZKA 2016 - PÁTÝ ROČNÍK MĚSTSKÉHO FESTIVALU 

PRO MILOVNÍKY VÍN A GASTRONOMIE NABÍZÍ:  V SOBOTU 3. 12. 

MIKULÁŠSKOU DEGUSTACI SE 16 VYBRANÝMI 

VINAŘSTVÍMI VE ŠPIČKOVÝCH BRNĚNSKÝCH RESTAURACÍCH

A VINÁRNÁCH, S VOLNOU DEGUSTACÍ OD 11 DO 20 HODIN V CENĚ.

V NEDĚLI 4. 12. TRH S VÍNEM ZA ÚČASTI VŠECH 16 A DALŠÍ 

DESÍTKY VINAŘSTVÍ V ATRIU FSS MU. JEDINEČNÁ PROCHÁZKA 

BRNEM SE SKLENIČKOU V RUCE A MOŽNOST NÁKUPU VÍN
V DÁRKOVÉM BALENÍ I PRO VÁŠ SVÁTEČNÍ STŮL.

VE VSTUPENCE TAŠKA, SKLENIČKA, PRŮVODCE A KUPÓN NA 

VÍNO. KRÁSNÁ VÍNA V KRÁSNÉM MĚSTĚ – ZÁŽITEK PRO VÁS, PŘÁTELE, 

KOLEGY NEBO KLIENTY.  WWW.VINOZBLIZKA.CZ    
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Starý rok odchází a nový p ichází. Rituál, který se opakuje již 
tisíce let. Prožijte jej v krásném prost edí nejv tší z pražských 
vinic a restaurantu Salabka v Praze – Troji. Poznáte neopako-

vatelnou atmosféru prost edí, kterou jste dosud nezažili. Rej masek, 
živá hudba, tane ní vystoupení, výjime ná vína a skv lá kuchyn , 
to je jen ochutnávka toho, co vás zde eká. Tentokrát se p enesete 
do prost edí italských Benátek v dob  proslulého karnevalu a nechá-
te se provést historií až do sou asnosti se vším, co k tomu pat í. Také 
letos pro vás kucha ský tým p ipravil slavnostní silvestrovské menu 
o p ti chodech, snoubené s t mi nejlepšími víny z vinice Salabka. 
Nový rok p ivítáte se skv lým sektem vyrobeným tradi ní metodou 
Le Diamant Blanc de Blancs brut. Po p lnoci je pro vás p ipraveno ob erstvení v podob  teplé kuchyn , salát  a domácích 
uzenin a sýr  s kondimenty. O víno samoz ejm  nebude nouze. Kyvadlová doprava je zajišt na. Tak neváhejte a objedná-
vejte již nyní. Po et míst je omezený. Masky jsou vítány a k zakoupení budou i na míst . Cena za osobu je 4 999 K . P i 
rezervaci do 30. 11. 2016 pak 3 999 K . Objednávejte na restaurant@salabka.cz. Další informace na www.salabka.cz.

Silvestr na Salabce 31. 12. 2016

PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI VÍNY 
ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ VYDÁNÍPR

O ROK

2016-1

7

Objednávejte na www.w-d.cz

Degustujeme ze skla

Partnerem projektu 
je společnost

zezezzDeDeguguststujujememe e DDee uuss uu eemmee

Pruvodce 190x171.indd   1 3.11.2016   1:10:34
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Rosteme.
• nové vinice

• nové technologie

•  nové internetové 
stránky a e-shop

Změnili jsme jméno, 
vášeň pro víno zůstala.

Vinařství Trávníček & Kořínek
Pod Skálou 106, Hnanice, 669 02 Znojmo

www.vinarstvi-tak.cz
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ze  zahrani í

Sydney International Wine Com-
petition (SIWC) je jediná vi-
na ská sout ž na sv t , kde se 

hodnotí vína spole n  s jídlem. V zá í 
prob hl již 36. ro ník, který p inesl 
i závažnou organiza ní zm nu: zakla-
datelé, manželé Warren a Jacquie Ma-
sonovi, prodali sout ž „s málo hmot-
nými aktivy, ale se skv lou pov stí“ 
Brettovi a Michaele Lingovým. Myš-
lenka na vytvo ení sout že, kde se hod-
notí vína spolu s jídlem, napadla pana 
Warrena spole n  s Andre Simonem, 
spoluzakladatelem celosv tové organi-
zace pro milovníky gastronomického 
um ní – Wine & Food Society v Lon-
dýn . V dnešní podob  této australské 
sout že p ijímají po adatelé SIWC nej-
více 2 000 vzork  v naprosté v tšin  
z Austrálie a Nového Zélandu, ze kte-
rých v prvním kole vybírá t inácti len-
ná porota pod vedením Kyma Milneho, 
MW, (na obr.) ty i sta vzork  do užší-
ho hodnocení. Ty pak jsou hodnoceny 

ve spojení s vybranými jídly, která pro 
ro ník 2016 p ipravil „Celebrity Chef“ – 
šéfkucha  Michael Manners. Hodno-
titelka a „novope ená“ držitelka pres-
tižního titulu Master of Wine Andrea 
Pritzker ekla, že byla p ímo nadšena, 

že mohla vína hodnotit ve spojení s jíd-
lem, která byla v neuv itelné pestrosti 
nabízena k vín m, a také výjime nou 
možností vyjád it vlastní názor. V sys-
tému hodnocení SIWC se zve ej uje 
každý názor a nikdo se „neschovává“ 
za ísla – za spole ný výsledek p ed-
stavující zpr m rované hodnocení ur-
ité komise. Vína z kolekce TOP 100 

s nejvyšším hodnocením jsou v Syd-
ney nabízena na velké ve ejné degusta-
ci a pak prezentována na internetových 
stránkách i se slovními poznámkami 
jednotlivých hodnotitel . Podle slov 
Warrena Masona je velmi zajímavé 
a zárove  velmi pou né i pro b žné 
konzumenty, jak mohou být naše chut  
odlišné, jak odlišn  mohou být i odbor-
níky na slovo vzatými popisována jed-
notlivá vína a hodnoceny jejich kombi-
nace s pokrmy. Také proto nese velká 
ve ejná degustace podtitul: Nebojte se 
vlastního názoru!

Výjimečná SIWC

Inzerce

wwwwwwwwwwwwwwwww.w..teeemmpmppplllaaaarrrrssskkkke-ssskkleeepppyyy.ccczzz

TAKÉ V DÁRKOVÝCH BALENÍCH
 info@templarske-sklepy.cz | tel.: +420 518 309 011

Vííííííínnnnnnoooo pppppllllnnnnnnnnééé eeemmmmmmmoooooccccíííí 
aaaaa hhhhhhrrrrdddddddooosssttiiiii
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Letos p ipomínáme t ísté 
výro í a neexistuje lepší 
zp sob jak jej oslavit než 

tak, že p ipravíme nominaci ob-
lasti Chianti Classico pro zapsání 
na seznam sv tového kulturního 
d dictví UNESCO. To jsou slova 
prezidenta Consorzio Chianti Clas-
sico pana Sergia Zingarelliho, kte-
rá zazn la na zá ijových oslavách 
t ístého výro í vydání vévodské 
vyhlášky – první de  nice vín z ob-
lasti Chianti. Proslulý Cosimo III. 
z rodu Medici vydal v roce 1716 
na ízení, podle kterého jen t i 
vesnice z oblasti Lega del Chianti 
(Castellina, Gaiole a Radda) a obec 
Greve jsou uznány jako jediní vý-
robci vína Chianti. Toto na ízení 
platilo až do roku 1932, kdy byla 
oblast rozší ena, další „uvoln ní“ 
následovalo v roce 1967. Žádost se 
týká oblasti, která odpovídá zón  
Chianti Classico DOCG. 

Itálie se m že chlubit tím, že 
do tohoto prestižního seznamu p i-
sp la již 51 „položkami“ – jen v sa-
motném Toskánsku jich je sedm 
a pat í mezi n  nap íklad historic-
ká centra Florencie, Sieny, Pienzy 
a San Gimignana, Piazza del Du-
omo v Pise, nádherné Val d’Orcia, 
naposledy v roce 2013 byly p ipo-
jeny i vily Medici. Po prokázání 
„výjime né hodnoty“ vina ské 
oblasti Chianti Classico by se tak 
tato apelace za adila po bok tako-
vých vina ských oblastí, jako jsou 

v Itálii vinice Piemontu (Langhe, 
Monferrato) i ostrovní Pantelle-
ria, ve sv t  pak Champagne, Bur-
gundsko, Tokaj, Douro, Bordeaux 
atd. Své „ano“ k žádosti p ipojila 
i Tessa Capponi Borawska jako 
prezidentka Fondazione per la Tu-
tela del Territorio, k podpo e se za-
vázal i ministr zem d lství (italská 
vláda se musí postarat o  nan ní 
zajišt ní celého projektu). Všich-
ni zú astn ní mají zájem, aby byl 
zápis proveden ješt  v tomto roce 
mimo jiné i proto, aby se nejen 
uchránila krajina, ale zabránilo se 
i velmi diskutovaným spekulacím 
s pozemky. To vše se odehrává pod 
„dohledem“ erného kohouta (Ga-
llo Nero), který po léta pe etí kva-
litu vín Chianti. 

Buona fortuna Gallo Nero!

In
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Asi 40 % všech vín Médo-
cu je ozna eno jako Cru 
Bourgeois. Jsou to více 

i mén  kvalitní vína z vina ství, 
která se „nevešla“ na proslulý se-
znam klasi  kace z roku 1855. Sa-
motná klasi  kace Cru Bourgeois 
pochází z roku 1932, kdy byla re-
akcí na zoufalé podmínky tehdejší 
doby a zárove  snahou podpo it 
mén  známé výrobce. Tehdy tak 
bylo ozna eno 444 výrobc . Velmi 
složitá byla historie této klasi  ka-
ce v následných letech: d ležitý 
byl rok 2003, kdy byla vytvo e-
na Alliance des Crus Bourgeois 
a zárove  zavedeny t i t ídy Cru 
Bourgeois, Cru Bourgeois Excep-
tionnel a Cru Bourgeois Supérieur. 
Z 490 požadavk  bylo schváleno 
jen 247. O rok pozd ji soud v Bor-
deaux rozhodl o za azení dalších 
76 výrobc , a to na základ  jejich 
stížnosti. Nicmén  v roce 2007 
tentýž soud rozhodl, že celý proces 
kvali  kace byl poznamenán zau-
jatostí a st etem zájm , a prohlásil 
klasi  kaci za neplatnou. Brzy poté 
byl dokonce výraz „Cru Bour-
geois“ zcela zakázán. Aliance jako 
rychlou odpov  zavedla nový ter-
mín „Label Cru Bourgeois“, což 
však nebyla klasi  kace, ale jen 
zna ka kvality. Ur itou nad ji p i-
nesl rok 2008, kdy bylo rozhodnu-

to o ur itém návratu ke klasi  kaci 
Cru Bourgeois, avšak bez klasi  -
kace Supérieur a Exceptionnel. Byl 
vytvo en i nezávislý ú ad Bureau 
Véritas, který dohlížel na proces 
hodnocení a ud lení statutu. Klasi-
 kace byla zavedena v roce 2010 – 

týkala se tedy ro níku 2008. 
Aby to nebylo p íliš jednodu-

ché, tak v tajném hlasování ali-
ance v roce 2015 hlasovalo 75 % 
len  pro zavedení dvoustup ové-

ho systému: Cru Bourgeois a Cru 
Bourgeois Supérieur. A nakonec 
poslední zprávy, které Armelle 
Cruse (viceprezidentka Cru Bour-
geois) ozna ila za sv tlo na konci 
dlouhého temného tunelu, uvád jí, 
že tém  80 % len  Alliance de 
Cru Bourgeois hlasovalo na valné 
hromad  v zá í tohoto roku pro 
vytvo ení „nového“ t ístup ového 
systému do roku 2020. To by zna-
menalo, že vina ství zavedená jako 
Cru Bourgeois (podle klasi  kace 
z roku 2014 jich existuje v Bor-
deaux 278) budou moci zažádat 
o „vyšší postavení“, a to bu  o Cru 
Bourgeois Supérieur nebo Cru 
Bourgeois Exceptionnel. Nová hie-
rarchie kvality bude postavena sa-
moz ejm  na kvalit , „proslulosti“ 
v posledních ty ech letech a nov  
i na šetrnosti v i životnímu pro-
st edí. 

„Nová“ klasifi kace 
Cru Bourgeois

www.vinoecuore.cz

100 POINTS

DOVÁŽÍME 
PRO VÁS 

TO NEJLEPŠÍ

Vino e Cuore.indd   1 3.11.2016   10:09:25
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Svátek révy vinné po ádaný 
ve Würzburgu Zemským 
ústavem pro vina ství a za-

hradnictví (LWG Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau je v Ba-
vorsku zodpov dný za aplikova-
ný výzkum nejen ve vina ství, ale 
i v ela ství, zahradnictví a ochran  
p dy) se stal i oslavou vín z no-
vých odr d a jejich klon . Vina i 
i ostatní návšt vníci ochutnali ex-
perimentální vína z klon , které 
by m ly v krátké dob  zlepšit chu , 
a zejména odolnost hrozn  v letech, 
kdy se projevuje silný a trvalý tlak 
napadením plís ovými chorobami. 
Dalším, a již samoz ejmým atribu-
tem je ohleduplnost v i životnímu 
prost edí; jinými slovy, u t chto 
klon  lze u t chto klon  výrazn  
snížit, a postupn  až vylou it pou-
žívání pesticid . Na Pfaffenbergu 
(jedna z m stských vinic na jiho-
východním svahu hory Pfaff), kde 
se Svátek révy vinné konal, byl 
nejv tší zájem o nové klony odr dy 
Grüner Silvaner. Silvaner – v roce 
2009 se v N mecku slavilo 350 let 
„Silvanerrebe“ – je v oblasti Franky 
vysázen na 1 425 ha (23 % celkové 
plochy vinic) a pat í trvale k nejob-
líben jším odr dám. T i nové klony 
Grüner Silvaner, které jsou v N -
mecku testovány a nej ast ji p s-
továny (Grüner Silvaner Wü 9920, 
Wü 0115 a Wü 0318), mají více 
rozvoln né hrozny a jsou ur eny 
pro výrobu vín v kategorii „pozd-
n  dozrávající“. Zájem odborník  
vzbudily i rezistentní odr dy PIWI: 
Donauriesling, Calardis Blanc a Pi-
not Nova. 

Vývoj nových klon  vychází 
i z uznávaného genofondu LWG. 
Zde jsou uchovávány i tém  vy-
hynulé historické francké odr dy, 
z nichž zejména ušlechtilé odr dy, 
jako jsou Adelfränkisch, Bukett-
silvaner a Hartblau jsou d ležité 
pro pozdní vyzrávání. To je také 
d vod jejich využití p i šlecht ní 
nových odr d vhodn jších do ob-
dobí klimatických zm n a s nimi 
spojeného oteplování. Würzburg, 
který je n kdy nazýván „velkým 
sudem vína na dálnici“, nabídl 
v rámci oslav i „muzejní“ vinici 
Altfränkische se starými skalními 
skluzavkami, kde se návšt vníci 
mohli doslova dotknout historie 
této úchvatné vina ské krajiny ko-
lem eky Mohanu.

Vína z nových klonů

wine&design
nový koncept

Los Kachlos HOME

Vinohradská 41, Praha 2
www.lkhome.cz

Nová prodejní galerie 
na hlavní třídě pražských Vinohrad 

prezentuje na více jak pěti stech metrech 
čtverečních exkluzivní značky a druhy 

produktů pro všechny s vysokými nároky 
na život a kvalitu bydlení.

Celý prostor pak harmonicky doplňuje 
nabídka vín ze Španělska a Itálie.

In
ze

rc
e

020-27_Aktuality zahranicni_kor.indd   23 6.11.2016   21:37:47



Rakouští vina i po n kolika 
staletích obnovují vinice 
v údolí Dunaje na stráních 

v Helfenbergu. Je to jen kousek 
od našich jižních hranic v okrese 
Rohrbach ve spolkové zemi Hor-
ní Rakousko, na trojmezí hranic 
Rakouska, N mecka a eska. 
K postupné renesanci místního 
vina ství dochází na základ  dob-
rozdání vyplývajícího ze studie 
víde ské Universität für Boden-
kultur, která zhodnotila klimatic-
ké zm ny v údolí Dunaje a oblasti 
Mühlviertelu. Éru místního vina -
ství ukon ila „malá doba ledová“ 
v 15. a 19. století a dodnes z staly 
p esv d ivým dokladem prosperu-
jícího vina ství mnohé názvy ulic 
a míst, jako jsou Weinberg, Re-
benleiten atd. Mezi prvními vina i 
byli již v roce 2005 Markus a Mi-
chael Rechbergerovi, kte í založili 
spole nost „Pomodoro & Vino“ 
a pod heslem „malé, ale hezké“ 
vysadili první ke e na Helfenber-
gu. Pod názvem „Made in Putz-
leinsdorf“ d lají své víno i vina i 
Gottfried Kriegner a Christian Di-
kany, v oblasti nejvýše položený-
mi vinicemi ve výšce 750 m n. m. 
(StratBergWine) se zase chlubí 
Fritz Löf  er. 

Univerzitní zpráva tvrdí, že se 
díky nesporným klimatickým zm -
nám navrátí vina ství v p vodním 
rozsahu v roce 2 100. Je to ješt  vel-
mi daleko, ale již dnes lze ochutnat, 

jak by budoucí nabídka mohla vy-
padat. P esto ú ady Rohrbachu 
zvou na víno již dnes, a pokud by 
návšt vník m tohoto krásného 
koutu Rakouska víno nesta ilo, tak 
pozvánka platí i do nov  otev e-
ného minipivovaru Brau-Boutique 
v obci St. Stefan am Walde. Byl 
postaven b hem t í m síc  a ote-
v en v kv tnu tohoto roku. Využí-
vá místní pramenité vody i chmele 
a ve velmi p sobivém prost edí 
skla, teplých materiál , jako jsou 
ervená cihla a d evo, nabízí vý-

jime né pivní zážitky, které by se 
m ly stát sou ástí plánovaného 
„sv tového pivního regionu“ pod 
názvem Mühlviertel – jižní echy 
– Dolní Bavorsko.

Rohrbach nabízí…
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Práv  p ed deseti lety otev eli 
majitelé slavného špan lské-
ho Vinos de los Herederos del 

Marqués de Riscal své obdivuhodné 
vina ské centrum ve m st  Elciego, 
v nejproslulejší špan lské vina ské 
oblasti Rioja. Hned na první po-
hled upoutá každého návšt vníka 
vizuáln  ohromující barevn  roze-
vlátá architektura hotelu stejného 
názvu Marqués de Riscal, který je 
provozován hotelovým et zcem 
Starwood. Autorem je držitel pres-
tižní Pritzkerovy ceny, sv tozná-
mý americko-kanadský 
architekt Frank Gehry. 
Jeho práce jsou ve sv t  
moderní architektury a-
zeny k tomu nejlepšímu: 
jmenujme jen pro p íklad 
slavné Guggenheimovo 
muzeum ve špan lském 
Bilbau, Vitra Design mu-
zeum v n meckém Weil 
am Rhein i spoluautor-
ství na „našem“ Tan í-
cím domu. P i p íležitosti 
desátého výro í otev ení 
tohoto dnes již p ímo 
kultovního objektu uved-
lo vina ství limitované 
edice vín pojmenova-
né na jeho po est Frank 
Gehry. To první bylo 

nabídnuto hned p i otev ení hotelu 
v roce 2006, letos v ervnu byla dru-
há edice p edstavena p ímo v dom  
Franka Gehryho v jižní Kalifornii. 
Celá slavnost p ipomenutí výjime -
ného architektonického po inu byla 
nyní na podzim završena vínem 
Frank Gehry Reserve Selection 
2012. Nového vína, pocházejícího ze 
starých vinic ušlechtilé modré odr -
dy Tempranillo, je nabízeno pouhých 
5 000 íslovaných láhví a podle vyjá-
d ení je ve v ni i v chuti stejn  výji-
me né jako práce architekta Gehryho. 

Na počest architekta 
Franka Gehryho
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Jako každé ro níkové víno i Champagne Ve-
uve Clicquot 2008 je odrazem po así a kli-
matu daného roku. Rok 2008 m l krásný 

záv r, a umožnil tak hrozn m vyzrát v ideálních 
podmínkách. Sklize  prob hla na celém území 
Champagne mezi polovinou zá í a za átkem íj-
na za skv lého po así. Kvalita sklizených hroz-
n  byla výjime ná a p edur ovala velký poten-
ciál k zrání. 2008 byl proto prohlášen za Veuve 
Clicquot Vintage, t etí v rámci své dekády, ná-
sledující ro níky 2002 a 2004, a šedesátý pátý 
v historii domu od prvního Vintage 1810. Zásad-
ní novinkou pro ro ník 2008 je skute nost, že 
5 % hrozn  zrálo v sudech ze d eva z centrální 
Francie, z Alliers a Vosges za ú elem zvýšení 
komplexity a aromatické bohatosti. Vína ško-
lená na d evu fungují jako ko ení pro finální 
blend. V tom dominuje Pinot Noir s celkovým 
podílem 61 %, jenž pochází v tšinou z jižní ás-
ti Montagne de Reims a Marne la Vallée. Char-
donnay pochází výhradn  z Côte des Blancs 
a tvo í 34 % blendu. Zbylých 5 % dopl uje Pi-
not Meunier pocházející z Montagne de Reims 
a Marne la Vallée. 

Představení Champagne 
Veuve Clicquot Vintage 2008
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ZNOVÍN ZNOJMO Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity 
zakulacených 

. 
-
 

-

-

-
-

rým“

.

www.znovin.cz www.matfyz.cz

Rulandské modré
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JULIAN REYNOLDS, RESERVA 2009, VINHO 
REGIONAL ALENTEJANO

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, TERROIR, 
RULANDSKÉ BÍLÉ 2015, POZDNÍ SBĚR, 
SUCHÉ, PERNÁ, LEVÁ KLENTNICKÁ

VINAŘSTVÍ LAHOFER, RULANDSKÉ ŠEDÉ 
2015, VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSLADKÉ, 
DOBŠICE, U HÁJKŮ

DOBRÁ VINICE, CRÉME DE ROSÉ, PINOT 
NOIR 2015, PERLIVÉ, SUCHÉ

GAMBA GNIREGA, LE QUARE 2012, 
ROSSO VERONESE IGT

VINÁRSTVO MICHELLE, PÁLAVA 2015, 
BOBUĽOVÝ VÝBER, SLADKÉ, ŽEMBEROVCE, 
MOĎ. - POKUSY

RIGHETTI, RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO DOCG 2012

vinoteka.globus.cz  www.vinarstvivolarik.cz

www.lahofer.cz

www.dobravinice.czwww.prahavino.cz 

www.vinarstvomichelle.sk

www.prahavino.cz 

Temná rubínov  ervená barva s tenkým erveným okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a vrstevnaté, 
s tóny zralého erného bobulového ovoce, léko ice, nového 
ko ení a mátové okolády. Chu  je pln jší a sv ží, s pevnou 
strukturou a najdeme v ní tóny ho ké okolády, kakaa, 
višní a povidel, jež jsou dopln ny o podtón sko ice. Delší, 
elegantní záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se st íbrnými odlesky a vyšší 
viskozita. Ve st edn  intenzivní v ni p evládají tóny zralého 
tropického ovoce – zejména ananasu a banánu, které dopl u-
je podtón smetany a kompotovaných broskví. Chu  je st edn  
plná a sv ží, p ipomínající zralé citrusové plody, zejména 
limetu a bílý grep, s lehkým dotekem bílého rybízu. St edn  
dlouhý, pikantní záv r. 

Sv tlejší slámov  žlutá barva s etnými zelenými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma vína je st edn  intenzivní, har-
monické a srozumitelné, s výraznými tóny sušeného ovoce, 
vanilkového pudinku a bílých kv t . Chu  je leh í, sladká 
a najdeme zde tóny kandovaného pomeran e, koktejlových 
t ešní a k ížal. St edn  dlouhý, harmonický záv r.

Syt jší jahodová barva s výrazn jším zákalem a jemné perle-
ní. Aromatika je st edn  intenzivní, srozumitelná a p ipomíná 
kompotované jahody, sušené je abiny i šípkový aj. Chu  je 
st edn  plná a sv ží, najdeme zde tóny sušených t ešní, erve-
ného rybízu a kompotovaných jahod. St edn  dlouhá dochu .  

irá, granátov  ervená barva s výrazným cihlovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, vyzrálé, 
najdeme zde tóny sušených švestek, povidel, k že nebo 
spáleného d eva. Chu  je st edn  plná, s p íjemnou struktu-
rou, p ipomínající zralé t ešn , lesní jahody nebo maliny, se 
stopou erného pep e. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.  

Sv tlejší barva bílého zlata se zlatými odlesky a st ed-
ní viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, s p íjemným 
muškátovým charakterem, dopln ným o tón zralých hrušek 
a jablek, s dotekem ko enitosti. Chu  je harmonická, st edn  
plná, p íjemn  nasládlá a najdeme v ní tóny sušených jablek, 
va ených hrušek, s dotekem h ebí ku a pomeran ové k ry. 
St edn  dlouhý záv r.  

Sytá inkoustov  ervená barva s rubínovým okrajem a vyšší 
viskozita. Aroma je výrazn jší a typicky p íjemn  naslád-
lé, p ipomínající bonbony Mon Cheri, ostružinový džem, 
s lehkou stopou kaštanové slupky. Chu  je st edn  plná 
a nasládlá, svým charakterem podobná aroma, dopln ná 
o podtón mlé né okolády nebo malinového sirupu. Kratší, 
harmonický záv r. 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

459 Kč 315 Kč 

230 Kč 

267 Kč 228 Kč 

156 Kč 

850 Kč 

V rubrice „Vína m síce“ p edstavujeme novinky na eském trhu. Podmínkou zve ejn ní je kvalita. 
Publikována budou vína s hodnocením: dobré, velmi dobré, vynikající. Vina i, obchodníci i dovozci 
mohou nominovat jakékoli víno, které je nov  uvád no na náš trh. Informace na info@w-d.cz. 

LANGMEIL, ORPHAN BANK 
SHIRAZ 2012, BAROSSA

www.mama.cz, www.degustacnienoteca.cz

Temná inkoustov  ervená barva s tenkým rubínovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a mohutné 
a najdeme v n m tóny zralých erných je abin, ostružinového 
džemu, povidel a sladkého ko ení. V chuti je víno pln jší, 
sametové, s pevnou strukturou a najdeme v n m tóny horké 
okolády, zralých višní, erného pep e a sušených švestek. 

Delší, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★ ★1 380 Kč 
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DOBRÁ VINICE, CRÉME DE VIN 2014, 
PERLIVÉ, SUCHÉ

CARLOS REYNOLDS, VINHO BRANCO 2015, 
VINHO REGIONAL ALENTEJANO

JULIAN REYNOLDS, ARINTO 2015, 
VINHO REGIONAL ALENTEJANO

VINAŘSTVÍ LAHOFER, RYZLINK RÝNSKÝ 
2015, POZDNÍ SBĚR, POLOSLADKÉ, 
HRÁDEK, VINOHRADY KE KŘÍDLŮVKÁM

www.dobravinice.cz 

www.globus.cz

vinoteka.globus.cz  

www.lahofer.cz

Syt jší jantarov  žlutá barva s jemným závojem a decent-
ní, st edn  intenzivní perlení. V aroma vína m žeme najít 
výrazné ovocné tóny p ipomínající meru ky i mandarinky, 
se stopou žlutých jablek a lu ního kvítí. Chu  je leh í, velmi 
sv ží, p ipomínající zralé citróny nebo limety, s podtóny 
bílých broskví a stopou minerality. Delší, pikantní záv r.  

Sytá zlatá barva se sv tlejšími re  exy a st ední viskozita. 
Aroma je neutrální, st edn  intenzivní a najdeme v n m tóny 
sušeného žlutého peckového ovoce, o echových oplatek, 
rozmarýnu a tymiánu. Chu  je st edn  plná a sv ží, p ipo-
mínající zralé broskve, ananas a mango, s dotekem vanilky, 
smetany a sušených bylin. St edn  dlouhý záv r.

Syt jší slámov  žlutá barva se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je komplexní, st edn  intenzivní a p ipomí-
ná sušené žluté peckové ovoce, erné olivy, vlašské o echy 
a vlhké kameny. Chu  je st edn  plná a sv ží, p ipomínající 
zralá žlutá jablka, banány nebo sušený ananas, s p íjemným 
minerálním podtónem. Delší, pikantní záv r.

Mladistvá slámov  žlutá barva se st íbrnými odlesky a nižší 
viskozita. V n  vína je st edn  intenzivní a harmonická a p e-
vládají zde tóny zralých tropických plod  – ananasu, manga 
a papáji, které dopl uje podtón lipových kv t . V chuti je 
víno vyvážené, p íjemn  nasládlé a st edn  plné a najdeme 
zde tóny zralých pomeran , broskví a papáje s podtónem 
lipového aje. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

318 Kč 

299 Kč 

459 Kč 

180 Kč 
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ALBINO ARMANI, CORVINA 2013, 
VENETO IGT

www.prahavino.cz 

Syt jší rubínov  ervená barva se sv tlejším okrajem a vyšší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, opulentní, p ipomína-
jící zralé ostružiny, pe ený švestkový kolá , ho kou okoládu 
nebo erstv  utržené kávové t ešn . Chu  je st edn  plná, 
harmonická, s výrazným ko enitým tónem sko ice i anýzu, 
navíc dopln na o tóny pe eného tmavého peckového ovoce. 
St edn  dlouhý, h ejivý záv r. 

★ ★ ★ ★210 Kč 

FINCAS DE AZABACHE, GARNACHA 
CRIANZA 2013, RIOJA DOCA

www.vicom-vino.cz

Syt jší rubínov  ervená barva s purpurovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivn jší a komplexní, 
s p evládajícími tóny zralého erného peckového ovoce, 
ho ké okolády a erstvých kávových zrn. Chu  je st edn  
plná, s dobrou strukturou a najdeme zde tóny zralých višní 
a švestek, které jsou dopln ny podtónem ho ké okolády 
a t eš ového likéru. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★378 Kč 
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JUDITH BECK, ZWEIGELT 2014, 
TROCKEN, BURGENLAND

www.vpv-praha.cz

Sytá rubínov  ervená barva s tenkým purpurovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, s výraz-
ným animálním projevem, jenž je dopln n o tón erveného 
peckového ovoce a erného ko ení. Chu  je leh í a sv ží, 
s p evládajícími tóny višní, ostružin a t ešní, které dopl uje 
podtón erveného grepu. St edn  dlouhá dochu .

★ ★ ★275 Kč 

VINARIJA ČITLUK, CABERBET SAUVIGNON 
2011, VRBUNSKO CRNO SUHO VINO

www.tronteplice.cz

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem 
a vyšší viskozita. St edn  intenzivní aroma je elegantní 
a harmonické, p ipomínající velmi zralé bor vky, ostružiny 
a višn , které jsou dopln ny o podtón ušlechtilého d eva. 
Chu  je st edn  plná, p íjemn  nasládlá, p ipomínající zralé 
drobné bobulové ovoce, ostružinový džem a švestky s cuk-
rem. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★253 Kč 
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VINAŘSTVÍ HANZEL, TRAMÍN ČERVENÝ 
2015, POZDNÍ SBĚR, POLOSLADKÉ, 
VRBOVEC, VINNÁ HORA

CANTINA ARIANO, IL NÉRO, 
NERO DI TROIA 2014

CAPE ROCA, LIGHTHOUSE 2009, 
DOURO DOC

CHÂTEAU D’ESCLANS, ROCK ANGEL 2015, 
CÔTES DE PROVENCE AOC

ZORZAL, GRAN TERROIR, MALBEC 2013, 
TUPUNGATO VALLEY

LADY ANNE BARNARD, 
SUVIGNON BLANC 2015

VINAŘSTVÍ POD HRADEM, RYZLINK 
VLAŠSKÝ 2015, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, 
HORNÍ VĚSTONICE, U VENUŠE

www.vinarstvihanzel.cz

www.vpv-praha.czwww.signaturewines.cz

www.vina-sveta.sk 

www.vicom-vino.cz

www.peal.cz, www.donpealo.cz

www.vinarstvipodhradem.cz

Sv tlejší zlatožlutá barva se st íbrnými odlesky a vyšší visko-
zita. Aroma vína je intenzivní, odr dov  typické, p ipomína-
jící zralé broskve, ajovou r ži a bergamot. V chuti je st edn  
plné, vyvážené, se sv ží kyselinou, tóny li i a kumkvatové 
marmelády. St edn  dlouhý záv r.

Sytá granátov  ervená barva s tenkým terakotovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a nekom-
plikované, s ovocným projevem jahod s cukrem, povidel 
a viš ového sirupu. Chu  je st edn  plná a nekomplikovaná, 
nabízející paletu ovocných tón  p ipomínající p evážn  erné 
bobulové ovoce. Kratší záv r.

Temná inkoustov  ervená barva s tenkým rubínovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní, opulentní 
a vyvážené a najdeme zde tóny zralého erného bobulového 
ovoce, ušlechtilého d eva, ko ení a pomeran ové okolády. 
Chu  je pln jší, s p íjemnou strukturou, nabízející tóny viš o-
vého a ostružinového džemu, ostružinového likéru a nového 
ko ení. Delší záv r.

Sv tlá staror žová barva s m d nými odlesky a vyšší visko-
zita. Elegantní st edn  intenzivní aroma nabízí tóny zralých 
t ešní a jahod, jež dopl uje podtón provensálských bylin 
a lehký dotek smetany. Chu  je st edn  plná, harmonická, 
s dobrou strukturou a najdeme v ní tóny zralých malin, 
lesních jahod a t eš ového jogurtu, které dopl uje p íjemný 
dotek grepové k ry a minerality. Delší záv r.

Syt jší inkoustov  ervená barva s  alovým meniskem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší, odr dov  typické, 
p ipomínající p ezrálé t ešn  a maliny, s dotekem krvavých 
pomeran , sko ice a h ebí ku. Chu  je strukturovaná 
a st edn  plná, s p evládajícím projevem višní a švestek, jejž 
dopl uje podtón ko ení. St edn  dlouhá dochu .

Sv tlejší zelenožlutá barva s etnými odlesky a nižší visko-
zita. Aroma vína je intenzivn jší a sv ží a m žeme v n m 
najít tóny rybízu, rybízových list , broskvové slupky a lehký 
dotek máty. Chu  je leh í a p íjemn  sv ží, p ipomínající 
zelená jablka, limety nebo rybíz, s podtónem sušených bylin. 
Kratší záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  typické, 
p ipomínající lu ní med, sušené bílé kv ty, erstvé byliny 
a zralé sadové peckové ovoce. Chu  je st edn  plná a sv ží, 
s ovocným charakterem, p ipomínajícím zralá žlutá jablka, 
zralé hrušky nebo ryngle, s lehkým ko enitým podtónem. 
St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★

★ ★ ★★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

200 Kč 

250 Kč 495 Kč 

720 Kč 

417 Kč 

199 Kč 

200 Kč 

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, TERROIR, 
RYZLINK VLAŠSKÝ 2015, POZDNÍ SBĚR, 
SUCHÉ, PERNÁ, ŽELEZNÁ

www.vinarstvivolarik.cz

Syt jší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Ve v ni je víno intenzivn jší a elegantní a najdeme 
v n m tóny zralých broskví, žlutého melounu, lu ních kv t  
a mandlových jader. Chu  je pikantní a pln jší, s p evládají-
cími tóny kompotovaného peckového ovoce, propolisu nebo 
sušených jablek, jež dopl uje výrazný minerální podtón. 
Delší, harmonický záv r.

★ ★ ★ ★ ★315 Kč 
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Doporu ení 
pro konzumaci

víno k okamžité 
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2 až 5 let

víno ur ené 
k uložení
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VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC, VOC CUVÉE, 
VOC ZNOJMO 2015, SUCHÉ, DYJÁKOVIČKY, 
SLUNNÝ VRCH & DÍVČÍ HORA

VINARIJA ČITLUK, BLATINA DE BROTO 
2013, VRBUNSKO CRNO SUHO VINO

KATARZYNA ESTATE, 
MEZZEK MAVRUD 2015

KOLBY, PINOT GRIS 2013, VÝBĚR Z HROZNŮ, 
POLOSUCHÉ, POUZDŘANY, KOLBY

MONTE CASCAS, CASCAS, VINHO 
REGIONAL LISBOA

www.vino-waldberg.cz

www.tronteplice.cz

www.prowine.cz

www.kolby.cz

www.signaturewines.cz

Sv tlejší zelenožlutá barva se zlatými odlesky a st ední visko-
zita. Aroma vína je subtilní a st edn  intenzivní a najdeme 
zde atraktivní tóny zralého zeleného jablka, magnólie, bílých 
broskví a kompotovaných mandarinek. Chu  je leh í a sv ží, 
p íjemn  vyvážená, s výrazným projevem zralých citrón  
a limet, jež jsou dopln ny o podtón mandlí, pep e a zelených 
jablek. St edn  dlouhý, minerální záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s širokým cihlovým okrajem 
a st ední viskozita. V intenzivn jším aroma víno nabízí tóny 
kompotovaných jahod, zralých višní a pe eného masa s dote-
kem provensálských bylin. Chu  je st edn  plná a elegantní, 
snoubící tóny zralého erveného peckového ovoce, sladkého 
ko ení s p íjemným d evitým podtónem. St edn  dlouhý, 
elegantní záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s purpurovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivn jší a sv ží, p i-
pomínající erstv  utržené zralé t ešn , višn  a brusinky, 
s p íjemným podtónem máty a pep e. Chu  jej st edn  plná 
a strukturovaná, s p evládajícími tóny zralého peckového bo-
bulového ovoce, sko ice a h ebí ku, s dotekem trnek. St edn  
dlouhý, strukturovaný záv r.

Syt jší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vyšší viskozita. 
Aroma je st edn  intenzivní a nazrálé, p ipomínající pe ený 
broskvový kolá , jablka v županu, spálené d evo nebo 
mokrou vlnu. Chu  je lehce nasládlá a opulentní, svým 
charakterem korespondující s aroma a dopln ná o lehké tóny 
minerality a mandlového likéru. St edn  dlouhá dochu .

Sytá rubínov  ervená barva s karmínovým okrajem a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a opulentní, p ipomínající 
zralé t ešn , švestkový a ostružinový džem nebo vav ín. Chu  
je st edn  plná, srozumitelná, s p evládajícími tóny ovocných 
džem , sladkého ko ení, ho ké okolády a erstvých bylin. 
St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

200 Kč 

200 Kč 

169 Kč 

285 Kč 

195 Kč 

VINAŘSTVÍ LAHOFER, RULANDSKÉ 
BÍLÉ 2015, POZDNÍ SBĚR, POLOSLADKÉ, 
OLBRAMOVICE, LESKOUN

www.lahofer.cz

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a najdeme v n m 
tóny zralého ovoce, nap íklad merun k, broskví nebo 
žlutého melounu. Chu  je st edn  plná, vyvážená, p íjemn  
nasládlá, charakterem korespondující s aroma. St edn  
dlouhý, sv ží záv r.

★ ★ ★ ★175 Kč 

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, TERROIR, RYZLINK 
RÝNSKÝ 2015, VÝBĚR Z HROZNŮ, 
POLOSUCHÉ, PERNÁ, PURMICE

www.vinarstvivolarik.cz

Syt jší slámov  žlutá barva s etnými zelenými odlesky 
a vyšší viskozita. V n  vína je intenzivn jší, p ipomínající 
sušená jablka a hrušky, s výrazným podtónem estragonu a su-
šených bílých kv t . Chu  je st edn  plná, vyvážená a sv ží 
a najdeme zde tóny zralých broskví, nektarinek a merun k 
s dotekem zralých broskví a pomeran . Delší, sv ží záv r.

★ ★ ★ ★315 Kč 

ŠLECHTITELSKÁ STANICE VELKÉ PAVLOVICE, 
ZWEIGELTREBE 2015, VÝBĚR Z HROZNŮ, 
POLOSUCHÉ, VELKÉ PAVLOVICE, IŠPERKY

www.slechtitelka.cz 

Syt jší karmínov  ervená barva s rubínovým meniskem 
a st ední viskozita. Aroma je vrstevnaté, st edn  intenzivní, 
kombinující tóny zralého erného peckového ovoce, sladké-
ho ko ení a erného pep e. Chu  je st edn  plná, s výrazným 
zbytkovým cukrem, evokující sušené nebo va ené švestky, 
višn  a ostružiny, s dotekem sko ice. St edn  dlouhý, struk-
turovaný záv r.  

★ ★ ★249 Kč 
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Společnost Vino e Cuore působí na českém trhu již osm let a tradičně se zaměřuje na dovoz 
italských vín. S příchodem nového obchodního ředitele a vítěze mistrovství republiky 

sommelierů Bohemia sekt Trophée Michala Procházky se její portfolio rozšířilo o zvučná 
vinařská jména z celého světa. Mnoho z nich bylo k ochutnání na velké degustaci, která 

proběhla v moderních prostorách Galerie Mánes s působivým výhledem na Žofín.

Velká ochutnávka vín 
společnosti Vino e Cuore

Volnou degustaci jsme zahájili u stán-
ku vina ské spole nosti Riondo. 
Ta nabídla šumivá Prosecca a pod 

zna kou Lunardi a Castelforte pak typická 
tichá vína z regionu Veneto, vynikající vel-
mi p íznivým pom rem kvality a ceny. Ze 
stejného regionu jsme pak ochutnali n kolik 
vzork  Prosecca od vina ství Canevel. To 
v prestižní oblasti Valdobbiadene produ-
kuje pln jší šumivá vína s dobrou ovocnou 
strukturou, dopln nou o výraznou sv žest. 
Ra  novanost, noblesu a eleganci jsme našli 
u stánku malého a nep íliš zná-
mého domu Champagne Lallier, 
jenž zpracovává hrozny výhrad-
n  z Grand Cru poloh oblasti Aÿ. 
Mnoho zm n nás ekalo u Gala 
Vina ství. Krom  sv žích vín 
nové základní ady Vesnice Ba-
vory jsme ochutnali adu Her-
mes, která nov  nabízí vynikající 
bílá vína z ro níku 2015 – Ryz-
link vlašský, Chardonnay, Pinot 
a Sauvignon –, zrající v dubo-
vých sudech. Vysokou la ku si 
držela i ervená vína ze stejného 
ro níku Pinot Noir a Merlot další 
nové ady Bergrus, zrající tak-
též v dubových sudech. Vina  
Jaromír Gala dále p edstavil své 
zcela nové vina ství z Kurd jova 
nesoucí název Gurdau. K ochutnání nabídl 
Ryzlink rýnský 2015, svou pevnou struk-
turou p ipomínající ryzlinky z rakouského 
Wachau. Následovala tradi n  kvalitní a vy-
vážená degustace portfolia rodinného vi-
na ství Sedlák, které mimo jiné p edstavilo 
pozdní sb ry Ryzlinku rýnského a Ruland-
ského šedého z ro níku 2015, jejichž ást 
nov  zraje v dubových sudech. Posledním 
se zástupc  tuzemského vina ství pak bylo 
Víno J. Stávek. To se krom  skv lých r -
žových vín a harmonické D dovy ve erky 
2015 prezentovalo i atraktivním oranžovým 

vínem Sauvignon Bez 2013, jež napovídá 
budoucí sm ování Jana Stávka.

P es minerální, sv ží a ovocné veltlíny 
a ryzlinky Petry Unger z rakouského Krem-
stalu a ryzlinky jednoho z p edních hrá  
n meckého regionu Pfalz, vina ství Georg 
Mosbacher, jsme se dopracovali k jedné 
z novinek v portfoliu Vino e Cuore, slavné-
mu vina ství Alois Lageder z italského Alto 
Adige. Jejich vyvážené portfolio zaujalo 
svým istým, harmonickým projevem a vr-
cholná vína, jako Pinot Noir Krafuss 2012 

nebo Chardonnay Löwengang 2013, byla 
jen potvrzením špi kového vina ského umu. 
Dalším zástupcem z Alto Adige bylo vina -
ství Castel Sallegg, jež dlouhodob  vyniká 
p evážn  svými elegantními ervenými víny. 
Následovala degustace ikonického furlánské-
ho vina e Marca Fellugy, abychom se poté 
p esunuli do prestižního regionu Piemonte. 
Ochutnali jsme ovocné a typicky sv ží Bar-
bery d’Asti i Gavi di Gavi oce ovaného 
Olima Baudy, tradi ní Barola od Michele 
Reverdita s pozoruhodným pom rem kvality 
a ceny, pevná Barbaresca Fiorenza Nady, vý-

jime n  elegantní Barberu d’Alba a Dolcetto 
od slavného vina ství Elio Altare a zakon ili 
jsme degustací vín od vina ského guru Angela 
Gaji. Po komplexním, dob e strukturovaném 
a p íjemn  ko enitém Barolu Dagromis 2011 
jsme ochutnali jeho vína vina ství Ca’Marca-
nda z horkého Bolgheri a zakon ili elegant-
ním Brunellem di Montalcino 2011 z dalšího 
vina ství Angela Gaji, Pieve Santa Restituta. 
Z malebného Toskánska stála za pozornost též 
p íjemn  ovocná Chianti Classico od Castello 
di Volpaia nebo velmi tradi n  pojatá Chianti 

od Villa a Sesta. Velmi interesantní 
bylo Vermentino 2015 z vina ství 
Prelius z p ímo ské Maremmy, 
které v sob  spojovalo p íjemn  
ovocné tóny s minerální slaností. 
Zapomenout bychom nem li ani 
na mohutného supertoskánce Il 
Borro od stejnojmenného Tenuta 
Il Borro. Dále na jih jsme se pak 
pomysln  p esunuli až na Sicílii, 
abychom ochutnali již standardn  
kvalitní vína známého vina ství 
Planeta, mimochodem další no-
vinky v portfoliu Vino e Cuore.

Po naší poslední italské za-
stávce jsme zavítali k Bodegas 
Valdemar ze špan lské Rioji, je-
jichž Crianza, Reserva i Grand 
Reserva pat í k tomu nejlepšímu, 

co tento slavný region nabízí. To už jsme ale 
mí ili p es oceán k další novince v podob  
bratrských vina ství Montes z Chile a Kaiken 
z argentinské Mendozy. Ta ob  dostála své-
mu slavnému jménu a nabídla velmi ovocná 
a moderní vína s p íjemným pom rem kva-
lity a ceny. Na záv r již chyb lo jen ikonic-
ké portské Fonseca, jehož ne  ltrované Late 
Bottled Vintage 2008 bylo tou správnou no-
blesní te kou za degusta ním odpolednem.

Text :  Frant išek Coufal
Foto:  archiv Vino e  Cuore
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Počátkem října navštívil Prahu francouzský vinař Jean-Luc Baldès, který je dnes již 
legendární postavou vín z jihozápadní Francie z apelace Cahors, aby zde představil 

portfolio svých vín. Rodina Baldès pěstuje svůj Malbec v apelaci Cahors na jihozápadě 
Francie již od roku 1830. Sám Jean Luc je sedmou generací tohoto vinařského rodu.

Jean-Luc Baldès, 
Clos de Triguedina

Rodina Baldès se proslavila víny 
ze svého vina ství Clos de Trigu-
edina a zprvu i stejnojmenným 

vínem. Jejich temperamentní a výrazná 
vína, ve kterých dominuje odr da Malbec, 
zrají v sudech, vyzna ují se krom  kvali-
ty a charakteru také velkým potenciálem 
k lahvovému zrání. Specialitou 
vina ství je historická technika, 
kterou se vyrábí i proslulé „ er-
né víno“ z Cahors.

Jean-Luc Baldès b hem pre-
zentace asto mluvil o tradi-
cích, jak moc je zavázán svému 
otci a d dovi za poznatky a tra-
di ní vina ské techniky, které 
mu b hem let p edali. Studoval 
i v Burgundsku a Bordeaux, 
kde také pracoval a vyni  koval 
své první ro níky. A na sou as-
ných vínech z Clos Triguedina 
je to vid t. Nezam nitelná cha-
rakteristická vína z jihozápad-
ní Francie, z etelné vlastnosti 
odr dy Malbec a tradice vín 
z Cahors, burgundská elegan-
ce a ovocnost a schopnost pro-
dukce velkých a seriózních vín, 
která si ni ím nezadají s pres-
tižními víny z Bordeaux. To 
jsou dnešní vína z Clos Trigu-
edina. Vína jsou dnes podávána 
v nejprestižn jších sv tových 
restauracích i na státních recep-
cích v Elysejském paláci.

Jean-Luc Baldès v Praze 
p edstavil p t vín ze svého 
portfolia. Malbec du Clos 2012 je víno 
základní ady s vynikajícím pom rem 
kvality a ceny. Víno z nejmladších vinic, 
p íjemn  ovocné, sv ží a isté, s kratším 
záv rem, vhodné na b žné každodenní 
pití. Petit Clos 2012 je již mnohem serióz-
n jší víno, stále za velmi rozumnou cenu. 
Je tvo eno 80 % odr dy Malbec a 20 % 

odr dy Merlot. Víno s temn  ervenou 
barvou, intenzivní v ní tmavých bobulí, 
povidel a tabáku s p íjemným atraktivním 
tónem ko ení.  Chu  je pikantní, ko enitá 
s velmi dobrou perspektivní t íslovinou, 
jemnými ovocnými podtóny a lehkým 
dotekem d eva. 

Clos Triguedina 2011 je naprostou 
klasikou vina ství. 80 % Malbec, 18 % 
Merlot a 2 % odr dy Tannat. Mohutné 
víno s velmi tmavou barvou a vysokou 
viskozitou. V n  je vyzrálá, delikátní, 
s nádechem k že, tabáku, sušených šves-
tek a pikantního ko ení. Chu  je výrazná, 
pikantní, s tóny povidel, nádechem tmavé 

okolády a sladkého ko ení. Jemn  mi-
nerální, s hebkým, ale mohutným t íslem 
a dlouhým záv rem. Velmi zajímavým ví-
nem byl i Probus 2008 z vinic starších než 
100 let. 100% Malbec, prestižní cuvée, 
pojmenované prodle ímského císa e Pro-
ba. Jeho první ro níky zde vyrobili v roce 

1976. Mohutné, plné víno, spíše 
moderního charakteru, s velmi 
intenzivními tóny tmavého ovo-
ce, okolády, ko ení a d eva.

Vrcholem degustace bylo víno 
nazvané „The New Black Wine“ 
z ro níku 2012. Víno, které se 
vyrábí starou technikou výroby 
„ erných vín z Cahors“. Tato 
technika se v oblasti p estala 
používat koncem 19. století. 
Baldès ji v roce 1994 obnovil se 
svým bratrancem, který vlastní 
pec na výrobu povidel. Jedna 
t etina hrozn  pro výrobu tohoto 
vína se kon  tuje, tím je dosa-
ženo neoby ejn  tmavé barvy, 
koncentrace, mohutnosti a hlu-
bokých tón  tmavého ovoce. 

Velmi intenzivní, vyzrálé 
a ko en né aroma p ipomíná 
karamelizované švestky i sirup 
z erných t ešní. Chu  je plná, 
robustní a intenzivní, s domi-
nantními tóny moruší a ostružin, 
jež dokresluje lehká stopa pep e 
a jalovce. Velmi dlouhý záv r. 

Vína Jeana-Luca Baldèse jsou 
klasikou, kterou by m l každý 
milovník velkých francouz-

ských vín ochutnat. Jasn  dokazují, že 
ve Francii je stále mnoho oblastí, jejichž 
vína jsou v zahrani í málo známá, ale ur-
it  stojí za pozornost a jsou schopna stát 

po boku velkých a slavných vín z prestiž-
ních a slavných oblastí.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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Pod názvem Bordeaux Millésimes Grand Cru Classé se již pravidelně počátkem podzimu 
koná přehlídka vyzrálých ročníků prestižních vín z Bordeaux. Letos tak zamířili milovníci 

velkých vín již na 4. ročník této degustace a prezentovaná vína určitě stála za to.

Bordeaux Millésimes 
Grand Cru Classé 

Pražský st ešní Salon Bellevue 
se ve dvou dnech stal cílem pro 
milovníky vín z oblasti Bor-

deaux, p esn ji starých ro ník  Grand 
Cru Classé. 6.–7. íjna po ádali Zlat-
ko Mí ka a Diana Sixtová již tradi ní 
Bordeaux Millésimes. Tato degustace 
je jednou z vyhledávaných akcí spo-
le nosti Merlot d’Or, která se speciali-
zuje na dovoz francouzských vín a in-
vestice do vína.
„Tato degustace, která se po ádá pou-
ze jednou ro n , je hlavn  ojedin lou 
p íležitostí ochutnat, jak se konkrétní 
vína této kategorie vyvíjí na lahvích, 

tedy jak stárnou a m ní sv j láhvový 
charakter. Samoz ejm  je prostor také 
si doplnit jak znalosti, tak i sv j sklep 
o zajímavé kousky ze starších let, které 
mohu zájemci nejprve ochutnat, a hlav-
n  porovnat s jinými víny této nejvyšší 
kvalitativní kategorie,“ komentuje po-
adatel a specialista na investi ní vína 

Zlatko Mí ka. Investi ní zhodnocení 
u konkrétních vín, jak dodává, je velmi 
r znorodé: „V pr m ru se dá íci, že 
u ro ník  jako 2002, 2004, 2006 atd., 
tedy u klasických ro ník , je zhodno-
cení kolem 6 % p. a. U velkých ro ník , 
jako nap íklad 2005 nebo 2009, m že 

zhodnocení stoupat až nad 10 % p. a., 
ale záleží na konkrétním vínu, a tedy 
na kvali  kovaném výb ru p i nákupu. 
Ro níky 2002 a 2012 jsou práv  cha-
rakterov  velice podobné ro níky, jak 
se íká v Bordeaux ‚klasické‘, a to je 
ta výjime ná možnost vid t a ochutnat, 
jak bude vypadat víno za 10 let!“
Degustaci navštívilo krom  profe-
sionál  a milovník  vín z Bordeaux 
i n kolik známých osobností, které si 
vína z Bordeaux velmi oblíbily. Byli 
mezi nimi nap íklad houslista Pavel 
Šporcl, herec Jan P eu il i here ka 
Iva Janžurová, která je velkou obdivo-
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vatelkou práv  starších vín z oblasti 
Bordeaux. „Kdysi jsem se rozhodla, 
že z francouzských vín jsou mi vína 
z Bordeaux sympatická svojí charak-
teristickou siln jší t íslovinou. Do-
vedla jsem je díky tomu rozpoznat. 
Pozd ji jsem zabrousila i do bur-
gundských vín. Vyhledávám spíše 
vzácn jší vína, a proto jsem s radostí 
navštívila tuto vybranou degustaci 
Bordeaux Millésimes 2002–2012,“ 
komentuje Iva Janžurová, která sv j 
zájem sm uje nejen ke kvalitním ví-
n m, ale také ke gastronomii. 
Mne osobn  z nabízených vín velmi 
zaujalo Ch. Sociando Malet 2006, 
které tradi n  p esv d ilo svou ele-
gancí. Z oblasti Haut Médoc bylo 
velmi p kné již tradi n  „živo išné“ 
Ch. Poujeaux ze skv lého ro ní-
ku 2005. Z oblasti Pessac Léognan 
zaujalo skv lé, i když mén  známé 
Ch. Bahans Haut Brion 2006. V ape-
laci Margaux zazá ilo Ch. Malescot 
St. Exupéry 2006, noblesní elegant-
ní a jemné Margaux s nádhernou 
ovocností, délkou a aristokratic-
kým projevem. Velmi dobré bylo 
i Ch. d’Issan 2008 a byla zde zají-
mavost v podob  privátní etikety 
spole nosti Merlot d’Or – Grand Vin 
de Audience 2009. Naopak zklamá-
ním bylo Ch. Lascombes 2002. Ra-
dostí bylo degustovat vína z apela-
ce St. Julien. Vynikající Grand Vin 
de Audience 2008, za kterým stojí 
Ch. Beychevelle, samotné Ch. Bey-
chevelle z ro níku 2007 a pro mne 
nejlepší víno celé akce – Ch. Lé-
oville Barton. Jemnost, vyzrálost, 

noblesa a elegance. Klasické velké 
Bordeaux. Z oblasti Pauillac mne 
velmi zaujalo Ch. d’Armailhac 
2009 a velmi klasické Ch. Lynch-
-Bages 2004. Z oblasti Saint-Estè-
phe zazá ilo extravagantní Ch. Cos 
d’Estournel 2002 a velmi p kné 
bylo i Ch. Les Ormes de Pez. Ape-
lace Saint-Émilion z pravého b ehu 
byla zastoupena ty mi vzorky, kte-
ré však p sobily trochu rozpa itým 
dojmem. Velmi p kné bylo Ch. La 
Gomerie 2004, naproti tomu Ch. La 
Dominique 2006 bylo asi nejv tším 
zklamáním celé degustace. Naopak 
zazá ila kompletn  celá nabídka 
vín z oblasti Pomerol. Ch. La Grave 
2012 je ur it  tajným tipem na víno 
se skv lým pom rem kvality a ceny, 
Ch. La Cabanne 2005 bylo skv -
lé a Ch. La Conseillante 2007 po-
tvrdilo pozici tohoto Château mezi 
hv zdami Pomerolu. Sladkou te ku 
na záv r si návšt vníci mohli dop át 
v podob  vín ze Sauternes. Pot šilo 
Ch. de Rayne Vigneau 2007, Ch. Su-
duiraut 2005 i Ch. Rieussec 2006.
Bordeaux Millésimes ur it  pat-
í mezi degustace, které by nem ly 

chyb t v diá i žádného milovní-
ka velkých vín. Možnost ochutnat 
na jednom míst  vedle sebe vyzrálé 
ro níky velkých vín z Bordeaux pat í 
všude na sv t  mezi výjime né p íle-
žitosti a je skv lé, že takový zážitek 
lze absolvovat pravideln  i v našem 
hlavním m st .

Text :  Michal  Šetka
Foto:  Tino Kratochví l
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Tato slavná historie dala vznik-
nout i sklárn  Crystalex. Nejprve 
spojením 55 menších provoz  

vznikl v roce 1945 národní podnik Bo-
rocrystal, který se v roce 1953 transfor-
moval na státní oborový podnik Borské 
sklo. V roce 1974 p ijal nové jméno 
Crystalex, jež je odvozeno od pojmu 
„ eský k iš ál“. Ten v každém ohledu 
nabízí nesrovnateln  vyšší užitné i este-
tické vlastnosti než jiná skla. Je t pyti-
v jší, pr zra n jší a zárove  odoln jší.

Sou asný majitel, který novoborský 
závod a moravskou Karolinku koupil 

v roce 2009, nasm roval své investi-
ce do zachování image eského skla 
a vytvo il v Novém Boru prosperující 
 rmu. Sou asný název  rmy Crystalex 

CZ navazuje na trhy prov enou tra-
dici a kvalitu. Veškeré nápojové sklo 
z bohaté nabídky kalíšk , odlivek, 
dekanter  a džbán  odpovídá všem 
speci  ckým nárok m na estetickou, 
užitnou i provozní hodnotu. Nedílnou 
sou ástí je sortiment ur ený pro seg-
ment HoReCa, nabízející p es 150 po-
ložek, z nichž 15 je úplnou novinkou 
letošního roku. 

Na sklo jsou v tomto segmentu klade-
ny vysoké nároky, a to p edevším na jeho 
vysokou odolnost, prakti nost a v nepo-
slední ad  osobitý design. To vše v sob  
spojuje nov  vyvinutá sklovina Sparkle, 
jež se vyzna uje vysokou mechanickou 
odolností a skv lou odolností v my kách 
i v i teplotním šok m. Výrobky Spark-
le se mohou pochlubit absolutní irostí 
bez barevného nádechu, jisk ivou jas-
ností a perfektní transparentností, nabí-
zející jedine ný vizuální efekt. V tomto 
provedení jsou k dispozici kalíšky, od-
livky, karafy, dekantery a džbány.

Sklářství má v České republice úctyhodnou historii. V regionech Lužických a Jizerských 
hor, Krkonoš i Šumavy vznikaly sklárny již ve druhé polovině 13. století. Byly to 
právě české sklářské rody, které již od 17. století významně ovlivňovaly evropský 

technologický vývoj i umělecké styly. Na významu postupně získávalo sklářství Nového 
Boru, schopnosti místních sklářů i dekoratérů se staly legendou. V 18. a 19. století se 

téměř veškerý obchod českým sklem postupně koncentroval právě zde.

Crystalex
HoReCa – serving professionals
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Siesta
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Na trh byl dále uveden soubor kalíš-
k  Rebecca, které se díky svému ele-
gantnímu designu na stole rozhodn  
neztratí. Vzhledem k sympatické snaze 
tvo it ucelené série navíc dochází k po-
stupnému p idávání artikl  k již zab h-
nutým kolekcím. V minulém roce byla 
o 4 odlivky, jež svým tvarem a zpraco-
váním ctí své p edch dce, obohacena 
ada Siesta. Tím bylo docíleno vysoké 

univerzálnosti tohoto souboru, který se 
nyní hodí pro všechny p íležitosti. 

Nutno dodat, že v Crystalexu neza-
pomínají ani na eský národní nápoj. 
Pivo totiž stejn  jako víno pot ebuje 
speci  cký tvar sklenice dle své charak-

teristiky. Odpov dí je rozší ení pivního 
programu o n kolik zcela nových piv-
ních sklenic r zných tvar  a velikostí. 
Další novinkou letošního roku je pak 
ada koktejlových kalíšk  originálních 

tvar . Designé i spole nosti Crystalex 
s v domím, že každý koktejl pot ebu-
je trošku jiné podmínky pro p ípravu 
a podávání, p ipravili ucelenou kolekci 
kalíšk , pokrývající nej ast jší typy mí-
chaných nápoj .

Zákazník m toužícím po moderním 
kalíšku je ur ena série Soul, snad-
no zapamatovatelná díky svému je-
dine nému vzhledu. Soubor zaujme 
na první pohled otev eným kalichem 

plynule p echázejícím do nohy. Tato 
moderní ada, elegantn  využívající 
r zné výšky noh, je prezentována ka-
líšky 8 odlišných velikostí. Jedná se 
o velmi komplexní sérii, jež nabízí jak 
klasické kalíšky na víno, šampa ské, 
likér i pivo, tak v poslední dob  vel-
mi oblíbené šampa  misky.

Za pozornost stojí i mnoho již zave-
dených soubor . Za ty jmenujme na-
p íklad kalíšky Chanson, které na stole 
vynikají pro svou majestátní velikost. 
Úsp šnou rodinu kalíškových soubor  
pak dopl ují soubory odlivkové, kon-
krétn  Blues, Swing i Jive.

Krom  kalíšk  a odlivek pot ebuje 
odv tví HoReCa také mnoho dopl -
k . Proto sortiment Crystalexu nabízí 
širokou škálu dekanter , džbán , mís 
i váz. R znorodostí tvar  se snaží 

vyhov t pot ebám každého zákazníka. 
Celý sortiment je navíc možné objednat 
v r zných dekora ních provedeních, 
od pískování  remních log až po kom-
binaci rytí se st íkáním.

Svou rozmanitou nabídkou re  ektuje 
spole nost Crystalex odv tví HoReCa 
jako rychle se rozvíjející a rostoucí seg-
ment trhu. Konzervativní p ístupy v n m 
st ídá touha po jedine nosti, snaha se 
odlišit a zaujmout. Hlavním cílem es-
ké sklárny je tento trend správn  uchopit 
a vycházet vst íc všem jeho pot ebám.

Text:  František Coufal
Foto: archiv spole nosti  Crystalex
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Harmony

Kalíšky na pivo
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V ele tohoto osobitého projektu stojí respektovaný autorský tým ve složení 
Michal Šetka, Ivo Dvo ák, Jakub P ibyl, Roman Novotný a Richard Süss. 
Každé vina ství je p ehledn  a srozumiteln  p edstaveno na jedné tisko-

vé stran , kde naleznete i dlouhodobé hodnocení vina ství a nezávislé hodnocení 
jejich nejlepších vín. Publikace je také zdrojem užite ných informací o vina ské 
turistice a aktuálním d ní na domácí vina ské scén . „Pr vodce“ vychází v eském 
i anglickém jazyce. Ro ník 2015 byl pro tuzemské vina e p íznivý.  V aktuálním 
vydání tak najdete skute n  mnoho špi kových vín. Do letošního vydání „Pr vod-
ce nejlepšími víny eské republiky“ se nakonec dostalo 154 vina  a vina ských 
 rem a 865 vín. Generálním partnerem projektu je spole nost MAKRO. Publikace 

byla realizována za podpory Vina ského fondu.
Pr vodce nejlepšími víny eské republiky 2016–2017 byl slavnostn  pok t n 

ve st edu 19. 10. v nádherných prostorách restaurace a vina ství Salabka v Pra-
ze.  Krom  autor  „Pr vodce“ a zástupc  vydavatelství se k tu zú astnilo asi 
150 host . Role moderátora ve era se ujal Jan Rosák a kmotrem nové publikace 
se stal prezident Svazu vina  R pan Tibor Nyitray.

Redakce a vydavatelství časopisu WINE & Degustation 
navázala na velký úspěch předchozích dvou vydání 
a přichází opět po roce s prestižní publikací „Průvodce 
nejlepšími víny České republiky 2016–2017 “. Kniha 
je cenným zdrojem aktuálních informací pro všechny 
profesionály a milovníky vína. 
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Křest „Průvodce nejlepšími víny 
České republiky 2016-2017“

K tu se ujali 
všichni auto i 
za p isp ní 
kmotra publikace 
Tibora Nyitraye 
a vydavatele 
Daniela Gury i.
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Jako welcome drink 
sloužil skv lý r žový 
sekt z produkce 
domácího Vina ství 
Salabka.

Vydavatel asopisu WINE 
& Degustation a Pr vodce 
nejlepšími víny eské republiky 
Daniel Gury a a majitel 
usedlosti Salabka, která k est 
letošního pr vodce ve své 
restauraci hostila, František 

ermák (zleva).

K tu se mezi hosty 
zú astnil i Martin 
Gerstman (uprost ed), 
editel hotelu Olšanka 

a vinného baru VinVin, 
ve kterém „Pr vodce“ 
zdejším sommelier m 
od svého prvního vydání 
slouží jako cenný zdroj 
informací k za azování 
vín do portfolia.

Moderátorem ve era se stal 
Jan Rosák (vlevo), který 
ve erem provázel spole n  se 
šéfredaktorem Michal Šetkou 
(vpravo). Novému vydání 
„Pr vodce“ pop ál úsp ch 
i prezident Svazu vina  R 
Tibor Nyitray (uprost ed).
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Vína za azená v letošním 
„Pr vodci“ se t šila 
velkému zájmu ú astník  
k estu. Na snímku Marie 
Mlyna íková, sommelierka 
spole nosti Globus. Byla 
p edstavena i nová série 
visa ek na láhve, kterými 
si vina i mohou svá 
v „Pr vodci“ za azená vína 
ozna it, aby je zákazníci na 
pultech snadno poznali.

Vrcholem ve era byla 
degustace sekt , které 
jsou v letošním pr vodci 
za azeny. Je vid t, že 
o tuzemské sekty je zájem 
a vyrábí je ím dál více 
vina .

Velký zájem byl 
o knihy samotné, 
sou ástí k tu byla 
i autogramiáda 
autor , a v tšina 
návšt vník  
tak odcházela 
s knihou s osobním 
v nováním p ímo 
od tv rc .
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Nový Tiguan Vám dopřeje svobodu pohybu, ať už míříte do online světa, anebo mimo cesty. Volitelný 
systém 4MOTION Active Control nabízí čtyři jízdní profily, které si poradí prakticky s každým terénem. 
Charakter SUV podtrhuje rovněž sebevědomý design. V novém Tiguanu vyzařuje síla z každého detailu.

www.novytiguan.cz

1. Stáhněte si zdarma aplikaci Volkswagen seeMore. 

2. Otevřete „Skener obrázků/QR kódů“ a naskenujte inzerci. 

3. Objevujte speciální 3D interaktivní obsah.

Nový Tiguan. Život bez hranic.

Občas offroad,  

stále online.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00  Praha 8, tel.: 286 001 720 , www.porsche-prosek.cz, e-mail: vw.prosek@porsche.cz
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Inzerce

Kompaktní tělo 
a stylový design.

Fotky, které chcete!

Speciá ln í  cena pro  v í těze  v inařské  fo tosoutěže:

FUJIFILM X70

www.fuj i f i lm.cz

FUJI soutez sloucena.indd   1 14.7.2016   15:34:39

FOTOSOUTĚŽ
Časopis                        ve spolupráci se společností 

vyhlašují fotosoutěž o hodnotné ceny. Hlavní cenou soutěže je nový 

špičkový kompaktní fotoaparát Fujifi lm X-70 v ceně cca 20 000 Kč.  

Do fotosout že se m že p ihlásit kdokoli, kdo zašle v uvedených termínech své autorské fotogra  e 
na vyhlášená témata na adresu redakce info@w-d.cz. Minimální velikost fotogra  e je 1000x1500 pixel . 
Maximální po et fotogra  í zaslaných jedním do sout že p ihlášeným fotografem je 3 k jednomu tématu. 
U zaslaných fotogra  í uve te jméno fotografa, názvy fotogra  í a kontaktní údaje.

Nejlepší fotogra  e budou postupn  zve-
ej ovány v podzimních íslech asopisu 

WINE & Degustation. P edstavení  nálo-
vých fotogra  í prob hne ve váno ním ísle 
asopisu. Vyhlášení vít z , p edstavení ví-

t zné fotogra  e a pro  l vít zného fotografa 
bude zve ejn n v únorovém ísle roku 2017. 
Výb r vít zné fotogra  e provede komi-
se složená ze zástupc  redakce asopisu 
WINE & Degustation, spole nosti Fuji  lm 
a špi kových tuzemských fotograf . Úplná 
uzáv rka sout že je 1. 11. 2016. Auto i za-
sláním fotogra  í ud lují asopisu souhlas se 
zve ejn ním sout žních fotogra  í v pr b hu 
této fotosout že bez nároku na honorá . 
Více informací na www.w-d.cz

1. Vina ská krajina
Vina ské oblasti mají své neoby ejné kouzlo a magickou krásu. A  již se jedná o fotografy 
tisíckrát zobrazované sv toznámé oblasti, i zcela neznámou malebnou vesni ku. Vystihn te 
krásu vina ských oblastí a jejich zvláštní náboj krajiná skou fotogra  í.

2. Portrét vina e
Vina  jako um lec, vyráb jící svá vína, své malé um lecké poklady, starající se o révu 
na svých vinicích, školící víno ve svých sklepích. A také vina , který prezentuje svá 
vína svým zákazník m. Zachy te temperament, práci i duši svého oblíbeného vina e 
z domova nebo ze zahrani í.

3. Žena a víno – glamour fotogra  e
Žena a víno, krásn  smyslná a rozkošná kombinace, nekone ný nám t um lc  po staletí. 
Zachy te k ehkost, nebo divokou krásu tohoto spojení.

Témata:
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v íno a  fotograf ie
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Vybíráme z došlých prací
Ji í Holcman

Kamil Polák

Miroslav Vysoudil

Milan Kment
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Pavel Drdel

Pavel Fu ík

44 |  WINE & Degustat ion

042-45_Fotosoutez.indd   44 6.11.2016   21:21:01



Petr Václavík

Josef Svoboda

Petr Pavelka
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I u nás si tato vína samoz ejm  nachází ím dál více pou ených 
zákazník , kte í si je oblíbili a mají zájem je pít a poznávat. Sou-
asné Barolo a jeho srovnání znamená posuzovat r zné styly 

jednotlivých vina  i rozdíly mezi mikroregiony. Oblast Barolo 
D.O.C.G. se skládá z jednotlivých m ste ek a vesnic, jako jsou Ba-
rolo, La Morra, Castiglione a další. Najdete zde i mnoho slavných 
vini ních tratí a každá z nich má sv j typický charakter. Sou asn  
se jedná o stálý souboj mezi zastánci tradi ního a moderního stylu 
výroby. P i výb ru toho vašeho Barola je tedy dobré v d t, jaké jsou 
vaše chu ové preference. Velkou roli samoz ejm  hraje i ro ník. Ba-
rolo je ideálním vínem pro podzimní speciality z hub, dokonalým 
partnerem k bílým lanýž m a erveným mas m. My jsme pro lis-
topadový test zvolili vína z ro ník  2012 a 2011, které jsou aktuál-
n  dostupné na našem trhu. Na kvalit  a stylu vín ro níku 2012 se 
podepsalo p edevším horké léto, které nakonec pom rn  neo eká-
van  zap í inilo neobvykle nižší alkohol a vyšší kyseliny. Jaro bylo 
v Piemonte velmi chladné a studené po así vydrželo až do dubna. 
Vegeta ní cyklus se tedy opozdil zhruba o dva týdny. Za átek léta 
byl normální, ale srpnové teploty až okolo 40 ºC zap í inily zpo-
malení vegeta ního cyklu a zrání. Dešt  na konci srpna vše vrátily 
k normálním teplotám a op t nastartovaly pomalé dozrávání. Skli-

ze  byla oproti b žným rok m opožd ná. Jedná se spíše o solid-
ní klasický ro ník a leh í vína s vyšší, trochu nervózní kyselinou 
a erstvým ovocným projevem. Ro ník 2011 byl také velmi teplým 
rokem, nicmén  vyrovnan jším, s p íjemnými jarními teplotami 
a velmi teplým dubnem. Chladn jší erven a ervenec cyklus révy 
zpomalily, velmi horký srpen však znamenal velmi vyzrálé hroz-
ny a vína s vyšším alkoholem. Déš  na po átku zá í, a p edevším 
chladné noci však ochránily v tšinu vinic od rizika p ezrálého Ne-
bbiola. I tak se sklízelo o dva týdny d íve, než je obvyklé. Výsled-
kem jsou vyzrálá, mohutná ovocná vína s plnou strukturou, n kdy 
ale s trochu vyšším a lehce disharmonickým alkoholem.

Ne každý producent vyznává stejnou  lozo  i, n kte í trvají 
na tom, že Barolo musí trochu dozrát p ímo v jejich sklep , než 
je pustí na trh. Proto by bylo t žké rozhodnout se pouze pro jeden 
ro ník, pov domí o trhu s tímto vínem u nás by tak bylo zna n  
zkreslené. Na druhou stranu Piemonte je klasickým vina ským 
regionem a dva zcela odlišné ro níky zde významn  hrají svou 
roli. V rámci objektivity hodnocení jsme tedy i výsledky rozd lili 
práv  podle jednotlivých ro ník , ze kterých vína pochází.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Barolo 2012 a 2011
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Grand tes t

GRAND 

T E S T

Barolo je bezesporu jedním z největších klenotů mezi italskými víny, je vínem, které 
již jen díky svému jménu a slávě vyvolává mnoho emocí. Mohutné, dlouhověké víno 
má domov v oblasti Piemonte a vyrábí se výhradně z odrůdy Nebbiolo. Po dlouhou 

dobu bylo výsadou znalců a úzkého kruhu obdivovatelů. Dnes je však, společně 
s některými toskánskými víny, celosvětovým symbolem italského vinařství. 
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www.chovan.cz  

Domenico Clerico, Barolo DOCG 2011

Syt jší granátov  ervená barva s výrazným cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma vína je intenzivn jší 
a tém  dokonalé, p ipomínající zralé ervené peckové ovoce,  alky, s dotekem sladkého ko ení a sudového 
d eva. Chu  je pln jší, s pevnou elegantní strukturou a výraznými tóny brusinek a je abin, jež dopl uje erné 
ko ení, kakao a sušené byliny. Delší, strukturovaný záv r.,

  
Hov zí Tournedos Rossini 

V
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GOLD

95,18 bodů 1 375 Kč

Barolo 2011

www.1er.cz

www.vinoplus .cz

www.foodparadise .cz

SILVER

BRONZE

Luciano Sandrone, 
Le Vigne, Barolo DOCG 2011

Gianfranco Bovio, Gattera, 
Barolo DOCG 2011

Luigi Scavino, Azelia, Margheria, 
Barolo DOCG 2011

93,45 bodů

93,36 bodů

92,18 bodů

2 395 Kč 

1 190 Kč 

1 935 Kč 

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým graná-
tovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je velmi 
intenzivní a harmonické, p ipomínající švestkový 
kolá , zralé višn  a rozmarýn, s dotekem lanýž  
a  alek. Chu  je plná, strukturovaná a elegantní, 
s dominantním projevem zralých višní, ostružin 
a t ešní, jež dopl uje podtón erného ko ení a sko i-
ce. Velmi dlouhý, harmonický záv r.

Sv tlejší terakotov  ervená barva s tenkým cihlo-
vým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn j-
ší a komplexní, s p evažujícími tóny  alek a erve-
ných kv t , které dopl ují výrazné podtóny zemitosti 
a erveného peckového ovoce. Chu  je st edn  plná 
a najdeme v ní tóny zralých višní a ostružin, které 
jsou dopln ny o podtóny erného pep e, h ebí ku 
a ho ké okolády. St edn  dlouhý, elegantní záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s tenkým cihlo-
vým okrajem a vyšší viskozita. Aroma vína je inten-
zivní a p ipomíná pe ené erné peckové ovoce, jež 
dopl uje podtón sko ice, tymiánu a léko ice. Chu  
je pln jší, s pevnou strukturou. P ipomíná zralé t eš-
n  a lesní jahody, které dopl uje podtón krvavých 
pomeran  a léko ice. Delší, harmonický záv r.

ce.ce.ce. VeVeV lmi
Telecí sví ková se smetanovou 
smržovou omá kou

a ha hho ko ko é o
Pe ená perli ka s bylinkovou 
nádivkou

Kan í s šípkovou omá kou
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Degustační komise časopisu 

pro Grand test Barolo

Zleva: Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu Advanced 
Sommelier, Court of Master Sommeliers, Jan Čejka – sommelier (Ad Vivum), 
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. – vedoucí katedry Vinohradnictví a vina ství 
(MENDELU Brno), Gabriel Riel-Salvatore – brand manager (Bacchus), 
Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka), 
Martina Riel-Salvatore – sommelierka (Globus), Jiří Markuzzi – (Vino 
Markuzzi), Branislav Chovan – (B. Chovan & Partners), Pavel Kramár 
– sommelier (Boutique Wines), Richard Süss – sommelier ( editel Vina ství 
Trávní ek & Ko ínek), Tomáš Odermatt – (Bacchus)

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

víno 
ur ené 
k uložení

 
Ideální 
kombinace

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

tel.: 273 130 230, 777 201 877
www.restrest.cz

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Slovanský dům 
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz
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www.bacchus.cz  

www.wine-emotion.cz

www.wine-emotion.cz

Michele Chiarlo, Tortoniano, 
Barolo DOCG 2011 

Vite Colte, Essenze, Barolo del 
Comune di Barolo DOCG 2011

Vite Colte, Paesi Tuoi, 
Barolo DOCG 2011

90,82 bodů

89,91 bodů

89,64 bodů

1 390 Kč 

765 Kč 

645 Kč 

Sv tlejší granátov  ervená barva s širokým 
cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma vína je 
intenzivn jší a komplexní, s tóny sušeného erve-
ného ovoce, sladkého ko ení, erstv  pražené kávy 
a kandovaných pomeran . Chu  je st edn  plná, 
s dobrou strukturou a výrazným projevem krvavých 
pomeran , erných t ešní a erveného rybízu. 
St edn  dlouhý, sv ží záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým terako-
tovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je inten-
zivn jší, s p evládajícími tóny sušeného erveného 
ovoce, které dopl ují podtóny kou e, ervených 
kv t  a erného ko ení. Chu  je st edn  plná, 
s pevnou strukturou a dominantním projevem višní, 
ostružin a t ešní, které dopl uje podtón sko ice a ba-
dyánu. St edn  dlouhý, svíravý záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s širším terako-
tovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma vína je 
intenzivn jší, ale subtilní a najdeme v n m tóny 
sušeného erveného bobulového ovoce, spáleného 
d eva, pražených o ech  a ko ení. Chu  je st edn  
plná, s pevnou strukturou a p evládají zde tóny 
pražených mandlí nebo erstvých t eš ových jader. 
St edn  dlouhý, strukturovaný záv r.

StStSt ednedned  dl

Pe ené jehn í kotletky

dyádyádyáyy nu.nu  St

Kon  tované husí stehno

StStSt ednedne  dl

Výb r piemontských salám

www.chovan.cz www.1er.cz

www.lesa.cz

Barale Fratelli, 
Barolo DOCG 2011

Prunotto, 
Barolo DOCG 2011

Schiavenza, Barolo del Comune di Serralunga 
d’Alba DOCG 2011

Podere Rocche dei Manzoni, 
Barolo DOCG 2011

88,82 bodů

87,55 bodů

87,91 bodů

87,45 bodů

963 Kč 

1 049 Kč 

895 Kč 

1 219 Kč 
www.global-wines.cz
www.global-wines.sk
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Barolo 2012
www.vinoecuore.cz

Reverdito, Castagni, Barolo DOCG 2012

Sv tlejší granátov  ervená barva s výrazným okrajem a vysoká viskozita. Aroma vína je intenzivn jší, ele-
gantní a harmonické, p ipomínající sušené ervené peckové ovoce, pep  a spálené d evo, s lehkým zemitým 
podtónem. Chu  je pln jší a strukturovaná, dob e vyvážená a najdeme v ní tóny zralého erného bobulového 
ovoce, jež dopl ují podtóny sladkého ko ení a ho ké okolády. Delší, strukturovaný záv r. , j

  
Pe ený jelení h bet s je abinami 

V
ít

ěz
 G

ra
n

d
 te

st
u

GOLD

91,09 bodů 1 520 Kč

www.markuzzi .cz

www.chovan.cz

www.lafat tor ia .cz  

SILVER

BRONZE

Cordero di Montezemolo, 
Gattera, Barolo DOCG 2012

Bruno Giacosa, Falletto, 
Barolo DOCG 2012

Renato Corino, 
Barolo DOCG 2012

91 bodů

90 bodů

89,91 bodů

1 880 Kč 

6 248 Kč 

847 Kč 

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým sv tlejším 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a najdeme v n m tóny pe eného erného bobulové-
ho ovoce, sladkého ko ení, uzeného masa a lehký 
zemitý podtón. Chu  je st edn  plná, s pevnou 
strukturou, svým charakterem korespondující 
s aroma a dopln ná o lehký dotek animality. Delší, 
h ejivý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s cihlovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivn jší, vel-
mi elegantní a atraktivní, p ipomínající pe ený 
rybízový kolá , viš ový likér, sko ici a pardubický 
perník. Chu  je st edn  plná, s pevnou, ale sameto-
vou strukturou a najdeme v ní tóny višní, bor vek 
a  alek s podtónem spáleného d eva a kou e. Delší, 
elegantní záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s výrazným 
cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma vína 
je výrazn jší a strukturované a m žeme v n m 
najít tóny zralých t ešní, kompotovaných brusinek 
a pomeran ové k ry. Chu  je st edn  plná a p ív tivá, 
s výraznými tóny bonbón  Mon Cheri, pe eného 
švestkového kolá e, sladkého ko ení a kakaa. St edn  
dlouhý, elegantní záv r.

h eh eh ejivjivjivj ý zýý á
Steak z vysokého rošt nce 
s pep ovou omá kou

eleelelegangangang tní

Tagliolini s bílým lanýžem

dlodlodlouhýuhýuhý, e, l

Hov zí brasato
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Grand test svět 

Listopad 2016

Poslední termín pro dodání vzork : 9. 9.

Grand test: Barolo (ro ník bude up esn n)

P edstavujeme: Crus du Beaujolais

Prosinec 2016 – Leden 2017

Poslední termín pro dodání vzork : 14. 10.

Grand test: Champagne brut

P edstavujeme: TBA Rakousko

Speciál test: Gin

Grand test ČR a Slovensko 

Listopad 2016

Poslední termín pro dodání vzork : 9. 9.

Oranžová vína

Prosinec 2016 – Leden 2017

Poslední termín pro dodání vzork : 14. 10.

Sekty vyráb né tradi ní metodou 

(kategorie brut)

Plán degustací 

pro rok 2016

In
ze

rc
e
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www.vinoecuore.cz 

www.lafat tor ia .cz

www.rwc.cz 

Reverdito, Barolo 
DOCG 2012

Vietti, Castiglione, 
Barolo DOCG 2012

Mauro Molino, 
Barolo DOCG 2012

89,82 bodů

89,82 bodů

89,64 bodů

1 110 Kč 

1 367 Kč 

775 Kč 

Sv tlá granátov  ervená barva s výrazným 
terakotovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma 
je intenzivn jší a najdeme v n m výrazný projev 
sušených ervených peckovin, o echové slupky 
a vlhkého d eva. Chu  je st edn  plná, s dobrou 
strukturou, p ipomínající zralé bobulové erné 
ovoce a horkou okoládu s lehkým dotekem chilli. 
St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s výrazným 
cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma vína je 
typické, s klasickým projevem sušeného erveného 
drobného ovoce, jehli í a prysky ice, s dotekem su-
rového d eva. Chu  je st edn  plná, s pevnou, ale ele-
gantní strukturou a najdeme v ní tóny t ešní a je abin, 
jež dopl uje podtón pomeran ové k ry, ervených 
jablek a bílého pep e. Delší, elegantní záv r.

Sv tlá cihlov  ervená barva s širším oranžovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je st edn  
intenzivní a najdeme v n m tóny kompotovaných 
jahod, t ešní a  alek s lehkým podtónem p ipo-
mínajícím erstvý asfalt. Chu  je st edn  plná, 
s dobrou strukturou, p ipomínající je abiny, ostru-
žiny a višn , s podtónem erného ko ení. St edn  
dlouhý, strukturovaný záv r.

StStSt ednedned  d

Pappardelle s ragú z divo áka

jabjabjableklek a bí

Bažant nadivoko

dlodlodlouhýuhýu ý, s, t

Hov zí na houbách

www.giv-cz.cz 

www.la-caoba.com   

www.markuzzi .cz 

www.rwc.cz 

Tenimenti Ca’Bianca, 
Barolo DOCG 2012

Silvano Bolmida, Bussia, 
Barolo DOCG 2012

Conterno Fantino, Sorì Ginestra, 
Barolo DOCG 2012 

Mauro Molino, Conca, 
Barolo DOCG 2012

88,36 bodů

86,82 bodů

86,91 bodů

83,45 bodů

655 Kč 

1 050 Kč 

1 995 Kč 

1 459 Kč 
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Partnerem projektu 
je společnost

PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI 
VÍNY ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ VYDÁNÍPR

O ROK

2016-1

7

Objednávejte na www.w-d.cz

Degustujeme ze skla
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z  ech a  Moravy
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Nejd íve bych se cht l zeptat na za át-
ky vašeho vina ení. Pocházíte z vina -
ské rodiny, vždy jste cht l být vina em?

Já osobn  jsem studoval stroja inu, ale 
u nás v rodin  se samoz ejm  podomácku 
vina ilo. Táta m l podobn  jako v tšina lidí 
tady na Morav  pár ar  vinohradu a d lal si 
vlastní víno. Všechno bylo tenkrát v d ev -
ných sudech a to byla pro mne ta nejlepší 
škola. Od té doby mám ke d evu velmi blíz-
ký vztah. Já sám jsem si první víno vyrobil 
už n kdy v patnácti letech. Byl to Neuburg 
a tenkrát mi to úpln  u arovalo, jak se íká, 
dostalo se mi to do žil. A i když m li ro-
di e asi jiné p edstavy o mé budoucnosti, 
hned když to v osmnácti šlo, za ídil jsem si 
živnostenský list a za al podnikat. Za átky 
byly docela krušné, v bec jsem netušil, co 

vina ení všechno obnáší. Nem l jsem zku-
šenosti, ale o to více se mi dostávalo nad-
šení a odhodlání. Po t ch t iadvaceti letech 
se n kdy až sám divím kolik. Na druhou 
stranu když dnes vidím nadšení mnohých 
mladých kluk , co do toho jdou také naplno 
a mnohdy od nuly, myslím, že jsme vlastn  
všichni stejní.

Za ty roky se vaše vina ství z pár ar  
rozrostlo do velikosti docela slušného 
podniku. Je za tím jen vaše odhodlání, 
nebo i št stí i lidé okolo vás?

Nejd íve jsem víno d lal sám, pak se 
p ipojila manželka a další. Postupn  se 
nám poda ilo vybudovat výborný tým lidí, 
na který se m žu spolehnout. ást zam st-
nanc  je i z naší rodiny, hlavn  musím 

jmenovat švagra, který se stará o v tšinu 
provozních v cí a je v tom nedocenitelný. 
A p estože je vina ství prezentováno p ede-
vším mou osobou, protože nese mé jméno, 
bez spolupracovník  bych to ur it  nezvlá-
dl. Podobn  jako v tšina moravských vina-

 jsem i já za ínal na sudovém vínu a te-
prve asem jsme p ešli na lahvová. První 
vinice jsme m li v nájmu, až pozd ji jsme 
nakupovali i zakládali vlastní. Prošli jsme 
si r znými obdobími, zkoušením technolo-
gií a hledáním správných cest. Vždy jsem 
se ale snažil jezdit do zahrani í, dívat se, jak 
to d lají zkušen jší kolegové. Vše vyústilo 
p ed ty mi lety v zásadní zm ny ve  lozo-
 i našeho vina ství, které probíhají vlastn  

až dodnes. Za ali jsme se po ádn  zabývat 
marketingem a prezentací vina ství, na-

„Chceme být maximálně otevření svým zákazníkům. Aby mohli kdykoliv přijet a vidět 
naše vinařství, ochutnat vína, něco se dozvědět. To totiž na Moravě stále mnohdy chybí. 
Je tu množství kvalitních vinařství, ale většinou uzavřených a bez předchozího objed-
nání návštěvníkům vlastně nedostupných,“ představuje mi jednu z hlavních priorit 

svého vinařství Bronislav Vajbar. Sedíme spolu v nově vybudovaném provozu v Zaječí 
a povídáme si o jeho třiadvacetileté vinařské cestě. A i když je toho za ty roky k povídá-

ní spousta, stejně se nejvíce dívá dopředu. Má k tomu totiž ten nejlepší důvod. 

Bronislav Vajbar

Vinice s Pálavou
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z  ech a  Moravy

stavili jsme jasné parametry a produktové 
ady našich vín, vym nili etikety. A p ede-

vším jsme zm nili své myšlení a vnímání 
vztahu k zákazníkovi. Dnes vyrábíme p es 
250 tisíc láhví a hospoda íme na 36 hek-
tarech vlastních vinic. ást hrozn  ješt  
nakupujeme od vina ství Syfany z Vrbice, 
s nímž máme vybudovaný výborný dlou-
hodobý vztah, a kvalita hrozn  je vždy 
excelentní. To, co si ekneme, vždy platí 
a nepot ebujeme k tomu n jaké papíry, vše 
funguje na jedni ku. 

Vinice máte v katastru n kolika vina -
ských obcí – Zaje í, Rakvice, P ítluky, 
Velké Pavlovice –, není to pro vás zby-
te n  náro né na logistiku?

Ze za átku jsem si to také myslel, ale p í-
roda ukázala p esný opak. Když si vzpome-
nete na poslední ro níky, r zná krupobití, 
mrazy a podobn , najednou diverzitu vini -
ních poloh oceníte. Nap íklad i po letošních 
decimujících mrazech se pohybujeme ma-
ximáln  n kde na 10–15 procentech ztrát. 
Mít vše na jedné vinici a p ijít o to by bylo 
katastrofální. Zárove  je každá vinice jiná 
a vína z ní unikátní. Všechny polohy zpra-
cováváme samostatn  a je krásné sledovat 
rozdíly jednotlivých terroir, rozmanitost 
vín. A podobn  to m že sledovat i náš zá-
kazník. Všechny naše vinice máme ozna-

ené, podobn  jako na našich láhvích jsou 
zde QR kódy, kde se návšt vník dozví vše 
pot ebné o dané poloze i o vínech, které 
z konkrétní trati vyrábíme. Máme k tomu 
i vyrobenou speciální mapu našich vinic, 
p ípadn  si návšt vník m že nechat vše 
p ehrát v mluveném slovu.

Ozna ování vinic není na Morav  za-
tím moc populární, vina i mají možná 
obavu ze zlod j  nebo nezvaných ná-
všt vník .

A to je p esn  to, co mi na Morav  nejví-
ce chybí. Všichni mluvíme o vina ské turis-
tice, ale skoro nic pro ni ned láme. Zna ení 
vinic je jedna z nejjednodušších cest, jak se 
více návšt vník m otev ít. Kdykoliv jsem 
n kde ve vinohradu, lidé se mne ptají, kde 
te  jsou, co je to za vinici, jaká vína odtud 
jsou, kde je mohou ochutnat. Myslím, že 
ve vinici vzniká ten nejlepší vztah k vínu. 
Jak u vina e, tak u jeho zákazník , zde se 
všechno rodí. Já jsem navíc vášnivý cyklis-
ta, takže bych rád v budoucnu organizoval 
ekn me takové poznávací cyklovýlety 

z Rakvic do Zaje í vedené po našich vi-
nicích. Bylo by to spojené s ochutnávkou 
a výkladem, možná i s n jakým poznává-
ním vín i sout ží. Ale víc vám dnes ne-
prozradím. Chceme být co nejvíce otev ení 
svým zákazník m.

Co si mám p esn  ješt  p edstavit pod 
myšlenkou otev eného vina ství – de-
gustace, prohlídky?

Naše vina ství je otev ené každý den, 
kdykoliv sem m žete p ijet, ochutnat vína, 
prohlédnout si provoz. Mnohá vina ství 
vás pustí pouze n kam do prodejni ky i 
na obchodní odd lení, u nás vidíte celou 
výrobu. I v Rakvicích, kde vina ství d íve 
sídlilo, se dnes m žete zastavit v naší vino-
téce, dát si pohárek a drobné ob erstvení. 
Držíme to takto už dva roky od doby, kdy 
jsme se p est hovali sem do Zaje í. V are-
álu vina ství jsme také vysadili ukázkovou 
vinici, kde p stujeme všech 17 odr d, ze 
kterých vyrábíme svá vína. P i degustacích 
je to vždy ta nejdelší zastávka, zákazníky to 
velmi zajímá a mají zde také nejvíce otázek. 
Poslední, co nám ješt  zbývá, je dobudovat 
tady ve vina ství denní vinný bar spojený 
s terasou, odkud bude úžasný pohled na Pá-
lavu. T ch aktivit je více a myslím, že mají 
smysl. Zákazníci se k nám vrací a také 
množství vína prodaného p ímo ze sklepa 
rok od roku roste. Krásným d kazem je 
i letošní umíst ní našeho vina ství v sout -
ži „Top vina ský cíl“ na šestém míst , kdy 
jsme za sebou nechali mnohem v tší a zná-
m jší vina ství i vyhlášené turistické cíle. 

Jaká vína u vás m že zákazník ochut-
nat a kde je krom  vina ství m že za-
koupit?  

Vzhledem k ro nímu období musím za ít 
našimi výbornými svatomartinskými a mla-
dými víny. Ze standardních produkt  je pak 
ást vín ur ená pro b žného spot ebitele 

postavená spíše na primárních aromatech 
ve spojení s lehkým zbytkovým cukrem, 
pro náro n jší máme zase ucelenou adu 
suchých vín. Nejvyšší adu našich vín tvo í 
Family Reserva, kdy vína zrají ur itou dobu 
v d ev ných sudech i nerezových tancích 
a na trh jdou až po n kolika letech. Nov  
jsme do našeho portfolia za adili sekty, kte-
ré si krom  kone ného odst elení vyrábíme 
úpln  sami. To je pro mne opravdová vyso-
ká škola vina ení a vrcholný zážitek, když 
si m žete vyrobit vlastní sekt a dát si ho 
s p áteli. Na pomyslné špici našeho portfo-
lia jsou samoz ejm  p írodn  sladká vína, 
pro která máme dle mého názoru na Mora-
v  unikátní podmínky. S našimi ledovými 
víny slavíme navíc výrazné úsp chy. Nap í-
klad v roce 2013 pocházela ob  ledová vína 
vybraná do Národního salonu vín z našeho 
vina ství. Ve vinicích máme zastoupeny 
v nejv tší mí e tuzemské odr dy – Pála-
vu, Muškát moravský, André i Cabernet 
Morávii. P stujeme samoz ejm  i klasic-
ké mezinárodní odr dy, jako Sauvignon, 

Manželé Vajbarovi
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výte ný Veltlín, Ryzlink i Chardonnay, 
ale nejvíce se soust edíme na ty domácí. 
Podobné preference cítíme totiž i u našich 
zákazník . Naše vína nenajdete v žádném 
supermarketu, s velkými obchodníky s ví-
nem spolupracujeme také relativn  málo. 
Chceme být co nejblíže koncovému zá-
kazníkovi, takže dodáváme v tšinu svých 
vín p ímo do r zných vináren, vinoték i 
restaurací. I proto mám na obchodním od-
d lení ty i pracovníky, aby se o t chto více 
než 250 stálých odb ratel  dokázali dosta-
te n  postarat. Také naši idi i, kte í rozváží 
víno, jsou erudovaní a dokážou zákazník m 
na míst  p edstavit novinky i zodpov -
d t dotazy ohledn  portfolia výrobk . Ne-
chápu, jak mnohá stejn  velká vina ství 
mohou obchodn  fungovat t eba s jedním 
lov kem na všechno. To pak nejde d lat 

po ádn  a na obchodních výsledcích se to 
d íve i pozd ji musí projevit. Konkurence 
je obrovská a myslím, že mnohá vina ství si 
to ješt  neuv domují.

Prostory vašeho vina ství zde v Zaje í 
jsou koncipované na mnohem v tší vi-
na ství, než jste dnes. Plánujete n jaké 
rozší ení  rmy i navýšení výroby?

Když jsme za ali s rekonstrukcí zde 
v Zaje í, ptal se mne na to skoro každý. Já 
ale tento prostor chci využívat úpln  jinak. 
V p vodním provozu v Rakvicích jsme byli 
díky omezenému místu nuceni co nejrych-
leji vyprodávat vína, asto mnohem d íve, 
než jsem byl p esv d ený o jejich ideálním 

stavu. I ervená vína, která by si zasloužila 
mnohem více asu, se s blížícím vinobra-
ním musela nalahvovat, aby uvolnila pro-
stor novým. Každý ro ník chce individuál-
ní p ístup, n kdy jsou vína p ipravená d ív, 
jindy pozd ji. Je bohužel smutná pravda, že 
tuzemský zákazník je zvyklý dostávat vína 
extrémn  mladá a v lednu se diví, že ješt  ne-
máme vína na trhu. A i když už mnozí vínu 
více rozum jí, mají pocit, že s p íchozím 
novým ro níkem je t eba ten p edchozí n -
kam zahodit. Tohle bych cht l za ít pomalu 
m nit a u it naše zákazníky, že každé víno 
chce své, není kam sp chat. Rád bych m l 
v budoucnu v nabídce více ro ník  najednou 
a možnost chutnat se zákazníky ta vína vedle 
sebe a povídat si o rozdílech. Když nahlédnu 
do svého archivu, najdu mnohá naše roky 
stará vína, jejichž ideální doba p ichází až 
dnes. Sta í se i podívat, jak krásn  dozrávají 
n která vína ze zatracovaného ro níku 2014 
a mnozí milovníci suchých vín se k nim vra-
cejí od sladších i t žších z ro níku 2015. To 
je ale práce na dlouhou dobu a nem la by 
ležet jenom na bedrech vina . I obchodníci 
by to m li um t vysv tlit zákazník m, být 
takovou prodlouženou rukou vina e. A ne 
jenom zjiš ovat, kdy už to bude. 

A to jsem se zrovna cht l zeptat, jaké 
bylo vinobraní a na jaká vína se m že-
me t šit z ro níku 2016.

Krom  mraz , které snížily výnosy 
hrozn  tak ka všem vina m, ur uje cha-
rakter ro níku 2016 p edevším po así 

na konci zá í a za átkem íjna. To zde 
na Morav  tak ka nevysvitlo sluní ko. 
Vína tedy nebudou tak vyzrálá jako t eba 
v roce 2015, ale o to více nás možná p e-
kvapí. Budou mít svoji vlastní sv žest, 
eleganci, a p edevším dlouhov kost. 
Na n která ale bude t eba si po kat tro-
chu déle než v p edchozím roce. Co se 
týká množství, tak se nakonec p íroda 
s drtivými mrazy z jara vypo ádala do-
cela dob e a celkové ztráty jsou v našem 
vina ství tak na 15 procentech. Te  už to 
m žu íct, neb zítra kon íme s vinobra-
ním a už je opravdu všechno pod st e-
chou. Více o vínech si ale povíme nejd í-
ve po novém roce.

Na záv r se musím ješt  zeptat na váš 
speci  cký marketing a na sle ny, kte-
ré vaše vina ství asto prezentují. Jak 
vzniklo takové spojení, í to byl nápad?

Svým zp sobem náhodou. Když jsme 
p ed ty mi lety ešili zm nu prezentace 
vina ství, hledali jsme n co zásadního, 
co by nás odlišilo od ostatních. V té dob  
jsme se p ihlásili do sout že Miss víno, 
kde nás po p lro ní p íprav  zde ve vina -
ství reprezentovala Lucie Klukavá. Tuto 
sout ž vyhrála, a tak jsme se domluvili, 
že se stane tvá í našeho vina ství a bude 
nás reprezentovat na r zných výstavách 
a propaga ních materiálech. Lucie se také 
postupn  nau ila vínu velmi dob e rozu-
m t a dokáže jej perfektn  na akcích nabí-
zet a prezentovat. To byl ten hlavní impuls 
k myšlence spojení krásných žen a dobré-
ho vína. Dodnes spolupracujeme a mnoh-
dy i na v cech, které už nejsou zám rn  
tak viditelné. P edevším se jedná o r zné 
charitativní akce a projekty.

ídit celé vina ství, být zárove  z ásti 
vinohradníkem, z ásti sklepmistrem, 
jezdit po veletrzích prezentovat vina -
ství i stále sledovat trendy a konku-
renci není v bec jednoduché. Kde be-
rete sílu a motivaci, jak odpo íváte?

Jsem vášnivý cyklista a na kole dokážu 
opravdu vypnout a užívat si. A to p esto, 
že mnohé moje výlety jsou z ásti spoje-
né s prací, když t eba vyrážíme na kolech 
po r zných evropských vina ských regi-
onech. To je moje relaxace a odpo inek 
A motivace? Mám tu nejlepší, jakou lo-
v k m že mít. Dva syny, kte í oba tíhnou 
k vina skému emeslu. Ti jsou mou nejv tší 
motivací, d vodem, pro  chci jít stále dál 
a n co budovat.

Text :  Mart in  Procházka 
Foto:  archiv vina ství  Vajbar

Veronika Thielová a Lucie Klukavá, archivní sklep Zaje í
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K U R D Ě J O V 

Vždy, když cestuji do Kurd jova, 
t ším se na první pohled z vrchol-
ku Hustope ského starého vrchu. 

Najednou jako bych byl n kde úpln  jinde. 
Za zády nechávám b eclavskou rovinu, na-
rušenou pouze vrcholky Pálavy, a otevírá 
se mi jiný sv t. Kopce, lesy, malebná údolí. 
Hned v tom prvním leží samotný Kurd jov, 
obklopený ze všech stran dlouhými sva-
hy a úbo ími, dnes v tšinou holými, d íve 
však plnými vinic. Ani bych dnes nev il, 
jak bohatou vina skou historií se tato obec 
chlubí a nakolik byla místní vína oblíbená 
a vyhledávaná. 

Nejstarší nalezené známky osídlení 
v kurd jovském údolí pochází z doby bron-
zové a železné. Coby obec je Kurd jov 

Stará hora, Lipiny, Hády, Riciny, Ebeny, Díly, Černá 
hora, Zrcátka, Vinohrádky. Že vám tyto názvy 
viničních tratí zrovna nic moc neříkají? I pro mne byla 
jména těchto vinic ve spojení s obcí Kurdějov doposud 
zcela neznámá. Vždyť tam přece žádné viniční tratě 
nejsou, ani žádní vinaři, říkal jsem si. To vše se ale 
pomalu mění. A o Kurdějově, který byl se svými 
450 hektary vinic v minulosti jedním z největších 
a nejuznávanějších center vinařství na jihu Moravy, 
začíná být zase slyšet.

Vinice vina ství Gurdau ve vini ní trati Stará hora p ímo nad kurd jovským kostelem

z ech a  Moravy
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zmi ován od 13. století jako ást majet-
ku pán  z Boleradic. Již od t ch dob bylo 
s obcí a p ilehlými pozemky vždy naklá-
dáno jako s velmi významnou obchodní 
komoditou. A to nejen díky vyhlášeným 
vinicím, ale i díky vyhledávanému pískovci 
z místního lomu. Obec výrazn  prosperova-
la až do 17. století, kdy bylo b hem bou e 
v roce 1622 poni eno množství dom  a tak-
ka všechny vinice. Rok poté se obec stala 

ter em nájezd  nejd íve Polák , v dalších 
letech pak Ma ar , Tatar  a v neposlední 
ad  i Švéd . Nep íze  po así a kruté mra-

zy, které zni ily v tšinu vinic a polností, 
ude ily i v roce 1662, a jako by toho nebylo 
málo, vrátili se i Tata i. ást obyvatel se sta-
ila ukrýt do místního opevn ného kostela, 

v tšina obce však byla vypálena a množství 
lidí odvle eno. Uvádí se, že v roce 1691 
zde byla více než polovina dom  pustých. 
V následujících letech už obec nikdy nedo-
sáhla p edchozí vyhlášenosti a prosperity. 
Další pomyslnou te kou ve vývoji obce byl 
konec druhé sv tové války. P es 95 procent 
obyvatel obce tvo ili N mci, a tak po odsu-
nu zde nez stává ze starousedlík  tak ka 
nikdo a obec pustne znovu. Významn jší 
zm ny k lepšímu tak Kurd jov zažívá op t 
až v devadesátých letech 20. století a jsou 
spojeny s osamostatn ním obce a rozvojem 
podnikatelských aktivit. Dominantou Kur-
d jova je po staletí kostel svatého Jana K ti-
tele, který pat í mezi nejvýznamn jší go-
tické památky regionu. Pochází z poloviny 

14. století a je v mnoha ohledech unikátní. 
Po staletí sloužil jako p irozené centrum pro 
okolí a díky svému opevn ní i jako poslední 
možnost obrany pro místní obyvatele.

Historie obce a jejich obyvatel byla vždy 
úzce spojena s vina stvím a ovocná stvím. 
V dobách nejv tší slávy místních vín se 
uvádí, že se zde hospoda ilo až na 600 hek-
tarech vinic. O  ciální íslo uvádí necelých 
450 hektar  vini ních ploch. Vinou pohnu-
té historie obce však zpola zapomenutých 
a nevyužitých. Ješt  v roce 2010 zde bylo 
z celé p vodní plochy osázeno n jakých 
6 hektar  vinic, víno se vyráb lo pouze po-
domácku a pro pot eby n kolika místních 
vina  – zahrádká . A to p esto, že všech-
ny místní vinice jsou za azeny v první kate-

Sklep vina ství Václav v Hustope ích
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gorii a mnohé vrcholky tratí atakují hranici 
300 metr  nad mo em. Až v posledních le-
tech se situace m ní a do Kurd jova se vra-
cí vina ský život a s ním i milovníci vína 
a dobrého jídla.

Z Hustope í do Kurd jova
Hned na za átku Kurd jova cestou 

z Hustope í se v první zatá ce dejte do-
prava. Po necelých sto metrech p ijede-
te k Vina ství Sedlá ek. Je to v sou asné 
dob  vlastn  jediné o  ciální vina ství síd-
lící p ímo v obci. Majitel Radek Sedlá ek 
je velmi p íjemný lov k, takový typický 
vina , a je na n m od první v ty poznat, 
že víno má rád. D íve se mu v noval pou-
ze jako koní ku p i zam stnání, dnes už 
ho vina ení živí. V malé  rm , jako je ta 
jeho, má na starosti vlastn  skoro úpln  
všechno, což pochopíte hned p i podání 
ruky. Je drsná a opracovaná tvrdou, kaž-
dodenní prací ve vinici. V sou asné dob  
obhospoda uje vlastních 2,5 hektaru vinic 
na hustope ských tratích R ženy a Stará 
hora. Vyrábí pouze lahvová vína, ro ní 
produkce je kolem 17 000 láhví.

Povídáme si spolu v jeho sklípku nad 
skleni kou jeho Neuburku z ro níku 2015. 
Je zde všude cítit probíhající vinobraní, ale 

panuje tu perfektní po ádek. V horní ásti 
kvasí v otev ených kádích modré hrozny 
Frankovky a Merlotu, dole ve sklep  je 
v tšina nádob už také zapln na. Všechna 
bílá vína kvasí v nerezu, ást vín pak zraje 
v akátových sudech o objemu 500 litr . P e-
vážnou ást jeho produkce tvo í suchá vína, 
emuž odpovídá i  lozo  e sb ru hrozn . 

„Vždy se snažím sbírat hrozny p i cukerna-
tosti kolem 21–22 stup  normalizovaného 
moštom ru. Taková cukernatost je pro mne 
ideální. Nemá podle mne smysl hnát se 
za vyššími cukry a p ívlastky. D lám vína 
taková, jaká chutnají mn . Mám rád suchá, 
š avnatá vína, která zbyte n  neruší vyšší 
alkohol,“ vysv tluje mi. 

Radek Sedlá ek vyrábí vína z širokého 
spektra odr d, on sám má ale nejrad ji Ryz-
link rýnský, Tramín, a p edevším na Ne-
uburg nedá dopustit. „Je jenom škoda, že 
v posledních letech mizí. P itom je to tak 
krásná odr da. Ale ve vinicích je hodn  
pracná, a navíc docela náchylná.“ Krom  
bílých p stuje i množství modrých odr d 
a o potenciálu ervených vín z okolních 
svah  je p esv d en. Velmi rád by do bu-
doucna rozší il vina ství o v tší výrobní 
a skladovací prostor a samoz ejm  získal 
i n jaké vinice p ímo v Kurd jov , kde za-
tím žádný vinohrad nemá. 

Pod p ilbicí svatého Václava
Pro první ochutnání vína p ímo z kurd -

jovských vinic jsem se musel p ekvapiv  
vydat zp t do Hustope í, do velmi mladého 
a do té doby mn  neznámého vina ství Vác-
lav. Svým názvem vzdává toto vina ství 
hold samotnému svatému Václavu, patronu 
Hustope í a zárove  jedné z nejvýznamn j-
ších historických osobností vina ství u nás. 
Vina ství Václav sídlí v ulici Na Hradbách 
(v Hustope ích také nazývána Turhandle) 
ve dvou vzájemn  propojených a velmi 
elegantn  zrekonstruovaných objektech. 
Zvenku p sobí až nenápadným dojmem, 
vchod zdobí pouze velká kovaná p ilbice. 
Podobn  je koncipován i jednoduchý mo-
derní interiér tvo ený betonem, štukovou 
omítkou a pozinkovaným železem, který 
vytvá í p íjemný kontrast k obnaženým 
cihlám a d ev ným prvk m sklep  pod 
objekty. Je p íjemné potkávat na Mora-
v  stále více míst, která reprezentují nejen 
vkus majitel , ale p edevším dobrou práci 
architekt . 

O Kurd jov , jeho vinicích a plánech 
do budoucna si zde povídám se spoluma-
jiteli vina ství Václav Tomášem Teplým 
a Oldou Vachalou. Jak už to tak mnohdy 
bývá, zrodu vina ství pomohla vlastn  

Tomáš Teplý a Old ich Vachala z vina ství Václav

z ech a  Moravy
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náhoda. Tomáš Teplý p ed n kolika lety 
hledal ideální místo pro stavbu rodinného 
domu a zamiloval se do svah  okolo Kur-
d jova. B hem p íprav a samotné stav-
by se stále rozhlížel po okolních svazích 
a p emýšlel, pro  na nich vlastn  nejsou 
vinice. „Nejsem rodilý vina  a v té dob  
jsem o vinohradnictví nev d l skoro nic, 
ale nedávalo mi to spát. A hlavn  když 
jsem v historických pramenech dohledal, 
jak bohatou vina skou historii Kurd jov 
kdysi m l. Pídil jsem se po dalších infor-
macích a v hlav  se mi za al rodit bláznivý 
plán na založení vina ství a znovuobnove-
ní vina ské slávy tohoto místa.“ Tomáš se 
spojil s významnými osobnostmi vina ství 
u nás a po d sledných p ípravách, volb  
odr d a zp sobu výsadby v roce 2013 vy-
sadil v Kurd jov  první vinice.

Vina ství Václav má v sou asné dob  
v Kurd jov  7 hektar  vinic obhospoda o-
vaných v režimu ekologického zem d lství 
a další pozemky zde jsou p ipravené pro 
výsadbu. „Chceme být malé vina ství a ne-
pot ebujeme n jak závratn  r st. Chceme si 
také vše nejd íve v klidu a v malém množ-
ství vyzkoušet. Nakolik dále porosteme, 
ukáže budoucnost. V první ad  je pro nás 
d ležitá kvalita a jedine nost šarží. Proto 
zatím nesp cháme s další výsadbou,“ dopl-

uje vypráv ní Olda Vachala. I když je je-
jich nový sklep v Hustope ích koncipovaný 
na 50 tisíc litr  vína, cht jí produkovat spíše 
malé šarže jednotlivých vín, hrát si s r zný-
mi výrobními postupy a snažit se co nejlépe 
vyzdvihnout terroir místních vinic. „Kurd -
jovské polohy mají úžasný minerální poten-
ciál, i proto jsme ást našich vinic vysázeli 
ve velmi úzkém sponu. Ryzlinku rýnského, 
Pálavy a Sauvignonu máme 10 tisíc hlav 
na hektaru. V íme, že takto v budoucnu 
dostaneme z místního terroir maximum.“ 
Z dalších odr d zde mají vysázené nap í-
klad Pinot Blanc, Pinot Gris i Pinot Noir. 

První vína z kurd jovských vinic vina -
ství Václav jsou z ro níku 2015. ást t ch-
to vín z panenského sb ru vznikala ješt  
u sp áteleného vina e v B eclavi, nebo  
prostory v Hustope ích nebyly p ipravené. 
Ro ník 2016 ale z v tší ásti vzniká už zde. 
Vína jsou rozd lena do dvou typových ad, 
ást je vyráb na ízeným kvašením za pou-

žití selektovaných kvasinek a ást tradi ní-
mi postupy s minimálními zásahy do celé-
ho výrobního procesu. Zpracování hrozn  
je co nejšetrn jší, pracuje se hodn  s gravi-
tací. Samotný mošt pak fermentuje z ásti 
v nerezových a z ásti v d ev ných tancích. 
V tšinu vyrobených vín cht jí ve vina ství 
Václav prodávat zde v Hustope ích p ímo 

ze sklepa. Tomu je uzp sobena i prostorná 
degusta ní místnost a sklep, které dohroma-
dy pojmou až 150 osob. Nad degusta ními 
prostory je také vybudováno n kolik mo-
derních apartmán  pro hosty vina ství.

 
Z Bavor do Kurd jova

Za dalšími informacemi o sou asných 
kurd jovských vinicích a vínech jsem mu-
sel jet ješt  dál – do Bavor na Pálav , skoro 
30 kilometr  od samotného Kurd jova. Zde 
sídlí známý vina  Jaromír Gala, který spo-
le n  se Zde kem Hortem založil na uni-
kátním terroir Kurd jova další vina ství. To 
dostalo název podle p vodního n meckého 
názvu Kurd jova – Gurdau. V sou asné 
dob  zde hospoda í na 7,5 hektarech a plá-
nují ješt  n kolik dalších vysázet. Celkov  
by rozloha vinic nem la p ekro it 10 hekta-
r  a p edpokládaná produkce vina ství bude 
kolem 30 000 láhví. O vinice vina ství Gur-
dau se p ímo v Kurd jov  stará p edevším 
Marek Sedlá ek, syn Radka Sedlá ka.

I za átky tohoto vina ství jsou spíše 
ovlivn né š astnou náhodou. Jarek Gala se 
narodil v nedalekém Kobylí, a i když dnes 
už bydlí jinde, rád tento region navšt vu-
je. „Jednou jsme se šli s našimi psy projít 
do Kurd jova. Vždycky jsem si íkal, pro  

Až 13 tisíc hlav na hektaru najdete na vrcholcích Staré Hory Restaurace Barrio Gotico
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z  ech a  Moravy

na t ch opušt ných stráních nejsou vinice. 
Za al jsem se o to více zajímat a zjistil jsem, 
že z vina ského pohledu se jedná o napros-
to výjime né místo. Víno z Kurd jova bylo 
d íve vyhlášené. Celá vesni ka je navíc 
nádhern  položena mezi prudkými svahy 
a uprost ed je významná gotická památka – 
opevn ný kostel. Celé mi to vždy p ipomí-
nalo n jakou vesnici v Alsasku.“

Jarek Gala od roku 2007 hospoda í na vi-
nicích v Perné a Bavorech. Z dob student-
ských mu ale b hem praktik ve Wachau 
u aroval Ryzlink rýnský. Vždycky ho cht l 
d lat, ale na ostrém vápn  Pálavy se dle 
jeho slov moc neda í. „V Kurd jov  je to 
jiné. Jsou zde vápenité spraše, hluboké žluté 
p dy, ale obsah vápna není až tak vysoký. 
Je zde také hodn  ho íku. Složení p dy 
mi p ipomíná rakouský Kremstal. I Ryz-
link z Kurd jova je takový „meru kový“, 
místní terroir je opravdu unikátní. Kousek 
dál v okolí Hustope í už jsou velké plochy 
vina ských poloh, které podle m  nejsou 
tak zajímavé. M li jsme št stí, že jsme zde 
za ali vina it jako jedni z prvních a poda ilo 
se nám nakoupit pozemky v t ch nejlepších 
vina ských tratích – Vinohrádky, Lipiny, 
Stará hora – a v roce 2013 vysadit vinice.“

Nikoho tak nep ekvapí, že 80 procent 
vinic vina ství Gurdau tvo í Ryzlink rýn-
ský. Pro výsadbu bylo vybráno 8 r zných 
klon , které jsou ve sv t  považovány 

za nejlepší – p edevším z Alsaska, Rhein-
gau, Pfalzu a Wachau. Odr dovou skladbu 
dotvá í Pinot Blanc a Veltlín. Vinice jsou 
vysazené v po tu necelých 7 000 ke  
na hektar. Do užších spon  by Jarek Gala 
už nešel. Podle jeho zkušeností už hustší 
výsadby nejsou vzhledem k houbovým 
chorobám a v našem p ípad  i svažitým 
pozemk m vhodné. 

I  lozo  e vina ství je jednoduchá. Ovoc-
ná vína, kde je cítit dob e vyzrálý a zdravý 
hrozen. Víno, u kterého poznáte, odkud po-
chází, u kterého máte chu  se znovu napít. 
„Pokud máte možnost d lat víno z takových 
poloh jako v Kurd jov  a z krásn  vyzrálé-
ho hroznu Ryzlinku, nechci takový materiál 
znehodnotit ani reduktivní cestou výroby 
s použitím vyšší síry, a ani je nechat naoxi-
dovat a zhn dnout. Takto m žete d lat víno 
i na mén  významných místech,“ dopl uje 
Jarek Gala naše povídání. Hrozny zatím od-
váží ke zpracování do Bavor. Do budoucna 
samoz ejm  zvažuje a hledá varianty zpra-
cování hrozn  p ímo v Kurd jov . 

Z Kurd jova do Barcelony
I když by se podle nadpisu mohlo zdát, 

že mne mé putování za kurd jovskými 
víny a vinicemi zavedlo ješt  mnohem dál 
než do Bavor, opak je našt stí pravdou. 
Posledním cílem mé výpravy je restaurace 

Barrio Gotico, zasazená p ímo doprost ed 
obce. Spole n  s hotelem Kurd jov pat-
í Lubomíru Neme kovi. A práv  s ním, 

zatím vlastn  posledním z novodobých 
kurd jovských vina , zde mám sch zku. 
P edtím ale stihnu výte ný ob d v podání 
místní kuchyn . Celé restauraci velí Ondra 
Nosek, kterého znám ješt  z jeho p sobení 
v Brn . Koncept restaurace je inspirován 
spojením moravské a špan lské kuchyn . 
To je ostatn  patrné i z názvu restaurace – 
Barrio Gotico je centrální tvrtí Barcelony. 
Jak to možná pro n koho zní kostrbat , prak-
ticky to funguje výborn . „Vždy nám šlo 
o co nejlepší využití surovin. Práv  v tomto 
je pro nás Špan lsko nevy erpatelným zdro-
jem nápad  a postup . Chceme d lat no-
blesní, ale zárove  v dobrém slova smyslu 
vesnickou kuchyni. Dostanete zde tradi ní 
pokrmy naší kuchyn , ale provedené v mo-
derní,  ne diningové úprav . Každý týden 
m níme menu podle dostupných produkt ,“ 
popisuje základní principy místní kuchyn  
Ond ej. Krom  klasických jídel z menu si 
m žete dát i výborné tapas, n které typicky 
špan lské, jiné moravské. I na vinné kart  
najdete pouze moravská a špan lská vína. 
Interiér je velmi vkusný se zachovanými 
prvky p vodního využití budovy, která slou-
žila v minulosti jako obecní ú ad a malot íd-
ní škola. V p ehršli tuctových a nevýrazných 
restaurací jižní Moravy p sobí toto místo 

Úzký spon a nízko vysící hrozny ve vinicích 
Lubomíra N me ka na vrchocích Staré Hory

Vina  Radek Sedlá ek ve vinici R ženy
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trošku jako zjevení a vlastn  je i jedním z d -
vod  mého zájmu o Kurd jov. Ondru zde 
potkáte každý den, kdy je otev eno. „Dobré 
jídlo, servis a prost edí – to je základ, který 
by m l být všude samoz ejmostí. Co ale d lá 
restauraci výjime nou, je vždy p íb h, a p e-
devším osoba, která jí dává tvá . Ten, koho 
zde vždy potkáte a kdo je pro vás zárukou, 
že vše je jak má být. Proto se o restauraci sta-
rá Ond ej,“ dopl uje naše povídání p íchozí 
majitel Lubomír N me ek.

Ten je spole n  se svým synem Ji ím 
i hybatelem zatím posledního vina ského 
projektu v Kurd jov . Na vrcholcích vini ní 
trati Stará hora vysázeli v roce 2014 na pro-
storu 2,3 hektaru 30 000 hlav révy vinné. 
Odr dov  jde p edevším o burgundskou ro-
dinu dopln nou dalšími modrými odr dami. 
Víno z t chto vinic ale zatím asi neochutná-
te, i když už letos vinice nabídly panenskou 
sklize . N me kovi se te  totiž soust edí 
na zap stování kmínk  a rozvoj ko enové 
struktury révy, a tak hlavy zbyte n  nep et -
žují. „Pouze malou ást hrozn  jsme nechali 
dozrát až do požadovaných cukr . Umožní 
nám vyzkoušet r zné technologické postu-
py p i zpracování moštu a získat zkušenosti 
pro plnohodnotnou výrobu v p íštím roce. 
Idea našeho vina ství je ale jasná. P íro-
d  blízké postupy ve vinicích, minimum 
zásahu do moštu a do samotného vína. 
Do budoucna bychom také rádi zrealizovali 
stavbu samotného vina ství, možná i p ímo 
ve vinících. Plán  je spousta a já pevn  dou-
fám v renesanci kurd jovského vina ství. Ty 
polohy a terroir si to ur it  zaslouží,“ v í 
Lubomír N me ek. 

Mn  nezbývá, než mu dát za pravdu 
a v it s ním. Krom  již nalahvovaných vín 
z vina ství Václav jsem m l možnost ochut-
nat i ryzlink z kurd jovských vinic od Jaro-
míra Galy. A i když jde o panenské sklizn  
z velmi mladých vinic, m žete již vnímat 
potenciál a znaky místního terroir. Už se 
v duchu t ším na další ro níky, na stárnutí 
vinic a návšt vy budoucích kurd jovských 
vina . Držme jim p sti.

Text :  Mart in  Procházka 
Foto:  Mart in  Procházka a  vina ství 
Václav,  Sedlá ek a  Gurdau

PhDr. Martin Procházka  
PhDr. Martin Procházka se na tuzemské vi-
na ské scén  pohybuje už druhé desetiletí. 
Za tu dobu se ze zapáleného milovníka vína 
postupn  stal uznávaným obchodníkem, 

nezávislým vina sko-gastronomickým kon-
zultantem, lektorem sommelierských kurz  
a hodnotitelem vín i oborových sout ží. 
V posledních letech je také autorem odbor-
ných i populariza ních lánk  o vina ské 
problematice.

Neuburské, pozdní sb r 2015, suché, Vina ství 
Sedlá ek Kurd jov, Hustope e – vinice R ženy
Velmi p íjemné, ko enité suché víno. Barva sv tle slámová se zelenkavými odles-
ky. V aromatice sm s ovocných tón  s muškátovými a herbálními prvky. V chuti 
st edn  plné s ovocno-zemitým charakterem, dopln ným jemnou kyselinou. St ed-
n  dlouhý, minerální záv r. 

Ryzlink rýnský, pozdní sb r 2015, polosuché, 
Vina ství Václav, Kurd jov – vinice Díly
Elegantní, hladké, polosuché víno. Výrazn jší barva se zlatavými odlesky a slámo-
vým okrajem. V aromatice jemná v n  merun k, lu ních bylin, citrus  a zralých 
hrozn . V chuti p íjemn  vyvážené, nasládle ovocné, s velmi jemnou kyselinkou. 
St edn  dlouhý, decentní záv r.

Sauvignon, pozdní sb r 2015, suché, 
Vina ství Václav, Kurd jov – vinice Díly
Mladistvé, výrazné suché víno. Barva sv tle žlutá s jiskrným okrajem. V aromatice 
istá v n  exotického ovoce, angreštu a ervených paprik. St edn  bohatá ovocná 

chu  s prvky minerální zemitosti, dopln ná o osv žující kyselinku. St edn  dlouhý, 
vyrovnaný záv r. 
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Hned na za átku je nutné íci, že si tento test rozhodn  ne-
kladl za cíl spor a horké téma mnohých vina ských debat 
sou asnosti rozsoudit a být neomylným arbitrem. Na dru-

hou stranu jist  usiloval o to, aby p edstavil nabídku tuzemských 
oranžových vín na domácím trhu a aby se k jednomu stolu posadi-
li zkušení degustáto i z obou tábor , kte í by možná mnohem více 
než p i jiných testech asopisu WINE & Degustation nad jednotli-
vými vzorky diskutovali a vzájemn  si naslouchali.

Oranžové víno je termín, který se používá pro vína vyráb ná 
speci  ckou metodou. Kolébkou oranžových vín je Gruzie, no-
vodobá oranžová vína najdete ve Slovinsku, italském Friuli, Ra-
kousku, ale ím dál více i v jiných zemích. Jejich nejtypi t jším 
a sv tov  proslulým p edstavitelem je již mnoho let vina  Josko 
Gravner z italské Gorizie v oblasti Friuli. Technologie výroby 
t chto vín není p esn  dána a u r zných vina  se liší, inspirací 
jsou mnohdy starobylé gruzínské kachetinské technologie. Zákla-
dem je však vždy dlouhá macerace hrozn  ur ených pro výro-
bu bílých vín, spontánní fermentace a dlouhé ležení na kalech i 
opravdu tradi ní výroba t chto vín v hlin ných nádobách zvaných 
kvevri, zakopaných v zemi, tém  bez jakýchkoli enologických 
zásah . Macerace na slupkách m že trvat mnoho dní, týdn , nebo 
dokonce i více než rok. Vína se p ed stá ením do láhví v tšinou 
ne i í, nekrášlí, ne  ltrují. Mají tmav  žlutou, oranžovou, r žovo-
oranžovou nebo až m d nou barvu a jsou v tšinou kalná. I když 
toto neplatí vždy a v testu jsme m li i krásn  irá vína, která ze své 
aromatiky a chu ového pro  lu svou istotou ur it  nic neztratila. 
Ve v ni a chuti tato vína bývají mohutná, robustní a rustikální, 
s tóny sušených kv t , sušeného ovoce, s patrným t íslem a asto 
s oxidativními tóny.

Test oranžových vín byl nesmírn  zajímavý. M li jsme vína 
skute n  skv lá až mimo ádná, mnoho solidních i pr m rných 
vín, n která podpr m rná a bohužel i vzorky, které p esn  vysti-

hovaly d vody, pro  milovníci moderními technologiemi vyráb -
ných vín oranžovými víny pohrdají. Škoda jen že n kte í známí 
výrobci i p es osobní výzvy do testu vína neposlali, bylo by to ur-
it  zajímavé a pou né srovnání. I p esto, že zcela respektujeme 

rozhodnutí vina  se podobného testu se svým vínem nezú astnit, 
si myslíme, že tato ú ast by byla dobrým d kazem toho, že svou 
vina skou  lozo  í, životními postoji i tím, co konzument m nabí-
zí, si je vina  skute n  jistý a je schopen si sv j p ístup i výrobek 
obhájit. Ješt  více nás p ekvapilo, že nabídnutá ú ast v panelu de-
gustátor  byla n kterými známými jmény, která tato vína vyrábí, 
propagují nebo vedou speciální obchody i vinotéky s tímto typem 
vín, nakonec s velmi chabým vysv tlením odmítnuta. Bohužel to 
n kdy až zaván lo nejistotou nad vlastním postojem i produktem 
nebo neochotou nad konkrétními víny diskutovat s velmi vst íc-
n  nalad nými kolegy z branže. I tak se však v testu sešlo mnoho 
doporu eníhodných vín a v komisi mnoho zajímavých osobností, 
které si m ly co íci. Tím nejd ležit jším výsledkem celého testu je 
však fakt, že oranžová vína, jsou-li vyrobena poctiv , ist  a z kva-
litní suroviny, ur it  osloví a zaujmou široké spektrum milovník  
vín. Nemusí být nutn  kalná a nemusí být aromaticky i chu ov  
podivná, není t eba vysv tlovat, že to takto opravdu má být. Vína 
na p edních pozicích testu byla skv lá pro všechny zú astn né 
degustátory bez ohledu na to, jaké jsou jejich osobní preference, 
a bodová hodnocení to jen dokazují. I v této zajímavé kategorii 
vín je tedy nutné vybírat, a to možná ješt  pe liv ji. Pokusy nazvat 
správným oranžovým vínem cosi nevábn  zapáchajícího nevalné 
i dokonce vadné chuti jsou nesolidní a nesmyslné stejn  jako tvr-

zení, že to tak má být a pot ebujete být zkušení a k t mto vín m 
se teprve propít. Doufám, že alespo  k tomuto jednozna nému po-
znání tento test p isp l.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Jsou trendy a vzbuzují emoce. Mnoho lidí přesně neví, co si pod tímto pojmem vlastně 
představit, někteří je milují, jiní nenávidí. Pro některé vinaře jsou životní cestou, pro jiné, 

bohužel, je tento pojem někdy zástěrkou pro nezvládnuté vinařské postupy. Každopádně 
jsou tématem, které v poslední době rozděluje konzumenty vín na dva téměř 

nesmiřitelné tábory. Pro jeden, který se tak často považuje za nositele moderních trendů, 
jsou, až trochu úsměvně, modlou na piedestalu současné vinné kultury. Pro ty druhé, 
mnohdy trochu zaslepené zastánce pouze osvědčených tradic, pak něčím nečistým, 

divným a vlastně v kruhu těch „pravých“ znalců tak trochu zavrženíhodným.
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Grand tes t

Oranžová vína z Čech a Moravy
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90,5
bodů

GOLD

Domaine Eisgrub, 10 000, Veltlínské 
zelené 2015, výběr z hroznů, suché, 
Mikulov, Pod Svatým kopečkem I  
Syt jší jantarová barva s oranžovým meniskem 
a vyšší viskozita. V n  je intenzivn jší a istá, 
p ipomínající zralé žluté subtropické ovoce, sušenou 
pomeran ovou k ru, h ebí ek a sko ici. Chu  je 
pln jší, elegantní a strukturovaná a nabízí tóny 
váno ního ko ení, sušených citrusových plod , 
hrušek a jablek. Delší, elegantní záv r.

Telecí sví ková na liškách 

cena 10 000 Kč 
www.domaineeisgrub.com

87,38
bodů

85,5
bodů

86,25
bodů

85,25
bodů

Vino Loigi, Veltlínské zelené 
2015, kvevri, moravské zemské 
víno, suché  
Syt jší jantarová barva s výrazným m d ným 
odleskem a st ední viskozita. Aroma je intenziv-
n jší a p ekvapiv  odr dov  typické, p ipomínající 
bílý pep , bílé broskve, lipový kv t a ryngle. Chu  
je st edn  plná, s p íjemnou strukturou a p evládají 
zde tóny karamboly, nektarinek a zelených jablek. 
St edn  dlouhý, st ední záv r.

Dobrá vinice, Sauvignon Blanc 
2013, kvevri, moravské zemské 
víno, suché, Popice  
Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší, s výraz-
ným ovocným charakterem, p ipomínajícím zralá 
jablka nebo hrušky. Chu  je st edn  plná a velmi 
sv ží, s vyšší kyselinou a najdeme zde tóny zele-
ných jablek, zralých citrón , bílých broskví nebo 
nektarinek. St edn  dlouhý, pikantní záv r.

Domaine Eisgrub, Tramín 
červený orange 2015, pozdní 
sběr, suché, Lednice, Hlohovsko  
Syt jší zlatožlutá barva s jantarovým odles-
kem a vyšší viskozita. Aroma vína je inten-
zivní a odr dov  typické, s výraznými tóny 
r ží, li i a kompotovaných broskví, s dotekem 
konopí. Chu  je intenzivn jší, s velmi dobrou 
strukturou a p ipomíná jable né pyré. Delší, 
h ejivý záv r.

Vino Loigi, Müller Thurgau 
2015, orange, moravské zemské 
víno, suché  
Syt jší citronov  žlutá barva s jantarovým odles-
kem a lehkým zákalem. Leh í viskozita. Aroma 
vína je isté, elegantní a intenzivn jší a najdeme 
v n m tóny pe ených jablek, erstvých rynglí 
a žlutého melounu. Chu  je st edn  plná, s pev-
nou strukturou, p ipomínající zralé nektarinky, 
žlutá jablka a hrušky. Delší, h ejivý záv r. 

d d
Chobotnicové carpaccio

cena 495 Kč 
www.loigi.cz

Filátko ze pstruha 
s citronovou omá kou 

cena 460 Kč 
www.dobravinice.cz

Šafránové rizoto 
s mo skými plody 

cena 350 Kč 
www.domaineeisgrub.com

Vyzrálé sýry typu 
Roquefort nebo Romadur

cena 295 Kč 
www.loigi.cz

SILVER BRONZE
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Oranžová vína 

Zleva: Tomáš Odermatt – (Bacchus), Richard Süss – sommelier ( editel Vina ství 
Trávní ek & Ko ínek), Martina Riel-Salvatore – sommelierka (Globus), 
Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu Advanced 
Sommelier, Court of Master Sommeliers, doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. – vedoucí 
katedry vinohradnictví a vina ství (MENDELU Brno), Gabriel Riel-Salvatore – 
brand manager (Bacchus), Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation 
a sommelier (Bokovka), Jan Čejka – sommelier (Ad Vivum)

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

v
k
kk

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

vvvv
ssss s p
2222

víno 
ur ené 
k uložení

ví
uuuururuu
kkkkkk k 

 
ideální 
kombinace

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Slovanský dům 
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

tel.: 273 130 230, 777 201 877
www.restrest.cz

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

Grand tes t
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84,13
bodů

83,75
bodů

Víno J. Stávek, Sauvignon Bez 2015, 
Horní Bojanovice, Stará hora, 
moravské zemské víno, suché   
Syt jší zlatožlutá barva se slámovým odleskem, 
lehkým zákalem a vyšší viskozita. Aroma je 
intenzivn jší, harmonické a najdeme v n m tóny 
ervených jablek, zralých banán , žlutých meloun  

a erstvých bylin. Chu  je st edn  plná, s dobrou 
strukturou, p ipomínající ryngle, hrušky a broskvo-
vá jádra. St edn  dlouhý, elegantní záv r.

Trávníček & Kořínek, Kvevri 
Chardonnay 2013  
Syt jší oranžová barva s m d nými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma vína je intenzivn jší 
a isté, p ipomínající zralá žlutá jablka, rozinky 
sultánky, anýz nebo mentol. V chuti je víno 
pln jší a sv ží, s dobrou strukturou a najdeme 
v ní tóny zralých pomeran , žlutých broskví 
a bílého rybízu s lehkým dotekem rybízových 
list . Delší, strukturovaný záv r.

Vinné sklepy Kutná Hora, Wine 
Punk, Pinot Gris 2015, české zemské, 
suché, Kutná Hora, Na Příčce  
Syt jší staror žová barva s jantarovými odlesky 
a leh ím zákalem. Vyšší viskozita. Aroma je isté 
a intenzivn jší, p ipomínající zralý ervený grep, kan-
dovaný pomeran  nebo šípkový aj. Chu  je st edn  
plná a strukturovaná a najdeme v ní tóny grepové 
k ry, erného aje a erveného rybízu s podtóny 
t eš ových jader a mandlí. St edn  dlouhý záv r.

d

Houbový kuba 

cena 666 Kč 
www.jstavek.cz

Ku e na žlutém vín  

cena 800 Kč 
www.vinarstvitak.cz

Vep ová panenka 
s bernskou omá kou 

cena 250 Kč 
www.vinokutnahora.cz

cena 714 Kč
www.dobravinice.cz

cena 299 Kč
www.vel t l in .cz

cena 590 Kč
www.nestarec.cz 

cena 490 Kč
www.vel t l in .cz

Dobrá vinice, Chardonnay 2012, 
qvevri, vin naturel orange, 
moravské zemské víno, suché

Jaroslav Osička, Chardonnay 
2013, moravské zemské víno, 
suché

Milan Nestarec, Antika, Tramín 
2013, moravské zemské víno, 
suché

Jaroslav Osička, Pinot 
Chardonnay 2011, moravské 
zemské víno, suché

82,5
bodů

81,63
bodů

81,38
bodů

80,63
bodů

84,13
bodů
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Grand tes t
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cena 550 Kč
www.nestarec.cz 

cena 363 Kč
www.facebook.com/
petra .bredova

cena 363 Kč
www.facebook.com/
petra .bredova

cena 520 Kč
www.vinars tvi-veverka.cz

cena 714 Kč
www.dobravinice.cz

cena 350 Kč
www.saler.cz

cena 390 Kč
www.vinars tvi-veverka.cz

cena 490 Kč
www.vel t l in .cz

Milan Nestarec, Antika, Podfuck, 
Pinot Gris 2013, moravské 
zemské víno, suché

Petra Brédová, Ryzlink vlašský 
2015, oranžové víno, moravské 
zemské víno, suché 

Petra Brédová, Cuvée Kraví hora 
2015, kupáž odrůd RV & VZ & 
TČ, oranžové víno, moravské 
zemské víno, suché

Vinařství Veverka, Hibernal 2013, 
moravské zemské víno, suché, 
Čejkovice, Helezný díl

Dobrá vinice, Veltlínské zelené 
2012, qvevri, vin naturel orange, 
moravské zemské víno, suché

Staré vinařství Nový Šaldorf, 
Petit Edelspitz, Gewürztraminer 
2015, Kraví hora, oranžové, 
moravské zemské víno, suché 

Vinařství Veverka, Hibernal 2014, 
moravské zemské víno, suché, 
Čejkovice, Helezný díl

Jaroslav Osička, Chardonnay 
KK 2013, moravské zemské víno, 
suché

80,25 
bodů

80,13
bodů

79,75
bodů

78,13
bodů

77,63
bodů

75,5
bodů

74,75
bodů

71,38
bodů
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Víno v srdci Evropy

www.wineprague.com      

29. – 31. 5. 2017

7

PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

3. ročník mezinárodního 
veletrhu vína 
pro profesionály 
a odbornou veřejnost

Využijte všech výhod 
včasného přihlášení!
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Vína a odrůdy světa
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v ína a  odr dy sv ta

Op t p inášíme pokra ování seriálu o typických a nej-
významn jších odr dách sv ta. Tentokrát se zam íme 
na jižní hemisféru, kde sklize  hrozn  probíhá od února 
do dubna. Je tak zcela b žné, že vína daného ro níku jsou 
regulérn  nalahvována a prodávána v roce, kdy probíha-

lo sklízení hrozn . Navštívíme Jihoafrickou republiku, 
Austrálii a Nový Zéland a zam íme se na typické odr dy 
zde p stované i na zajímavosti z pohledu netradi ních 
odr d. Zmíníme pochopiteln  i gastronomické zajíma-
vosti a typické pokrmy.

E & D i
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Jihoafrická republika

Další státy

Podnebí  Kontinentální, st edozemní
Rozloha vinic   98 597 ha *2016 - SA Wine Industry 

Statistics 
Produkce vína 9 726 000 hl * 2011 OIV 
Spot eba 7 l / osoba / rok *2014 TDA

Nejd ležit jší odr dy 
 Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinotage, Merlot
  Chenin Blanc (Steen), Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Beaukett (Bukettraube), Cape Riesling /Crouchen Blanc/

Nejznám jší producenti
Sadie Family, Kanonkop, Hamilton-Russell Vineyards, Groot 
Constantia, Klein Constantia (spolumajitel je Zden k Bakala), 
Jordan Wine Estate, Meerlust, Neil Ellis, Vergelegen

Geogra  cké rozd lení JAR
Jihoafrická republika má p t velkých územních celk , které 
ohrani ují zónu p stování révy vinné, tzv. „Geographical units“ 
– Western Cape, KwaZulu-Natal, Northern Cape, Eastern 
Cape, Limpopo. Podrobn jší rozd lení Western Cape zahrnuje 

šest „Regions“ – Breede River Valley, Klein Karoo, Olifants 
River, Coastal Region, Cape South Coast a Boberg. Jednotlivé 
„Regions“ se dále d lí na „Districts“, ve kterých jsou menší 
geogra  cké jednotky ozna ované jako „Wards“. Ty obsahují 
jednotlivé vinice, tedy „Vineyeards“.

Styly vín
Tichá vína – bílá, ervená, r žová
Forti  kovaná vína – styl Porto, Sherry
Šumivá vína – Cap Classique – min. 12 m síc  na kvasinkách – 
sekundární fermentace v láhvi

Gastronomie JAR
Biltong – sušené maso, hov zí, zv ina, ku ecí, pštrosí, antilo-
pa (varianty chilli, esnek, barbecue, chutney)
Boerewors – farmá ská klobása z mletého hov zího masa 
a ko ení (koriandr, muškátový o ech, erný pep ) s p íchutí 
esneku nebo sýra

Bobotie – siln  ko en né mleté maso s omá kou (hov zí nebo 
jehn í maso dochucené kmínem, koriandrem, chilli, kari, 
mandlemi a hrozinkami)

Další státy Afriky Další státy Asie
Stát Plocha vinic v ha Stát Plocha vinic v ha
Alžír 77 000 Afganistan 62 000 
Egypt 70 000 ína 799 000
Libye 9 000 Indie 119 000

Madagaskar 3 000 Írán 238 000
Maroko 48 000 Irák 12 000
Tanzanie 4 000 Izrael 9 000

Tunis 22 000 Japonsko 19 000
Ostatní státy 9 000 Jordánsko 4 000

Libanon 14 000
Pákistán 16 000

Jižní Korea 19 000
Sýrie 50 000

Tchaj-wan 3 000
Thajsko 5 000
Turecko 508 000
Jemen 14 000

Ostatní státy 22 000
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v ína a  odr dy sv ta

Austrálie

Nový Zéland

Podnebí  Kontinentální, st edozemní až tropické 
(v závislosti na oblastech a vlivu oceán ) 

Rozloha vinic 170 000 ha *2011 OIV 
Produkce vína 11 180 000 hl *2011 OIV
Spot eba 25 l / osoba / rok *2014 TDA

Nejd ležit jší odr dy
  Chardonnay (25 400 ha), Sauvignon Blanc (6 800 ha), 
Sémillon (5 600 ha), Riesling (4 000 ha), Pinot Gris (3 600 ha)
  Shiraz (42 000 ha), Cabernet Sauvignon (26 000 ha), Merlot 
(9 290 ha), Pinot Noir (4 980 ha), Grenache (1 800 ha)

Nejznám jší producenti
Penfolds, Lindeman´s, Rosemount Estate, Jasper Hill, Cape 
Mentelle, Rockford, Tapanappa, Yalumba, Grant Burge, 
Jacob´s Creek

Regiony Austrálie
V Austrálii je šest region  – New South Wales, Queensland, 
South Australia, Tasmania, Victoria a Western Australia, které 
se dále d lí na menší územní celky.

Kultovní víno 
Penfolds Grange – ervené víno primárn  z odr dy Shiraz 
s malou p ím sí Cabernet Sauvignon (mén  než 8 %). První 
experimentální ro ník vyrobil v roce 1951 Max Edmund 
Schubert a komer n  se víno vyrábí od roku 1952. Víno 
zraje v nových amerických dubových sudech 18–20 m síc . 
Grange pat í mezi nejlepší vína sv ta. 

Gastronomie Austrálie
Jehn í a hov zí maso – Barbecue 
Mo ské plody, ryby
Lamb shanks – jehn í pomalu pe ené s fazolemi, mrkví, 
raj aty a bylinkami
Corned beef – naložené hov zí maso s bramborovou kaší 
a ho i nou omá kou
Klokaní maso – vysoký obsah železa a bílkovin, nízký obsah 
tuku, chu ov  p ipomíná zv inu – Australané ho konzumují 
pom rn  málo
Pie, Pies – slané kolá e pln né masem nebo vnit nostmi 
Pavlova – dort z pe eného krému ze šlehaných bílk , šleha -
ka, ovoce

Podnebí  Oceánské až subtropické podmínky 
na severním ostrov , kontinentální 
podmínky na jižním ostrov

Plocha vinic  36 192 ha * New Zealand Winegrowers 
Annual Report 2016 – 7 960 ha modré 
odr dy, 28 231 ha bílé odr dy

Produkce vína  3 139 000 hl * New Zealand Winegrowers 
Annual Report 2016

Spot eba 21,5 l / osoba / rok *2014 TDA

Nejd ležit jší odr dy
Sauvignon Blanc (21 016 ha = 74 % bílých odr d), Char-
donnay (11 %), Pinot Gris (9 %), Riesling (3 %), Gewürztr-
aminer (1 %), ostatní odr dy (2 %)
Pinot Noir (70 % modrých odr d), Syrah (6 %), Cabernet Sau-
vignon (4 %), Malbec (2 %), Cabernet Franc (1 %), ostatní 
odr dy (1 %)

Nejznám jší producenti
Cloudy Bay, Sileni, Saint Clair, Villa Maria, Astrolabe, Kim 
Crawford, Trinity Hill, Lawson’s Dry Hills, Babich Wines, 
Wither Hills

Regiony Nového Zélandu
Nový Zéland má jedenáct region  od severu na jih – North-
land, Auckland, Waikato / Bay of Plenty, Gisborne, Hawke´s 
Bay, Wairarapa, Marlborough, Nelson, Canterbury, Waipara 
Valley, Central Otago

Gastronomie Nového Zélandu
Mo ské plody
Jehn í maso
Zv ina
Hangi – maorská specialita – sm s masa a zeleniny pe ená 
v zemi na horkých kamenech 
Pavlova (Pavlowa) – dort z pe eného krému ze šlehaných 
bílk , šleha ka, ovoce
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Bílé odr dy

Sauvignon Blanc

Historie: Odr da zmi ována již v roce 1534 v p vodním názvu 
Fiers (latinsky „Ferus“ – divoký)
P vod: Loire
Etymologie: Francouzské „Sauvage“ – divoký
K íženec: Potomek odr dy Savagnin, p íbuzný s odr dou Chenin 
Blanc
Plocha: celosv tov  110 138 ha, Nový Zéland 21 016 ha, Austrá-
lie 6 467 ha, JAR 9 551 ha 
Synonyma: Blanc Fumé, Fiers, Sauvignon Fumé
Vini  kace: Nerezové tanky

Senzorické vlastnosti

Barva: Sv tle zelenkavé tóny mladých vín až medov  žluté od-
stíny zralých vín
V n : erný bez, angrešt, maracuja, zelené jablko, grep, limetka, 
pomelo, erný rybíz / rybízový list, tráva, zelené byliny, hluchav-
ka, zralé víno, ch est, fazolky, he mánek, med
Chu : Š avnatá kyselina, výrazn jší aroma chuti, velmi dobrá 
struktura

Nový Zéland se zasloužil o renesanci odr dy Sauvignon Blanc. Ne-
oby ejn  bohaté aroma, š avnatost a snadno identi  kovatelný cha-
rakter se dnes stávají vzorem pro mnoho producent  této odr dy.

Chenin Blanc / Steen
Historie: 845 možné zmínky z opatství Glanfeuil, 1496 první pí-
semné zmínky 
P vod: Loire – Anjou 
Etymologie: Název podle kláštera Mont-Chenin
K íženec: Potomek odr dy Savagnin, p íbuzný s odr dou Sau-
vignon Blanc
Plocha: celosv tov  35 164 ha, JAR 18 515 ha, Austrálie 541 ha, 
Nový Zéland 50 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Sv tlejší zelenožlutá barva 
V n : Bílé kv ty, akát, hloh, ho ké mandle, žluté ovoce, zelená ja-
blka, citrusy, vlhké seno / sláma, tráva, zelené byliny, med, kando-
vané ovoce, sušené meru ky, banán, bergamot, he mánek
Chu : Živá, š avnatá kyselina, výrazn jší chu

Zajímavým faktem je vliv studeného proud ní vzduchu z oceán  
na jihozápad  JAR. To umož uje celkem úsp šné p stování této 
odr dy v relativn  teplém regionu. Steen je pojmenování z afrikán-
štiny a znamená kámen.

Sauvignon Blanc
Nejd ležit jší apelace Marlborough
Významní producenti Cloudy Bay, Saint Clair, Villa Maria, Astrolabe

Vini  kace Nerezové nádoby, bílá vína suchá vína – expresivní aroma
T lo St edn  plné – pln jší 
Cena 150–900 K

Uložení 1–3 roky
Podávání 9–11 °C
Pokrmy Kozí sýry, mo ské plody, ryby, studené p edkrmy, dr bež

Chenin Blanc / Steen
Nejd ležit jší apelace Western Cape
Významní producenti Aeternitas Wines, Simonsig, DeMorgenzon, KWV Cathedral Cellar, Spier, Stellenrust

Vini  kace Nerezové tanky
T lo St edn  plné – pln jší 
Cena 150–600 K

Uložení 1–3 roky
Podávání 9–11 °C
Pokrmy Ryby, mo ské plody, studené p edkrmy, dr bež
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Chardonnay
Historie: Ve 14. století zmi ují tuto odr du cisterciá tí mniši 
v p vodním názvu „Beaunois“ (z Beaune)
P vod: Bourgogne
Etymologie: Sou asný název je podle vesni ky Chardonnay (cca 
30 km od m sta Mâcon), slovo „Chardon“ znamená bodlák
K íženec: Pinot Noir X Gouais Blanc (Heunisch)
Plocha: celosv tov  198 793* ha, Austrálie 25 400 ha, Nový Zé-
land 3 911 ha, JAR 8 278 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Sv tle zelenkavé tóny mladých vín až medov  žluté odstíny 
zralých vín
V n : Limetka, zelené jablko, mineralita, grapefruit, ananas, žlutý 
meloun, banán, broskev, mango, med, p i zrání v sudu – kokos, lís-
kový o íšek, máslo, dub
Chu : Minerální tóny, dobrá kyselina, velmi dobrá struktura

Chardonnay ze zámo í má v tšinou opulentní projev a velmi asto 
má výrazn jší tóny dubového d eva.

Pinot Gris
Historie: Historické prameny uvádí p vod Pinot Gris do 13. století
P vod: Francie, Bourgogne
Etymologie: Slovo Pinot pochází z francouzského „Pin“ – Boro-
vice pinie (Pinus pinea) – tvar hroznu p ipomíná piniovou šišku
K íženec: Pupenová mutace Pinot Noir
Plocha: celosv tov  43 563 ha, Austrálie 3 296 ha, Nový Zéland 
1 501 ha, JAR 261 ha 

Senzorické vlastnosti

Barva: Výrazn jší, sytá žlutá barva s jantarovými odlesky
V n : Sušená jablka, žlutá jablka, jád inec, meloun, nektarinky, 
ko ení, sko ice, sušené ovoce, citrusy, jemn  kou ové podtóny
Chu : Pln jší, extraktivní chu  s výrazn jší ko enitostí a ovocností

P es relativn  malou plochu na Novém Zélandu se jedná o odr du, 
která má velmi dobré jméno a vedle Sauvignonu Blanc a Rieslingu 
je velmi oblíbeným vývozním artiklem.

Sémillon
Historie: Odr da zmi ovaná v roce 1736
P vod: Francie
Etymologie: 1. Lokální výslovnost Saint-Émilion – semeljun 
2. Jihofrancouzský dialekt – Sem = zrnko, odr da a koncovka –
ilho ozna uje p vod divoké révy
K íženec: Podobná DNA jako Sauvignon Blanc
Plocha: celosv tov  22 156 ha, Austrálie 5 600 ha, Nový Zéland 
201 ha, JAR 1 182 ha 

Senzorické vlastnosti

Barva: Výrazn jší, sytá žlutá barva s jantarovými odlesky
V n : Sušená jablka, žlutá jablka, jád inec, meloun, nektarinky, 
ko ení, sko ice, sušené ovoce, citrusy, jemn  kou ové podtóny
Chu : Pln jší, extraktivní chu  s výrazn jší ko enitostí a ovocností

Chardonnay
Nejd ležit jší apelace South Australia
Významní producenti Penfolds, Lindeman´s, Rosemount Estate, Jasper Hill, Cape Mentelle, Grant Burge, Jacob´s Creek

Vini  kace Nerezové tanky, použité sudy, nové sudy
T lo St ední–plné
Cena 100–700 K

Uložení 1–5 let
Podávání 9–11 °C
Pokrmy Ryby, mo ské plody, studené p edkrmy, aperitiv, dr bež

Pinot Gris
Nejd ležit jší apelace Marlborough
Významní producenti Soho, Kim Crawford, Matua, The Ned, Sileni

Vini  kace Nerezové tanky, použité sudy, sudy
T lo St ední–plné 
Cena 150–1 500 K

Uložení 1–5 let
Podávání 9–11 °C
Pokrmy Ryby, bílé maso, tvrdé a polotvrdé sýry
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Beaukett / Bukettraube
Historie: Odr da vyšlecht na v N mecku v 19. století – Sebastian 
Englert
P vod: N mecko
Etymologie: Aromatické tóny – buket kv tin a muškátu
K íženec: Silvaner X Schiava Grossa
Synonyma: Würzburger, Buket
Plocha: 88 ha JAR
 

Senzorické vlastnosti

Barva: Zlatav  žlutá barva
V n : Výrazn jší v n  kv t  s tóny ovoce a muškátových hrozn
Chu : Aromatická jemná chu  s ovocností zralého ovoce 

P ekvapiv  intenzivní v n  s p íjemnými ovocnými a kv tinovými 
tóny. P ekvapila mne kombinace s thajskou polévkou.

Sémillon
Nejd ležit jší apelace South Australia
Významní producenti Hardy´s, Jacob´s Creek, Cape Mantel, Rosemount, Bushman's Gully

Vini  kace Nerezové tanky
T lo St ední–pln jší
Cena 150–600 K

Uložení 1–3 roky
Podávání 9–11 °C
Pokrmy Dr bež, mo ské plody, ryby, tvrdé sýry

Beaukett / Bukettraube
Nejd ležit jší apelace Malmesbury, Robertson

Vini  kace Nerezové nádoby
T lo St edn  plné
Cena 100–400 K

Uložení 1–2 roky
Podávání 9–11 °C
Pokrmy Leh í letní pokrmy, saláty, t stoviny, orientální kuchyn
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Shiraz / Syrah

Historie: Možné odkazy již roku 77 našeho letopo tu – Plinius 
starší (dílo Naturalis Historia)
P vod: Rhône, Francie
Etymologie: Shiraz je císa ské m sto Persie 
K íženec: Dureza X Mondeuse Blanche
Plocha: celosv tov  185 568 ha, Austrálie 42 000 ha, JAR 10 136 
ha, Nový Zéland 293 ha  
Synonyma: Hermitage

Senzorické vlastnosti

Barva: Tmav  ervená barva s inkoustovými odlesky
V n : Fialky, levandule, erný rybíz, bor vky, švestky, višn , t eš-
n , káva, okoláda, sko ice, erné olivy, okoláda s mátou, bylinky, 
eukalyptus, animální tóny, k že, lanýž, uzenost, dehet, sud
Chu : Pln jší, dob e strukturovaná, výrazn jší taniny

Velmi asto se v australských vínech z odr dy Shiraz možné cítit 
tóny eukalyptu, máty i kafru.

Pinot Noir
Historie: Stá í p es 2 000 let
P vod: Bourgogne
Etymologie: „Pinot“ pochází z francouzského „Pin“ – borovice 
pinie – tvar hroznu p ipomíná piniovou šišku
K íženec: Potomek divoké révy vinné
Plocha: celosv tov  86 662* ha, Austrálie 4 980 ha, Nový Zéland 
4 776 ha, JAR 962 ha 

Senzorické vlastnosti

Barva: Sv tle ervená barva s cihlovými odlesky
V n : T ešn , višn , jahody, ostružiny, moruše, zelené listy, ko ení, 
k že, káva, okoláda, animalita, pižmo
Chu : Jemná, delikátní, elegantní, dobrá kyselina a ko enitost

Nejvýznamn jší modrá odr da Nového Zélandu, která se s výbor-
nými výsledky p stuje zejména na severním ostrov  v oblasti Haw-
ke’s Bay. Zajímavá jsou i šumivá r žová vína vyráb ná v Austrálii 
z této odr dy.

Pinotage
Historie: Odr du vyšlechtil v roce 1925 profesor Abraham Pe-
rold, který pracoval ve spole nosti KWV
P vod: JAR
Etymologie: Pinot Noir + Hermitage 
K íženec: K íženec Pinot Noir X Hermitage (Cinsault)
Plocha: celosv tov  6 404 ha, Nový Zéland 74 ha, JAR 6 240 ha 

Senzorické vlastnosti

Barva: Rubínov  ervená barva s cihlovými odlesky
V n : Zralé t ešn , ostružiny, kompotované jahody, okoláda
Chu : Pln jší chu  s h ejivým alkoholem

Pro  la ní odr da JAR, která je velmi typická pro tento stát. Zají-
mavostí je i p stování v Brazílii, Izraeli, Kanad , USA i na No-
vém Zélandu.

Shiraz / Syrah
Nejd ležit jší apelace Barossa, Coonawarra 

Vini  kace Nerezové tanky, použité sudy, nové sudy
T lo St edn  plné – pln jší – plné 
Cena 100–14 000 K

Uložení 1–25 let
Podávání 12–18 °C
Pokrmy Zv ina, hov zí maso, uzeniny, sýry s ušlechtilou bílou plísní

Pinot Noir
Nejd ležit jší apelace Hawke's Bay

Vini  kace Nerezové tanky, použité sudy, nové sudy, Barrique
T lo Pln jší–plné 
Cena 200–1 500 K

Uložení 1–10 let
Podávání 14–16 °C
Pokrmy Drobná zv ina, tmavá dr bež, hov zí maso, sýry s ušlechtilou bílou plísní 
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Merlot
Historie: První písemné zmínky kolem 18. století, p edpokládá se 
však ješt  starší výskyt
P vod: Bordeaux
Etymologie: Francouzské slovo Merle – kos, který požíral nejd í-
ve zralé bobule z modrých odr d
K íženec: Cabernet Franc X Magdeleine Noire des Charantes
Plocha: celosv tov  267 169* ha, Austrálie 9 290 ha, Nový Zé-
land 1 369 ha, JAR 6 497 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Rubínov  ervená barva s granátovými odlesky
V n : Cassis ( erný rybíz), švestky, ostružiny, tmavé moruše, 
t ešn , višn , paprika, léko ice, sko ice, okoláda
Chu : Bohatá, š avnatá, ko enitá, s dobrou t íslovinou

Merlot pat í k nep ehlédnutelným odr dám Austrálie, JAR i No-
vého Zélandu. asto se používá do kupáží s odr dou Cabernet 
Sauvignon, p esto jsou velmi zajímavá i vína monokulturní, a to 
p edevším na Novém Zélandu.

Pinotage
Nejd ležit jší apelace Western Cape

Vini  kace Nerezové tanky, sudy, Barrique
T lo Pln jší–plné 
Cena 200–1 500 K

Uložení 1–10 let
Podávání 14–16 °C
Pokrmy Zv ina, jehn í maso, uzeniny, tvrdé sýry

Merlot
Nejd ležit jší apelace Western Cape

Vini  kace Nerezové tanky, použité sudy, nové sudy
T lo Pln jší–plné 
Cena 200–1 500 K

Uložení 1–10 let
Podávání 14–16 °C
Pokrmy Hov zí maso, jehn í kotletky, dr bež, vyzrálé sýry
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Cabernet Sauvignon
Historie: První písemné zmínky kolem 18. století
P vod: Bordeaux
Etymologie: Cabernet pochází z latinského „Carbon“ – erný – 
a p ipomíná tmavé zbarvení bobule
K íženec: Cabernet Franc X Sauvignon Blanc
Plocha: celosv tov  290 091 ha, Austrálie 26 000 ha, Nový Zé-
land 517 ha, JAR 12 325 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Rubínov  ervená barva s granátovými odlesky
V n : Cassis ( erný rybíz), švestky, ostružiny, tmavé moruše, 
t ešn , višn , paprika, léko ice, sko ice, okoláda
Chu : Bohatá, š avnatá, ko enitá, s dobrou t íslovinou

Cabernet Sauvignon je nejp stovan jší odr da sv ta, a tak ji lze 
najít i v našich t ech státech, by  Nový Zéland je spíše vedlejší 
oblastí, kde se tento kultivar p stuje.

Ruby Cabernet
Historie: Odr da vyšlecht na v Kalifornii v roce 1936 a na jejím 
šlecht ní se nejvíce podílel Dr. Harold Olmo. Cílem bylo vyp sto-
vat odr du s charakterem „cabernet“, ovšem tolerantní k vyšším 
teplotám. 
P vod: USA – Kalifornie 
Etymologie: Cabernet pochází z latinského „Carbon“ – erný – 
a p ipomíná tmavé zbarvení bobule
K íženec: Cabernet Sauvignon X Mazueo (Carignan)
Plocha: celosv tov  5 730 ha, Austrálie 962 ha, JAR 2 220 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Tmav  ervená barva s inkoustovými odlesky
V n : Tmavé ovoce, zralé ostružiny, moruše, sko ice, kakao
Chu : Pln jší, ko enitá chu  s dobrou t íslovinou

Oblíbená odr da v JAR, USA, Mexiku i Austrálii. Výraz-
n  p ipomíná Cabernet Sauvignon s bohatou, temperamentní 
t íslovinou.

Cabernet Sauvignon
Nejd ležit jší apelace South Australia

Vini  kace Nerezové tanky, použité sudy, nové sudy
T lo Pln jší–plné 
Cena 200–1 500 K

Uložení 1–10 let
Podávání 14–16 °C
Pokrmy Jehn í maso, hov zí maso, zv ina, sýry

Ruby Cabernet
Nejd ležit jší apelace Western Cape

Vini  kace Nerezové tanky, sudy
T lo Pln jší–plné 
Cena 200–1 000 K

Uložení 1–8 let
Podávání 14–16 °C
Pokrmy Sušené maso, grilované hov zí maso, zv ina

BIN nádoba – uložení (pozice) 
ve sklep

Creek zátoka, potok, byst ina
Cloudy Bay zakalený záliv – píse ný zákal 

v mo i, který vid l James Cook 
po objevení Nového Zélandu

Hill kopec

Estate usedlost, statek
Marl slín
Borough správní území
Valley údolí
River eka
Ridge vrchol, h eben
Limestone vápenec

Pojmy
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Typická vína, která doporu ujeme vyzkoušet

SHIRAZ – AUSTRÁLIE
Penfolds, Koonunga Hill 
Shiraz 2014
Tmav  ervená barva s  alovými od-
lesky a vyšší viskozita. Opulentní v n  
tmavých plod , ko ení,  alek a d eva. 
Chu  je mohutná, velmi atraktivní, 
hebká s p íjemnými ovocnými tóny, 
kulatým t íslem, atraktivní stopou 
ko ení a dlouhým, ovocným až nasládle 
p sobícím záv rem. 

MERLOT – NOVÝ 
ZÉLAND
Saint Clair, Vicar´s Choice 
Merlot 2007, Hawkes Bay
Sametová rubínová barva s cihlovými 
odlesky. Vyzrálé aroma erných st ešní, 
ostružin, vanilky, ko ení a kou e. Chu  
je vyvážená, s p íjemnými tóny zralých 
tmavých plod , hebkým t íslem, 
harmonickou sv ží kyselinou a st edn  
dlouhým, h ejivým záv rem. 

PINOT NOIR – NOVÝ 
ZÉLAND
Kim Crawford, Pinot Noir 
2014, South Island
Sv tlá rubínová barva s cihlovým me-
niskem a vyšší viskozita. Jemné aroma 
zralých ervených plod , p edevším 
t ešní, je abin a brusinek, s lehkým 
dotekem k že. Chu  je hebká, p íjemn  
ovocná a š avnatá, s tóny erveného 
ovoce, ko ení, s lehkým dotekem d eva 
a st edn  dlouhým záv rem. 

PINOTAGE – JAR
Nederburg, The Winemasters 
Pinotage 2014, Western Cape
Sytá tmav  ervená barva a st ední 
viskozita. St edn  intenzivní v n  zra-
lých švestek a ko ení. Pln jší š avnatá 
chu  s p íjemnými ovocnými tóny 
a mohutnými, ale hebkými taniny. Víno 
má jemn  živo išný projev a st edn  
dlouhý záv r. 

CABERNET SAUVIGNON 
– AUSTRÁLIE
Langmeil, Blacksmith Cabernet 
Sauvignon 2012, Barossa
Tém  nepr hledná tmav  ervená 
barva a vysoká viskozita. Podmanivá 
v n  zralých tmavých plod , p edevším 
erného rybízu a ostružin, s lehkou 

stopou ho ké okolády. Chu  je plná, 
krásn  ovocná, s mohutným, ale 
hebkým t íslem, potvrzuje všechny 
aromatické vjemy. V n  je vyvážená, 
h ejivá, s dlouhým, ist  ovocným 
záv rem. 

cena 329 Kč
www.global-wines.cz
www.global-wines.sk

cena 411 Kč
www.woldwine.cz

cena 330 Kč
www.1er.cz

cena 195 Kč
www.global-wines.cz
www.global-wines.sk

cena 538 Kč
obchod.vindom.cz
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Chcete-li blíže poznat charakter jednotlivých odrůd a ochutnat zajímavá vína z legendárních apelací, vybrali jsme pro vás 
vzorky, které považujeme za jejich naprosto typické zástupce. Samozřejmě jsme mohli prezentovat nejslavnější legendy, avšak 

vybírali jsme s ohledem na praktický význam seriálu, tedy s ohledem na dostupnost a vynikající poměr kvality a ceny.

Text:  Ivo Dvo ák
Foto:  Ivo Dvo ák a  Michal  Šetka
Výb r vín:  Michal  Šetka

SAUVIGNON BLANC – 
NOVÝ ZÉLAND
Villa Maria, Private Bin, 
Sauvignon Blanc 2016, 
Organic Wine, Marlborough
Sytá sv tle žlutá barva se zlatavými 
odlesky a vyšší viskozita. Typická velmi 
atraktivní v n  zralého angreštu, manda-
rinek, bílých broskví a limetkové š ávy, 
podpo ená projevem bazalky a oregana. 
P íjemná, osv žující chu  angreštu, bílých 
broskví a limetek s jemn  ko enitým pro-
jevem a velmi dlouhým, istým záv rem. 

CHARDONNAY – 
AUSTRÁLIE
Penfolds, Koonunga Hill 
Chardonnay 2015
Jiskrná sv tle žlutá barva s odlesky 
bílého zlata a vyšší viskozita. Atraktivní 
v n  bílých broskví, citron , limetek 
a žlutého melounu pokra uje ve sv žím 
chu ovém projevu, který jen rozvíjí 
ovocný aromatický zážitek. Chu  je 
sv ží, se st edn  plným t lem a delším, 
harmonickým záv rem. 

CHENIN BLANC 
(STEEN) – JAR
Cederberg, Chenin Blanc
Sv tle žlutá barva se zelenkavými 
odlesky a st ední viskozita. Intenzivní 
aroma se sv žími tóny grepu, citronové 
š ávy a bílé broskve. Chu  je istá, 
osv žující, se š avnatou ovocnou 
kyselinou, jemnou mineralitou a delším, 
velmi sv žím záv rem. 

BEAUKETT 
(BUKETTRAUBE) – JAR
Cederberg, Baeukett
Jiskrná barva bílého zlata se žlutozelený-
mi odlesky a st ední viskozita. Intenzivní 
aroma bílých kv tin s jemným muškáto-
vým a ovocným podtónem. Chu  je sv -
ží, polosladká s tóny p ezrálých citrus , 
jemnou mineralitou a delším záv rem 
s vystupující ovocnou kyselinou. 

SEMILLON – 
AUSTRÁLIE
Audrey Wilkinson, Semillon 
2015, Hunter Valley
Sv tlá žlutozelená barva a st ední 
viskozita. Ve v ni najdete sv ží 
aroma citrus  a zelených jablek 
s jemným dotekem zralého angreštu. 
Chu  je sv ží, op t p ipomíná erstvé 
citrusy, s jemným minerálním dote-
kem ve st edn  dlouhém záv ru. 

PINOT GRIS – NOVÝ 
ZÉLAND
Kim Crawford, Pinot Gris 
2014, Marlborough
Sv tlá barva bílého zlata a st ední 
viskozita. P íjemná, ušlechtilá v n  
zralých broskví, hrušek a lu ního medu 
s dotekem orientálního ko ení. Chu  
je pln jší, s tóny zralého ovoce, op t 
dominují broskve a hrušky se sv ží 
kyselinou a st edn  dlouhým záv rem. 

cena 289 Kč
www.global-wines.cz
www.global-wines.sk

cena 279 Kč
www.global-wines.cz
www.global-wines.sk

cena 335 Kč
www.vinazafriky.cz

cena 290 Kč
www.vinazafriky.cz

cena 493 Kč
www.rwc.cz

cena 330 Kč
www.1er.cz
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Je jasné, že ne každá technologická 
novinka i proces je vždy veskrze 
pozitivní, a trend poslední doby, kdy 

se mnoho vina  vrací k základ m a tra-
dici svého emesla, nás v tomto utvrzuje. 
Na em se ale snad všichni vina i shod-
nou, je nutnost absolutní istoty a hygieny 
ve sklepním hospodá ství b hem výroby 
samotného vína, a p edevším p i lahvová-
ní. Zde m že sebemenší chyba i problém 
nenávratn  zkazit výsledné víno, p ivodit 
vina i nemalé  nan ní ztráty p i stahová-
ní vín zp t od obchodník  a samoz ejm  
poškodit jeho pov st. I proto pat í výb r 
správného za ízení pro pln ní mezi nejd -
ležit jší rozhodnutí. 

Jednou z renomovaných a v tuzemsku 
již etablovaných zna ek je i italská spole -
nost GAI, p sobící v mnoha zemích sv ta, 
která je výrobcem plnicích a etiketovacích 
stroj  pro vina ský i potraviná ský pr -
mysl. Vývojem a výrobou plnicích stroj  
se zabývá již od roku 1946 a má v tomto 
oboru neocenitelné a dlouhodobé zkuše-
nosti. Jako první výrobce již p ed mno-

ha lety zakomponoval pln ní a uzavírání 
do jednoho kompaktního stroje. I dnes 
díky vysoké variabilit  svých produkt  
umož uje zákazník m sestavení ideální-
ho plnicího mechanismu dle jeho poža-
davk  a p edstav o výkonu. Další výraz-

nou výhodou spole nosti GAI je fakt, že 
více než 90 % komponent  plnicích linek 
je vyráb no p ímo spole ností GAI. To 
garantuje nejen odpovídající a nem nnou 
kvalitu s dlouhou životností, ale i zajišt -
ní výhodné ceny výrobku. S tím souvisí 
samoz ejm  i rychlé dodávky náhradních 
díl . Stroje jsou vhodné pro pln ní nejen 
vína, ale také mošt  o teplot  až 80 °C, 
olej , piva, šumivých nápoj  a dalších. 
Díky mnohaletým a bohatým zkušenos-
tem zajiš ují plnicí linky GAI zachování 
neporušeného aroma, chuti a vzhledu pl-
n ných produkt .

Výrobky zna ky GAI m žete na na-
šem trhu objednávat u spole nosti UNI-
MARCO, sídlící v Zádve icích kousí ek 
od Zlína. Od roku 1992 je spole nost vý-
hradním importérem pro eskou republi-
ku a díky dobré spolupráci a zkušenostem 
získala v roce 2006 exkluzivitu i pro Slo-
vensko. Od té doby prodala na 300 stroj  
do zhruba 100 tuzemských vina ství. Pro 
eské i slovenské farmá e je partnerem, 

který zajiš uje nejen kvali  kovaný pro-

Podobně jako v jiných oblastech naší společnosti moderní technologie stále 
více a více zasahují i do výrobních procesů ve vinařské branži, kde především 

v posledních čtyřiceti letech můžeme vnímat obrovský posun ve využívání 
technologií, a tím i vzrůstající kvalitu mnoha vín. 
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dej výrobk  a služeb, ale na území R 
a SR zajiš uje do 24 hodin i servisní zá-
sahy. Disponuje dostate ným zázemím 
vlastních sklad  náhradních díl , sou ás-
tí stroj  a dopl kových výbav. Servisní 
služby provádí tým zkušených a pravi-
deln  školených servisních pracovník , 
vybavených servisními vozidly pro roz-
sáhlé opravy p ímo u zákazníka. Výho-
dy a technologické popisy plnicích linek 
GAI by vydaly na samostatný lánek, 
za zmínku však ur it  stojí jednoduché 
ovládání pomocí dotykových displej , 
vítaná variabilita až p ti r zných uzáv r  
(korek, šroub, vinolok, korunka, narážecí 
uzáv r) v jednom p ístroji, r zné mož-
nosti sanitace a také již zmi ovaná široká 
škála volby výkon  dodaných stroj . Po-
dobn  jsou na tom i etiketovací systémy, 
které  rma nabízí, umož ující práci s r z-
nými i netradi ními formáty a tvary láhví, 
aretaci etiket a variabilitu výkonu.

Ve sv t  se s linkami producenta GAI 
m žete setkat v mnohých špi kových vi-
na stvích. Za zmínku stojí p edevším iko-
nické vina ství Angelo Gaja z Piemontu, 
známé svou snahou zachovat tradi ní po-
stupy ve výrob  vína za sou asného využití 
potenciálu moderních technologií, nebo 
rodinné vina ství Antinori, které se zabývá 
výrobou vína již p es 600 let. Z dalších zná-
mých zna ek stojí ur it  za uvedení t eba 
vina ství Gravner, op t perfektn  kombi-
nující tradi ní postupy s nejmodern jšími 
technologiemi, nebo vina ství Giacomo 
Conterno, považované za jednoho z nejlep-
ších producent  Barola a Barbery. 

Z mnoha tuzemských vina ství využívá 
výhod plnicích linek nap íklad Ji í Hort, 
známý znojemský vina , soust edící se 
na výrobu so  stikovaných vín pro gas-
tronomii i pro náro n jší klientelu. Ji í 
Hort, jako velký propagátor využívání 

moderních technologií ve vina ství, má 
od spole nosti GAI kompletní technologii 
jak plnicí, tak vyplachovací a etiketovací. 
„Vzhledem k ší i mých produkt  oce uji 
podobné možnosti a variabilitu i u výrob-
k  spole nosti GAI. D lám vína, mošty, 
plním pod r zné uzáv ry. Používám r zné 
láhve, etikety. Navíc ochota a erudovanost 
servisních pracovník   rmy Unimarco je 
na našem trhu nezvyklá,“ popisuje své zku-
šenosti Jirka Hort. Dalším známým mo-

ravským vina stvím spoléhajícím se na vý-
hody stroj  spole nosti GAI je vina ství 
Vinofol Novosedly. Richard Foltýn, jeden 
z majitel  vina ství, oce uje na výrobcích 
p edevším jejich spolehlivost. „Krom  
b žné údržby o tomto stroji vlastn  ani ne-
víte. Dob e jsme si od za átku nastavili náš 
požadovaný výkon a také komunikace se 
spole ností Unimarco je perfektní.“

V echách využívá výhod zna ky GAI 
nap íklad Martin Nesvadba ze Zámec-
kého vina ství T ebívlice. Toto relativn  
mladé vina ství se velmi rychle vyšvihlo 
mezi tuzemskou špi ku, a to nejen díky 
umu samotného Martina Nesvadby, ale 
také díky perfektnímu vybavení, do kte-
rého v dob  svého vzniku investovalo. 
Kompletní plnicí za ízení spole nosti GAI 
dostalo p ednost díky mnohaleté zkuše-
nosti, kterou Martin se zna kou má. „Pra-
cuji s linkami GAI už od devadesátých let 
a ta za ízení jsou prakticky bezporuchová 
a bezúdržbová. Navíc i ovládání je velmi 
intuitivní a jednoduché.“ Ze slovenských 
vina ství uve me na záv r t eba vina ství 
Mrva & Stanko nebo Víno Matyšák.

Text :  Mart in  Procházka
Foto:  Unimarco
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Pln ní perlivého vína na plnicí lince GAI
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francouzská gastronomie

Francouzská kuchyn , a to i její 
nejvyšší forma, tzv. „haute cuisine“, 
se ve skute nosti od jiných konti-
nentálních kuchyní p íliš neliší. Vý-
b r sezónních a co nejkvalitn jších 
surovin, pe livé a emeslné zpra-
cování a d raz na estetickou formu 

na talí i, to vše je, nebo by m lo 
být, standardem ve všech dobrých 
restauracích po celé Evrop . Jsou 
to však autentické chut  n kterých 
ingrediencí, které, a  výrobky, jsou 
používány jako základní suroviny 
a které iní pravé francouzské jídlo 

neopakovatelným. asto mají ekvi-
valent v jiných zemích, ale práv  ty 
p vodní nám tvo í jakousi originální 
„francouzskou“ chu , které bez nich 
nelze nijak jinak dosáhnout. V na-
šem novém seriálu si t ch n kolik 
nejznám jších p ipomeneme.

Poklady klasické francouzské kuchyně

Lanýž černý zimní

Žádná jiná ingredience nepožívá takové úcty v kuchyni jako lanýže. Jean Anthelme 
Brillat-Savarin (1755-1826), francouzský právník a politik, který se proslavil jako 

gourmet a gastronom, je nazval démanty kuchyně. Cenou se jim může vyrovnat snad 
jen ten nejlepší kaviár. Lanýže jsou také předmětem mnoha dohadů a legend a mnoho 

lidí vlastně vůbec neví, čím jsou, že mají mnoho druhů a jak se vlastně v kuchyni 
používají. Pojďme se tedy na onu uctívanou houbu podívat blíže.

Ano, jde skute n  o houbu, lépe e eno o plodnici houby 
rodu v eckovýtrusných. Druh  je mnoho a v tšina z nich je 
vyhledávána pro kuchyni. Lanýže nejsou jako h iby, které 

bychom si p i procházce lesem nasbírali do košíku, vyžadují p dy 
s obsahem vápence, mírn  zásadité, které dob e zadržují vlhkost, 
a také konkrétní druhy strom , hlavn  dub , které pot ebují pro 
prosperující r st. Jsou takzvan  mykorhizní, živí se organickými 
látkami z tlejících list . Plodnice nepror stají na povrch zem , ale 
z stávají 15 až 20 centimetr  pod ní v okruhu ko enového systému 
stromu. To v podstat  vylu uje sbírání lov kem, který si tak p i 
hledání t chto vzácných hub musí brát pomocníky ze zví ecí íše. 
D íve to byly p edevším prasnice, kterým v n  lanýž  p ipomíná 
feromon andostrenol, jejž vylu ují ve slinách kanci p ipravení k pá-

ení. Prasátka um la lanýž lehko vyhledat, ale vždy m la i zám r 
ho sníst. Proto byla nahrazena psy, kte í ale nemají vrozenou touhu 
lanýže hledat a musí se k reakcím na jejich v ni vycvi it. Když pes 
lanýž vyhledá, ozna í místo a je odvolán, naproti tomu manipu-
lace se stokilovou sviní, která se rozhodla, že si nenechá ujít svoji 
nejoblíben jší pochoutku, m že být velmi problematická. Dobrý 
„lanýžový“ pejsek bývá r zných plemen, jde spíše o individuální 
osobnost zví ete, a je-li dob e vycvi en, lovec lanýž  si ho cení 
nade vše. Je ale ješt  jedno zví e, které m že s hledáním lanýž  po-
moci. Zkušení lovci lanýž  najdou místo, kde se skrývá plodnice, 
také podle malého hejna kroužících mušek, které p ilákala omamná 
v n . Kouzlo lanýž  je také v tom, že se nadají spolehliv  p stovat. 
Krom  senzitivity na p du a pot eby symbiotických strom  je lanýž 
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Miroslav Kalina

Mirek Kalina je v sou asné dob  šéf-
kucha em v restauraci „Kalina cuisi-
ne&vins“. Va í klasickou francouzskou 
a eskou kuchyni. Krom  spolupráce 
s pány Martinem Hoffmeisterem a Bo -
kem Šípkem absolvoval zahrani ní stá-
že ve Francii, Skandinávii a N mecku. 
Nejvíce ho však ovlivnila práce u jed-
noho z nejv tších kucha  staré školy, 
u Michela Guerarda, jehož podnik „Les 
Prés d’Eugénie“ je již n kolik desítek 
let hodnocen t emi hv zdi kami Mi-
chelin. Mirka m žete vid t i na obra-
zovkách televizí v po adech „Kucha -
ská pohotovost“ a „Masterchef“.

Vít Hepnar

Sommelierství se v nuje od roku 1998, 
tedy od úplných za átk  této profese 
u nás. Pracoval v restauraci „Rybí trh“ 
a v „Le Terroir“, kde se svým týmem 
obdržel od pr vodce Michelin sym-
bol hroznu – ocen ní za vinný lístek. 
V roce 2009 založil se spole níky 
Gourmet Services, spole nost na do-
voz francouzských vín, která jsou jeho 
nejv tší vášní. V sou asné dob  spolu-
pracuje s Mirkem Kalinou na konceptu 
restaurace „Kalina cuisine&vins“.

velmi citlivý na jiné plísn  a houby, které ho dokážou rychle zahubit. 
Navíc sí  podhoubí roste asi sedm až deset let, než se vytvo í typic-
ké bramborovité plodnice. Jean Anthelme Brillat-Savarin pozname-
nal: „Nejv tší u enci se snaží prolomit tajemství lanýž  a najít jejich 
semena (výtrusy), ale žádná setba není následována sklizní. To je 
asi v po ádku, protože nejv tší hodnotou lanýž  je jejich drahota, 
která by jist  byla menší p i jejich jednoduché dostupnosti.“ Snaha 
p esazovat malé stromky z okolí velkého stromu, pod nímž byly la-
nýže prokazateln  nalezeny, se ukázala jako ob as fungující, stejn  
tak jako pohazování lanýž  na místa s p íhodnou p dou a porostem. 
Zlatým v kem kultivace lanýž  byl konec devatenáctého století. 
Nap íklad v Mont Ventoux, známém nalezišti v jižní ásti Rhône, 
se lanýže rozší ily po zales ování mýtin. V dob , kdy byly evropské 
vinice zni eny mši kou révokazem (Phylloxera), byly lanýže kulti-
vovány na místech vinic a na za átku dvacátého století dosáhla pro-
dukce erných lanýž  ve Francii hranici 1 000 tun. Pak ovšem nastal 
pokles, jehož p í inou byl úbytek venkovských obyvatel po první 
sv tové válce a poté i zm na skladby p stovaných plodin a mecha-
nizace. Lanýž vymizel z mnoha oblastí a stal se ješt  vzácn jším 
než d íve. Tato krize se netýkala jen Francie a její d sledky a ešení 
se probíraly na historicky prvním mezinárodním kongresu lanýž , 
který uspo ádala Národní federace p stitel  lanýž  (Fédération Na-
tionale de Producteurs de Truffes). Dnes, v jedenadvacátém století, 
Francie produkuje dv  t etiny sv tové produkce.

Lanýže byly známy už v dob  starov ku. ímané však mnohem 
ast ji využívali lanýži podobnou houbu Terfezia bouderi, kterou 

nazývali dezertním lanýžem. Sama Terfezia nemá speci  ckou v ni 
ani chu , ale velmi dob e absorbuje chut  a pachy ostatních suro-
vin, byla tedy používána jako nosi  chutí rozli ného ko ení, medu 
a bylin a byla podávána po jídle jako digestiv a sladká te ka. Možná 
proto dodnes máme pralinky zvané lanýže z okolády ochucené 
r znými druhy ko ení a obalené v kakau tak, aby p ipomínaly plod-
nice opravdových lanýž . B hem st edov ku se lanýže používaly 
z ídka a byly znovuobjeveny až b hem sedmnáctého století, kdy 
francouzská kuchyn  opoušt la t žké chut  orientálního ko ení 
a za ala se orientovat na domácí p írodní produkty. Ze stol  chu-
dých zem d lc , kte í znali jeho tajemství a užívali si ho, se lanýž 
dostal na talí e bohatých m š an  a šlechtic . 

Lanýž  je mnoho druh , z nichž tém  všechny lze využívat v ku-
chyni. Velmi se ovšem liší v n mi, chutí, a hlavn  jejich intenzitou, 
která je nejvíce cen na. Francouzi se vždy budou dohadovat s Italy 
o tom, který druh lanýže je opravdovým králem kuchyn . T žko 
íci, zda Tuber melanosporum (správn  esky lanýž ernovýtrusý) 

nebo Tuber magnatum (lanýž piemontský bílý). Pro zjednodušení 
je nazv me erným a bílým lanýžem. Pravý erný lanýž je druhým 
nejdražším druhem s cenami 1 000 až 3 000 eur za kilogram podle 
kvality a sezóny. Nejlepší nalezišt  má v jižní a jihozápadní Francii, 
místa jako Périgord v departmentu Dordogne, Tricastin, Mont Ven-
toux a Luberon ve Vaucluse zn jí každému milovníkovi lanýž  jako 
rajská hudba. Sezóna erného lanýže je pozdní podzim a zima, p i-
emž teplota musí sestoupit pod dvanáct stup . Záleží na vlhkosti 

b hem roku, a hlavn  na podzimních srážkách. Je-li nep íznivý rok 
pro révu, p íroda to lidem vrátí na lanýžích a obrácen . erný lanýž 
má ernohn dý kožovitý povrch s mnoha nerovnostmi, jakýmisi 
bradavi kami, a na ezu je vždy erný se sv tlým žilkováním. Voní 
intenzivn , zemit  po lesním podrostu, trochu animáln  (moschus). 
Jeho chu  nejlépe vynikne p i tepelném zpracování, proto se používá 
do vývar , omá ek i protýká pe eni nebo je vkomponován do terin 
a paštik, nejlépe si vede s omeletou nebo míchanými vejci, s foie 
gras a telecím masem, zvlášt  brzlíkem. Pokud je jen nastrouhán 
na studený pokrm, nevydá ze sebe o ekávanou v ni ani chu . To je 
práv  rozdíl oproti bílému lanýži, který jemn  zasyrova nastrouhán 
na pokrm rozvoní se po houbách, lanolinu a onou nepopsatelnou 
vzrušující v ní. Bílý lanýž má sezónu v listopadu a do poloviny 
prosince. Jeho nejlepší nalezišt  jsou v piemontském kraji v Langhe 
a v okolí m sta Alba. Je ješt  více cen n než erný a v n kterých le-
tech mohou ceny dosáhnout až 4 000 eur za kilogram. Tyto dva dru-
hy jsou jedinými, které si zaslouží svou cenu a naši plnou pozornost. 
Další druhy, jako je lanýž letní (Tuber aestivum), který má hrubé, 
ohrani ené výstupky, silnou a tvrdou k ru a velmi sv tlý vnit ek, 
nebo Tuber brumale, napohled stejný jako Tuber melanosporum, 
ale na ezu p evládá bílá barva, stojí jen zlomek ceny výše uvede-
ných lanýž . Nenechte se tedy v restauracích zmást, a pokud platíte 
za pokrm vysokou cenu, nechte si lanýž ukázat. Jestliže restauratér 
zaplatil za kg 75 000 korun, každá porce se v nákladech zdraží práv  
o 220–300 korun za ty 3–4 gramy, které jsou na porci pot eba. Ni-
kdy nev te lanýžovému oleji, dev t lahvi ek z deseti lanýž v bec 
nevid lo, aroma je syntetické. Lehce to poznáte druhý den po požití 
podle vracejícího se aroma a pachuti v ústech. 

Poj me si tedy ukázat recept na dva pokrmy s lanýži, které ur it  
najdete v restauraci Kalina b hem listopadu. 

Text :  Vít  Hepnar
Foto:  Michal  Šetka
Recepty a  foodstyl ing:  Miroslav Kal ina
Výb r vín:  Vít  Hepnar  a  Michal  Šetka
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Pro 4 osoby pot ebujeme: 
400 g rýže na rizoto, v našem p ípad  je to odr da 
Acquerello, šalotku, olivový olej, zeleninový 
vývar, bílé víno, máslo, s l, cayenský pep , citron, 
plocholistou petržel, stroužek esneku, parmazán, 
houby (sušené p edem namo íme nebo erstvé 
o išt né) a lanýže. 

Postup: 
Nejprve si na panenském oleji orestujeme 
pokrájené houby a celý stroužek esneku, který 
po orestování vyndáme. Na druhé pánvi na oleji 
orestujeme najemno posekanou šalotku, poté 
p idáme syrovou rýži a dále restujeme. Když je 
rýže ope ená, p idáme vývar, jen trochu, a rýži 
va íme. Podle pot eby podléváme vývarem a bílým 
vínem, dokud rýže není al dente (na skus). Pak 
p idáme houby, po chvili ce máslo a nastrouhaný 
parmazán, dochutíme cayenským pep em, n kolika 
kapkami citronu, a je-li t eba, solí. Poslední 
minutu p ed dokon ením vmícháme plátky lanýže 
a posekanou petržel a proh ejeme.

Houbové rizoto s lanýži

U rizota s houbami a lanýži jsme neexperimentovali a vybrali jsme 
naprostou klasiku – burgundské víno. V prvním p ípad  je ervené 
z apelace Beaune Les Grèves z vina ství Domaine De Bellene ro ník 
2014. Druhým vínem je bílý Pernand-Vergelesses, apelace, která 
navazuje na známý kopec Corton a jeho vinice, od Vincenta Rapeta, 
ur it  jednoho z nejv tších vina  v Pernandu. Ro ník je 2014, 
skv lý na bílá vína v Burgundsku, a víno pochází z 1er Cru vinice 
Sous Fretille. Úkolem bylo vyrovnat se se zemitostí a intenzitou hub 
a lanýž  a zárove  nabídnout alternativu v obou barvách vína. 

Domaine Rapet, Sous 
Frétille, Pernand-Vergelesses 
1er Cru 2014

Domaine de Bellene, 
Beaune Les Grèves 2014

Sv tle žlutá jiskrná barva a vyš-
ší viskozita. Typická ušlechtilá 
jemná aromatika sv žích citrus  
s dotekem mo ské soli, briošky, 
másla a lískových o íšk . Chu  
je osv žující, s p íjemnou 
strukturou sv ží š ávy z citrus , 
dopln nou jemným tónem 
vanilky a slanou mineralitou. 
Dlouhý, sv ží záv r. 

Typická rubínová barva 
s cihlovými odlesky. In-
tenzivní aroma erných 
t ešní, k že a podhoubí 
s výrazným minerálním 
podtónem. Chu  je st edn  
plná, s p íjemnou ovocnou 
strukturou, pevným, ale 
hebkým t íslem, živou 
kyselinou a dlouhým, 
minerálním záv rem. 

u p p y ý
a posekanou petržel a proh ejeme.

ý
minerálním záv rem.

Cena: 1 050 K  
www.gourmetservices .cz   

Cena: 1 780 K  
www.vinovinovino.cz 
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Suprême je francouzský termín ozna ující prsní sval, 
nej ast ji z dr beže, p ipravovaný s k ží a kusem 
k ídelní kosti. Kost dodá více chuti a k že zajistí v tší 
š avnatost než u staženého masa. 

Pro 4 osoby pot ebujeme: 
4 ks suprême, s l, pep , p epušt né máslo, ku ecí jus 
(silná š áva), bílé víno, pažitku a lanýže. 

Postup:
Pod k ži na ku ecích prsou vložíme plátky erného 
lanýže, dalších n kolik plátk  si posekáme na drobno. 
Pak ku ecí prsa ope eme na p epušt ném másle, 
nejprve k ží dol . Když je maso ope eno, vyndáme 
je a vložíme na plech do vyh áté trouby, aby se 
dopeklo a odpo inulo si. Je pot eba hlídat, aby se maso 
nevysušilo. Do pánve, na níž se maso opékalo, vlijeme 
trochu bílého vína a p ipe ené máslo s bílkovinou 
z masa odva íme, poté p idáme ku ecí š ávu, kousí ky 
lanýž  a va ením zredukujeme. Je-li t eba, t sn  p ed 
dokon ením ješt  vmícháme kousky studeného másla, 
které omá ku zahustí. Maso vytáhneme z trouby, 
na talí i p elijeme omá kou a ozdobíme posekanou 
pažitkou. Jako p íloha se hodí va ený brambor nebo 
zelenina, pop ípad  polenta.

Suprême de poulet aux truffes noir 

Château La Nerthe, Clos 
de Beauvenir, Châteauneuf-
du-Pape AOC 2012

Domaine Vincent & François 
Jouard, Chassagne-Montrachet 
Vieilles Vignes 2014

Intenzivní zlatá barva. 
Víno s osobitou v ní bílých 
a žlutých kv t , s výraz-
nými minerálními tóny. 
V chuti velkorysé, ovocné 
a plné, s tóny exotického 
ovoce a bílé broskve, které 
jsou dopln ny o krásné 
a dlouhé, osv žující pikant-
ní a anýzové  nále. 

Sytá zlatá barva a vyšší 
viskozita, intenzivní typické 
aroma s tóny žlutých kv tin 
a citrus , dopln né o kou ový 
podtón z barikového sudu 
a jemnou mineralitu. Chu  je 
intenzivní a vyvážená, s výraz-
nými ovocnými tóny citrus  
a stopou po zrání v kvalitním 
dubovém sudu. Osv žující 
víno s p íjemnou mineralitou 
a dlouhým záv rem.  

zelenina, pop ípad  polenta.
Cena: 2 765 K  
www.gourmetservices .cz 

Cena: 1 016 K  
www.rwc.cz 

S ernými lanýži paradoxn  bílá vína fungují ast ji než ervená 
(u bílých je tomu naopak), a tak jsem pro ku ecí suprême vybíral, už 
kv li charakteru dr beže, mezi nimi. Zase, až tém  jako klišé, jsme 
hledali v Côtes de Beaune, ve velké Chassagne-Montrachet, a zvolili 
jsme pln  ro ník 2014 Vieilles Vignes z Domaine Vincent & 
François Jouard. Opulentní a elegantní víno s velmi dob e a citliv  
integrovaným vlivem sudu. Jako druhou, nemén  luxusní variantu 
doporu ujeme Châteauneuf-du-Pape Blanc, cuvée ze starých vinic 
Clos de Beauvenir 2012 ze Château la Nerthe. 
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Místní zvyk z lyonských hospod se postupn  od 60. let 
minulého století stal skoro sv tovým kultem. Z jeho 
popularity pak za ala pro  tovat celá oblast, protože 

i ekonomická stránka v ci je velmi výhodná. Proces od sklizn  
do prodeje trvá p ibližn  dva m síce, a tak se nelze divit, že i pro 
vina e samotné je výroba Beaujolais Nouveau více než zajímavá, 
pro mnoho z nich dokonce zcela zásadní.

Negativní stránkou je ale fakt, že ta opravdová vína z Beaujolais 
stojí i p es svou rozmanitost a kvalitu asto ve stínu popularity Nou-
veau. Vznikají zde totiž i vína, která mohou bez problém  stát vedle 
slavných burgundských vín z okolí Beaune. 

Kraj Beaujolais najdete mezi Mâconem a Lyonem, tém  v bez-
prost ední blízkosti dálnice A6 a eky Saôny. Je to pás kopcovité 
krajiny o délce asi 55 km a ší ce necelých 15 km. V podstat  jde 
o souvislý pás 23 000 hektar  vinic, na kterých se každoro n  vy-
robí p ibližn  1,4 milionu hektolitr  vína. Z hlediska apela ního 
systému m žete na etiketách láhví najít t i typy ozna ení. AOC 
Beaujolais je nejrozsáhlejší oblast na jihu a v tšina produkce je 

zde zpracovávána práv  pro Nouveau. AOC Beaujolais-Villages 
je 38 obcí na jihu v okolí m ste ka Beaujeu a na severozápad  
pod Mâconem. Nejlepší vína ale vznikají v oblasti AOC Cru du 
Beaujolais, úzkém pásu kopc  mezi Brouilly a Mâconnais. Právo 
ozna ení Cru má deset obcí. Od jihu k severu to jsou Brouilly, Côte 
de Brouilly, Régnié, Morgon, Chiroubles, Fleurie, Moulin-à-Vent, 
Chénas, Juliénas a Saint-Amour. Každé je jiné, od lehkých a krás-
n  ovocných p es t žší a komplexn jší vína z Morgonu nebo Mou-
lin-à-Vent, která jsou mnohými znalci považována za nejlepší, až 
po minerální Brouilly, Côte de Brouilly. A koli se o Beaujolais tvr-
dí, že by se m lo pít mladé, vína ze dvou posledn  jmenovaných 
apelací mohou po n kolika letech zrání v láhvi skute n  p ekvapit 
svou mohutností.

Cru du Beaujolais jsou vína, která za pozornost ur it  stojí. Jsou 
rozmanitá, klasicky francouzská, tedy výborn  doplní nejr zn jší 
gastronomii. A navíc v tšinou stále za rozumné ceny.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Beaujolais není jen Beaujolais Nouveau! Tak by asi mohl tento listopadový test začít. 
Každoroční bujaré oslavy příchodu Beaujolais Nouveau, které probíhají třetí čtvrtek 

v listopadu ve stále větším počtu zemí, udělaly z tohoto vína pravděpodobně 
nejznámější francouzské víno na světě. Ale Beaujolais zdaleka není jen Beaujolais 

Nouveau. Právě deset obcí, které se označují jako Crus du Beaujolais, trvale ukazuje, 
že Beaujolais umí být i seriózní a skvěle gastronomické víno.

Crus du Beaujolais
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Každý měsíc se na stránkách časopisu WINE & Degustation setkáte s představením málo známé apelace 
a vína, které podle našeho názoru stojí za pozornost, i když se na našem trhu vyskytuje jen sporadicky.

Guy Breton, P‘tit Max, Morgon AOC 2010  
90,67 bodů, cena 830 Kč

Pierre-Marie Chermette, Les Trois Roches, Moulin-à-Vent AOC 2014  
88,33 bodů, cena 679 Kč

Dominique Piron, La Chanaise, Morgon AOP 2014  
87,78 bodů, cena 410 Kč

Les Vins Georges Duboeuf, Brouilly AOC 2011  
87,78 bodů, cena 399 Kč

Sv tlejší granátov  ervená barva s širokým cihlovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní, s výrazným projevem su-
šených t ešní a brusinek, které dopl uje podtón lískových o ech , 
sko ice a sušeného lu ního kvítí. Chu  je intenzivní a stále živá a na-
jdeme v ní tóny zralých t ešní, višní a ostružin, dopln né o podtóny 
t eš ových jader a pomeran ové k ry. Delší, strukturovaný záv r.

   Perli ka se zimními lanýži 

Tmavší granátov  ervená barva s tenkým erveným okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma vína je elegantní, vrstevnaté a intenziv-
n jší. Dominují v n m tóny zralých malin, jahod, které dopl ují 
podtóny ervených kv t , sušených bylin a kou e. Chu  je st edn  
plná a sv ží, s výrazným ovocným t lem, p ipomínajícím zralý ry-
bíz, višn  a švestky. Delší, h ejivý záv r.

   Pe ená holubí prsa s vinnou omá kou 

Tmavší granátov  ervená barva s výrazným sv tlejším okrajem 
a st ední viskozita. Aroma vína je výrazn jší, komplexní a nabízí 
tóny sušených kv t , sušeného erveného bobulového ovoce s pod-
tóny d eva a spáleného d eva. Chu  je st edn  plná a sv ží, p ipomí-
ná erstvé je abiny, ervený rybíz nebo meru ková jádra s podtóny 
pižma a minerální slanosti. St edn  dlouhá, strukturovaná dochu .

   Studený hov zí roastbeef 

Sv tlejší granátov  ervená barva s výrazn jším cihlovým okra-
jem a vyšší viskozita. Aroma je elegantní, vyzrálé a výrazn jší, 
s dominantním projevem sušeného erného peckového ovoce. 
V chuti je víno st edn  plné a živé a p ipomíná kompotované je a-
biny, zralé jahody nebo sušené t ešn , s podtónem minerality a ba-
nánové slupky. St edn  dlouhý, sametový záv r.

   Pe ené králi í stehno s ko enovou zeleninou 

www.grandcru.cz

www.advivum.cz

www.gourmetservices .cz

www.bacchus.cz

GOLD

SILVER

BRONZE

BRONZE

G
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Domaine de la Conseillère, Juliénas AOC 2010  
87,56 bodů, cena 430 Kč

Les Vins Georges Duboeuf, Fût de Chêne, Moulin-a-Vent AOC 2009  
87,11 bodů, cena 479 Kč

Chateau du Chatelard, Cuvée Terrre de Lumière, Moulin-à-Vent AOP 2014  
85,56 bodů, cena 365 Kč

Chateau du Chatelard, Cuvée les Vieux Grants, Fleurie AOP 2014  
85,33 bodů, cena 335 Kč

Výrazn jší granátov  ervená barva s patrným cihlovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma vína je intenzivn jší a vyzrálé, s velmi 
výrazným animálním výrazem, dopln ným o tóny ostružinového 
džemu, višní a erného ko ení. Chu  je st edn  plná a sv ží, s pi-
kantní kyselinou a m žeme v ní najít tóny erveného grepu, hroz-
n  révy vinné a višní. St edn  dlouhý, lehce svíravý záv r.

   Pe ený hov zí pupek na pep i 

Syt jší granátov  ervená barva s patrným cihlovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je elegantní, krásn  nazrálé a intenziv-
n jší, p ipomínající sušené ervené bobulové ovoce a levanduli, se 
stopou zeleného pep e. Chu  je st edn  plná a sv ží a najdeme zde 
tóny ervených jablek, ervených grep  a t eš ových jader s pod-
tónem erného ko ení. St edn  dlouhý, minerální záv r.

   Velmi staré tvrdé sýry, jako gouda i parmezán 

Syt jší purpurov  ervená barva s tenkým granátovým okrajem 
a st ední viskozita. Ve st edn  intenzivní v ni vína p evládají ze-
mité tóny s dotekem animálnosti, dopln né o podtón t ešní, erve-
ného rybízu a ostružin. Chu  je st edn  plná, s dobrou strukturou 
a výraznou kyselinou a p ipomíná zralé ostružiny a višn  nebo 
švestky, s podtónem sko ice a minerality. St edn  dlouhý záv r.

   Tvrdé francouzské salámy 

Syt jší rubínov  ervená barva s širším purpurovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma vína je intenzivn jší a najdeme v n m 
tóny zralých t ešní, je abin a malin, s lehkým podtónem zelených 
banán . Chu  je leh í a sv ží, s pikantní kyselinou, která p ipomí-
ná krvavé pomeran e, t ešn  nebo lesní maliny, s lehkým herbál-
ním podtónem. St edn  dlouhý, strukturovaný záv r.

   Pe ený vep ový b ek 

www.merlot .cz

www.bacchus.cz

www.kupmeto.cz

www.kupmeto.cz
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Zleva: Jan Čejka – sommelier (Ad Vivum), Tomáš Odermatt – (Bacchus), Gabriel 

Riel-Salvatore – brand manager (Bacchus), Martina Riel-Salvatore – sommelierka 
(Globus), Tomáš Dominec – degustátor (Dominec & spol.), Richard Süss – sommelier 
( editel Vina ství Trávní ek & Ko ínek), Roman Novotný – spolupracovník WINE & 
Degustation a sommelier (Bokovka), doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. – vedoucí katedry 
Vinohradnictví a vina ství (MENDELU Brno), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší 
sommelier R, držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers

Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Crus du Beaujolais

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

tel.: 273 130 230, 777 201 877
www.restrest.cz

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Slovanský dům 
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

víno 
ur ené 
k uložení

s
 
ideální 
kombinace

Jean-Paul Dubost, Tracot, La Ballofi ère, Morgon AOC 2013  
84,56 bodů, cena 350 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s výrazným granátovým okrajem 
a vyšší viskozita. Intenzivn jší aroma vína je plné zralého ovoce, 
jako jsou višn , t ešn  nebo bor vky, které dopl uje podtón k že 
a pose ené trávy. Chu  je st edn  plná a sv ží a m žeme zde najít 
tóny erveného grepu, ervených t ešní, erveného rybízu se sto-
pou sladkého ko ení. St edn  dlouhý, elegantní záv r.

   Grilovaný  let z lososa 
www.vino.cz
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P ed n kolika dny jsem do jeho restaurace 
volal, a jaké bylo mé zklamání, když mi Pa-
tricia, jedna z jeho asistentek, prozradila, že 

projekt nedopadl dob e. „Nevyšlo to, trochu jsme se 
zklamali,“ ekla mi do telefonu a já jsem tušil, že 
p í iny mohly být podobné jako v p ípad  Edouar-
da Loubeta a jeho plán  na restauraci v O2 arén . 
Tenkrát byl jeho partnerem Aleš Hušák, což projekt 
z ejm  posouvalo do nereálných dimenzí od samého 
po átku. Tady jméno spole níka „fran ízy“ neznám, 
z ejmé je však jedno – smutek m žeme poci ovat 
všichni. Mohli jsme mít v Praze ukázku mistrovské 
kuchyn . 

Zven í nevypadá restaurace nijak mimo ádn  
a mnozí fotbaloví fanoušci, kte í zavítali do Toulouse 
na zahajovací zápas ME 2016 mezi naším týmem 
a Špan lskem a procházeli se severozápadn  od neda-
lekého centra, si jí nepochybn  ani nevšimli. Já osob-
n  jsem vid l celou adu mnohem hez ích restaurací, 
sídlících v luxusních domech, s výbornou kuchyní 
a bez hv zdi ky Michelin. Ale exteriér nerozhodu-
je, dokonce ani interiér nemá naprosto zásadní roli, 
i když by celkový dojem kazit nem l. Rozhodující 
je kuchyn . P ízemí je veselé, za což mohou hodn  
extravagantní obrazy na zdi. Jejich autor na první po-
hled miluje barvu. My jsme ve e eli v pat e, kde je 
prost edí o poznání intimn jší a st ídm jší. Trochu mi 
p ipomíná pa ížskou restauraci Arpége, kde vyznáva-
jí  lozo  i, že by hosty nem lo nic rozptylovat. P išli 
totiž na sch zku s mimo ádnou gastronomií. 

V dob , kdy jsem restauraci navštívil, Michel 
Sarran ješt  neú inkoval v mimo ádn  populárním 
televizním seriálu Top Chef. Nebyl tedy ješt  tak 
velkou mediální hv zdou, jakou je dnes. Myslím si 
však, že jej sláva moc nezm nila, jen program má 
o poznání nabit jší. 

Pochází z regionu Gers, což je místo vyhlášené cho-
vem kachen a hus, kraj fois gras. A také kraj Armagna-
cu. „P vodn  jsem cht l být léka em. Medicínu jsem 
opravdu za al studovat, ale postupem asu mi došlo, 
že bych cht l v život  d lat n co trochu jiného. Ur it  
k tomu p isp lo i to, že moje matka m la restauraci a já 
jsem se po ád kolem ní motal. Za svou první zkuše-
ností jsem po studiích v Toulouse šel do Saint Tropez, 
kde jsem pracoval v restauraci Pinéde, a svou první 
hv zdi ku jsem získal v Mas du Langoustier v Porque-
rolles, což je nejv tší z ostrov  zálivu Hyéres , kousek 
od Toulonu. A pak jsem se rozhodl vrátit do míst, od-
kud pocházím. Došlo mi totiž, že úpln  nejrad ji va-
ím ze surovin, které pocházejí ze stejného regionu. Že 

chci všechno kontrolovat od samého za átku. Mám t e-
ba spoustu p átel na tržišti Victora Huga a adu svých 
osobních dodavatel ,“ vypráví šéfkucha . 

Tehdy jsem toto tržišt  ješt  tolik neznal. Ale když 
jsem p ipravoval „Pr vodce po Francii“, tak mi 
o n m s velkým zaujetím vypráv l Václav N me ek, 
který hrál v Toulouse t i roky.

Atmosféru v „Maison Sarran“ p íliš nezm nila ani 
ú ast v sledované televizní show. Hosté oce ují po-
koru šéfkucha e, který stále chodí mezi hosty a poví-

Restaurant 
Michel Sarran 
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kultovní francouzské restaurace

Je to jedna z nejlepších restaurací, v nichž jsem za své dlouholeté působení 
ve Francii večeřel. Bylo to před několika lety. Michel Sarran přišel na závěr 

večera k naší skupině a dlouhé minuty jsme si pak povídali o jeho pojetí 
gastronomie. A co víc – tehdy měl tento věhlasný šéfkuchař velké plány. 

Chtěl otevřít bistro v Praze. Našel si partnera, plánoval zaštítit projekt svým 
jménem a mít někoho v Čechách, kdo by dohlížel na kvalitu kuchyně. 

V Praze byl několikrát a na otevření svého podniku se těšil. Byla by to druhá 
restaurace, kterou by provozoval mimo Francii. Tou první je Cafe Emma 
v Barceloně, pojmenovaná po jeho dceři. Ale bohužel zůstalo jen u plánů. 
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dá si s nimi o tom, jak jim chutnalo. A co pat í mezi 
jeho nejv tší speciality? Polévka „le tourin“, Sarran 
ji d lá z esneku z Gers a servíruje ji se slaným croi-
ssantem a topinkou. Podobnou lah dkou jsou i slané 
kolá ky z listového t sta, pln né omá kou z úst ic 
a mo ských škeblí. 

Jinak si m žete pochutnat na  letu z tresky polak, 
p elitém bujabézovou š ávou a t stovinami se syro-
vátkovým sýrem Brousse a zeleninou, nebo na vep-
ové panence z erného bigorského prasátka, va e-

ného na tymiánu s liškami na šunce, erném jelítku 
a lasagne. Jako dezert pak musíte ochutnat pe ená 
jablka, krémový kolá  s celerem a müsli se sušeným 
ovocem, jable no-celerovým sorbetem a jable ným 
džemem. Anebo fík a med z Aveyronu, což jsou kon-
 tované fíky s k upavou sušenkou a s krystalky pylu 

z kv t , zmrzlina z medu z Aveyronu i fíkové pivo 
s armagnacem Pousse Rapiére. 

Menu není úpln  nejlevn jší, a na Toulouse už 
v bec ne, ale hosté oce ují pom r kvality a ceny 
a na rozdíl od v tšiny michelinských restaurací si 
lov k neznalý vysoké gastronomie tady rozhodn  

nebude na íkat, protože porce jsou u Sarrana veliké 
a ješt  nikdo prý neodcházel z jeho restaurace s tím, 
že by se nenajedl. 

Velký d m, kde má dnes restauraci, jen nedaleko 
od náb eží Garonny koupil Sarran v roce l995 a hned 
o rok pozd ji získal první hv zdi ku Michelin, dru-
hou pak v roce 2003. V posledních týdnech trochu 
zvolnil, unavují ho asté cesty do Pa íže na natá ení 

Top Chef. Výjime ný šéfkucha  je schopen pilotovat 
letadlo, oprávn ní má už n kolik let. K jeho nejv t-
ším zážitk m prý pat í p elet nad viaduktem Millau 
a vesni kou Cordes-sur-Ciel, která pat í mezi nej-
krásn jší ve Francii. 

 Michel Sarran pat í k nejvýznamn jším fran-
couzským kucha m. Dob e pochopil, že základem 
je ten nejpoctiv jší p ístup, za ínající už u produk-
t . Sv j region zná dokonale a s lah dkami, kte-
ré nabízí, dokáže i experimentovat. Tráví spoustu 
asu v kuchyni, což u dnešních „moderních“ ku-

cha  není úpln  samoz ejmé. Kontroluje provoz 
n kolika dalších restaurací v Toulouse a okolí, 
které zašti uje svým jménem, a zárove  provozuje 
kucha skou školu, do níž se m že p ihlásit každý. 
Vydává také pravidelný newsletter, v n mž vypráví 
o svých posledních aktivitách, o novinkách v ku-
chyni, a také co chystá p íšt . Sta í, když na jeho 
stránky pošlete svou emailovou adresu, a budete ho 
dostávat také. Sarran je také velmi aktivní na so-
ciálních sítích, má twitterový ú et a na facebooku 
více než t i sta tisíc lajk !

A aby jeho obrázek byl naprosto dokonalý, tak bych 
m l ješt  dodat, že hraje ragby, jak se na n koho, kdo 
je z Toulouse, sluší a pat í. Ale bez ohledu na všech-
no, co vytvá í kolem sebe, je nutné se vrátit k tomu 
základnímu – ve e e v jeho restauraci je opravdovým 
zážitkem. A osobní setkání s ním také. Pak také m -
žete posoudit, zdali Sarran i zblízka opravdu vypadá 
jako Mel Gibson, jak tu všichni tvrdí. 
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 Pierre Colin byl vyhlášen pr -
vodcem Gault Millau nejlepším so-
mmelierem roku 2016. Pokud tedy 
chcete strávit p íjemný ve er nejen 
s vynikající kuchyní, ale také odpo-
vídajícím vínem, jste v nejlepších 
rukou. Pierre má za sebou zkušenos-
ti z nejlepších restaurací, pracoval 
v Pa íži v Tour d’Argent, George V, 
ale nejvíce vzpomíná na spolupráci 
s Ericem Frechonem v t íhv zdi -
kové restauraci Bristol, ležící v blíz-
kosti Elysejského paláce. Navzdory 
v hlasu místa ale cht l být hlavním 
sommelierem, a proto kývl na na-
bídku Michela Sarrana. „Miluji svou 
práci, v noval jsem jí sv j dosavad-
ní život a nejv tší podíl na mém 
úsp chu má moje žena, která musí 
každý ve er ve e et sama,“ reago-

val na ocen ní Colin, a zárove  na-
zna il, jak náro ná jeho profese je. 

Na vinném lístku najdete zajímavá 
vína z regionu Languedoc a nedale-
kého Bordeaux, ale na první pohled 
je znát, že s víny pracuje špi kový 
sommelier, který klade velký d raz 
na párování, nebojí se experimen-
tovat a hledá stále nové cesty. V bí-
lých vínech vás nepochybn  zaujme 
Domaine du Pas de l’Escalette „Les 
Clapas“ 2011, což je víno z oblasti 
D’Herault, m žete ochutnat i AOC 
Savennièrs – domaine Patrick Bau-
douin 2010, nechybí pochopiteln  
Chablis 1er Cru – domaine Pattes Loup 
1er Cru „Butteaux“ 2011, ale najdete tu 
i mén  známé Le Clos Saint-Vincent 
„Le Clos“ 2012. V ervených nabízí 
Pierre Colin domaine de Montcalmès 

2010 z Languedocu i Fronton, Châ-
teau Plaisance „Alabets“ 2011 a zají-
mavé je i Domaine Jamet 2010 – Côte 
Rotie. Je prost  znát, že jste v restau-
raci, kde sommelier o vín  p emýšlí. 
A potvrzuje to i výb r bublinek – jis-
t , pro nejv tší fajnšmekry tu jsou 
Louis Roederer „Cristal“ 2004 nebo 
Dom Perignon 2002, ale jinak m žete 
ochutnat Eloquence Extra-Brut Grand 
Cru od Jeana Louise Vergnona i Pe-
net-Chardonnet „Extra-Brut Grand 
Cru“ 2007. A to nejsou z Champagne 
úpln  nejznám jší vína. 

Text :  Jan Šmíd
Foto:  Jean-Jacques Gelbar t
www.jansmid.cz

@jansmidcro

Jan Šmíd 
Jan Šmíd je zpravodajem eského rozhla-
su ve Francii a je autorem ady knih o fran-
couzských regionech – nap . Obrázky 
z Burgundska, Bretan , Pa íže i Cham-
pagne. S eskou televizí spolupracuje 

na po adech Objektiv i Post ehy odjinud. 
V letech 1991–98 byl zpravodajem es-
kého rozhlasu v USA. Miluje gastronomii, 
jeho oblíbené bílé víno je Chablis, ervené 
Crozes-Hermitage. Nakupovat nejradši 
chodí na trh Place Monge v Pa íži. Své 
knihy píše v kavárn  La Contrescarpe.
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 ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
 nelze s klidným můžete vyzkoušet doporučujeme navštívit skvělé, nenechte si ujít ve všech směrech 
 svědomím doporučit    výjimečné

Monsieur Duchemin

V Praze na Malé Stran  na Maltézském 
nám stí je restaurant U Malí . Byl 
slavný ve st edov ku, za první repub-

liky i b hem komunistické éry. Po privatizaci 
n kolikrát zm nil majitele, naposledy p ed 
n kolika m síci. Proto jsme se cht li podívat, 
co se zm nilo a jaká je U Malí  atmosféra. 
Ud lali jsme si tedy rezervaci a vyrazili jsme 
vst íc historii i novým zážitk m. 

D m zvaný dnes U Malí  byl postaven 
v patnáctém století na hradb  p ed maltézským 
klášterem, který dal jméno i nám stí. Roku 
1543 byl d m prodán malí i Šicovi a od té 
doby se jmenuje U Malí , proto onen letopo-
et v názvu podniku. Jedním z pravidelných 

návšt vník  prý byl i císa  Rudolf II. Poslední 
p estavba prob hla v letech 1936 a 37 a z této 
doby pochází i fresky, které jako dominanta 
zdobí klenuté stropy a zdi. Hned u vstupu vítá 
návšt vníky bar, táhnoucí se po levé stran , 
za nímž se po obou stranách vstupuje do jídel-
ních sál . Vysoké koberce kryjí podlahy, na ku-
latých stolech, pokrytých b lostnými ubrusy 
a plát nými ubrousky, zá í st íbrné p íbory 
a nalešt né sklenky. U stol  jsou pohodlná zá-
mecká d ev ná k esla s krémovým polstrová-
ním. Vylešt né tmavé d evo se pak opakuje 
v nízkém obložení zdí a centrálního sloupu, 
který nese klenby, i v zabudovaných sk íních 
na víno. V každé místnosti je i pískovcem ob-
ložený krb, který, a  elektrický, dotvá í poho-
dovou atmosféru. Jediná výtka pat í osv tlení, 
které není slad no do jedné barvy tak, aby si 
lustry, stojací lampy a sví ky na stolech vzá-
jemn  nekonkurovaly r znou „teplotou“ sv t-
la. Restaurant je zcela pochopiteln  neku ácký.

Menu U Malí  nabízí à la carte šest p ed-
krm , šest hlavních jídel plus rybu dne a p t 
p edkrm . Mimo to mohou hosté využít na-
bídku denního menu, které je obm ováno 
v týdenních intervalech, nebo ty chodové 
„Bohemia menu“ i šestichodové „Exclu-
sive menu“. My tentokrát vybírali à la carte, 
p i emž jsme se ídili doporu ením ochotné-

ho personálu. Jako pozdrav z kuchyn  p išel 
hov zí tartar s k upavým chlebovým chip-
sem, který nás naladil na další chody. Nejprve 
hum í bisque s hum ím masem a šafránovou 
majonézou, který nám p ipadal p íliš koncent-
rovaný, a tedy trochu naho klý, ani dochucení 
celkov  nebylo dokonalé. O t ídu lepší byly 
mušle svatého Jakuba se zelenou o kou, er-
ným ko enem a kaviárem Gorbuscha. Správn  
upe ené masité mušle výborn  doprovázela al 
dente uva ená o ka a ladily s erným ko e-
nem ope eným do karamelova. Jeden z vr-
chol  ve era! Jako hlavní chod jsme objednali 
bramborové gnocchi s erným lanýžem, man-
goldem a sýrem Pecorino. Vynikající, krémo-
vý a sytý chod s typickou zemitou v ní lanýže. 
Druhý hlavní chod k vyzkoušení byla kou em 
bylin prouzená vep ová panenka s kroketou 
z vep ového boku s krémovou dýní a resto-
vanou zeleninou, maso upravené „sous vide“ 
se š avnatými kroketkami dob e ladilo s na-
sládlým dý ovým pyré. Mezi dezerty jsme 
si nenechali ujít tvarohové knedlí ky pln né 
švestkami s rumovou omá kou, které byly do-
pln ny lesním ovocem, a  ambované jahody 
likérem Grand Marnier s krémem Chantilly. 
Na krásném  ambovacím stolku zaplály oh-
n m a vo avý likér spolu s máslem a pome-
ran ovou š ávou vytvo il lahodnou omá ku.

 Vinný lístek U Malí  je jedním slovem per-
fektní. Nabízí p es dv  stovky etiket, z velké v t-
šiny z Francie, dopln né o vína tuzemská, italská 

a špan lská. Úctyhodná je kolekce ervených 
Bordeaux v ro nících, kdy jsou láhve už p ipra-
veny k pití. Také ocen ní p edevším velkých vín 
je férové. My jsme za ali aperitivem – italským 
suchým bylinným vermutem Del Professore, 
který jsme neznali a který si restaurace sama do-
váží. K jídl m jsme pak s pomocí sommeliera 
napárovali sklenky vín. K mušlím Chablis 2014, 
bez sudu, lehké a minerální a k bisque Chablis 
cuvée Grains dorés, výb r hrozn  ze zralejšího 
ro níku 2012, pln jší a expresivní. Ob  vína po-
cházela z vina ství Garnier&  ls. K lanýžovým 
nok m ladilo bílé Bourgogne Château de Ci-
teaux 2013 od Philippa Bouzereau, panenku do-
plnilo Château Canon 2011, ne ovšem ono slav-
né cru classé ze Saint-Émilionu, ale jeho mén  
známé, stejnojmenné víno z AOC Fronsac. 
Všechna vína byla podávána v pat i né teplot  
a do správných typ  sklenic.

U Malí  dostanete výborný, profesionální 
a fundovaný servis, dobré, n kdy velmi dobré 
jídlo z dobrých surovin, klasického vzez e-
ní a chuti bez módních výst elk . Prost edí 
na vás dýchne atmosférou klasických fran-
couzských restaurací z doby p elomu století. 
Zvláštní pozornost si zasluhuje luxusní inven-
tá , který nemalou m rou p ispívá k atmosfé-
e ve era. Restaurace celkov  není levná, ale 

taková ani nemá a nechce být. Za vynaložené 
peníze hosté dostanou odpovídající protihod-
notu. Doporu ujeme.

✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Výb r z MENUVýb r z MENU 
Mušle . . . . . . . . . . . . . . 350,-
Mušle . . . . . . . . . . . . . . 350,-Gnoc hi s a ž m . . .  540,-
Gnoc hi s a ž m . . .  540,-Pa k  . . . . . . . . . . . . . 590,-
Pa k  . . . . . . . . . . . . . 590,-J ody  a va é . . . . 350,-
J ody  a va é . . . . 350,-Tva é í y . . . . 2 0,-
Tva é í y . . . . 2 0,-

Maltézské nám stí 11, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Tel.: +420 257 211 014, www.umaliru1543.com
Otev eno: denn  11:30 – 24:00

Hodnotitelé restaurací časopisu WINE & Degustation jsou vášniví gurmáni a milovníci vína. Na těchto stránkách 
vám tedy anonymně, skryti za karikaturou oblíbeného guru pana Duchemina, přinášejí postřehy a doporučení 
na restaurace z domova i ze zajímavých světových gurmánských destinací. Jsme kritičtí, ale maximálně objektivní, 
víme, že je jednoduché něco pohanět, ale těžké něco dobrého vybudovat. Nedávno v Praze otevřeli dvě nové re-
staurace s vysokými ambicemi. Vydali jsme se tedy podívat, co tyto dvě novinky na pražské kulinární scéně nabízí.

 
Úroveň vinného lístku. 
Nejde jen o rozsah, ale i o roz-
třídění, výběr vinařů, zralost 
ročníků, výběr skla, celkový 
koncept a férové ceny. 

 
Čistotu, atmosféru a úroveň obsluhy. 
Restaurace nejsou stejné úrovně, proto 
u nás najdete u všech hodnocení ozna-
čení piktogramem, jejichž vysvětlní na-
leznete níže.

Co hodnotíme?
Kvalitu jídla. 
Je jedno, jestli jde o pečený bůček, nebo kaviár, 
vše může být skvělé, nebo zcela odporné. Důle-
žité je i to, jestli kuchař opravdu vaří, nebo jen 
krájí a klade na talíř dobré suroviny.

HODNOCENÍ:
Jídlo ✮ ✮ ✮
Víno ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Obsluha ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Atmosféra  ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita ✮ ✮ ✮

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮ ✮
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Velmi nat šeni jsme se tentokrát vy-
dali do nové restaurace Next door, 
jejíž koncept pochází od známé 

postavy eské gastronomie Zde ka Pohl-
reicha. Oby ejn  necháváme podnik m 
o n co delší dobu na rozjezd, ale tady jsme 
nemohli odolat. Ud lali jsme si rezervaci 
a vyrazili s o ekáváním nejvyšším.

Next door se nachází v nov  zrekonstru-
ovaném dom  ve Zlatnické ulici v Praze 1, 
kousek od Masarykova nádraží. Už velké 
sklen né dve e se zá ícími sv tly zvou 
dovnit . U vstupu je malý pultík s rezer-
va ní knihou, kde se host  ujme ochotný 
personál. Podnik je krémov  sv tlý, s vy-
sokými stropy, lemovanými bohatými 
vícevrstvými fabiony, a je vyzdoben fres-
kami. Jídelní sál je vitrínami a policemi 
rozd len na t i ásti. První z nich vévodí 
chlazená sk í , plná lákavých zákusk , 
a vybízí k posezení u kávy, ve druhé na-
jdeme klasické restaura ní posezení a t etí 
se nachází pod atriovou st echou ve st edu 
budovy. Celou jednu delší stranu poslední, 
nejv tší ásti podniku pak lemuje otev ená 
kuchyn  s n kolika sekcemi v etn  cuk-
rárny a vý epního pultu s nápoji. Zde jsou 
cihlové zdi, zabudované chladicí sk ín  
na víno a kazetový strop. Hosté mohou 
sed t na pohodlných polstrovaných lavi-
cích, stoly s vy ezávanými podstavci jsou, 
stejn  jako k esílka, ze sv tlého d eva. 
Na stolech jsou založeny b lostné plát -
né ubrousky, souprava p íbor  a sklenky 
na minerálku. Zvláštní zmínku si zaslouží 
osv tlení, teplé a dostate n  jasné, tak aby 
hosté vid li na svoje jídlo i sami na sebe, 
a p itom ne ostré a osl ující. Obstarávají je 
velká elegantní svítidla s ocelovými rame-
ny a sv tle žlutými cylindry. St na, v níž 
je pr hled a pracovní plocha kuchyn , je 
obložena d evem a barevnými porceláno-
vými dlaždicemi.

Next door má podtitul – první eské 
bistro – a pohled do jídelního lístku tato 
slova podtrhuje, jakkoliv je podnik tla en 
výš p íjemným a propracovaným interi-
érem. M žete v n m zahájit den snídaní 
s nabídkou nejen vaje ných jídel v etn  
legendárních vajec Benedikt, nebo si dát 

rychlý ob d. Nás však zajímalo nejvíce à 
la carte menu, ze kterého jsme tedy vy-
bírali chody naší ve e e. Šest p edkrm , 
dv  polévky, saláty, sendvi e a t i lákavé 
vegetariánské chody, dále sedm hlav-
ních jídel, šest specialit a n kolik p íloh. 
My jsme jako p edkrm vybrali terinku 
z krevet s okurkovou salsou, mozaiku 
masa z krevet rozloženou na kosti kách 
ochucené zahradní okurky a dopln nou 
o okurkovo-bylinkovou p nu a n kolik 
kapek olivového oleje. Osv žující a lehký 
chod, kterému by ovšem slušelo ješt  pár 
kapek citronu. Druhým talí em bylo car-
paccio z telecí hlavy s erstvým k enem 
a výhonky chmele, výborný chod, kde se 
nasládlost dresinku snoubila s „lepkavou“ 
chutí masa z hlavy. Jako hlavní chod jsme 
objednali telecí kýtu s h íbkovou omá -
kou a petrželovým knedlíkem a drš ky 
na uzené paprice s pražskou šunkou a ma-
joránkovou buchtou. Telecí bylo dor -
žova, obklopené omá kou s intenzivní 
chutí h ib , lehký knedlík se jen rozpadal, 
drš ky byly správn  dochucené, m ly 
šmrnc uzené papriky a moc se k nim ho-
dila p íloha z klasického t sta na buchty 
ovon ná majoránkou. Hlavní chody nám 
p išly o t ídu výše než p edkrmy. Menu 
jsme uzav eli dv ma dezerty, okoládo-
vým dome s viš ovou náplní s mandlemi 
a hoblinou ho ké okolády a v trníkem, 
jehož korpus z odpalovaného t sta byl 
napln n arašídovým krémem a zdoben 
arašídovou polevou oproti klasické verzi 
s karamelovým krémem a cukrovou po-
levou. Oba dezerty byly také moc dobré. 

Vinný lístek v Next door ítá více než 
sto položek z tuzemska (nejen Moravy, ale 
i z eských oblastí), z Rakouska, N mec-
ka, Francie, Itálie a také nezvykle za Slo-
venska, a hlavn  s výb rem suchých vín 
ma arských. Systém Vinojet, chránící 
otev ené láhve p ed oxidací, dovoluje so-
mmelier m v Next door širokou nabídku 
rozlévaných vín, v etn  šampa ského. 
My jsme si k p edkrm m zvolili doporu-
ený Furmint, suchou variantu z oblasti 

Tokaje z vina ství Sauska, a osv žující 
falcký Riesling z historického vina ství 
Müller-Catoir. K hlavním jídl m jsme, 
vzhledem k recept m, sáhli po rakouském 
Veltlineru z Wachau, v kvalit  Steinfeder 
z vina ství Franz Hirtzberger. Vína byla 
podávána v pat i né teplot  a v odpovída-
jícím typu sklenek.

V Next door se velmi dob e va í, surovi-
ny jsou kvalitní, recepty p vodní a všech-
ny jejich kombinace dávají dokonalý 
smysl. Prost edí je krásné, architektonicky 
propracované a p sobí p íjemn , v et-
n  dokonalého osv tlení. Servis je milý, 
rychlý a p es lehké zmatky na dosud ne-
vyšlapaných cestách je p íjemný a zjevn  
hrdý na to, kde pracuje. Vinný lístek uspo-
kojí i náro né znalce, vybere si opravdu 
každý. Za protihodnotu, kterou vám Next 
door nabízí, jsou ceny ur it  odpovídající. 
Držíme palce a doporu ujeme. 

HODNOCENÍ:
Jídlo ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Víno ✮ ✮ ✮ ✮
Obsluha ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Atmosféra  ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Brasserie – Trattorie 
Hodnotíme úroveň vaření, obědové 
menu, jednoduchost, poměr ceny a kvali-
ty. Body navíc dáváme za styl, nápaditost 
a vybavení kvalitním inventářem. Nestr-
háváme body za neformální obsluhu, po-
kud vše dostaneme tak, jak má být.

Restaurant gastronomique neboli fi ne dining 
Hodnotíme použití vzácných surovin, pokud se již používají, musí být ty nejkva-
litnější, tedy ne čínské lanýže nebo mražené mušle. Za vysoké ceny máme právo 
na špičkové sklo a inventář, chceme vidět originální přístup – tedy rukopis šéfku-
chaře, který musí umět komunikovat s lidmi. Obsluha musí splňovat nejvyšší stan-
dardy ve znalostech a jazykové vybavenosti. Očekáváme vysokou úroveň vinného 
lístku, schopnost sestavit degustační menu a vybrat k němu odpovídající vína. 

degustat ion

Next door (by Imperial), Zlatnická 3, 110 00 Praha 1, Tel. : +420 295 563 440, www.next-door.cz
Otev eno denn  07–23 hod.

Next door
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Výb r z MENUVýb r z MENU 
T k  ty . . . . . . 50,-
T k  ty . . . . . . 50,-T l  av  . . . . . . . . . . 195,-
T l  av  . . . . . . . . . . 195,-D ´ y  

50,-
D ´ y  

50,-T l   n h ká   365,-
T l   n h ká   365,-De e    

1 5,-
De e    

1 5,-S l k  n   1 5,-
S l k  n   1 5,-GV Hi  b g r   945,-
GV Hi  b g r   945,-
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publ ikace

Ve vina ství Sádek v Jarom ické kotlin  (pod-
oblast Znojemská) byla pok t na další z velmi 
pot ebných a žádaných publikací, tentokrát 

pod názvem Réva vinná pro malop stitele. Díky po i-
nu vydavatelství Agriprint a podpo e Vina ského fondu 
tak vychází publikace ur ená p edevším malovina m, 
kte í p edstavují jen malou ást „našeho 20 000hekta-
rového vina ského sv ta“. Je napsána našimi p ední-
mi odborníky (prof. ing. Pavlem Pavlouškem, Ph.D., 
ing. Lubomírem Lampí em, Ph.D., ing. Františkem 
Muškou, Ph.D. a ing. Ivo Kotrlem) tak, aby ji mohli 
velmi dob e použít malovina i, drobní p stitelé i b žní 
zahrádká i. Jednotlivé práce ve vinici jsou p edstaveny 
s ohledem na stále p evažující podíl ru ní práce tak, 
jak vyžadují každoro ní cyklické agrotechnické zása-
hy. Díky erudici autor  si m že být každý jist, že kniha 
zárove  nabízí nové poznatky získané jako výsledky 
pokus  a výzkum  již ov ených v praxi. Krok za kro-
kem, kapitolu po kapitole, je tená  veden od správné-
ho výb ru odr dy p es p ípravu stanovišt  a výsadbu 
vinice, ukázky nejd ležit jších p stitelských tvar  a je-
jich ošet ování až k ošet ování p dy ve vinici a ochran  
p ed r znými chorobami a šk dci. Kniha je i ur itým 
pod kováním malovina m, kte í jsou asto p ímo 
osvícenými sb rateli odr d, pokusníky ve svých ma-
lých vinicích a kte í jako lidé zvídaví ve svých vina -
ských obcích sdílí pot ebné informace s dalšími zájem-
ci o p stování révy vinné. 

P estože je tato nová „u ebnice“ v nována malovi-
na m, bude vzhledem k pojetí – p ehlednosti a sro-
zumitelnosti – p ínosem i pro ty, kte í se vínu snaží 
jen lépe porozum t. I jen proto, že stále ast ji slyší, že 
víno, které jim tak chutná ve sklenici, se rodí již ve vi-
nici. A je dobré n co v d t také o ní!

Vinice se od ly do podzimního hávu a vina ské stezky již 
jen v náznaku p ipomínají množství letních návšt vník , 
kte í se rozhodli poznat krásy jednotlivých vina ských 

oblastí, ale i ochutnat víno zdejších vinic. Trochu prázdninového 
tepla a zážitk  (víno si musíte obstarat již sami) nabízí s podpo-
rou Vina ského fondu nová publikace z nakladatelství Albatros 
(www.albatrosmedia.cz). Je to 1 200 km na 11 trasách, a hlavn  
nespo etn  zážitk , které nabízejí roviny Znojemské pahorkati-
ny, zvln ná náru  Modrých hor, bílá stoupání mezi vinohrady 
na svazích Pálavy, zalesn né svahy Ch ib … Všemi t mito mís-
ty vedou cesty kolem hrad , zámk , kostel , kaplí a Božích muk 
do vinic a malebných sklepních uli ek, jaké nám m že závid t 
celý sv t. Když ješt  p idáte cedulku „Cyklisté vítáni“ nebo 
stejn  p ív tivé ozna ení dokládající certi  kaci služeb vina ské 
turistiky, pak se s novým pr vodcem v ruce jist  snadno rozhod-
nete, jak naložit s p íštími volnými dny. Každá z jednotlivých 
kapitol – v novaných vina ským podoblastem – je dopln na 
srozumitelnou mapkou a podrobným popisem trati se vším, co 
je dobré v d t: kam zajet, kde ochutnat víno, kde se dob e na-
jíst, p ípadn  se uložit na nocleh. N kte í si však pot ebují nejen 
užívat a p ijímat, ale cht jí i n jaké výkony odevzdávat: pro ty 
jsou navrženy náro n jší trat  a cesty i za hranice R. Proto jsou 
podobn  vy erpávajícím zp sobem p edstaveny i vina ské regi-
ony naších soused : na Slovensku to je region Záho í a Skalická 
vinná cesta, v Rakousku pak cesty krajem veltlínu (vina ské stez-
ky západního Weinviertelu). Všechny asové údaje pat í k roku 
vydání tohoto pr vodce (2016), ale v každé kapitole, na každé 
jednotlivé vina ské stezce je dost informací, které umož ují „ka-
lendá  akcí“ jednoduše aktualizovat i pro roky následující, kdy se 
op t vydáte za vínem jižní Moravy. 

RÉVA VINNÁ 
PRO MALOPĚSTITELE
Pavel Pavloušek, Lubomír Lampíř 
a kolektiv

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY 
(PRŮVODCE NEJEN PRO CYKLISTY)
Vladimír Vecheta
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Diář

Snad každý z nás již zažil na cestách po sv t  
pokušení ochutnat n co z toho, co nabízí ulice. 
V tomto p ípad  není slovo „ulice“ myšleno ni-

jak hanliv  – naopak: velmi asto slyšíme, že mnohde 
je ulice místo, kde najdete skute né srdce místní ku-
chyn . A to srdce tepe mezi podivnými vozíky, pánve-
mi, voní d evem a kolem n j hlu í davy „spolustolov-
ník “. Jedno takové setkání popisuje v p edmluv  Tom 
Parker Bowles: „Mn  se to stalo poprvé skoro p ed 
20 lety v ošklivé postranní ulici v bangkocké tvrti Pat-
pong...“ Po velmi expresivním popisu místa pak kon í 
s tím, že ochutnal z polystyrenového tácku jídlo, jaké 
nikdy p ed tím nejedl: bylo úžasné, ízné a dokonale 
vyvážené, n co, co vzk ísí víru v život, lásku… M li 
bychom ješt  dodat, že pak p išel náraz chilli, až se 
mu o i zaplavily slzami a ztratil možnost mluvit. Když 
se jej pak majitelka pultíku zeptala, zdali mu chutnalo, 
dokázal jen zamumlat: „Sakra, ano!“

To je jen malé ochutnání z textu lov ka, kterému se 
pouli ní jídlo stalo p ímo posedlostí. Tady se neroz-
dávají michelinské hv zdy, ale zato tu poznáte život 
zem , jak vám jej nenabídne žádná z velkých restaura-
cí. Proto je opravdovým zážitkem vydat se spolu s tak 
zapálenými autory do sv ta, kde eká podle jejich slov 
gastronomická blaženost. 

V podtitulu knihy „z dílny“ Lonely Planet (Naklada-
telství Svojtka&Co., www.svojtka.cz) jsou také slova: 
kde je najdete a jak se p ipravují. To znamená, že kniha 
nejenže napoví, kde na svých cestách najdete ta nej-
lepší jídla z ulice, ale nabídne i stovku autentických 
recept  s jednoduchým a srozumitelným návodem 
na jejich perfektní p ípravu. K tomu je samoz ejm  
p i azen i slovní ek exotických ingrediencí s radami, 
jak je jednoduše nahradit. 

A rada autor  nakonec: Najd te si tam na ulici rušný 
stánek, sledujte, co si místní lidé objednávají, a když se 
dostanete dop edu, jen se usmívejte a ukazujte. Jediná 
fráze, kterou pot ebujete, je „D kuji vám.“.  

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ 
STREET FOOD 
(Kolektiv kulinárních redaktorů 
celého světa)

 ✔ 21. 10. – 26. 11.
eský Krumlov – Festival vína eský Krumlov.  Domácí i za-

hrani ní vína, nejen lokální gastronomické speciality a setkání se 
znalci vína v jedine ných kulisách historického m sta. 
www.festivalvinack.cz

✔ 11. 11. 
Brno – Svatomartinský košt. Vina ský fond každoro n  po ádá 
tradi ní Svatomartinský košt na brn nském nám stí Svobody. 
www.wineofczechrepublic.cz
Kyjov – Otevírání Svatomartinských vín. P ibližn  35–40 
vzork  od 12–15 vina  z Kyjova a okolí. Zajišt no ob erstvení 
i skleni ka s logem sv. Martina. navratil@kyjovskavinoteka.cz
Karlštejn – Slavnost Svatomartinských vín v Karlštejn . Ochut-
návka Svatomartinských vín za doprovodu cimbálové muziky. 
www.karlstejnske-vinobrani.cz
Olomouc – Svatomartinská Olomouc. M sto Olomouc se 
p ipojí k oslavám Svatomartinských vín a otev e první láhve 
k ochutnání 11. 11. v 11 hodin. www.olomoucka-vinna.cz

ejkovice – Svatomartinská vína 2016 v ejkovicích. Ochut-
návka Svatomartinských a mladých vín od 27 ejkovických 
vina . www.vinozcejkovic.cz
Ústí nad Labem – Svatomartinské víno 2016. Oslavy a degu-
stace Svatomartinského vína, po ádané organizátorem výstavy 
Vina ské Litom ice. www.ortopedicke-centrum.cz
Dobšice – Sv cení martinských vín. P íjezd sv. Martina na bílém 
koni a ochutnávka mladých vín dobšických vina .
www.vinari.dobsice.cz
Litom ice – Žehnání Svatomartinským vín m. Ochutnávka vín 
spolu s tradi ními Svatomartinskými pochutinami a ob erstve-
ním. www.hradlitomerice.cz

✔ 11. 11. – 20. 11.
Mikulov – Svatomartinský Mikulov. Dny husích specialit, 
mladých a Svatomartinských vín, jarmarku, divadla a zp ístup-
n ných památek. www.mikulov.cz

✔ 12. 11.
Praha – Letenská husa a Košt Svatomartinského vína. Tradi ní 
slavnost spojená s prezentacemi, degustacemi a prodejem Svato-
martinských a mladých vín. www.nzm.cz
Hustope e – Oslava Svatomartinských vín a husí. Ochutnávka 
Svatomartinských vín a husy v doprovodu cimbálové muziky 
s emeslným jarmarkem. www.hustopece.cz
Bzenec – Bzenecké Svatomartinské slavnosti. Ochutnávka mla-
dých i ro níkových vín z Bzenecké oblasti a nabídka svatomar-
tinského menu. www.bzenec.cz
Velké Pavlovice – Svatomartinské otev ené sklepy. Svatomar-
tinská a mladá vína, svatomartinská husa, zabíja kové speciality 
a ve erní beseda u cimbálu. www.vinozvelkychpavlovic.cz
Praha - Svatomartinské slavnosti a pe ená husa na Náplavce 
2016. Vína od 25 vina , pe ená husa a doprovodný hudební 
program. www.svatomartinskeslavnosti.cz

✔ 12. 11. – 13. 11.
Hovorany – Festival Sv. Martin na Hovoransku. Sklepy otev e 
13 vina . K ochutnání budou nejen mladá vína za doprovodu 
lokálních specialit. www.vinozhovoran.cz

✔ 24. 11.
Praha – tvrtky v Restu. Brunello a další vína z Montalcina 
v doprovodu toskánských jídel. Italská kuchyn , snoubená 
s osv d enými víny pana Chovana. www.chovan.cz

✔ 26. 11.
Pavlov – Den otev ených sklep  v Pavlov  2016. Otev eno bude 
p ibližn  12 pavlovských sklep  a obecní vinotéka. 
www.otevrene-sklepy-pavlov.cz
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kaleidoskop

Radost Martina (11. 11.) je husa a džbán vína.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

CERASON 
ervená odr da, vyšlecht ná prof. Vilémem 

Krausem (výrobce: Zahradnická fakulta v Lednici 
Mendelovy univerzity v Brn )

PODIVNÉ SLŮVKO:

1. Velká Británie
2. ína
3. Kanada
4. Spojené státy americké
5. Hongkong

Země s největším počtem absolventů 
WSET – Wine & Spirit Education Trust 
(k 31. 7. 2016 celkově 72 171)

PĚT NEJ...

Hamburgische Bürgerschaft, 
zemský parlament Svo-
bodného hanzovního m s-

ta Hamburk, nabízí o  ciálním ná-
všt vám parlamentu jako dar vína 
z vlastní vinice. Víno je unikátní již 
tím, že pochází z hrozn  malé vi-
nice nad Labem, která je ozna ena 
jako nejsevern jší a také nejníže po-
ložená v N mecku. Navíc na skli-
ze  sta í prý jen jeden lov k, a to 
p edsedkyn  parlamentu paní Carola Veit. Na obrázku je spolu s vina em 
Fritzem Currlem ze Stuttgartu, který se o dar sdružení Stuttgarter Weindor-
fes (vysazení sazenic odr d Regent a Phoenix) postaral. Víno, asi 50 láhví 
„z rukou paní p edsedkyn “, nelze pochopiteln  zakoupit, mohou se z n j 
pot šit vskutku jen vybraní hosté Hamburku.

V hlavním m st  ínské provincie Ku-
ej- ou se konala 6. mezinárodní vý-
stava alkoholických nápoj , kde byla 

nabízena vína od dvou tisíc vystavovatel , 
z nichž sedm set bylo zahrani ních. Na pozvá-
ní ínských vládních orgán  se výstavy ú ast-
nil i Jean-Marie Aurand (na obr.), generální e-
ditel Mezinárodní organizace pro révu a víno 
(OIV), který nabídl svoji úsp šnou p ednášku 
o situaci a trendech vina ského pr myslu, 
kde mimo jiné upozornil na rostoucí vliv ín-
ské produkce i konzumace vína. P edm tem 
jednání byly i vyhlídky na p istoupení íny 
k OIV – ína není lenským státem, nemá 
ani statut pozorovatele. Mnohé napovídá i to, 
že OIV v prosinci lo ského roku zve ejnila 
p eklad svého Sborníku mezinárodních analy-
tických metod vína a moštu do ínštiny. Do-
dejme, že Sborník je pro lenské zem  OIV 
doporu ený a zem  EU tyto metody p ejaly 
do svých vina ských legislativ.

Čína v OIV?

z
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Předsedkyně 
parlamentu ve vinici

Podle zprávy EUIPO (Ú ad Evropské unie pro duševní vlastnictví) p ed-
stavuje výroba pad laných vín a lihovin pro ekonomiku Evropské unie 
ztrátu 1,3 miliardy eur ro n . Jinými slovy: každý rok pocházejí 4,4 % 

maloobchodního prodeje lihovin a 2,3 % prodeje vín z nelegálních zdroj . To 
jsou nezaplacené dan  z p íjmu  rem i osob, sociální p ísp vky, da  z p idané 
hodnoty a spot ební dan . Pr zkum mimo jiné tvrdí, že tato nelegální výro-
ba znamená pro EU p ímou ztrátu 4 800 pracovních míst, protože producenti 
nelegálního alkoholu zam stnávají mén  lidí než v b žných provozech. V d -
sledku pad lání také evropská ekonomi-
ka ztrácí další tisíce míst v zem d lství 
a zpracovatelském pr myslu. Zpráva 
bohužel neuvádí, v em jsou výrobci ne-
legálního alkoholu produktivn jší a pro  
nepot ebují tolik pracovník  jako produ-
centi platící dan . Je však jisté, že pot e-
bují mén  ú etních, da ových poradc  
a právník  a mezi „ztracenými“ pracov-
ními místy to budou i ta na  nan ních 
ú adech a celních správách.

Obchod s padělaným 
alkoholem

100 |  WINE & Degustat ion110110110000000000000000000000001001110101010000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIIIIIIIWWWWWWWWWWIIWWWWWWWWIIIWWWWWWWWIWIWIIIIIWWWWWWWWWWWWWWIWIIIIIIWWWWWWWWWWWWWIIIWIWWWWWWWWWWWWWWWWWIIWIWIWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIIIIWWWWWWWWWWWWWIIIIIIWWWWWWWWWWWWWWWIIWIIWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIIIIIWWWWWWWWWIIWWWWWWWWWWWWIWIIIWWWWWWWWWIIWWWWWWWWWIIIWWWWWIIWWWWIWWWWWIWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW NNNNNNNNENENNNNNNNNENNNNNNENNNNNNNNNN &&&& DDDDegegege usuustatataaatt iiiiit iiiiiiiiiiit it itt it itttt it it it it ittt iiit it iiiit iiittttttt it iittt iiiiiiiiiiiiiit ioooooononononnnnnononnnoonnnnnnnonnnnnnnooonnnnonnnnnnnnoononnnnnnnnnnoonnnnnnoooooonnnnnnnooonnnnnnnnnnoooooooonnnnnnnnnnooonnnnnnnnnnoonnnnnnnooonnnnnnnnnnnooonnnnnnnonnnnnnnonnnnonnnnnoonnnnnnnnnnnnnoooonnnnnn

100-101_Kaleidoskop.indd   Odd1:100 5.11.2016   17:35:38



za vínem

052-59_Cesty za vínem_Sasko_kor.indd   Odd1:52 8.12.2014   8:49:03

Champagne 
Blanc de Noirs 

Grand tes t

GR

T

Blanc de Noirs znamená v podstatě bílé z modrých. Tento typ Champagne 
není zdaleka tak rozšířený jako dnes velmi oblíbené Blanc de Blancs, ačkoli co 

do objemu pěstovaných hroznů v oblasti Champagne Pinot Noir a Meunier nad 
Chardonnay jasně převládá. Především v obcích s Grand Cru vinicemi pro Pinot 

Noir se ale dá najít velké množství skutečně zajímavých Blanc de Noirs. Právě 
proto jsme této kategorii Champagne věnovali i prosincový Grand test. 

060-67_GT Champagne blanc de noirs_kor.indd   Odd1:60 8.12.2014   8:28:29

ýchýchých TT. T. T tententento to to typypypyp ChaChaChampampampap gnegneg
né Blanc dde BlBlancancss, ačkčkačk lioliol coco 
gne Pinot Noir a Meunier nad 
G d C i i i Pi t

Tak popisují sami Chilané svoji zemi. Jiní, ti z venku, často mluví o Chile jako 

o výkladní skříni Jižní Ameriky či Bordeaux jižních vinařských oblastí. Obě stra-

ny mají na mysli především úspěch – politický, hospodářský i kulturní. 

Tato lichotivá charakteristika se týká samozřejmě i vína. Přestože je Chi-

le nejstarší vinařskou zemí na jižní polokouli, Španělé vysadili první keře 

vinné révy již na začátku 16. století, počátek historie moderního chilského 

vinařství se datuje do 80. let 20. století. Paradoxně to jsou léta těžké kri-

ze vinařského průmyslu a následného zhroucení trhu s vínem, které stály 

na počátku dnešního chilského úspěchu.

28 WINE & Degustation
28 WINE & Degustation

Není dlouhá, ale velká

cesty za vínem

Chile
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Poklady sklepní architektury

Klášterní sklepy 9/Lichtenštejnové  

ly to doby  nebývalého

květu a pr ospe rity…

Již v roce 1430 byl pro uložení vinného desátku vybudován sklep odpovídajících 

rozm r , dnes nazývaný Zámecký, s kapacitou více než 600 000 litr .

dobná slova najdeme v kronikách mnohých moravských a českých obcí 

teré patřily k dominiu knížecího rodu Lichtenštejnů. Po více než 700 let je 

dnoho z nejstarších a nejbohatších rakouských a moravských rodů, který si 

ích vybudoval své honosné sídlo, velmi úzce spojen s historií našich zemí. 

vky let jsou Valtice také spojovány s vínem, a tak nás jméno Lichtenštejnů 

de i do úchvatných sklepních prostor nejen na Moravě, ale i v Rakousku 

a ve Vaduzu, hlavním městě dnešního Lichtenštejnského knížectví.
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O vznik obecních kronik, které ten-

to „rozkv t a obecnou prosperitu“ 

zaznamenaly na svých stránkách, 

se zasloužil p edevším nejvyšší eský pur-

krabí hrab  Karel Chotek: dekretem prezí-

dia zemského gubernia bylo od ledna 1836 

na ízeno, aby byly ve všech m stech, vý-

znamn jších obcích a na farních ú adech 

založeny pam tní knihy a kroniky. M ly 

být vedeny pod dohledem p edstavitel  

nad ízených ú ad  a psány v n meckém 

jazyce, povolena byla i latina. První po-

vinností bylo odvolání se na starší kroniky, 

dochované rukopisné i tišt né písemnosti. 

Díky t mto starým kronikám a písemnos-

tem tak m žeme nahlédnout do as , kdy 

Lichtenštejnové p izp sobovali ást zem  

na jihu Moravy svým nejkrásn jším sta-

vebním sn m. Ty napln né sny dnes pat í 

k poklad m zapsaným na Seznam kulturní-

ho a p írodního d dictví UNESCO. Zhruba 

200 km² Lednicko-valtického areálu je 

dnes považováno za nejrozsáhlejší lov -

kem vymodelované území nejen v Evrop , 

ale možná i ve sv t . 

Autor krásné a výpravné publikace Mo-

ravská dominia Liechtenstein  a Dietrich-

stein  Pavel Ju ík v úvodu napsal: „Kva-

litní vzd lání, výborná správa majetku, 

vzorná státní služba, vyt íbený vkus a zna-

lost um ní – to jsou hlavní rysy knížecího 

rodu Liechtenstein …“

Na našich n kolika málo stránkách se 

nem žeme v novat ani jejich vzd lání, 

státní služb , vyt íbenému vkusu a znalos-

ti um ní, ale nabídneme alespo  st ípek, 

který by se mohl vejít do „složky“ nazva-

né „výborná správa majetku“ a je zárove  

názvem celého našeho seriálu o pokladech 

sklepní architektury. 

Ani tyto poklady však nelze p edstavit 

bez alespo  krátkého nahlédnutí do his-

torie našeho vzájemného soužití, na které 

bychom nem li zapomínat již proto, že as 

možná ješt  ukáže, že na tyto tradice m -

žeme navázat. 

PRIMI INTER PARES 

(první mezi sob  rovnými)

Jméno získali Lichtenštejnové podle 

hradu Liechtenstein u rakouského Möd-

lingu, podle rodových tradic však nalé-

zají sv j p vod již v antickém ím . My 

ale p esko íme celá staletí, dovolíme si 

pominout i jméno zakladatele moravsko-

-rakouské v tve Jind icha z Lichtenštejna, 

který za v rné služby králi Václavovi I. 

získal v roce 1249 obec Mikulov, a zasta-

víme se až u jména Karla I. z Lichtenštejna 

(1569-1627). On je považován za zaklada-

tele rodové moci, jemu byla ud lena roku 

1608 hodnost d di ného íšského knížete 

a stal se tak mezi moravskou a dolnora-

kouskou šlechtou „primi inter pares“, tedy 

„prvním mezi sob  rovnými“. Historie mu 

ve spojení s násilnou rekatolizací eských 

zemí po bitv  na Bílé ho e dala pon kud 

tenden ní nálepku „krvavý Lichtenštejn“. 

Je však pravda, že v postavení místodržící-

ho a místokrále v Království eském, kdy 

kon  ska ní komise zabavily majetek více 

než stovky panství, samoz ejm  využil p í-

ležitosti a rodový majetek notn  rozší il. 

O tom, že byl dobrý „organizátor“, sv d-

í i dohoda uzav ená ve Valticích v zá í 

1606. Podle ní bylo v lichtenštejnském 

rodu zavedeno tzv. rodinné sv enectví, 

kdy hlavou rodu nebude pro p íšt  nejstar-

ší žijící mužský len rodu, ale prvorozený 

syn vládnoucí linie. Pavel Ju ík v p ipo-

mínané publikaci Moravská dominia vy-

sv tluje, že instituce sv enectví právn  

zabezpe ovala ned litelnost, neprodejnost 

a nezcizitelnost rodového majetku, držitel 

sv enectví nebyl jeho majitelem, ale pou-

ze doživotním správcem, který m l z vý-

nos  vyplácet apanáže ostatním len m 

rodu. Cílem bylo udržet rodový majetek 

pohromad  a nezmenšovat jej d lením 

mezi jednotlivé leny rodu.

Jak dala historie Karlovi I. z Lichten-

štejna p ívlastek „krvavý“, našli bychom 

i u ostatních p íslušník  rodu zajímavá 

„ohodnocení“, a to slovy jako bojovný, 

dobrotivý, krásný, bohatý, marnotratný, 

rudý apod. Syna Karla I. Karla Eusebia 

(1611-1684) by bylo možno pro jeho zá-

liby v architektu e, um ní, alchymii, cho-

vu koní a veškerém luxusu nazvat v rám-

ci rodu jako „stavitele“. Do sídelního 

m sta Valtic, které se po ztrát  Mikulova 

Znak Lichtenštejn  je dnes jen na etiketách 

vín z Rakouska a Lichtenštejnska.

Jeden z nejstarších a nejbohatších rakouských a moravských 

rod  si ve Valticích vybudoval své honosné sídlo.
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Send Předplatné s.r.o., 
Ve Žlíbku 1800/77 hala A3, 193 00 Praha 9

+420 225 985 225

Pošlete sms ve tvaru PREDPLATNE WINE DEGUSTATION JMENO PRIJMENI ULICE CISLO DOMU PSC MESTO 1, 2 nebo 
3 ROKY (podle toho, na kolik let chcete předplatné objednat) na číslo +420 605 202 115. Cena SMS je běžná dle vašeho tarifu. 
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Nevíte, 
kde koupíte

Praha

?WINE
 Degustation

Vinotéka Bacchus
Dejvická 32, 160 00 Praha 6
Po - Pá 10:00 - 20:00

www.bacchus.cz

102 |  WINE & Degustat ion

wine bar      restaurant      shop

TADY
CHUTNÁ ŽIVOT!
RED Pif 
Betlémská 9, 110 00 Prague 1 

www.redpif.cz ww
w.
ba
nk
av
in
.cz

Vinotéka s nabídkou 
800 druhů vín 

nejen z Moravy 
• stáčená vína
• degustace vín

• dárková balení 
• vinný catering

• dodávky vín do fi rem

Pražská tržnice, hala 28, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

Palackého 8

110 00  Praha 1

zilvar@zilvar.com

+420 724 889 196

www.zilvar.com

VINOTÉKA

ZILVAR

PRODEJ VÍN

prodejní místa asopisu WINE & Degustation
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Čechy

www.vinvin.cz

Moravská 
chu

Prahy
v centru

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

Tel: +420 606 788 878
Haštalská 9 / 110 00 Praha 1 

www.lasartoria.cz

• přímý dovoz vín ze zahraničí
• zásobování hotelů, restaurací a caterringu

• originální a firemní dárky
• sommelierský servis

• poradenství a investice

ENOTECA  A SHOWROOM VINO e CUORE
Adresa: Slavětínská 9, Praha 9, Klánovice

Telefon: +420 725 895 333
www.vinoecuore.cz

Vino e Cuore Váš 

partner ve světě 

špičkových vín

Listopad 2016 |  103

www.sommeliers.cz

dovoz a prodej
exkluzivních čajů,

poradenství,
degustace, školení 

Štefánikova 51, Praha 5
www.bily-jerab.cz

AJOVNA  VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE

Global Wines Shop
Kamenné prodejny s kompletním sortimentem 

www.global-wines.cz
Více než 800 druhů značkových vín z celého světa

Prodejna Smíchov
Karla Engliše 3211/3, Praha 5, tel: 725 013 577

Prodejna Karlín
Sokolovská 100/94, Praha 8, tel: 777 098 668

Prodejna Dejvice
Wuchterlova 18, Praha 6, tel.: 702 177 077

Vinotéka Bacchus
pasáž Atrium, Krkonošská 186 
543 01 Vrchlabí, Po - Čt 10:00 - 19:00
Pá - 10:00 - 23:00, So - 9:00 - 12:00

www.bacchus.cz

Vojtěšská 324, 277 11 Neratovice
tel.: +420 724 858 645 I info@ohms.cz

Prodej MOSELSKÝCH  
RYZLINKŮ a CHAMPAGNE

otevírací doba:
po-so: 16:00 - 01:00

          ne: 16:00 - 23:00
T

tel.: 604 948 446 
info@ustarestudny.cz 
www.ustarestudny.cz

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 - 20.00
So 9.00 - 19.00
Ne 10.00 - 19.00

www.neoluxor.cz
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listujte s námi
www.press.sk

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Šustekova 8

851 04  Bratislava
Slovenská republika

Po-Pá: 7:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
Tel.:  +421 267 201 952
E-mail: pokladna@press.sk

Morava

Slovensko

VINAŘ ROKU 2011 A 2014
www.vinarstvivolarik.cz
info@vinarstvivolarik.cz

Nakupujte pfiímo v eshopu vinafiství. Údolní 5, 602 00 Brno | +420 737 206 161
www.garagewine.cz

Valtice, Náměstí Svobody 16 
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

VINA STVÍ 
JI Í KOPE EK

Vinařství Kopeček - Vinnum Bonum.indd   1 28.11.2014   20:06:40

VinarstviPodHradem

z Klentnice

INDOM
DEGUSTA Í ENOTEKA

Smetanova 17, Brno
  tel.: 541 241 193

WWW.VINDOM.CZ

Internetový obchod s víny z 

Po - So

VÝROBCE MEŠNÍCH VÍN.
PROHLÍDKY A OCHUTNÁVKY 
V HISTORICKÝCH SKLEPÍCH.

Na kopečku 1487, 767 01 Kroměříž
obchod@arcibiskupskevino.cz • www.arcibiskupskevino.cz

Arcibiskupské zámecké.indd   1 22.1.2016   20:08:02

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ

ww
w.
ba
nk
av
in
.cz

Vinotéky s nabídkou cca 1.000 druhů vín
Vinný catering • Dodávky vín do fi rem • Degustace vín

Dárková balení • Cesty za vínem • e-shop

102-105_Vizitky.indd   104 5.11.2016   18:34:09
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Kompletní seznam čísel na www.w-d.cz

Chybí Vám některé vydání ?WINE
 Degustation

Objednat lze na info@w-d.cz

2/16
Grand test – Cava, Frankovka

Vína a odrůdy světa – Francie

Z Čech a Moravy – Půvaby vinařské 
Roudnice

Ze světa vína – Blýská se našim vinařům 
na nizozemském trhu na lepší časy?

Představujeme – Bandol

3/16
Grand test – Cabernet Sauvignon, Merlot 
a jejich cuvée z Nového světa, Pinot Noir

Vína a odrůdy světa – Itálie

Z Čech a Moravy – Tři tváře 
velkopavlovického vinařství

Cesty za vínem – Toskánská 
Anteprima 2016

Představujeme – Volnay

4/16
Grand test – Pinot Grigio, 
VOC Modré hory

Vína a odrůdy světa
Pyrenejský poloostrov

Z Čech a Moravy – Štěpán Maňák
Tvůrce „statečných vín“

Cesty za vínem – Grands Jours 
de Bourgogne 2016

Představujeme – Weinviertel DAC

6/16
Grand test – Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG, Veltlínské 
zelené

Vína a odrůdy světa – Česká republika

Z Čech a Moravy – David Chrápek, 
Mikros je silné pouto

Degustation – WINE Prague 2016

Představujeme – Rieslingy z Pfalzu

10/16
Grand test – Blaufränkisch, 
Ryzlink rýnský VOC Znojmo 2015

Vína a odrůdy světa – Bývalá 
Jugoslávie, Řecko

Z Čech a Moravy – Miroslav

Cesty za vínem – Argentinské „cuyo“

Představujeme – Toro

9/16
Grand test – Échezeaux Grand Cru, 
VOC Valtice

Vína a odrůdy světa – Maďarsko, 
Rumunsko, Bulharsko

Z Čech a Moravy – Klentnice

Degustation – Aliance vinařů V8 vyzdobila 
svými víny Strahovský klášter

Představujeme – Bílé portské

7-8/16
Grand test – Chianti Classico, Rosé

Vína a odrůdy světa – Slovensko

Víno a fotografi e – Jak se fotí víno

Degustation – Bečovský vinný poklad

Představujeme – Francouzské crémanty

5/16
Grand test – Chablis Grand Cru, 
Müller Thurgau

Vína a odrůdy světa – Západní Evropa

Z Čech a Moravy – Tomáš Vican
Dobrý „nultý“ ročník

Ze světa vína – Bordeaux En Primeur

Představujeme – Sardinie

Starsi_cisla 11_2016.indd   Odd1:92 30.10.2016   16:45:41
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Z příštího čísla

Vína a odrůdy světa – Severní a Jižní 
Amerika

Grand test Champagne Brut NV

V posledním díle našeho seriálu cest za sv tovými od-
r dami a regionální gastronomií se vypravíme za oceán, 
na americké kontinenty. Podíváme se do USA, ale také 
do Chile, Argentiny, Brazílie a dalších stát . Zam íme se 
na zdejší klasické modré odr dy Zinfandel, Malbec, Tan-
nat, Carmenére, ale i bílé odr dy Torrontés i Concorde 
a mnoho dalších. Vypravíme se i za sladkými kanadskými 
víny z odr dy Vidal. Zmíníme samoz ejm  i typické pokr-
my jednotlivých stát  a gastronomické zajímavosti.  

Champagne je synonymem luxusu, noblesy a dokonalos-
ti. Nejdokonalejší, absolutní symbol sv tových šumivých 
vín. Kategorie Brut Non Vintage je pak symbolem každé-
ho šampa ského domu. Je jejich nejd ležit jším komer -
ním artiklem a ur uje jejich styl. Každý vina  z Champ-
agne vám také ekne, že vyrobit skv lé prestižní cuvée i 
ro níkové víno je v podstat  jednoduché a vše záleží spíše 
na p írodních podmínkách. Ale základní Brut Non Vin-
tage je tím pravým mistrovstvím jejich práce. M l by totiž 
chutnat stále stejn , a  si láhev koupíte kdekoli a kdykoli.  
A práv  tato vína se utkají ve váno ním testu.

Průvodce
nejlepšími 

víny ČR

Za novými hvězdami 
do údolí řeky Douro

eknete-li víno z Portugalska, mnoho lidí si i dnes stále 
p edstaví p edevším Portské a nádherné údolí eky Dou-
ro. Oblast Douro v posledních letech zažívá obrovský 
boom a krom  tradi ních portských zde vzniká i celá 
ada skv lých tichých vín. Pitoreskní krajina, která je 

dodnes plná stop pradávné kultivace révy vinné v po-
dob  starých teras a podp rných zdí, byla v r. 2006 za-
azena na seznam sv tového d dictví UNESCO. Zdejší 

vína už dávno nejsou jen výsadou slavných obchodních 
spole ností, svá vína lahvuje i ada nových malých pro-
ducent , mnohá z nich se dováží i na náš trh. Za n kte-
rými z nich se v p íštím ísle vypravíme. 

Vánoční dárky pro milovníky 
vína a gastronomie
Vánoce – as oslav a dárk  se nezadržiteln  blíží. Ne-
víte ím obdarovat svého blízkého, ale víte o n m, že 
je velkým milovníkem vína a gastronomie? V prosinco-
vém ísle vám p ineseme adu tip  na váno ní dárky, 
které vaše blízké zcela ur it  pot ší. P edstavíme vám 
vína a delikatesy, které by nem ly chyb t na vašem slav-
nostním stole, ale také mnoho sommelierských pom -
cek, zážitk , literatury a dalších zajímavých výrobk  i 
služeb, které budou pro vinné a gastronomické nadšence 
skv lými dárky.
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Pro chvíle

ve vybroušeném

stylu



Graham’s je jedinečné vinařství, které se může chlubit 
nejrozsáhlejšími vinicemi v portugalské oblasti Douro. 
Během své staleté tradice získalo řadu prestižních ocenění
a uznání. Představujeme vám jejich 10leté Tawny. Víno

z vybraných hroznů, které zraje ve starších dubových sudech. 
Má oranžovohnědou barvu, komplexní buket s nádechem 
ořechů a s jemnými tóny medu a fíků. V chuti vynikne zralé 
ovoce s příjemně  dlouhým fi nále. Pije se mírně chlazené.
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