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Dopis šéfredaktora
Milí þtenáĜi,
rok 2020 zaþíná být pro svČt vína pomČrnČ složitý. Vše zaþalo rozsáhlými požáry
v Austrálii, které se, bohužel, nevyhnuly ani vinaĜĤm a vinicím. V EvropČ jsme
zahájili vinaĜské jaro na pĜelomu ledna
a února ještČ dle všech plánĤ. ProbČhla
hodnocení nových roþníkĤ vín v Piemonte,
následovala Anteprima Amarone ve VeronČ a také toskánská Anteprima, o které se
doþtete v tomto þísle. Následné hodnocení
vín Sangiovese di Romagna však bylo bČhem jednoho jediného dne v polovinČ programu kompletnČ zrušeno. Byl jsem oþitým svČdkem tČchto urgentních, v té dobČ
však ještČ stále preventivních opatĜení,
která tehdy mČli všichni pĜítomní tendenci
zlehþovat. Brzy se však ukázalo, jak vážná
situace v Itálii je a že slovo „koronavirus“
zaþne být brzy skloĖováno ve všech souvislostech bČžného i profesionálního života
v Itálii a následnČ velmi rychle i v celé EvropČ. Zásadní oznámení na sebe nenechala
dlouho þekat… Zrušený veletrh ProWein,
pĜesunuté Vinitaly, zrušené Grand Jours de
Bourgogne. A uvidíme dále…

Prezentace nových roþníkĤ vín a udržování
obchodních kontaktĤ tak pro vinaĜe i obchodníky zaþínají být nesnadné.
I nás þeká v polovinČ kvČtna veletrh Wine
Prague, my v redakci i v pĜípravném týmu
této nejvČtší profesionální vinaĜské akce
u nás se snažíme být maximálnČ pozitivní a na všech dĤležitých vČcech okolo
veletrhu samozĜejmČ intenzivnČ pracujeme. Chceme vČĜit, že veletrh i letos probČhne k plné spokojenosti vystavovatelĤ
i návštČvníkĤ. Máme mnoho pozitivních
novinek, o kterých Vás budeme již brzy
informovat.
PevnČ vČĜím, že se všechny souþasné nepĜíjemnosti podaĜí úspČšnČ zvládnout,
zastavit a také uklidnit þasto nesmyslnou
paniku, která je mnohde horší než samotné
reálné problémy.
Více než kdy jindy Vám všem tedy
dnes pĜipíjím sklenkou dobrého vína…
Na zdraví!
Michal Šetka

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine Vacheron, Sancerre
Les Romains 2013
Oslava francouzského vína La Paulée
probíhala letos již po druhé i v Praze.
Po odpolední degustaci vše skonþilo veþeĜí v restauraci U MatČje. Té se
úþastnilo i nČkolik francouzských vinaĜĤ, mezi nimi i majitelé legendárního

vinaĜství Domaine Vacheron. A ti v duchu tradice s sebou pro návštČvníky
pĜivezli i starší roþník svého top cuvée
v láhvi Magnum. A bylo to zcela mimoĜádné víno!
ZáĜivá zlatá barva s vysokou viskozitou. Velmi intenzivní a krásnČ þistá
a svČží vĤnČ nazrálého Sauvignonu

s tóny citrusĤ, bílých broskví a odpaĜující se moĜské vody. Vše podtrženo
lehce koĜenČným výrazem ušlechtilého
dĜeva. V chuti komplexní, potvrzující
veškerá aromata, svČží, strukturované,
s mimoĜádnČ dlouhým závČrem a dalším potenciálem ke zrání. MimoĜádné
víno, které ukazuje, kam až sahají limity apelace Sancerre.
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z domova

Suchý únor

Ivo Dvořák
Viceprezident
Asociace sommelierů ČR

S

vČtovými médii hýbou zprávy o šíĜení koronaviru a vČtšina z nás jen nevČĜícnČ sleduje, jak exponenciálnČ roste
poþet nakažených a jak virus hravČ pĜekonává hranice rĤzných státĤ a kontinentĤ.
SvČtová zdravotnická organizace vydala
mnohá doporuþení a prohlášení, ale ne vždy
jsou tato prohlášení správnČ interpretována.
Skupina expertĤ totiž dementovala tvrzení,
že za rychlé rozšíĜení koranaviru je zodpovČdný nebývale suchý únor. Na tiskové
konferenci v sídle Spojených národĤ vČdci
ve svém projevu uvedli, že v pĤvodní zprávČ se nehovoĜilo o nízkém úhrnu dešĢových
a snČhových srážek bČhem mČsíce února, ale
že studie pojednávala o dopadu na rychlejší
propagaci koranaviru z dĤvodu tzv. suchého
února. BČhem tiskové konference zaznČlo
i to, že víno obsahuje pĜesnČ to množství
alkoholu, které zabijí viry, a chrání tak pĜed
nákazou. BČhem února však došlo k výraznému navýšení nakažených osob, a to zejména tČch, které podcenily prevenci a dobrovolnČ bČhem tzv. suchého února pĜestaly
konzumovat víno.
Expertní skupina složená ze špiþek ve svém
oboru upozornila na to, že lidé dodržující
tzv. suchý únor vyloženČ hazardují se svým
zdravím. Uznávaný nČmecký ortopedo-kardiolog Joachim Weinliebhaber varoval,
že lidem, kteĜí se rozhodnou v únoru absti-

novat, hrozí nejen nákaza koronavirem, ale
i zlomené srdce, protože na mČsíc opustí
svou lásku. Francouzský gastroenterolog
Connaisseur de Plat prezentoval studii,
ve které se bČhem tzv. suchého února prokázala zvýšená konzumace ovoce, zejména
hroznĤ. Jako pĜíþinu oznaþil aktivitu mozku, který vysílá signály žaludku, který se
snaží konzumované hrozny fermentovat.
Chorvatský historik Grozd Grožÿa upozornil na historické konsekvence. Lidstvo díky
vínu pĜežilo pohromy jako mor, souchotiny,
pĜíjice þi komunismus. Šéf komunistĤ VojtČch Filip (65) po pĜeþtení této zprávy skonþil v nemocnici s podezĜením na infarkt.
Týž den však z nemocniþního lĤžka vzkázal
svým fanouškĤm, pacientĤm Léþebny dlouhodobČ nemocných v Poþátkách u PelhĜimova, radostnou zprávu: „Jsem v poĜádku
a historik Grozd Grožÿa se mýlí, každé dítČ
pĜece ví, že souchotiny nebyly žádnou pohromou.“ Na to historik lakonicky reagoval:
„Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“
Za suchý únor se postavil pouze ruský akademik Oleg Suchoj, potomek Pavla Osipoviþe Suchoje, slavného sovČtského leteckého
konstruktéra, který se nechal slyšet, že jako
„suchý“ by se mČl oznaþovat každý mČsíc,
bez ohledu na konzumaci. KvĤli podjatosti
však byl ruský akademik vylouþen z konzilia
a jeho návrh nebyl brán v potaz. ZávČr vČdcĤ pak jednoznaþnČ doporuþuje užívání vína
jako úþinné ochrany a prevence proti koronaviru a dalším civilizaþním onemocnČním.
Na zprávu expertní skupiny SvČtové zdravotnické organizace bleskovČ reagovala
nČkterá naše ministerstva. NapĜíklad Ministerstvo zdravotnictví se omluvilo ústy nového tiskového mluvþího za dezinterpretaci
návrhu zákazu reklamy na víno. Pan ministr
velmi dobĜe vČdČl o preventivních a ochranných úþincích vína proti koronaviru a prohlásil: „Nechci si dČlat žádnou reklamu, ale

to víno je nápoj budoucnosti.“ Bohužel bývalý tiskový mluvþí to slyšel jako: „Nechci
žádnou reklamu na víno v budoucnosti“
a tuto nešĢastnou a nesprávnou formulaci
poskytl þeským médiím. Bývalý tiskový
mluvþí je díky péþi Ministerstva zdravotnictví na zdravotní dovolené v nemocnici
pro sluchovČ postižené ve mČstČ Wu-chan
v provincii Chu-pej v centrální ýínČ.
PodaĜilo se nám získat i reakci Ministerstva ¿nancí, které chce podpoĜit konzumaci vína jako preventivního a ochranného
prostĜedku proti koronaviru a zavádí progresivní sazby DPH na víno. TČm, kteĜí
budou konzumovat víno ve vinném baru,
vinárnČ þi restauraci, tedy pod odborným
dohledem, bude DPH vrácena v plné výši.
Pokud si víno odnesete domĤ, bude sazba
10 %, pokud víno darujete, je sazba 15 %,
a pokud aplikujete suchý únor, bude DPH
na celý mČsíc 500 % bez ohledu na to, zda
jste, þi nejste plátci DPH.
Politická parlamentní strana, která má
s únorem velmi dobré zkušenosti, pak vyhlásila akþní plán pro boj s koronavirem
a své sociální sítČ zaplavila hesly jako: „Kdo
nepije s námi, pije proti nám“, „VinaĜi všech
zemí spojte se!“, „Buduj chlast, oslabíš vir“,
„S abstinencí na vČþné þasy a nikdy jinak!“,
„Republice vína více, to je naše agitace!“,
„Kdo nepije – aĢ nejí!“, „Ani víno nazmar!“
þi „Není místo pro abstinovaþe!“
P.S. Omlouvám se, možná jsem trochu
zlehþil pomČrnČ vážné téma… Ale co dnes
není vážné? TĜeba to, že se navrhuje zákaz
reklamy na víno… NejdĜív se zakáže reklama na víno a degustace vín, pak se zakáže
víno úplnČ a pak se zakáže Ĝídit auta ženám
a pak se zakáže nosit civilní obleþení a pak
se zakáže internet a pak se zakáže myslet…
Tak radČji „na zdraví, pĜátelé“. Tím víc
„na zdraví“, þím víc venku Ĝádí suchý únor
a koronavirus...

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine Chanson,
Pernand-Vergelesses,
Les Vergelesses Premier Cru 2015
Jsem moc rád, když i „nenápadnČjší“ apelace nabídnou opravdu ušlechtilá vína. PĜi degustaci bČhem školení VinaĜského institutu

6 | WINE & Degustation

jsem narazil na velmi elegantní þervené víno
z odrĤdy Pinot Noir, které mi významnČ
zlepšilo den a posluchaþĤm pĜineslo krásný
a typický vzorek z oblasti Bourgogne.
TmavČ cihlová barva se žlutohnČdými odlesky a širším svČtlejším meniskem, velmi

dobrá viskozita. Famózní vĤnČ ušlechtilého
dĜeva, sladkého koĜení, kandovaného ovoce
a podhoubí. ChuĢ korespondovala s vĤní,
a navíc bylo znát šĢavnatou ovocnou kyselinu, pĜipomínající zralé bobulové ovoce
a peckoviny. Velmi dlouhý, koĜenitý závČr,
slibující další zrání.

ZEBRA WINES rozšiřuje nabídku o další
jihoafrická vinařství

T

uzemský dovozce zamČĜený na kvalitní produkci z tradiþních vinaĜství v Jižní Africe, spoleþnost ZEBRA WINES, rozšíĜila svĤj sortiment
o produkci dalších jihoafrických vinaĜství. Nyní jsou
tak zákazníkĤm k dispozici zajímavá vína nejen
z oblasti Stellenbosch, ale také z malebného regionu
Franschhoek.

Vedle produkce tradiþního vinaĜství Spier mohou
zájemci ochutnat také produkty lokálního vinaĜství
Meerlust z vinaĜského centra Stellenbosch s proslulou
znaþkou Rubicon. Sortiment ZEBRA WINES pak
doplnily La Bri, menší vinaĜství z údolí Franschhoek,
které je známé výrobou malých, avšak vysoce kvalitních sérií vín. Dále pak La Couronne, vinaĜství
odkazující se na francouzské hugenoty, kteĜí v Kapsku
pĜistáli roku 1688 a založili pĤvodní vinice, a Lynx Estate,
farma s autentickými víny, rozkládající se na hranici vinaĜských oblastí Stellenbosch, Paarl a Franschhoek.
NávštČvníkĤm e-shopu ZEBRA WINES jsou novČ k dispozici také degustaþní sady dostupné za výhodnČjších

podmínek. Firma svá vína rovnČž pĜedstaví na veletrhu
Wine Prague 2020, který se koná 12. a 13. kvČtna v Praze. Více informací na emailu info@zebrawines.cz nebo
telefonu +420 603 219 531.

Inzerce

Výhradní importér pro Českou republiku a Slovensko:

• +420 577 901 148 •
• unimarco@unimarco.cz •
• www.unimarco.cz •

• Plnění tichých
i šumivých produktů •
• Technologie plnění
bez přístupu vzduchu •
• Možnost uzavírání všemi typy
uzávěrů: korek, šroub,
korunka, vino-lok... •
• Široké možnosti
sestavení strojů •
• Kompletní nerezové
provedení •
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z domova

Víno, cesta k poznání společnosti
dukt z ní. Ve vínČ je totiž pravda, a to nejen
ta ¿lozo¿cká, ale i o naší dobČ.

Jakub Přibyl
Čtyřnásobný nejlepší sommelier ČR,
držitel titulu Advanced Sommelier,
Court of Master Sommeliers,
semiﬁnalista Mistrovství Evropy
sommelierů 2017

D

ozajista každý z Vás zná pĜíbČh
o onom zlém ovoci, které nám zaĜídilo naši politickou scénu, nové
DPH na pivo a spoustu dalších pekelných
vČcí, které nám neustále pĜipomínají, že
kvĤli jednomu kousnutí už dávno nejsme
v ráji. Jablko tedy vlastnČ prezentovalo tehdy jediný nešvar, touhu po poznání. Navíc
se vlastnČ neustále debatuje o tom, zdali
jablko bylo jablkem, nebo jablkem granátovým, a nikdo nemĤže vnést do problematiky jasno, tak mČ to zaujalo a na chvíli jsem
o tom zaþal pĜemýšlet. Ani ne tak o tom,
proþ zrovna jablko, jako spíše o tom, které
ovoce þi zelenina nejlépe symbolizuje cestu
k poznání v souþasné dobČ.
No, a svČte div se, jsou to vinné hrozny.
Je jasné, že vinná réva a její hrozny pĜišly o hlavní roli v pĜíbČhu o vyhnání, jelikož vČta: Eva se „zahryzla“ do kuliþek
a ukousla je… je lehce zavádČjící a tČžko
Ĝíct, jak by na to reagoval Adam. Ale jelikož u mČ se teć jedná jen o zrcadlení doby,
tak vinná réva v tomto smČru jasnČ pĜebírá
žezlo. Nejen tedy réva samotná, ale i pro-

Poznání I.
Touha být jedineþný. Neboli reÀexe genderová a sexuálnČ orientaþní pochody. Kdysi, když se ve spoleþnosti þlovČk pĜiznal,
že pije víno, byla jedna z nejdĤležitČjších
a prvních otázek: A jaké pijete? Nebo: Které
máte radČji? A hned dostával, v dnešní dobČ
již diskriminaþní, výbČr: ýervené, nebo
bílé? Ale víno je moderní a jde s dobou,
takže brzy nabídlo i další genderové Ĝešení.
S veselou, výraznou barvou. Skoro duhovou. Chvíli trvalo, než se dostalo do povČdomí a obliby, ale jak to vypadá, nakonec
se i rĤžové víno uchytilo a z kdysi zaujímaných 4 % je již stálou samozĜejmou souþástí
spoleþnosti. Ale spoleþnost šla genderovČ
dál, až za hranu a víno jde s ní… Bílé víno,
pĜedČlané na þervené, tedy „oranžové“ nebo
Pét-Nat, víno, které je pokaždé jiné, takové,
jaké chce, a nikdo nedokáže Ĝíct, jaké bude
chtít být zítra, stejnČ jako PolygenderÀux.
ProstČ v tomto je víno pĜesnou kopií reality.
A myslím, že spousta z nás si povzdechne,
že jsme klidnČ mohli skonþit u tČch tĜí…
Poznání II.
Touha být nČkdo. Skoro každý hrozen musí
být vínem. A skoro každé víno by chtČlo
být zajímavé, neotĜelé, dokonalé. Nutno ale
Ĝíci, že kolikrát není možno ocenit ani snahu
a pokus. Protože je vidČt, že už pĤvod, tedy
hrozny, nedaly vínu do vínku nic podstatného a pĜedstíráním a pĜíkrasami to dohnat
nešlo. Navíc spousta takovýchto vín teć pro
svČtovou nadprodukci konþí v destileriích
a následnČ jako obyþejný denaturovaný líh.
No ĜeknČte, nebylo by lepší, kdyby z nich
byly skvČlé rozinky nebo tĜeba brandy?
A kde že je to zrcadlení doby? Víno zde re-

prezentuje spoleþnost a jeho postoj ke vzdČlání. Každý chce mít titul, proto vymýšlíme
nové, nesmyslné obory. Navíc není vysokoškolák jako vysokoškolák, že? Každé víno
taky není Leroy. No, a tak nám naši vysokoškoláci konþí s prací v uþĖovských oborech, a protože nic moc neumí, tak vČtšinou
v gastronomii. A tedy vlastnČ u lihu, jen ne
denaturovaného. No ĜeknČte, nebylo by lepší, kdyby spoleþnost více prahla po Ĝemeslných studiích a bylo více schopných lidí?
Poznání III.
Touha být lepší. AspoĖ na oko. I v tomto
smČru je ve vínČ reÀexe. Všimli jste si, že
když se bavíte se svým okolím, tak jsou
všichni milovníci ušlechtilých odrĤd: Pinotu Noir, Chardonnay, Rieslingu nebo tĜeba
našeho skvČlého „vlašáku“? Ale když pak
pĜijde na lámání chleba a volbu konzumentĤ, tak se nejvíce prodává vulgární „sudovka“ a ANO, také i pĜivandrovalé, hybridní
odrĤdy, které jsou prostČ jen populisticky
výrazné v aroma, ale jinak nezajímavé. Kdo
je teda vlastnČ kupuje, když všichni chceme
ten „pinot“, že?
Paralel by se našlo i více, ale takhle to pro
dnešek staþí. Myslím, že jako dĤkaz pro to,
že komplikovanČjší doba si pro obrazné vyjádĜení svých myšlenek a tužeb žádá rostlinu mnohem komplexnČjší, nežli je jablko,
byl dán. A o tom, že vhodným kandidátem
je právČ vinná réva, není pochyb. A tak mĤžeme pĜes víno sledovat, kterým smČrem se
vydáváme…
P.S. Co je ale dĤležité pĜipomenout, je, že
víno není jen obrazem, ale je i souþástí spoleþnosti. Bohu dík. Jelikož delší þas ve spoleþnosti se dá pĜežít pouze s vínem a obraz
spoleþnosti se pak výraznČ zlepší…

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

MIKROSVÍN MIKULOV,
„Pro svČtlušku“ Veltlínské
zelené p.s., 20018, Lišþí vrch,
Morava, ýR
Zatím všechna vína, která mČ zaujala,
tak mČ zaujala svým charakterem nebo
pĤvodem. V tomhle ohledu je toto
víno výjimeþné. Jelikož mČ zaujalo už
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svým posláním. Toto víno totiž podporuje projekt SvČtluška, jenž pomáhá
s integrací do „normálního“ svČta nevidomým lidem. Jelikož nemalá þástka
z jeho ceny putuje na konto tohoto projektu. Ale aby to nevyznČlo tak, že je
tohle jediný zajímavý moment na tomto vínČ. I víno samotné patĜí k tomu
nejlepšímu z naší produkce. Krásné,

harmonické a velmi intenzivní aroma
nabízí tóny luþního medu, propolisu,
pražených mandlí nebo luþního kvítí.
V chuti je víno taktéž velmi robustní
a mohutné, pĜipomínající slavné smaragdy z Wachau a snoubící tóny pepĜe,
medu, kandovaných pomeranþĤ a broskví. Sametová, dlouhá dochuĢ vše jen
podtrhuje. Takže, co víc si pĜát?

Inzerce

Mezinárodní klub milovníků vína
v České republice

Ch

uĢ, dobrodružství a relaxace, to jsou ústĜední
pojmy nového Mezinárodního vinaĜského klubu (International Wine Club) v ýR. Degustace
každého vína vyžaduje pozornost,
trpČlivost a trochu znalostí, abychom pochopili samotný pĤvod vína
ve sklenici. Získávání tČchto dovedností je vždy potČšením, které þasto
zahrnuje cestování, poznávání fascinujících lidí a skvČlé gastronomie.
To je to hlavní poslání Mezinárodního klubu vína.
IWC nabízí zejména peþlivý výbČr vín z nČkolika hlavních vinaĜských zemí a regionĤ. V sortimentu jejich nového internetového
obchodu jsou samozĜejmČ tuzemská vína od renomovaných
vinaĜství, jako je Víno Kadrnka,
VinaĜství SEDLÁK, SONBERK
nebo MIKROSVÍN MIKULOV,
ale þlenĤm klubu nabízí mimo
jiné i skvČlá zahraniþní vína.
Zatímco moravská vína z tČchto
vinaĜství najdete i u jiných tuzemských distributorĤ, vína ze

ýlenové klubu se bČhem roku mohou setkávat na rĤzných místech
Evropy na klubových veþeĜích.
VČtšina z nich bude organizována
v Praze nebo v BrnČ, vždy v pĜedem vybrané špiþkové restauraci,
a pokud to bude možné, za osobní úþasti nČkterých vinaĜĤ. StejnČ
jako v jiných zemích, ve kterých
klub IWC pĤsobí, je v pĜípravách také Ĝada turistických cest
za vínem do nejznámČjších oblastí svČta. Více informací o novém klubu a jeho setkáních na
www.iwc-club.cz.

a t io
r n

t

n

e

všech ostatních zemí jsou k dispozici výhradnČ v nabídce IWC.
Sortiment skýtá napĜíklad známé
a respektované znaþky jako Cantina Salvano z regionu Piemont,
Bordeaux Château Lamothe-Vincent, Bodegas Martín Códax ze
španČlské Galicie nebo Viña la
Rosa z Chile. Internetový obchod
Mezinárodního klubu vína navíc
pĜi nákupu nad 1 300 Kþ dodá objednávku zcela zdarma na vámi
vybranou adresu.
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Vinařství Václav uvádí na trh první vína ročníku 2019

V

inaĜství Václav z Hustopeþí
ve Velkopavlovické vinaĜské podoblasti chystá v prĤbČhu bĜezna uvést na trh první vína
roþníku 2019. Pro toto mladé a malé
butikové vinaĜství s prĤmČrnou momentální roþní produkcí 20 tisíc láhví
jde teprve o pátý produkþní roþník,
nicménČ právČ vína 2019 jsou ve VinaĜství Václav vnímána jako pĜelomová a zásadní, jak uvádí majitel vinaĜství Tomáš Teplý. Kvalita hroznĤ
pĜi sklizni, zásadní investice do technologie zpracování hroznĤ a pĜíchod
nového enologa Petra Vacenovského
jsou na vínech jasnČ patrná.
„Vinice jsme vysazovali pĜed 9 lety
a v prĤbČhu celého vegetaþního období v roce 2019 jsme cítili, že jsou v té
„správné“ kondici a mají za sebou své
‚pubertální období‘. Na podzim nám
vskutku urodily kvalitní a kompaktní surovinu, takže jsme se mimo jiné

rozhodli vyrobit i první Rulandské
modré, ze kterého jsme doposud dČlali jen klarety,“ uzavírá Tomáš Teplý.
První šarže lehkých až stĜednČ plných aromatických vín roþníku

2019 plánuje VinaĜství Václav uvést
na trh v prĤbČhu bĜezna 2020 a následovat pak budou plnČjší a mohutnČjší vína, na konci letních prázdnin
pak vína þervená. Bližší informace
na www.vinarstvi-vaclav.cz.

V Praze připravují první festival znojemských vín

S

polek VOC ZNOJMO poĜádá první roþník Festivalu vína
VOC ZNOJMO pĜímo v Praze. „Ve ZnojmČ poĜádáme
náš festival, kdy pĜedstavujeme novČ certi¿kovaná vína
VOC ZNOJMO, letos v kvČtnu již po dvanácté. V þervnu s ním poprvé vyrážíme do Prahy a moc se tam tČšíme,“ potvrzuje pĜedseda
spolku VOC ZNOJMO František Koudela.
Centrem dČní Festivalu vína VOC ZNOJMO v Praze, jak akci vinaĜi nazývají, se ve þtvrtek 18. þervna od 10.00 do 20.00 stane Villa
Grébovka a Havlíþkovy sady. I tady se bude snoubit víno, folklór
a gastronomie. „V Praze nejsou naše vína rozhodnČ neznámá, vína
VOC ZNOJMO najdete ve vinotékách i restauracích. HodnČ PražanĤ
se také o víno zajímá, navštČvují naše akce a jezdí k nám na Znojemsko na degustace. S myšlenkou uspoĜádat festival sauvignonĤ, ryzlinkĤ a veltlínĤ v Praze jsme si pohrávali již delší dobu a jsme moc rádi,
že se letos uskuteþní jeho první roþník,“ doplĖuje Koudela.
V nabídce bude ochutnávka nČkolika desítek novČ certi¿kovaných vín
roþníku 2019 odrĤd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené
od 20 vinaĜĤ ze Znojemské vinaĜské podoblasti sdružených do spolku
VOC ZNOJMO. Kolik jich pĜesnČ bude, bude známé po dubnovém
hodnocení a zatĜićování vín. O tu pravou moravskou hudební atmosféru se postará Cimbálová muzika Jožky ŠmukaĜe, mlsné jazýþky
uspokojí napĜíklad speciality z kapra, které se k suchým a polosuchým
vínĤm VOC ZNOJMO skvČle hodí.
Vstup na akci je zdarma, ochutnávka bude probíhat formou placených
bloþkĤ. Pro více informací sledujte www.voczmojmo.cz.
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Další ročník Vína pro Světlušku je opět z MIKROSVÍNU

P

rvní pĜedstavení vína pro nadaþní fond SvČtluška pro rok
2020, spojené s neobvyklou
degustací Tradiþní Ĝady vín nového
roþníku 2018 z VINAěSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV probČhlo
18. února za úþasti Ĝeditelky Nadaþního fondu ýeského rozhlasu Gabriely Drastichové, tvĤrce koncepce
vína pro SvČtlušku prof. Vlastimila
Válka a sklepmistra VINAěSTVÍ
MIKROSVÍN MIKULOV ZbyĖka
Žišky v pražském baru Vinograf.

Dále probČhla již klasicky Ĝízená
degustace vín roþníku 2017 vedená sklepmistrem ZbyĖkem Žiškou,
v rámci které byla také vybrána
vína vhodná pro delší zrání v láhvi.
Ideálními kandidáty pro archivaci
jsou suchá vína z odrĤdy Ryzlink
vlašský z vinic Goldhamer a Železná a Chardonnay barrique z vinice
Rosentické.
BČhem veþera pĜedali také zástupci
organizace SvČtluška diplom s podČ-

kováním. Za rok 2019, kdy spolupráce probČhla poprvé, bylo SvČtlušce
díky prodeji vína prostĜednictvím
VINAěSTVÍ MIKROSVÍN nasbíráno bezmála 90 000 Kþ na pomoc
lidem se zrakovým postižením, kterým nadace pro SvČtlušku pĜi ýeském rozhlase pĜispívá. VINAěSTVÍ
MIKROSVÍN spoleþnČ se SvČtluškou dČkuje všem milovníkĤm vína
ochotným pomoci a tČší se na pokraþování úspČšné spolupráce i v dalším roce.

Veltlínské zelené 2018, pozdní sbČr z viniþní trati Lišþí vrch, vyrobilo VINAěSTVÍ MIKROSVÍN již podruhé, a to
v celkové šarži 4 266 kusĤ. Dvacet procent z ceny vína tak podpoĜí SvČtlušku,
která získané ¿nance použije na pomoc
tČžce zrakovČ postiženým po celém ýesku. Degustace vína pro SvČtlušku probČhla po tmČ za pozitivního pĜijetí témČĜ
þtyĜiceti významných hostĤ a dárcĤ. Ti
tak mČli možnost srovnat Veltlínské zelené v roþnících 2017 a 2018 spoleþnČ s Jakubem PĜibylem, který obČ vína úþastníkĤm pĜiblížil v odborném hodnocení
s pozitivní pĜispČním pĜítomných nevidomých dam, jež víno vnímají opravdu
všemi ostatními smysly velmi citlivČ.
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InterGast Culinary Team slaví úspěch!
Varech, Lukáš Skála, spolumajitel ¿rmy
CukráĜ Skála, Tomáš Frištenský, šéfkuchaĜ restaurace La Veranda Kyjev, Silvie
Sulanská, cukráĜka z cukrárny Lukáš
Skála, Tomáš Horák, šéfkuchaĜ hotelu
Adria Praha.
V tomto složení vybojovali þlenové AKC
ýR ve velké konkurenci v kategorii regionálních týmĤ stĜíbrnou medaili a celkovČ skonþili na 9. místČ z 30 pĜihlášených
kuchaĜských uskupení. Úkolem celého
soutČžního týmu bylo uvaĜit a vystavit
soutČžní tabuli, která musela obsahovat
pČtichodové menu (Tomáš Frištenský),
osmiporcovou slavnostní studenou mísu
(Radek David), tĜi rĤzné pĜedkrmy (Radek David), þtyĜi druhy ¿nger food po
šesti kusech (Lukáš Paluska), þtyĜi talíĜové dezerty a þtyĜi druhy pralinek po šesti
kusech (Lukáš Skála, Silvie Sulanská).

V

e dnech 15.–19. února 2020 probČhl v nČmeckém Stuttgartu už
osmý roþník kuchaĜské olympiády, na kterou pĜijelo na 2 000 kuchaĜĤ
z 59 zemí svČta. SoutČže se zúþastnily
národní seniorské a juniorské týmy, dále
vojenské, catering, regionální týmy, ale
i jednotlivci. Letošní olympiády se po-
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druhé zúþastnil i kuchaĜský tým spoleþnosti InterGast, složený z bývalých
þlenĤ národního týmu ýeské republiky,
jmenovitČ: Radek David, kapitán týmu
a Executive chef pro restaurace La Veranda, Babiþþina zahrada a The Bistro,
Lukáš Paluska, manager týmu a šéfkuchaĜ hotelu Carlsbad Plaza v Karlových

A co vlastnČ úþast na kuchaĜské olympiádČ obnáší? Spoustu tréninkĤ a diskusí
nad dekorací tabule a samozĜejmČ nad
samotnými pokrmy. PĜi konání samotné soutČže spali þlenové týmu celkem
za þtyĜi dny pouhých 14 hodin a ujeli
1 800 km v autČ. Všechny strasti jsou
zapomenuty ve chvíli, kdy to na pódiu
tzv. „cinkne“, jak Ĝíkají sami kuchaĜi.

pozvánky

Nákupní přehlídka vín: 24. března 2020

M

oravská banka vín zve do svého sklepa v BrnČ
na ul. Hlinky 106 na tradiþní Nákupní pĜehlídku
vín, která se koná pravidelnČ na jaĜe a na podzim.
Akce letos probČhne 24. bĜezna od 12 hodin, a to již po dvacáté sedmé. V rámci tohoto „miniveletrhu“ se budou prezentovat
moravská vinaĜství i dovozci formou volné degustace. Akce je
urþena pro profesionály, reklamní agentury, vínomilce a v neposlední ĜadČ zástupce ¿rem, kteĜí si vybírají ¿remní dárky
vþetnČ možnosti výbČru vlastních etiket þi speciálního balení s logem ¿rmy. NávštČvníci této akce krom ochutnání více
než 200 vzorkĤ vín budou mít možnost prohlédnout si tento
unikátní sklep Moravské banky vín, který je spojen s historií
vína v BrnČ. Sklep je také možné využít i pro rĤzné veþírky,
prezentace þi ¿remní akce vþetnČ zajištČní cateringu. Více informací na: www.bankavin.cz

Ze sklepa do sklepa: 4. dubna 2020
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NEJLEPŠÍ VÍNA
ČESKÉ REPUBLIKY

PR

ejvČtší vinaĜská obec ýeské republiky, Velké Bílovice, se i letos stane dČjištČm velkolepého putování
za vínem s názvem Ze sklepa do sklepa. Vzhledem
k parametrĤm obce není pĜekvapením, že se jedná o nejvČtší
akci svého druhu. Sklepy otevĜe na 52 místních vinaĜĤ a návštČvníkĤm za vstupné 1 500 Kþ nabídnou možnost ochutnat
stovky bílých, þervených i rĤžových vín. Na své si pĜijdou
také milovníci autentických vín. Putování po Velkých Bílovicích tradiþnČ dokreslí neopakovatelná atmosféra obce, bohatý
doprovodný program, vþetnČ tónĤ cimbálové muziky, a již
tradiþnČ precizní organizace. Každý obdrží skleniþku, katalog
zúþastnČných vinaĜĤ s mapou a praktickou kapsu na krk s logem slípky. Dopravu pak ulehþí kyvadlové autobusy. Každý
návštČvník si navíc odveze vína dle vlastního výbČru v hodnotČ 900 korun. Více na www.velkobilovictivinari.cz.

U
KNIHA, KTERO
MUSÍTE MÍT
Objednávejte na
www.w-d.cz
Pruvodce 190x83.indd 1
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Suchý začátek roku ve Francii
prezident Macron se veĜejnČ nevyjádĜil, ale na francouzském „vinaĜském
serveru“ ujistil výrobce vín v Champagni, že suchou lednovou kampaĖ
podporovat nebude.

S

poleþnost Alcohol Change UK
zaþala svoji kampaĖ nazvanou
„suchý leden“ již v roce 2013.
Smysl celé kampanČ na britských ostrovech byl v tom, že se zúþastnČní zdrží
celý mČsíc alkoholu, a tak „dají svým
játrĤm nČjaký þas odpoþinout“. Nyní
podobnou akci organizují i ve Francii
a používají stejné argumenty: udČláte
nČco pro své zdraví, abstinence vám
pomĤže zhubnout, budete lépe spát,
ušetĜíte peníze atd. Je pochopitelné,
že ve vinaĜské Francii vzbuzuje „suchý leden“ mnohé reakce. Na jedné
stranČ nČkteĜí stále dĤraznČji a opakovanČ upozorĖují na zdravotní problémy související s alkoholem a požadují
pĜísnČjší regulaci – napĜíklad Academia Nationale de Médicine uvedla, že
v roce 2019 byl alkohol odpovČdný
za 41 000 úmrtí. Žádá stanovení minimální ceny za nápoje a varování na etiketách, že „alkohol pĜedstavuje zdravotní riziko“, vyzvala k povinnému
oznaþování obsahu kalorií a požádala
jednotlivé ministry, aby posílili zákon
Evin, který od roku 1991 stanovuje
podmínky reklamy na alkohol. Na druhé stranČ pĜedstavitelé Vin & Société
poukazují na to, že spotĜeba alkoholu
klesá a považují kampaĖ za „kĜižácké
tažení proti vínu“, ještČ silnČjšími výrazy ji kritizují jako „anglosaskou a puritánskou posedlost“, a to v dobČ, kdy
francouzský senát prohlásil víno za nedílnou souþást francouzského kulturního a gastronomického dČdictví.
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Nijak pozadu nezĤstává ani druhá
strana, když nazývá výrobce alkoholu,
kteĜí do sporu vstupují, „vlky vychovávajícími ovce“.
Tyto a podobné slovní pĜestĜelky zní
celou francouzskou spoleþností: sám

Zajímavé je, že obČ strany citují slova uznávaného odborníka Dr. Michaela Apsteina, MD, který je nejen
gastroenterologem (pan doktor pĜes
játra) v Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu a na Harvard
Medical School, ale o vínČ i píše
a respektován je jako degustátor:
„Bezpeþná konzumace alkoholu se
liší v závislosti na jednotlivci. Lidé
metabolizují (rozkládají) alkohol
jinak, což vede k dramatickým rozdílĤm v jeho absorpci do krve. Toto
množství alkoholu – koncentrace
alkoholu v krvi – urþuje jeho úþinek na tČlo. ýím více mĤže þlovČk
metabolizovat alkohol, tím ménČ se
dostane do krevního obČhu, proto ti
jedinci, kteĜí metabolizují alkohol
efektivnČji, budou mít nižší riziko
nepĜíznivých úþinkĤ a budou ménČ
intoxikovaní.“

T

Smělek štíhlý
Koniklec velkokvětý
Sesel pestrý
Vlnice chlupatá
Kozinec rakouský
Kavyl Ivanův
Oman mečolistý
Pelyněk pontický
Krajník zlatotečný
Vítod větší
Hvězdovka vlasohlavá
Vstavač vojenský
Javor babyka

Inzerce

Terroir mluví tichým hlasem

Představujeme
vám
šlechtu
z Pouzdřan:

ermín „mineralita“ fascinuje a zároveĖ mate odborníky po desítky let. Každým
rokem se však blížíme k lepšímu
pochopení toho, co zpĤsobuje, že
vnímáme vĤni a chuĢ vína v souvislosti s místem, kde réva vinná
roste. Na této cestČ výraznČ zaznívá
hlas prof. Alexe Maltmana z University of Wales v Aberystwyth,
kde je jedno z nejuznávanČjších,
nejstarších a nejvČtších oddČlení
geogra¿e a vČdy o Zemi ve Velké Británii. BČhem více než 40 let
v Aberystwythu se jeho vČdecká
kariéra dotkla širokého spektra
geologie a zavedla jej snad do všech
koutĤ celého svČta. Po celou tu dobu
zároveĖ pČstoval chmel a vyrábČl
pivo, pČstoval révu vinnou a vyrábČl víno. Jak sám Ĝíká, jeho vČdecká
zvČdavost ho vždy nutila k otázce,
co se dČje a proþ se tak dČje, a tehdy
jej uchvátil „módní“ a odvážný, ale
špatnČ pochopený vztah mezi geologií a vínem. VČda má stále potíže s urþením toho, co oznaþujeme
jako mineralitu. To slovo vyvolává
velmi milované spojení mezi vínem
a zemí, slovo je pĜímo atraktivní
a objevuje se i napĜíklad u hovČzího masa, þaje, cukru, mléka, ústĜic,
a dokonce i u marihuany.
Není možné krátce vyjádĜit to, co
vČda sama nedokáže pĜesnČ de¿novat, tak alespoĖ uvedeme „stĜípky“
názorĤ, které zaznČly i Maltmanových publikacích Vineyards, Rocks

and Soils a Wine Lover’s Guide to
Geology (Oxford, 2018), Oxford
Companion to Wine a v 8. vydání
SvČtového atlasu vína:
• Je to velmi svĤdné tvrzení, když
upozorĖujeme na roli geologie
ve vĤni a v chuti vína, že charakter podloží je koĜenovým systémem pĜenášen do hroznĤ a následnČ i do vína. Bohužel nikdo zatím
pĜesnČ neví, jak by se to mohlo stát.
• Úþinky pĤd a mikroklima vinic
jsou tak jemné, že je lze snadno vynechat nebo ztratit. Tato úvaha zapadá do pĜedstavy, že terroir „mluví
tichým hlasem“.
• Když pČstujete více odrĤd, je
pravdČpodobnČjší, že si speci¿ckých
geologických efektĤ ani nevšimnete.
• V Aberystwyth jsme zjistili, že
geologie má mnohem vČtší pĜímý
vliv na pivo než na víno.
• Možná pĜekvapí, že geologie (použitá voda) má zanedbatelný vliv
i na whisky – veškerá voda, která
se pĜidává pĜi destilaci, je peþlivČ
deionizována. NejpravdČpodobnČjší vliv geologie se mĤže projevit
ve vodČ, kterou do whisky možná
pĜidáváme.

Vidíte tu nádheru?
Cítíte tu urozenost?
Žádné podhradí.
Nic než krása a původ.
A teď si představte
ty hrozny.

Púvod je původ.

Prof. Alex Maltman na téma mineralita dnes odpovídá: Zeptejte se mČ
za 15 let a snad vám odpovím lépe.
kolby.cz/pouzdranskastep
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Víno je klimatický
„lakmusový papírek“

Ch

AKCE 495 Kč
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ampagne je jednou
z mnoha oblastí ve svČtČ, která Ĝešení otázek zmČny klimatu vidí v nových
odrĤdách, pĜesnČji Ĝeþeno v pĤvodních historických odrĤdách,
které se pĜestaly z toho þi onoho
dĤvodu vysazovat. Jak Ĝíká sklepmistr Champagne Bollinger, Denis
Bunner, hledají možnosti, jak ve vínech zachovat potĜebné kyseliny,
svČžest, kterou je v posledních letech stále složitČjší zachovat. Podle
záznamĤ posledních tĜiceti let se
kyselost v prĤmČru snížila o 1,3 g/l
a lze pĜedpokládat, že se bude dále
snižovat. Tyto záznamy se týkají
tĜí dnes používaných odrĤd Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier,
starší doklady však zmiĖují další
þtyĜi „zapomenuté“ odrĤdy Pinot
Gris (v Champagni známá jako Fromenteau), Pinot Blanc (Blanc Vrai)
a pozdČji dozrávající Arbane (syn.
Crene, Crénillat...) a Petit Meslier
(syn. Barnay, Melie Blanc...). ZvláštČ dvČ poslední odrĤdy vzbuzují
souþasný zájem pro svoji pĜirozenou
vysokou kyselost. Pan Bunner tvrdí,
že hlavním problémem jsou hladiny
kyselin, které je problematické udržet bČhem velmi horkého vegetaþního období, zejména v srpnu v posledních tĜech roþnících. „Co se týþe

cukernatosti, mĤžeme upravit datum
skliznČ, s kyselostí to je horší.“
Zatímco Bollinger stále ještČ zkouší, jiní výrobci v Champagni, jako
napĜíklad Château de Blingy v srdci Côte des Bar v Aube, již dČlají
cuvée 6 Cépages ze tĜí klasických
odrĤd a Arbane, Petit Meslier a Pinot Blanc. PodobnČ je tvoĜeno symbolické cuvée Le Clos du Château,
kam je pĜidána ještČ odrĤda Pinot
Gris – je to tedy smČs, kde se setkává všech sedm odrĤd povolených
v šampaĖských vínech. I Champagne Drappier nabízí své Quattuor
Blanc de Quatre Blanc z bílých odrĤd: ze stejných dílĤ Chardonnay,
Arbane, Petit Meslier a Pinot Blanc.
Moutard-Diligent v Buxeuil dokonce jako jediný dČlá své víno Vieilles
Vignes pouze z Arbane.
Jednu z dalších možností, jak udržet „svČžest šampaĖských vín tváĜí
v tváĜ horkým mČsícĤm dozrávání“, nabízí spoleþný projet INRA
(Francouzský národní institut pro
zemČdČlský výzkum) a Comité
Champagne. Jedná se o kĜížení
šampaĖských odrĤd s hybridy, které
byly vybrány pro pomalejší dozrávání a vyšší odolnost vĤþi plísĖovým chorobám.

Rueda v „novém kabátě“

Š

panČlská vinaĜská oblast Rueda leží na západČ ŠpanČlska
mezi mČsty Salamanca, Avila
a Valladolid v oblasti Kastilie a León.
Je oznaþena jako Denominacion de
Origen a tvoĜí ji 72 obcí proslulých
pĜedevším bílým vínem z odrĤdy
Verdejo, která pravdČpodobnČ pochází ze severní Afriky. První doklady
o této odrĤdČ pocházejí z 11. století,
kdy král Alfonso VI. nabídl novým
osadníkĤm a klášterĤm pĤdu, která byla brzy osázena révou vinnou.
Pod názvem celoroþního projektu
„DO Rueda en Vertical“ byla odrĤda Verdejo pĜedstavena jinak než
jako lehþí, osvČžující bílé víno, které se pije jako mladé. Takové se dČlá
od poþátku 20. století, dĜíve to však
bylo tČžší víno typu sherry. Speci¿kum odrĤdy Verdejo je, že hrozny této
oxidativní odrĤdy se sklízejí obvykle
v noci, kdy se teploty pohybují v rozmezí 10–15 ºC. NČkterá vinaĜství,
jako napĜíklad Bodega Cuatro Rayas,
Grupo Bodegas Palacio 1894 þi Finca Montepedroso, ukázala, jak tato
odrĤda „umí stárnout“. To potvrdila
i velká španČlská událost Bacchus
2019, kde Rueda získala nejvyšší
ocenČní „Grand Bacchus de Oro“
a dalších šest „Bacchus de Oro“. PodobnČ lze popsat úspČch na soutČžích
Mundus Vini, Berliner Wine Trophy
þi Decanter. Regulaþní rada DO Rueda, která byla v roce 2018 vyhláše-

ná ve ŠpanČlsku jako nejlepší, nyní
ohlásila zmČny, které by mČly vínĤm
DO Rueda prospČt pĜedevším na trhu
jak domácím, tak i svČtovém.
Na etiketČ od roku 2020 bude uvedeno
výhradnČ jen oznaþení Rueda bez uvedení odrĤdy, oznaþení Gran vino de
Rueda bude použito jen pro vína vyrobená z keĜĤ starších 30 let a maximálního hektarového výnosu 6 500 kg/ha.
Pro sherry z oblasti Rueda bude platit
název Rueda Pálido, Vino de Pueblo
s názvem z jedné ze 72 obcí, pokud

bude více než 85 % hroznĤ z uvedené
obce, pro jakékoliv šumivé víno je zaveden název Gran Añada.
NovČ jsou povoleny bílé odrĤdy Viogner a Chardonnay, þervená Syrah.
To, co ve ŠpanČlsku oznaþují jako
Rudea Character, popisuje první žena
ve ŠpanČlsku s titulem Master of
Wine Almudea Alberca (na obr.) jako
kombinaci tĜí základních faktorĤ: prastaré odrĤdy Verdejo, zvláštního kontinentálního klimatu této þásti Kastilie
a Leónu a štČrkového podloží.

Inzerce

V I N A Ř ST V Í VÁC L AV
TA DY J E V Í N O D OM A

v i n a rs t v i -va c l a v. cz
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Gastronomie v Hangáru

U

PRO MILOVNÍKY
Č¶ĩěK<ÇMŹÇ¸:K
ĐĩÃřŧ:řÇӝ

www.templarske-sklepy.cz
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nikátní stavba Hangár – 7
u letištČ Salzburg je proslavená nejen jako zajímavé
architektonické dílo, ale je pĜitažlivá
pro svou sbírku dokonale renovovaných historických letadel a vozĤ
Formule 1: je to luxusní výkladní
skĜíĖ spoleþnosti Red Bull, respektive
její letecké skupiny Flying Bull. Pro
pĜíznivce letectví jmenujme alespoĖ
slavný americký bombardér B-25J
Mitchell þi Douglas DC-6B, prezidentský stroj jugoslávského maršála
Tita. Od zaþátku byla stavba architekta Vilkmara Burgerstallera koncipována jako „svatostánek“, kde se krása
letadel snoubí s výjimeþnou architekturou, umČním a gastronomií. Stavba pĜipomíná pro¿l leteckého kĜídla
(prošla dokonce testováním v aerodynamickém tunelu) a poskytuje netradiþní prostor pro výstavy výtvarného
umČní, má dva vinné bary zavČšené
pod stropem hangáru, a hlavnČ vyhlášenou luxusní „michelinskou“ restauraci pĜíhodného jména Ikarus. Tam
se pravidelnČ sjíždČjí milovníci špiþkové gastronomie nejen z Rakouska,

ale z celého svČta. Na akci nazvanou
„Ikarus Invites“ pĜijíždí každý mČsíc skupina vyhlášených šéfkuchaĜĤ
z pČti kontinentĤ a pro své hosty pĜipraví obvykle 60 jídel, která nejlépe
pĜedstaví zemi, odkud pocházejí. Pan
Eckart Witzigmann (první nČmecky
mluvící šéfkuchaĜ, který obdržel tĜi
hvČzdy prĤvodce Michelin), na kterém leží tíha podpory celého projektu, popisuje Hangar – 7 jako „operní
dĤm, ve kterém zaznívají nejkrásnČjší
árie nejlepších svČtových kuchaĜĤ“.
Mezi nimi se pod vedením šéfkuchaĜe Martina Kleina pravidelnČ objevují
takoví mistĜi svého oboru, jako jsou
Kobe Desramaults, Hans Neuner,
Virgilio Martínez, Vineet Bhatia, Gert
de Mangeleer, Harald Wohlfahrt, Tomislav Gretiü, Esben Holmboe Bang,
Luke Dale–Roberts, Ben Greeno, Richard van Oostenbrugge þi Christopher Kostow.
Jen pro zajímavost: cenovČ se Hangár – 7 dá srovnat s nejlepšími podniky v Praze, ale na rezervaci se þeká
obvykle dva mČsíce.

Inzerce

Příkladná podpora DWI

D

eutsches Weininstitut (DWI)
byl založen v roce 1949 jako
soukromá iniciativa v právní formČ spoleþnosti GmbH jako
„nČmecká reklama na víno“. Dnes
je Deutsches Weininstitut se sídlem
v Bodenheimu (Porýní-Hesensko)
obdivuhodnou komunikaþní a marketingovou organizací nČmeckého
vinaĜského prĤmyslu, podporující
13 nČmeckých vinaĜských regionĤ
všemožnými zpĤsoby. Jedním je
napĜíklad volba Deutsche Weinkönigin – pro období 2019–2020 se stala
nČmeckou královnou vín Angelina
Vogt, princeznami Carolin Hillenbrand a Julia Böcklen. Ty jsou na celý
rok „vyslankynČmi nČmeckých vín“
a svým pĤvabem a znalostmi naplĖují poslání DWI. Jiným zajímavým poþinem DWI bylo jmenování 16 absolventĤ témČĜ dvouletého
kurzu German Wine Professional,
který obsáhl všech 13 pČstitelských
oblastí. Školení probíhá (další roþník je již pro velký zájem uzavĜen)
v úzké spolupráci s regionálními
reklamními a vinaĜskými sdruženími nČmeckých vinaĜských regionĤ
a instituty, jako jsou Julius-Kühn-Institut Siebeldingen, Geisenheim
University, DLR Rheinpfalz, DLR
Mosel, LVWO Weinsberg, LWG

Veitshöchheim þi VinaĜský institut
ve Freiburgu. Po dvoudenní písemné a ústní závČreþné zkoušce pĜed
dvČma porotami pak v lednu ve vinaĜství Kühling-Gilot probČhla slavnostní promoce.
Povedenou marketingovou akcí pro
rok 2020 je „virtuální roadshow“,
kterou DWI pĜedstavuje návštČvníkĤm velkých nákupních center
po celém NČmecku. ZájemcĤm vybaveným VR brýlemi se dostane
výjimeþného 3D zážitku: mohou se
procházet po vinici a rozhlédnout se
po kraji v 360stupĖovém ¿lmu, mohou si sáhnout na hrozny, zastavit
projíždČjící traktor s návČsem a nechat se kus cesty svézt atd. SamozĜejmČ díky špiþkovému vybavení
jsou k dispozici veškeré potĜebné
informace o každé ze 13 vinaĜských
oblastí, o odrĤdách, vinaĜích i vše
dĤležité z výroby vína.
SamozĜejmČ jsou pĜipraveny stánky vybraných vinaĜĤ, aby videozážitky mohly být znásobeny zážitky
vĤní a chutí nejlepších nČmeckých
vín. Turné probČhlo v obchodních
centrech velkých mČst od ledna
do bĜezna, další kolo je pĜipraveno
na záĜí a Ĝíjen.

ýervenec–Srpen 2019 | 19

vína mČsíce

V rubrice „Vína mČsíce“ pĜedstavujeme novinky na þeském trhu. Podmínkou zveĜejnČní je kvalita.
Publikována budou vína s hodnocením: dobré, velmi dobré, vynikající. VinaĜi, obchodníci þi dovozci
mohou nominovat jakékoli víno, které je novČ uvádČno na náš trh. Informace na info@w-d.cz.

B
BODEGAS
GRUPO YLLERA, VENDIMIA
S
SELECCIONADA 2014, RIBERA
D
DEL DUERO DO

VINÁRSTVO DUBOVSKÝ & GRANČIČ, COLLECTION EXCLUSIVE, RIESLING 2017, BOBUĽOVÝ
VÝBER, SUCHÉ, SVÄTÝ JUR, NOVÉ HORY

SytČjší rubínovČ þervená barva s granátovým okrajem
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní, odrĤdovČ
typické,
pĜipomínající višĖový likér a borĤvkový koláþ,
t
s podtóny jehliþí a hoĜké þokolády. V chuti je víno
sstrukturované a stĜednČ plné, s pĜevládajícími tóny
zralého
þerného ovoce, jež doplĖují podtóny spadaného
z
listí,
kĤže a kouĜe. Delší, strukturovaný závČr.
l

SytČjší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vysoká
viskozita. Aroma vína je mohutné a intenzivnČjší,
s výrazným projevem koĜení, bílé þokolády a karamelu,
jež doprovází podtón broskvového koláþe a rozinek.
V chuti je víno stĜednČ plné a vyvážené a dominují zde
tóny vaĜených kdoulí þi bílých broskví, jež doplĖuje
podtón smetany a hĜebíþku. StĜednČ dlouhý závČr.

599 Kč
5

★★★★★

2020–2025

★★★★

9,6 eur

2020–2022

www.dubovskygrancic.sk

www.labotella.cz

TOLLOY, PINOT GRIGIO 2018,
ALTO ADIGE DOC

S
SANTA
EMA, AMPLUS ONE, CARMENERE
22017, CACHAPOAL VALLEY DO

SytČjší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky
a stĜední viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní
a nazrálé, pĜipomínající zralé hrušky, nektarinky nebo
mandarinkovou kĤru. V chuti je víno plnČjší a hĜejivé
a dominují zde tóny pomeranþové kĤry, kompotovaných mandarinek nebo peþených jablek. Kratší,
nahoĜklý závČr.

SytČjší purpurovČ þervená barva s nachovým okrajem
S
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivnČjší
a strukturované, pĜipomínající uzenou papriku,
n
þerné
koĜení, ostružiny nebo povidla. V chuti je víno
þ
strukturované,
stĜednČ plné, s výrazným projevem
s
herbálních
tónĤ, které doplĖují tóny koĜení a zralého
h
þerného
bobulového ovoce. Kratší závČr.
þ

255 Kč

★★★

2020–2021

★★★

442 Kč
4

www.prahavino.cz

HARDY’S, CREST CABERNET-SHIRAZMERLOT 2018, SOUTH EASTERN AUSTRALIA
SytČjší rubínovČ þervená barva s širším granátovým
okrajem a vysoká viskozita. Aroma vína je intenzivnČjší,
s pĜíjemnČ nazrálými tóny povidel, ostružinového džemu,
þerného rybízu a þerného koĜení. V chuti je víno stĜednČ
plné, ovocné, nasládlé a harmonické a dominují v ní tóny
borĤvek þi višní, jež doplĖuje podtón mléþné þokolády
a švestkového želé. StĜednČ dlouhý závČr.

199 Kč

★★★★

2020

2020–2022

www.openwine.cz

V
VINAŘSTVÍ
KOŠULIČ, RYZLINK VLAŠSKÝ
22018, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, BŘEZÍ,
O
OŘECHOVÁ HORA
SytČjší
slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky
S
a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a svČží,
pĜipomínající
zelená jablka, zralé ryngle nebo hrušky
p
Williams.
V chuti je víno lehþí a svČží a dominují
W
v ní tóny zralých citrusĤ, zelených jablek a jádĜincĤ.
Kratší
závČr.
K

★★★

170 Kč
1

2020

www.penzion-vinny-sklipek.cz

www.adveal.cz

J & J JAROSLAV OSTROŽOVIČ, SPECIAL
COLLECTION, FURMINT 2018, CHOP,
C
VÝBER Z HROZNA, SUCHÉ, TOKAJ
V

LA BRI, AFFINITY 2015,
W.O. FRANSCHOEK

SvČtlá barva bílého zlata se slámovými odlesky
S
a vysoká viskozita. Aroma vína je stĜednČ intenzivní
a odrĤdovČ typické a najdeme v nČm tóny sušené
kkaramboly, hrušek a rynglí, s výrazným zemitým
ppodtónem. V chuti je víno svČží a lehké, pĜipomínající
bbílý rybíz, limety nebo þerstvé byliny. StĜednČ dlouhý,
minerální závČr.
m

SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým nachovým okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní
a pĜímoþaré, s dominantním ovocným projevem višní
a ostružin, jež doprovází podtón þerného koĜení a spáleného
dĜeva. V chuti je víno strukturované a stĜednČ plné, s pĜevládajícími tóny trnek a skoĜice, jež doprovází podtóny þerného
rybízu a jeĜabin. StĜednČ dlouhý, koĜenitý závČr.

279 Kč
2

★★★

2020–2022

www.vinoodbodlaku.cz
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499 Kč

★★★

2020–2025

www.zebrawines.cz

★★★★★

vynikající
až výjimeþné

★★★★

velmi
dobré

★ ★ ★ dobré

Bílá vína

Doporuþená doba konzumace

Sytá slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je komplexní a intenzivnČjší, s pĜevládajjícími tóny zrání v dubu, jako jsou vanilka, smetana þi bílá
þokoláda, jež doplĖuje podtón žlutého melounu a citronu.
V chuti je víno stĜednČ plné, s vyšší kyselinou a pĜevládají
v ní tóny smetany a karamelu, jež doplĖuje podtón zralého
citronu a pomeranþe. StĜednČ dlouhý závČr.

★★★

ýervená vína

RĤžová vína

VINAŘSTVÍ U KOSTELA, IRSAI OLIVER 2019,
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, POLOSUCHÉ,
POLEŠOVICE

BADET CLÉMENT, RÉVÉLATION,
CHARDONNAY 2017, PAYS D’OC

330 Kč

podprĤmČrná / vadná vína
★ ★ / ★ (tato vína nejsou publikována)

2020

SvČtlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a nižší
viskozita. Aroma vína je intenzivní a odrĤdovČ typické,
pĜipomínající zralá žlutá jablka, luþní kvČty nebo citrony. V chuti je víno pĜíjemnČ suché, se svČží kyselinou
a pĜipomíná zralé pomeranþe a citrony, jež doprovází
podtón bezové šĢávy. Kratší, svČží závČr.

130 Kč

www.terravina.cz

2020

www.vinarstviukostela.cz

KARPATSKÁ PERLA, BOBULO,
HROZNOVÝ MOŠT RŮŽOVÝ, SLADKÉ

ÍMAVOS
AJ

M

SvČtlejší granátovČ þervená barva s širokým cihlovým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní,
nazrálé a pĜipomíná kouĜ þi spálené dĜevo, jež doplĖují
podtóny sušených brusinek, tĜešní a jahod. V chuti je
víno harmonické a elegantní, pĜipomínající þerstvé
tĜešnČ þi višnČ, jež doplĖují podtóny malinového þaje,
skoĜice a hĜebíþku. Kratší závČr.

242 Kč

★★★

2020

110 Kč

★★★★★

2020

janchovan@seznam.cz

ZD NĚMČIČKY, GRAND VINS,
CHARDONNAY 2017, MORAVSKÉ ZEMSKÉ
C
VÍNO, SUCHÉ
V

PEREG, IRSAI OLIVER 2019,
BIELÉ VÍNO, POLOSUCHÉ
SvČtlá barva bílého zlata se stĜíbrnými odlesky a nižší
viskozita. Aroma vína je velmi intenzivní a pĜipomíná zralé tropické ovoce, jako jsou ananas þi kiwi, jež
doplĖuje podtón žlutých melounĤ a bílých kvČtĤ. V chuti
je víno lehþí a svČží, pĜíjemnČ suché a dominují zde tóny
limetové šĢávy, zralých pomeranþĤ nebo zelených jablek,
s dotekem lesních jahod. Kratší, svČží závČr.

★★★

2020

SytČjší zlatožlutá barva se stĜíbrnými odlesky a vyšší
S
viskozita.
Aroma je intenzivnČjší, snoubící herbální
v
tóny
s podtóny zralého subtropického ovoce, sušeného
t
dĜeva.
V chuti je víno svČží a stĜednČ plné, pĜipomínajíd
cí
c zralé angrešty a rybíz, jež doplĖuje podtón sušených
broskví
a manga. Kratší závČr.
b

360 Kč
3

★★★

2020–2022

www.zd-nemcicky.cz

www.pereg.cz

PUKLAVEC FAMILY WINES, JERUZALEM
ORMOŽ, SIVI PINOT 2018, BÍLÉ VÍNO,
SUCHÉ, ŠTAJERSKA

BADET CLÉMENT, RÉVÉLATION,
CABERNET-MERLOT 2017, PAYS D’OC

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky
a stĜední viskozita. Aroma vína je elegantní a intenzivnČjší, harmonické, pĜipomínající kompotovaný ananas,
zralé broskve nebo þervená jablka. V chuti je víno
pĜíjemnČ svČží a stĜednČ plné a najdeme v ní tóny sušených jablek a bílého rybízu s výrazným minerálním
podtónem. Delší, slaný závČr.

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým okrajem
j a vysoká viskozita. Aroma vína je stĜednČ intenzivní,
pĜímoþaré,
s pĜevládajícími ovocnými tóny zralého þerného
p
bobulového
ovoce, jež doplĖuje lehký herbální podtón.
b
V chuti je víno strukturované, stĜednČ plné, pĜipomínající
zralé švestky þi ostružiny, jež doplĖuje podtón þerného
koĜení a dĜeva. StĜednČ dlouhý, lehce svíravý závČr.

149 Kč

ĚSÍCE

SvČtlejší rubínovČ þervená barva s granátovým okrajem
kraaje
jem
m
a nízká viskozita. ýistá aromatika þerstvČ lisovanéé
hroznové šĢávy je doplnČna o lehký podtón tĜešní
a višní. ChuĢ moštu je pĜíjemnČ nasládlá a svČží, þistá
a pĜipomíná þerstvé hrozny, rozinky nebo sušené tĜešnČ. StĜednČ dlouhý závČr.

www.vinarstvi-bravenec.cz

190 Kč

T

VINAŘSTVÍ BRAVENEC, PINOT NOIR 2015,
VÝBĚR Z HROZNŮ, SUCHÉ, ČEJČ, BRNĚNKA

★★★

Z

Legenda:

★★★

2020–2021

www.vinaormoz.cz

330 Kč

★★★

2020–2022

www.terravina.cz
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vína mČsíce

V rubrice „Vína mČsíce“ pĜedstavujeme novinky na þeském trhu. Podmínkou zveĜejnČní je kvalita.
Publikována budou vína s hodnocením: dobré, velmi dobré, vynikající. VinaĜi, obchodníci þi dovozci
mohou nominovat jakékoli víno, které je novČ uvádČno na náš trh. Informace na info@w-d.cz.

B
BODEGA
NAVARRO CORREAS,
C
CHARDONNAY RESERVE 2017, MENDOZA

LOBSTER BAY, SAUVIGNON BLANC 2018,
L
MARLBOROUGH
M

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se slámovými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je mohutné, komplexní a intenzivnČjší
z
a dominují v nČm tóny smetany, karamelu, které
doprovází
podtón zralých banánĤ a ananasu. V chuti
d
je
j víno komplexní a strukturované a najdeme zde tóny
jablek
v županu, karamelizované pomeranþové kĤry
j
a vlašských oĜechĤ. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

S
SvČtlejší
slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní, odrĤdovČ typick pĜipomínající þerný rybíz a angrešty, s podtónem
ké,
b
broskvového
kompotu a limet. V chuti je víno lehké
a svČží, pĜipomínající angrešty, zralé mandarinky nebo
m
meruĖky,
s lehkým limetovým podtónem. StĜednČ
d
dlouhý
závČr.

299 Kč
2

★★★★

2020–2021

1
160 Kč

www.adveal.cz

★★★

2020

www.unitedbrands.cz

L COURONNE, MALBEC 2017,
LA
W.O. FRANSCHOEK
W

PERGEN, SEKT RIESLING 2018,
P
JJAKOSTNÍ ŠUMIVÉ VÍNO

SytČjší purpurovČ þervená barva s rubínovým okrajem
S
a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivnČjší
a nabízí tóny pĜezrálého þerného bobulového
z
ovoce,
þerného koĜení a tabáku. V chuti je víno struko
turované,
stĜednČ plné, pĜíjemnČ svČží a dominují v ní
t
tóny
zralých višní a tĜešní, jež doplĖuje podtón koĜení.
t
StĜednČ
dlouhý závČr.
S

S
SytČjší
slámovČ žlutá barva s þetnými odlesky a intenz
zivnČjší
elegantní perlení. Aroma je elegantní, harmon
nické,
pĜipomínající peþená jablka, vaĜené gdoule nebo
b
banánovou
slupku, s lehkým minerálním dotekem.
V chuti je víno Ĝízné a harmonické, pĜipomínající citron
novou
dužinu, zelená jablka nebo bílé broskve. StĜednČ
dlouhý,
elegantní závČr.
d

499 Kč
4

★★★

2020–2023

390 Kč
3

www.zebrawines.cz

★★★★

2020–2023

www.pergen.cz

J & J JAROSLAV OSTROŽOVIČ, SPECIAL
COLLECTION, HANKOVE 2018, CHOP,
C
VÝBER Z HROZNA, POLOSLADKÉ, TOKAJ
V

VINAŘSTVÍ SV. FLORIAN,
MODRÝ PORTUGAL 2018, MORAVSKÉ
ZEMSKÉ VÍNO, SUCHÉ

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší
S
vviskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické, pĜipomínající
m
jableþný kompot a pyré, s lehkým dotekem
sladkého
koĜení a akátového medu. V chuti je víno
s
plnČjší
a sladké, dobĜe vyvážené, s dominantním prop
jevem
zralých kdoulí, žlutého melounu a pomeranþĤ.
j
Delší, elegantní závČr.
D

SytČjší rubínovČ þervená barva s širším granátovým
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a pĜipomíná zralé borĤvky, ostružinový džem nebo
poseþenou louku. V chuti je víno svČží, stĜednČ plné
a dominují v ní tóny višní a ostružin, jež doplĖuje
podtón spadaného listí. Kratší závČr.

279 Kč
2

★★★

2020–2025

220 Kč

www.vinoodbodlaku.cz

IntenzivnČjší inkoustovČ þervená barva s nachovým okrajem
a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní a mohutné, velmi atraktivní, pĜipomínající sušené švestky ve slaninČ, ostružinový džem, hoĜkou þokoládu nebo ušlechtilé dĜevo.
V chuti je víno stĜednČ plné, s dobrou strukturou a najdeme zde
tóny zralých tĜešní a višní, jež doprovází podtón malinového
þaje a hĜebíþku. StĜednČ dlouhý, strukturovaný závČr.

★★★★

2020–2024

www.adveal.cz
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2020

www.vinoÀor.cz

SANTA EMA, SELECT TERROIR,
S
CHARDONNAY RESERVA 2019, MAIPO
C
VALLEY DO
V

BODEGA NAVARRO CORREAS,
MALBEC RESERVE 2017, MENDOZA

299 Kč

★★★

S
SvČtlá
slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší
v
viskozita.
Aroma vína je komplexní a stĜednČ intenz
zivní,
pĜipomínající smetanu a vanilku, jež doplĖuje
p
podtón
zralých broskví a papáji. V chuti je víno plnČjší,
s nižší kyselinou a pĜipomíná smetanu, bílou þokoládu,
v
vanilku
a peþený broskvový koláþ. Kratší závČr.

236 Kč
2

★★★

2020

www.openwine.cz

Legenda:

★★★★★

vynikající
až výjimeþné

★★★★

velmi
dobré

Bílá vína

Doporuþená doba konzumace

SvČtlejší vodová barva se zlatými odlesky a nízká
viskozita. Aroma vína je elegantní a harmonické, s dominantním projevem bílých luþních kvČtĤ, hluchavek
a zralého sadového ovoce. V chuti je víno harmonické
a lehþí a najdeme v ní tóny sušených jablek, zralých
špendlíkĤ a hrušek. Kratší, vyvážený závČr.

★★★

podprĤmČrná / vadná vína
★ ★ / ★ (tato vína nejsou publikována)
ýervená vína

RĤžová vína

VINAŘSTVÍ SV. FLORIAN, CUVÉE
FRANKOVKA & ANDRÉ 2018, MORAVSKÉ
ZEMSKÉ VÍNO, SUCHÉ

PEREG, MÜLLER THURGAU 2019,
BIELÉ VÍNO, POLOSUCHÉ

179 Kč

★ ★ ★ dobré

2020

Sytá purpurovČ þervená barva s ¿alovým okrajem
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je stĜednČ
intenzivní, pĜipomínající višĖový likér, ostružinovou
šĢávu nebo þerné koĜení. V chuti je víno strukturované, s dominantními herbálními tóny, jež doprovází
podtón þerného koĜení, sušených švestek a ostružin.
Kratší závČr.

220 Kč

www.pereg.cz

★★★

2020

www.vinoÀor.cz

VINAŘSTVÍ BRAVENEC, RULANDSKÉ
MODRÉ BARRIQUE 2014, POZDNÍ SBĚR,
SUCHÉ, ČEJČ, BRNĚNKA

Z NĚMČIČKY, GRAND VINS,
ZD
VELTLÍNSKÉ
ZELENÉ 2017, MORAVSKÉ
V
ZEMSKÉ
VÍNO, SUCHÉ
Z

SvČtlá granátovČ þervená barva s širším terakotovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je elegantní
a komplexní, snoubící tóny bonbonu Mon Cheri,
sušených ostružin a klikve. V chuti je víno elegantní
a harmonické, pĜipomínající þervený rybíz þi maliny,
jež doplĖují podtóny ušlechtilého dĜeva a podhoubí.
StĜednČ dlouhý závČr.

S
SvČtlejší
zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší
v
viskozita.
Aroma je stĜednČ intenzivní, s dominantním
p
projevem
dĜeva a smetany, které doplĖuje lehký podtón
ooĜechĤ a jablek v županu. V chuti je víno stĜednČ
p a svČží a dominují zde tóny zralých broskví þi
plné
þ
þervených
jablek, jež doplĖuje podtón sladkého koĜení
a vanilky. StĜednČ dlouhý závČr.

242 Kč

★★★

2020

3 Kč
360

SvČtlejší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜímoþaré, pĜipomínající zralá žlutá jablka, kvČty jabloní nebo lilie. V chuti je víno lehké a svČží a nabízí tóny zralé karamboly,
bílých grepĤ nebo sušených jablek. Kratší, hrubší závČr.

180 Kč

★★★

2020

2020–2022

www.zd-nemcicky.cz

www.vinarstvi-bravenec.cz

VINAŘSTVÍ U KOSTELA, CUVÉE NO. 5 2018,
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, POLOSUCHÉ

★★★

VINAŘSTVÍ
VOLAŘÍK, RYZLINK VLAŠSKÝ
V
2017,
VÝBĚR Z BOBULÍ, SLADKÉ,
2
DOLNÍ
DUNAJOVICE, ZIMNÍ VRCH
D
S
SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a atraktivní,
p
pĜipomínající
akátový nebo luþní med, propolis,
s
sušené
broskve þi kompotované meruĖky. V chuti je
v
víno
pĜíjemnČ nasládlé a svČží, pĜipomínající sušené
s
subtropické
ovoce, med nebo kandovanou citrusov kĤru. Kratší závČr.
vou

250
2 Kč

www.vinarstviukostela.cz

★★★

2020–2021

www.vinarstvivolarik.cz

CSÁNYI PINCÉSZET, KÖVILLA SELECTION
VILLÁNYI FRANC 2015, SZÁRAZ
VÖRÖSBOR, DHC VILLÁNY

VINÁRSTVO GOLGUZ, IRSAI OLIVER 2019,
AKOSTNÉ ODRODOVÉ VÍNO, SUCHÉ,
DVORNÍKY, TALIČMANY

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým cihlovým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a komplexní, pĜipomínající zralý þerný rybíz, peþené
papriky, sladké koĜení a ušlechtilé dĜevo. V chuti je
víno strukturované a stĜednČ plné, pĜipomíná zralé þerné bobulové ovoce, uzenou papriku nebo peþené maso.
Delší koĜenitý závČr.

SvČtlejší barva bílého zlata se stĜíbrnými odlesky
a nižší viskozita. Aroma vína je intenzivní, þisté,
odrĤdovČ typické, pĜipomínající bílé kvČty, zralá
žlutá jablka nebo pomeranþovou šĢávu. V chuti je
víno suché a elegantní, pĜíjemnČ svČží, pĜipomínající
þerstvé hrozny, zralé pomeranþe nebo limetovou
šĢávu. Kratší, svČží závČr.

499 Kč

★★★★

2020–2027

www.delpra.cz

4,99 eur

★★★

2020

www.golguz.sk
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VSTUPENKY
NA DEGUSTAýNÍ SEMINÁěE
S VINAěSTVÍM VÁCLAV
VinaĜství Václav z Hustopeþí se i v roce 2020 nadále zapisuje do povČdomí domácích zákazníkĤ a spoleþnČ s poĜadateli Táborského festivalu vína chystá v prĤbČhu již 12. roþníku tohoto vinaĜského festivalu
nČkolik atraktivních degustací a pĜednášek. Vstupenka na nČkterou
z akcí je tak skvČlým jarním tipem na dárek pro milovníky vín a gastronomie. První jarní den se vybraná vína VinaĜství Václav pĜedstaví
na velké ochutnávce vín „To nejlepší z Moravy a ýech“, o necelý
týden pozdČji pak spoleþnČ s australským konzultantem VinaĜství
Václav Mikem Mazeym provedou degustátory slepou srovnávací
degustací WINE CUP 2020. Pro nadšence špiþkové gastronomie
jsou k dispozici také vstupenky na veþer vČnovaný snoubení pokrmĤ
s víny s názvem „Jak chutná Amerika & Jazz“.
Vstupenky k dostání na www.festival-vina.cz

SEZNAMTE SE S JEDINEýNÝM
BOHEMIA SEKT PRESTIGE
CHARDONNAY
JednoodrĤdové sekty jsou výjimeþné tím, že v sobČ naplno odhalují
ušlechtilý charakter odrĤdy, ze které vznikají. Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay si vás ihned získá svou zlatavČ žlutou barvou a jemným
perlením, které tvoĜí po obvodu hladiny bohatou korunu. Elegantní vĤní
doprovází aroma citrusového a sadového ovoce, v pozadí s tóny bílých
kvČtĤ. ChuĢ je šĢavnatá, medovČ hebká, pĜipomínající sušené ovoce. Sekt
vzniká tradiþní metodou zráním v láhvi s dobou ležení na kvasinkách
15 až 18 mČsícĤ. Prémiový charakter sektu potvrzují i þetná ocenČní
z prestižních soutČží, jako je Concours Mondial de Bruxelles 2019,
Vinalies Internationales 2019 nebo Národní soutČž vín Salon vín 2019,
v rámci kterých získal zlaté medaile. VytĜíbenou chuĢ Bohemia Sekt
Prestige Chardonnay ocenilo také Národní divadlo. Nabízí jej hostĤm
jako rozlévaný sekt ve všech divadelních barech ve svých budovách.
Obvyklá cena za láhev: 269 Kþ
Sekt je k dostání v maloobchodČ a na www.osobnivinoteka.cz.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 6.1 KOMBI TDI DR
Volkswagen pĜedstavuje inovovanou Ĝadu legendárního vozu Transporter, tentokrát
ve verzi 6.1. Základní model v prodloužené verzi a v uspoĜádání pro 8 cestujících
je ideální volbou pĜedevším pro daleké cesty za vínem. Základní cena této verze je
860 432 Kþ vþetnČ DPH. Mezi pĜíplatkovou výbavu patĜí pĜedevším druhé boþní
posuvné dveĜe, multifunkþní volant, pĜíprava pro montáž tažného zaĜízení a velmi
užiteþný park pilot se zpČtnou kamerou.
O pohon se stará úsporný dieslový dvoulitrový þtyĜválec v provedení TDI ve spojení se šestistupĖovou pĜevodovkou a náhonem na pĜední kola. Výkon 150 koní
a dobĜe naladČný prĤbČh krouticího momentu, který má hodnotu 340 Nm, umožĖuje pĜíjemnou jízdu. VĤz také utáhne pĜívČs o maximální hmotnosti 2 500 kg. Interiér
je Ĝešený tak, že Ĝidiþi na pĜedních sedadlech, kde jsou k dispozici i nastavitelné
loketní opČrky, mají maximální pohodlí. V druhé ĜadČ sedadel jsou pak 3 samostatná sedadla, která je možné jednotlivČ demontovat þi sklápČt. Vzadu je pak sklopná
lavice, kterou je možné také celou demontovat. Vzniká tak obrovský vnitĜní prostor
srovnatelný s dodávkou. PrávČ velká variabilita vnitĜního prostoru dČlá z tohoto
vozu opravdovou ikonu a spolehlivého spoleþníka pĜi toulkách vinaĜskými regiony.
www.vw-uzitkove.cz
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Viniční trať Pod strážným vrchem, obec Milovice
Listopad 2019 | 25

degustation

Novinky v sortimentu Advivum
V polovině ledna proběhla ve Winebaru Advivum ve Slovanském domě
v Praze první z jejich seriálu pravidelných degustací v tomto roce. I letos
se tak mohou milovníci ikonických zahraničních vín těšit na návštěvy
věhlasných zahraničních vinařů, kteří do Prahy osobně přijedou představit
svá špičková vína. První letošní degustace však byla zcela logicky zaměřena
na novinky v sortimentu, ty vybral a osobně představil Jan Čejka.

D

íky širokému portfoliu vín spoleþnosti Advivum je degustace
novinek sortimentu vždy zážitkem pro spousty milovníkĤ špiþkových
vín. V rámci prvního degustaþního veþera si na své mohl pĜijít takĜka každý.
Jan ýejka totiž v Ĝízené degustaci pĜedstavil vína z rĤzných koutĤ Francie,
navíc rozliþných stylĤ výroby. Degustace proto mnohým úþastníkĤm pĜinesla kromČ pĜíjemnČ stráveného veþera
i nové objevy v podobČ vín z ménČ známých apelací nebo oblastí. V prĤbČhu
degustace bylo možné ochutnat jak zcela nové pĜírĤstky v portfoliu Advivum,
tak nČkteré nové roþníky již stálých vín
v sortimentu.
Úvodním vzorkem bylo špiþkové prosecco z vinaĜství Adriano Adami, které
vlastní vinice na velmi strmých svazích
mezi obcemi Valdobbiadene a Conegliano. Vyrábí proto vína nejvyšších kvalit s chránČným oznaþením Cartizze
DOCG nebo vína ze speci¿ckých viniþních tratí a svahĤ se strmým sklonem,
které nesou oznaþení „Rive“. Prosecco
Col Credas v roþníku 2018 Brut z Rive
di Farra di Soligo oplývalo velmi jemným a elegantním perlením a ukázalo
v aroma i v chuti typický projev zelených jablek Granny Smith, bílých broskví, máslových hrušek a bílých kvČtĤ
s dlouhým osvČžujícím závČrem.
Dalším zajímavým vínem bylo bezpochyby víno z oblasti Languedoc z vinaĜství Château Auzines ležící v apelaci
Corbiéres. Jejich Albarino 2018 nabízelo pĜíjemné elegantní tóny peckového
ovoce s podtóny bílých kvČtĤ a salinity. ChuĢ kopírovala aromatické vjemy,
byla velmi šĢavnatá a svČží a dokázala,
že se odrĤdČ Albarino mĤže velmi dobĜe daĜit i mimo její domovinu, tedy španČlskou oblast Rias Baixas.
26 | WINE & Degustation
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Milovníky vín „pĜírodního“ stylu
výroby oslovilo zejména víno hvČzdného vinaĜství z Jury, kterým je bezpochyby Domaine Rolet. VinaĜství se
Ĝadí mezi nejvČtší nezávislé rodinné
vinaĜství v JuĜe a díky špiþkovým
vínĤm jejich produkce pĜedstavuje
etalon v oblasti Jura. Arbois Blanc
Naturé 2018 je vyrobeno výhradnČ
z místní odrĤdy Savagnin, které zde
pĜezdívají „Naturé“. Víno podstoupilo malolaktickou fermentaci a þásteþnČ zrálo ve velkých dubových sudech. Elegantní a ra¿novanou vĤni
bílých peckovin doprovázely podtóny mandlí a marcipánu. V chuti bylo
víno opČt elegantní, živé a strukturované, s delikátní stopou dĜeva a velmi
dlouhým závČrem. SkvČlá volba pro
milovníky ušlechtilých, delikátních
vín osobitého stylu.
Protipólem pĜedchozího vzorku bylo
další víno, a sice Crozes-Hermitage
Blanc 2018 z prestižního vinaĜství
Alain Graillot, které najdete pĜímo
v Crozes-Hermitage. KromČ jedineþných vín z odrĤdy Syrah vyrábí také
skvČlá bílá vína tradiþními postupy.
Crozes-Hermitage Blanc tvoĜí zhruba ze ¾ odrĤda Marsanne doplnČná
o odrĤdu Roussanne. Víno kvasilo
þásteþnČ v použitých dubových sudech a þásteþnČ v nerezových tancích
a nepodstoupilo malolaktickou fermentaci. SytČ žlutou barvu doprovázelo ušlechtilé aroma citronové kĤry,
bČlomasých broskví, bílých kvČtĤ
a vþelího vosku. ChuĢ kopírovala
aromatické vjemy, byla velmi strukturovaná, s vyšší kyselinou, dodávající
vínu svČžest a harmonii. SkvČlé víno,
které ještČ více vynikne ve spojení
s gastronomií.
Výjimeþným zážitkem veþera byl
bezpochyby Pinot Noir z Domaine
Jean-Marc Bouley sídlící v apelaci
Volnay, které dnes po svém otci Ĝídí
perspektivní vinaĜ Thomas Bouley.
Beaune 1er Cru Les Reversées 2017
pochází z 42 let starých keĜĤ, víno
je kvašeno pĜírodními kvasinkami
v nerezových tancích a dále pak
zraje 18 mČsícĤ v dubových sudech
(30 % sudĤ je nových). Víno svČtle
rubínové barvy s intenzivním delikátním aroma drobného lesního ovoce s delikátní koĜenitostí a lehkými
podtóny lesního podrostu. V chuti
bylo víno velmi komplexní, šĢavna-

té a ušlechtilé, kopírovalo aromatické vjemy a díky perfektní extrakci
oplývalo sametovým taninem, který
mu dodával na atraktivitČ. SvĤdné
víno, které je již teć radost ochutnat,
logicky ale odmČní ty nejtrpČlivČjší
konzumenty.
Degustaþní veþer završila dvojice špiþkových þervených vín z jižní Francie z vinaĜství Domaine Les
Creisses z Languedocu, za kterými stojí vinaĜ Philippe Chesnelong.
Ve vinaĜství se logicky soustĜećují
na typické jihofrancouzské odrĤdy,
tedy Syrah a Grenache, které doplĖuje Cabernet Sauvignon nebo Mourvèdre. Vynikající je zejména jejich
„Les Creisses“ 2017, jehož páteĜ tvoĜí Syrah a Grenache spolu s Cabernet
Sauvignonem. Víno tmavČ inkoustové barvy s intenzivním a vyzrálým
aroma þerného bobulového ovoce,
ušlechtilého dĜeva a koĜení bylo navzdory aroma v chuti nebývale svČží
a šĢavnaté, s bohatým ovocným projevem, s podtóny kouĜe a perfektnČ
integrovaným taninem. Špiþkové
víno, které díky své pĜíznivé cenové
kategorii nadchne mnoho milovníkĤ
plnČjších þervených vín.
Posledním vzorkem bylo „Les Brunes“ v roþníku 2017 ze stejnojmenného vinaĜství, které dĤstojnČ završilo degustaþní veþer ve Winebaru
Advivum. Les Brunes tvoĜí z 80 %
Cabernet Sauvignon a z 20 % Mourvèdre, díky tomu je ve srovnání s Les
Creisses výraznČ plnČjší a strukturovanČjší. NeprĤsvitnou inkoustovou
barvu doprovázelo vyzrálé intenzivní
aroma þerného rybízu, moruší a povidel, chuĢ navazovala na aromatické vjemy a oplývala hebkým taninem
a navzdory své opulenci také nesmírnou elegancí a délkou. Vynikající
ukázka vyzrálého þerveného vína
kombinujícího plnost a elegantní
projev, navíc opČt ve velmi pĜíznivé
cenové relaci.
První veþer ze seriálu pravidelných
degustací ve Winebaru Advivum pĜedstavil jejich novinky v tom nejlepším
svČtle, a pĜedevším skvČle naladil
na další nadcházející degustace zahraniþních vinaĜĤ v tomto roce.
Te x t : V á c l a v Ti c h oĖ D ipW SET
Foto: Michal Šetka
Prosinec 2019/Leden 2020 | 27

degustation

4G Wine Estate proti 500PP
Konec roku bývá vždy z pohledu vínomilce zajímavý a nejinak tomu bylo
i v již minulém roce 2019. A tak s lehkým zpožděním se s vámi podělím o jeden
z nejintenzivnějších degustačních zážitků minulého roku. Firma What We Like –
wineanddine.cz se rozhodla rozbít zaběhlé pořádky a žebříčky. Zalovila v tajných
zásobách svých vín a přišla s divokým nápadem. Pozvat vycházející vinařské
hvězdy Jižní Afriky 4G Wine Estate a postavit jejich dvě vína 67 Imizuzu 2014
a Venetia’s Heart 2015 proti nejtěžším vahám vinařského světa.

P

roti pČti vínĤm z celého svČta, kde
každé z nich bylo ohodnoceno
prestižními 100 body od Roberta
Parkera. Silná pČtka, která by ve svČtČ hokeje mohla být smČle oznaþena jako All
Stars, byla složena z tČchto vín: Penfolds
Grange 2013, Pingus 2014, Sine Qua Non
Waterdance 2014, Masseto 2015 a Château Cheval Blanc 2015.
Pro mČĜení sil bylo zvoleno ideální prostĜedí vinného baru Advivum ve Slovanském
domČ, který nabídl perfektní zázemí a také
možnost degustace každého vína z vlastní
sklenice, což bylo u tak rozmanitého složení
naprostou nezbytností. Ochutnávka a srovnání pak probíhaly naslepo, tak aby úþastníci
nebyli ovlivnČni etiketou a mohli si udČlat
vlastní úsudek na každé víno. Celý veþer
se díky tomu nesl v atmosféĜe plné pĜekva28 | WINE & Degustation

pujících chutí, elegance i harmonie. Byl
i pĜehlídkou rozdílných stylĤ a charakterĤ.
A také byl smČsí nadšení, pĜekvapení a sem
tam i nČjakého zklamání. A závČr? ObjektivnČ Ĝeþeno, bylo velmi tČžké Ĝíct, které víno
bylo nejlepší, a nejvíce bodĤ vždy nemuselo
odpovídat nejvČtšímu, osobnímu favoritovi.
Všechna vína byla skvČlá a rozhodnČ potvrdila svou mimoĜádnou kvalitu. Díky tomu
byly rozdíly v hodnocení minimální, ale
daly jasný výsledek, který odvalil obrovský
balvan z beder mladých vinaĜĤ z 4G Wine
Estate a poĜadatele Franka Gotharda. Jelikož jejich vína perfektnČ obstála v mČĜení
sil s tČmi nejlepšími, ba co víc v celkovém
souþtu bodĤ si vlastnČ celou slavnou pČtku
podmanila a byla vybrána jako to nejlepší
a nejzajímavČjší z celého veþera. Venetia’s
Heart 2015 je cuvée cabernetĤ, Petit verdot
a Syrah. Tento veþer to bylo mladé a divo-

ké víno s robustním základem, plnou chutí
a koĜenitým charakterem. Víno plné potenciálu a pĜíslibu do budoucna. Oproti tomu 67
Imizuzu je klasický „Bordeaux blend“, který
tento veþer nabídl evropskou ¿nesu a eleganci, jež spoustu úþastníkĤ degustace svedla k myšlence, že je to onen slavný Cheval
Blanc. V závČru však robustnost a divokost
vína ukázala jeho pravý pĤvod, aniž by mu
ubrala na atraktivitČ. Velké víno s velkým
potenciálem, za které po právu pĜišel pĜi odhalení vzorkĤ a výsledkĤ velký potlesk.
Pokud se vám tedy doposud zdálo, že je
Jižní Afrika ve svČtČ velkých vín lehce
ve stínu ostatních, mĤžete zamČĜit svou
pozornost na 4G Wine Estate, které rozhodnČ patĜí na vinaĜské výsluní.
Te x t : J a k u b PĜi b y l
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Christopher Loewen
poprvé v Praze
První únorový týden patřil ve Winebaru Advivum zcela netradičně degustaci špičkových
německých rieslingů. Do Prahy totiž poprvé zavítal Christopher Loewen z moselského
vinařství Carl Loewen, které nově dováží od loňského léta společnost Advivum. Syn
majitele a enolog vinařství, Christopher Loewen, představil v řízené degustaci špičkové
rieslingy jejich produkce a v zaplněném Winebaru Advivum potvrdil, proč je vinařství
Carl Loewen přezdíváno „vycházející hvězda Mosely“.
VinaĜství dnes Ĝídí mladý a charismatický vinaĜ Christopher Loewen, který jej
v roce 2015 pĜevzal po svém otci Karlu
Josefovi. Majetek vinaĜství skýtá vskutku
jedineþné viniþní tratČ osázené odrĤdou
Riesling s velmi strmým sklonem a starými, pravokoĜennými keĜi révy vinné
o prĤmČrném stáĜí 60–120 let. DĤkazem
toho je jejich zcela unikátní viniþní traĢ
Maximin Herrenberg, kterou rodina Loewen odkoupila v roce 2008 od vinaĜství
Carl Schmitt-Wagner. TraĢ Maximin Herrenberg s pravokoĜennou révou vinnou
sahá až do roku 1896 a pravdČpodobnČ
patĜí k nejstarším viniþním tratím Rieslingu na svČtČ. Dalším klenotem vinaĜství je
Thörnicher Ritsch, druhá nejstrmČjší vinice v NČmecku, která byla do druhé svČtové
války považována za jednu nejvČhlasnČjších vinic v údolí Ĝeky Mosel. V neposlední ĜadČ je to také traĢ Laurentiuslay, která
se pyšní výsadbou pravokoĜenné révy vinné s prĤmČrným stáĜím keĜĤ pĜes 100 let
a velkou dávkou sluneþního svitu díky její
orientaci na jihozápad. Majetek vinaĜství
Carl Loewen tak skýtá na úctyhodných
30 % pravokoĜenných vinic.

V

inaĜství Carl Loewen najdete
v obci Leiwen v srdci údolí Ĝeky
Mosely. Vzniklo v roce 1803,
pĜiþemž své vlastní vinice obhospodaĜuje
rodina Loewen od roku 1805. VĤbec první viniþní tratí, kterou se rodinČ Loewen
podaĜilo získat, je traĢ Maximin Kloster30 | WINE & Degustation

lay, která prapĤvodnČ patĜila místnímu
opatství benediktinských mnichĤ. Z pĤvodního 1 hektaru vinic je dnes v majetku
vinaĜství celkem 15 hektarĤ velmi starých
a historicky významných vinic na Mosele,
které se rodinČ Loewen podaĜilo v prĤbČhu
nČkolika generací získat.

VinaĜství hospodaĜí v organickém režimu,
pĜiþemž zásadní ¿lozo¿í je zde výroba vín
s minimálními intervencemi. Cílem je produkovat vína tradiþními postupy s dĤrazem na jejich významný historický pĤvod.
ÚstĜedním pojmem je pochopitelnČ odrĤda Riesling, která tvoĜí zhruba 95 % celkové produkce, zbytek pak doplĖuje Müller
Thurgau a Pinot Blanc. Hrozny jsou sbírány výhradnČ ruþnČ a lisovány bez pomletí.
Po vylisování je mošt rozkvašen pĜírodními kvasinkami buć v nerezových tancích,
nebo ve velkých dubových sudech v závislosti na typu výsledného vína. Vína ze
speci¿ckých viniþních tratí pak zrají vždy
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ve velkých dubových sudech (starých
10 let a více) bez regulace teplot.
V rámci degustaþního veþera pĜedstavil
Christopher Loewen vína z roþníku 2018.
OsobnČ také pĜivezl nČkterá starší, již nedostupná vína jako ukázku jejich vývoje
v láhvi. Všechna degustovaná vína charakterizoval velmi elegantní projev s výjimeþnou intenzitou chuti, nebezpeþnou
pitelností a uþebnicovým projevem odrĤdy Riesling.
Riesling Quant Trocken 2018 a Riesling
Varidor Trocken 2018 patĜí k „základním“ vínĤm Carl Loewen, pĜesto s notnou dávkou struktury a komplexu chutí.
„Quant“ dokváší spontánnČ, a obsahuje
tudíž lehkou stopu zbytkového cukru,
který dodává vínu bohatý projev zralého peckového a sadového ovoce a velmi
pĜíjemnou ovocnost. „Varidor“ je naproti
tomu elegantnČjší víno s projevem vlhké
bĜidlice, citrusĤ a bergamotu a uspokojí
milovníky sušších stylĤ vín.
Riesling Maximin Klosterlay 2018 je
víno z vĤbec první vinice vlastnČné rodinou Loewen. Ušlechtilé a vrstevnaté
aroma bílých kvČtĤ, bergamotu, citrusové
kĤry a vlhké bĜidlice doprovázela komplexní a plnČjší chuĢ v dlouhém závČru.
Další z degustovaných vzorkĤ byl Riesling Laurentislay Alte Reben Trocken
2018. Víno z pravokoĜenné révy ukázalo
oproti pĜedchozímu vzorku delikátnČjší
minerální projev peckového ovoce a zelených jablek. Živé a šĢavnaté víno, které
charakterizoval velmi dlouhý závČr.

Výjimeþným zážitkem bylo víno z již
zmínČné prestižní vinice Maximin Herrenberg. Riesling Maximin Herrenberg
„1896“ Trocken 2018 oplýval ušlechtilými a kĜehkými tóny vlhké bĜidlice, citronové kĤry, bílých kvČtĤ a salinity. ChuĢ
navazovala na aroma, byla velmi elegantní, pĜesto plná a strukturovaná a bohatá
na zralé peckoviny. Degustaþní zážitek
a povinnost pro milovníky Rieslingu.
Riesling Gritsch 2018 je naproti tomu
delikátnČjší a velmi ra¿nované víno s intenzivními tóny þerstvých citronĤ, vlhké
bĜidlice a salinity. Víno s užším tČlem
a kĜehþím projevem ukázalo nebývale
dlouhý závČr a aristokratický projev.
SkvČlým završením degustaþního veþera
byl Riesling, opČt z trati Ritsch, v kategorii Auslese. V roþníku 2018 ukázalo víno
bohatý projev velmi zralých nektarinek,
broskví a žlutých jablek. ChuĢ kopírovala aroma, navzdory vyššímu zbytkovému cukru byla díky kyselinČ velmi živá
a šĢavnatá. Degustaþním vrcholem veþera bylo pak stejné víno z roþníku 2013,
které oplývalo vyzrálým projevem sušeného a kandovaného peckového ovoce
s ušlechtilými tóny bergamotu, medu
a petroleje. Zbytkový cukr doplĖovala
stále velmi Ĝízná kyselina, která dodala
vínu svČžest a velmi šĢavnatý závČr.
Degustaþní veþer v Advivum Winebar
pod vedením Christophera Loewena byl
opravdovým svátkem milovníkĤ Rieslingu a jednoznaþnČ potvrdil kvalitu a stoupající prestiž vín z Carl Loewen.
Text a foto: Václav TichoĖ DipWSET

advivumwinebar
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Velká vína z velkých ročníků
končících devítkou
Jedním z degustačních vrcholů závěru loňského roku byla výjimečná vertikální
degustace velkých vín z Bordeaux ze slavných ročníků končících devítkou. Tu
v Praze zorganizovala společnost Merlot d’Or a vedl ji ředitel známé obchodní
společnosti Mähler-Besse pan Nicolai Hedegaard. A ochutnávala se taková vína,
jako Château Figeac 1959 či Château Cheval Blanc 1939.
raznČjším projevem bariku. Zaþíná se
projevovat terciárními tóny podhoubí,
kĤže, ale stále si zachovává svou mladistvou ovocnost. ZávČr byl však pouze stĜednČ dlouhý. Víno je plnČ pĜipravené k pití.

Château Clos Fourtet 1989,
St.-Émilion 1er GCC B
Jedno z vín, které bČhem degustace
opravdu zaujalo a bylo pĜedmČtem
mnoha diskuzí. Ohromilo zcela impozantním, komplexním aromatem s plnČ
rozvinutými terciárními tóny dĜeva,
smoly, smržĤ, lesního podrostu a tyrolského špeku. I pĜesto bylo víno v chuti
velmi svČží a kromČ tČchto tónĤ si stále
zachovávalo svou ovocnost. Dlouhý závČr napovídal, že má stále ještČ nČjaké
roky pĜed sebou.

Château Palmer, 1979,
Margaux GCC

O

pravdovým vrcholem loĖského cyklu „Vieux Millésimes“,
který organizovala spoleþnost
Merlot d’Or ve svém Apartmánu Bellevue, byla degustace starých roþníkĤ
slavných vín z Bordeaux. ěeditel obchodní spoleþnosti Mähler-Besse pan
Nicolai Hedegaard do Prahy pĜivezl
opravdové skvosty, jaké se ochutnávají
opravdu jen zcela výjimeþnČ.
O pĜípravu tČchto skvostĤ se bravurnČ
postaral sommelier Petr Sláma, který se
na práci se starými roþníky vín specializuje. Degustace byla završena špiþkovou veþeĜí šéfkuchaĜky Apartmánu
Bellevue Sáry Hrstkové.
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Château Pontet-Canet 2009,
Pauillac GCC
Klasické víno z apelace Pauillac zaujalo
noblesní aromatikou, ve které stále dominovaly pĜedevším primární ovocné
tóny. Víno bylo již nyní krásnČ pĜipravené k pití, v chuti komplexní, velmi
ovocné, s jemným dotekem sudu, krásnČ vyzrálým tĜíslem a dlouhým závČrem. Má obrovský potenciál k dalšímu
zrání v láhvi.

Château Ducru-Beaucaillou
1999, St. Julien GCC
Zámek, který je známý spíše produkcí
moderního stylu vín, pĜedstavil krásnČ
ovocné víno s hebkým tĜíslem a vý-

Slavné víno z Margaux zaujalo diskrétní, elegantní vĤní švestkových
povidel, ušlechtilého dĜeva a mokrého tabáku. V chuti bylo velmi svČží,
s tóny þerného rybízu a þerných tĜešní,
hebkým vyzrálým tĜíslem a dlouhým
závČrem.

Château Figeac 1959,
St.-Émilion 1er GCC B
Víno ve vČku 60 let zaujalo až neskuteþnČ aristokratickou noblesou. Podmanivá aromatika v sobČ skrývala tóny Mon
Cheri, cedru, moschusu, rĤží a borĤvek.
ChuĢ byla neobyþejnČ komplexní, hedvábná, s mohutnou strukturou a jen rozvíjela všechny aromatické tóny. NeobyþejnČ dlouhý závČr a stále svČží projev.
I pĜes svĤj vČk má víno stále potenciál
se dále vyvíjet. Pro mne osobnČ nejlepší
víno veþera.

Château Cheval Blanc 1939,
St.-Émilion 1er GCC A
Neobyþejné víno, na které všichni
úþastníci degustace samozĜejmČ netrpČlivČ þekali. Víno, které bylo dlouhá léta
peþlivČ skladováno ve sklepích historického obchodníka z Bordeaux – spoleþnosti Mähler-Besse. Víno vyrobené
bČhem druhé svČtové války je krásným
obrazem historie a doby svého vzniku.
Každá láhev je unikátní a trochu jiná
díky nedostatku láhví ve 40. letech,
kdy bylo toto víno lahvováno. Spoleþnost Mähler-Besse koupila v roce 1939
od Château Cheval Blanc 14 sudĤ.
Díky tomu, že v té dobČ nebylo možno vína nalahvovat pĜímo na Château,
byly sudy poslány do skladĤ spoleþnosti Mähler-Besse v Bordeaux. Víno
tak bylo lahvováno do ruþnČ foukaných
láhví z jemnČ modrého recyklovaného
skla, které se lehce lišily ve velikosti
i barvČ. Po nalahvování mČly být tyto
láhve odeslány lodí do skladĤ amerického obchodníka. Obchod byl však zrušen
díky tomu, že pĜímo u ústí Ĝeky Garrone

Nicolai Hedegaard pĜivezl do Prahy opravdové skvosty.

do oceánu v té dobČ operovalo mnoho
nČmeckých ponorek. Loć se tedy vrátila a vína byla na témČĜ 80 let bezpeþnČ
uložena ve sklepích rodiny Mähler-Besse. Na oslavu 80 let tohoto unikátního
vína s fascinujícím pĜíbČhem nabídla
spoleþnost Mähler-Besse svým nejlepším partnerĤm velmi limitované množství láhví. Tyto láhve byly v roce 2018
zkontrolovány a pĜekorkovány vinaĜem
Pierrem-Olivierem Clouetem a jeho
technickým týmem z Château Cheval Blanc, aby bylo možné garantovat
opravdu špiþkovou kvalitu tČchto vín.
NehledČ na to, jak dlouhý þas strávilo
toto víno v láhvi, má nádhernČ þirou
granátovou jiskrnou barvu s oranžovými okraji. Ve vĤni je víno stále ovocné,

s typickými Àorálními tóny, charakteristickými pro vína z Château Cheval Blanc. Dominují zde višnČ, tĜešnČ,
máta, þerné olivy, olivové dĜevo a cedr.
ChuĢ je noblesní, stále svČží, s velmi
þistým komplexním, ale stále mladistvým výrazem. Je bohatá, plná, s jemným tĜíslem, stále v ní byly patrné tóny
tĜešní, ale nastupovaly i balzamické
tóny a stopy tabáku a lanýžĤ. ZávČr je
velmi dlouhý s jemnými stopami máty.
I pĜes svĤj vČk je víno stále v neuvČĜitelné kondici a jen dokazuje, jak skvČle
velká vína z Bordeaux zrají.
Te x t : M i c h a l Š e t k a
Foto: Michal Šetka a archiv
s poleþnos ti M ä hle r-B esse
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Audience Grand Cru Classé
Bordeaux 2017
Audience Grand Cru Classé Bordeaux patří každoročně k nejprestižnějším
a návštěvníky velmi vyhledávaným jarním vinařským událostem. Každoročně
ji pořádá společnost Merlot d’Or, která se na velká vína z Bordeaux specializuje,
a letos se tato jedinečná slavnost konala již po šestnácté. O vstupenky je většinou
tak veliký zájem, že bývají již před vánočními svátky vyprodány. Je to příležitost
ochutnat mnoho slavných vín z prestižních zámků v Bordeaux a své pocity
konzultovat přímo se zástupci vinařství. V Jízdárně Pražského hradu se letos
v polovině února představovala vína z ročníku 2017, který právě přichází na trh.

Letošní Audience Grand Cru Classé Bordeaux probČhla v JízdárnČ Pražského hradu.

A

udience je nejen zážitkem pro
amatérské milovníky velkých
vín, ale je velmi dĤležitá i pro investory, kteĜí každoroþnČ nakupují vína
systémem en-primeur. Ti všichni mají
jedineþnou pĜíležitost zhodnotit nejen
úroveĖ roþníku jako takového, ale pĜedevším jednotlivých apelací a srovnat si
rozdíly v práci a stylu jednotlivých sklepmistrĤ. Spoleþnost Merlot d’Or, která
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Audienci od poþátku organizuje, pĜivítala 13. a 14. února 2020 majitele a sklepmistry prestižních vinaĜství z Bordeaux,
kteĜí pĜijeli prezentovat svá vína z roþníku 2017. Praha se tak letos opČt zaĜadila
po bok mČst, jakými jsou Londýn, PaĜíž,
New York nebo Hongkong. Není divu, že
tento svátek nejvČtších francouzských vín
do prostor Pražského hradu každoroþnČ
pĜiláká stovky milovníkĤ vína.

Druhý týden v únoru tak letos opČt pĜijelo
do Prahy na 40 prestižních vinaĜství z Bordeaux pĜedstavit þeské odborné veĜejnosti svĤj aktuální roþník 2017. Degustovat
bylo možno na 58 vzorkĤ vín. Jako každý
rok svá vína prezentovali majitelé a sklepmistĜi z jednotlivých château, díky þemuž
mČli návštČvníci možnost dozvČdČt se
mnoho zajímavých a jinak tČžko dostupných informací.

Roþník 2017 byl v Bordeaux složitý, pĜedevším pokud jde o množství vyrobeného
vína. Aþkoli poþasí bČhem celého roku vinaĜĤm v podstatČ pĜálo, množství vína ovlivnila hned na poþátku roku dvČ velmi mrazivá rána 27. a 28. dubna. I v jinak slunném
Bordeaux se tedy projevil nejvČtší, a þasto
až dČsivý problém roþníku 2017 v mnoha
evropských vinaĜských oblastech – jarní
mráz. Ti šĢastnČjší majitelé vinic za tyto dva
dny ztratili pouze 5–10 % produkce, mnoho
dalších poþítalo ztráty v rozmezí 30–50 %,
ale nČkterá vinaĜství ztratila témČĜ vše. Celý
další prĤbČh roku by se dal oznaþit jako pomČrnČ pĜíznivý, poþasí bylo mírné a typické pro tuto oblast. Ani v letních mČsících
nedosahovaly teploty žádných enormních
hodnot a noci byly chladné, což pomohlo
zvládnout období letního sucha. BČhem
léta totiž v Bordeaux skoro nepršelo a déšĢ
pĜišel až zaþátkem záĜí. Deštivé záĜí se ale
samozĜejmČ na výsledné kvalitČ a stylu vín
podepsat muselo, množství vody, kterou
hrozny rychle absorbovaly, neumožnilo vyPan Nicolas Bertrand se svou manželkou pĜedstavili nový roþník
Château La Conseillante, jednoho z nejlepších vín celé Audience.

Coralie de Boüard de Laforet pĜedstavila
atraktivní vína moderního stylu.

produkovat vína s takovou mohutností a plností jako v roþnících 2015 a 2016.
Mezi víny z Haut-Médoc zaujalo skvČlým
pomČrem kvality a ceny Château Beaumont.
V apelaci Pessac-Léognan jasnČ pĜesvČdþila
þervená vín z Château Pape Clément a Château Smith Haut La¿tte. Velmi solidní jsou
i vína ze Château Latour-Martillac, Château
Malartic-Lagravière i Château Haut-Bailly. Aþkoli roþník 2017 v nČkterých vínech
pĜinesl tvrdší a lehce zelené tĜíslo, Château
Phélan-Ségur z apelace Saint-Estèphe, kde
bychom podobnou charakteristiku þekali, bylo skuteþnČ skvČlé, elegantní a velmi
harmonické. PeþlivČ vybírat je však tĜeba
z jindy bezproblémové a krásnČ ovocné
apelace Saint-Julien. Château Léoville Poyferré bylo jedním z nejlepších vín celé degustace a skvČlé bylo i Château Beychevelle.
Špiþkové bylo i Clos du Marquis, tradiþnČ
krásnČ elegantní víno, navíc stále ještČ za rozumnou cenu. Ostatní prezentovaná vína se
však þasto potýkala se zeleným, nezralým
tĜíslem. PodobnČ rozporuplná byla i oblast
Margaux. Solidní bylo Château Giscours,
Châteaux du Tertre i Château d’Issan. PĜedevším svým dobrým pomČrem kvality
a ceny letos pĜekvapilo Châteaux Kirwan.
Nejlepším zástupcem apelace Margaux pak
bylo urþitČ skvČlé Château Brane Cantenac.
Z vín, která na letošní audienci zastupovala
apelaci Pauillac, je urþitČ potĜeba vyzdvihBĜezen 2020 | 35
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O jednotlivých vínech se mezi návštČvníky þile diskutovalo.

nout kvalitu Château Pichon Baron a letos
zcela mimoĜádné Château Grand Puy Lacoste. Velmi solidní byla vína z Rothschildy
vlastnČných Château d’Armailhac a Château Clerc Milon. Dobrými tipy na vína se
skvČlým pomČrem kvality a ceny z apelace
Pauillac jsou Château Haut-Bages Libéral
a letos skuteþnČ skvČlé Château Pédesclaux.
Na pravém bĜehu se povedla pĜedevším vína
postavená na jasné pĜevaze odrĤdy Merlot.
Château La Fleur-Pétrus bylo letošní novinkou
a zároveĖ asi nejlepším vínem Audience.
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Není tedy divu, že asi nejlepším vínem celé
letošní Audience bylo Château La Fleur-Pétrus, mimochodem letošní velmi prestižní nováþek na této akci, a v tČsném závČsu
za ním i mimoĜádnČ noblesní a elegantní
Château La Conseillante. MimoĜádné bylo
i Château Troplong Mondot a Château Canon-la-Gaffelière þi Château Bélair-Monange a Château Latour à Pomerol. NádhernČ hedvábnou strukturu mČlo Château
Beauregard a povedlo se i Château Petit

Château Léoville Poyferré bylo nejlepším
vínem levého bĜehu.

Village, Château Gazin a Château Nenin.
ObecnČ se dá Ĝíci, že vína z Pomerolu letošní
Audienci kralovala. Nelze však zapomenout
na Château Figeac ze Saint-Émilionu. Aþ
popírá obvyklou dominanci Merlotu na pravém bĜehu, toto klasické víno bylo jedním
z nejlepších, které šlo na letošní Audienci
ochutnat. Aristokratická noblesa! Již tradiþním tipem na velmi dobré víno za skvČlou
cenu je na pravém bĜehu Château Barrail du
Blanc ze Saint-Émilionu a letos se k nČmu
Château Suduiraut letos velmi potČšilo
milovníky sladkých vín ze Sauternes.

urþitČ pĜipojilo Château Chantalouette z Pomerolu. Milovníci moderního stylu vín pak
jistČ rádi sáhnou po Château La Fleur de
Boüard a Château Clos de Boüard.
Bílá vína byla letos spíše jen solidní než mimoĜádná. UrþitČ lepší byla vína postavená
na odrĤdČ Sauvignon Blanc. Ta pĜedstavilo
Château Malartic-Lagravière a pČkné bylo
i druhé víno ze Château Smith Haut La¿tte.

16. roþníku sestavil a pĜipravil kuchaĜ ocenČný michelinovou hvČzdiþkou, a to Régis
Douysset z restaurace L’Escarbille v PaĜíži,
ve spolupráci se spoleþností White circus.
Všechny chody byly dokonale sladČny s vybranými víny. Každá Audience Grand Cru
Classé Bordeaux je nádherným a neopakovatelným zážitkem i nabídkou ke vstupu

do svČta velkých a prestižních vín. Jestli jste
se na letošní Audienci pro velký zájem nedostali, urþitČ nenechávejte pro pĜíští rok nákup
vstupenek na poslední chvíli, není divu, že
bývají vyprodané dlouho dopĜedu.
Te x t : M i c h a l Š e t k a
Foto: Michal Šetka a Andrej Formela

Slavnostní menu banketu 16. roþníku Audience pĜipravil michelinskou
hvČzdiþkou ocenČný Régis Douysset z restaurace ďEscarbille v PaĜíži.

Pokud jde o Sauternes, za pozornost v roþníku 2017 urþitČ stojí Château Guiraud,
a pĜedevším skvČlé Château Suduiraut.
Roþník 2017 nebude brán jako mimoĜádný
roþník, je spíše klasický, solidní. PĜinesl však
mnoho velmi pČkných, šĢavnatých, svČžích
a krásnČ vyzrálých vín. Celkové klima tohoto roþníku pĜálo zejména cabernetĤm
na levém bĜehu a Merlotu na bĜehu pravém,
i když jsou i výjimky. Celková kvalita vín je
velmi solidní, mnohde vysoká a vína jsou
šĢavnatá, brzy pĜístupná k pití a elegantní.
Vyvrcholením dvoudenní Audience Grand
Cru Classé Bordeaux byl již tradiþní páteþní
slavnostní banket. Slavnostní menu tohoto

Inzerce

TOP AKCE 2020
8. 5. Festival vína VOC Znojmo

VÍNO | FOLKLOR | GASTRONOMIE
V rámci 12. ročníku festivalu se představí nově certifikovaná vína
VOC Znojmo z 20 vinařství. Vína odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský,
Veltlínské zelené. | ZNOJMO – Horní náměstí + odrůdové ulice

18. 6. Festival vína VOC Znojmo v Praze NOVINKA
Ochutnávka nově certifikovaných vín VOC Znojmo z 20 vinařství.
Vína odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené.
PRAHA – Villa Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

5. 9. Nominační výstava vín

Ochutnávka více než 250 vín Znojemské podoblasti nominovaných
do Národní soutěže vín. | ZNOJMO – Klášter Dominikánů, Dolní Česká

11.–12. 9. Znojemské historické vinobraní

Degustace vín VOC Znojmo v atraktivním prostředí znojemského
hradu u rotundy sv. Kateřiny. | ZNOJMO – areál znojemského hradu

duben–září Vinobus – vinařský turistický autobus

www.vocznojmo.cz
VOC Znojmo
voc_znojmo
#vocznojmo #vinobus

Máte rádi víno a chcete degustovat? Chcete poznat sklepní uličky?
Toužíte poznat známé vinice Znojemska? Chcete zažít projekt jediný
svého druhu v Česku? Pokud jste odpověděli alespoň na část těchto
otázek ANO, pak je tu pro vás připraven. | www.vinobus.cz

duben–říjen Vlkova věž

Informační centrum VOC Znojmo s ochutnávkou vín a vyhlídkou.
Vlkova věž, Znojmo
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Pijte bílé, dokud je...
Nedávná konference OSN v Madridu o změnách klimatu příliš nového
nepřinesla, nepodařilo se ani překonat rozpory na trhu s emisními
povolenkami a to nejdůležitější se odložilo na letošní konferenci v Glasgow.
To ovšem neznamená, že by svět mnohá varování o důsledcích našeho
konání nebral vážně. Jedno z těch „vážných“ se týče i vinařství.

V

americké Oak Ridge National Lab v Tennessee byl
napĜíklad spuštČn Summit –
v souþasnosti nejvýkonnČjší poþítaþ
na svČtČ. Poþítaþ, jehož architekturu
38 | WINE & Degustation

tvoĜí 27 000 gra¿ckých procesorĤ,
by mČl posunout hranice tzv. deap
learning (hlubokého uþení) a umČlé
inteligence a bude sloužit pĜedevším
k výzkumu klimatických zmČn.

Modelování poþasí a výhledĤm do budoucnosti se vČnuje nČkolik tera a petaÀopových poþítaþĤ po celém svČtČ,
napĜ. IBM Blue¿re v americkém Národním centru pro výzkum atmosféry

nebo Géant2, propojující akademická
pracovištČ více než 30 zemí Evropy.
NovČ i Summit s jen tČžko pĜedstavitelným obrovským výpoþetním výkonem. Tato nevídaná „síla“ ukazuje,
jak svČt bere hrozby klimatu vážnČ.
Výpoþty jsou velmi složité, ani s použitím takové techniky však nelze
pĜesnČ Ĝíci, co nás v budoucnu þeká.
PĜesto je již možno ukázat na nČkteré
modely, které se na výsledném „klimatickém obrazu“ pomČrnČ shodují.
Jedním z nich je i „bioklimatický index tepla“ pro vinohrady, který navrhl Pierre Huglin v roce 1978. Tento
systém je zjednodušenČ Ĝeþeno založen na hypotéze, že réva vinná neroste v pĜípadČ, že teplota je nižší než
10 ºC. U každého dne bČhem vegetaþního období, na naší severní polokouli to je od 1. dubna do 31. Ĝíjna,
se sledují „rĤstová data“ daná množstvím, které ukazuje, o kolik prĤmČrná teplota dne pĜekraþuje práh 10 ºC.
Jinými slovy HuglinĤv index vyjadĜuje tzv. teplotní sumu daného území a má pĤvod ve Francii – odtud se
rozšíĜil do celého svČta. Je používán
jako první ukazatel toho, jak vhodná
je sledovaná oblast pro výsadbu vinic
a kterým odrĤdám bude vyhovovat.
Pro vČtšinu z nás pomČrnČ složitým
Huglinovým výpoþtem upraveným
podle zemČpisné šíĜky se dostáváme
k výsledkĤm, které pĜíliš optimisticky
nevyznívají. To ovšem v pĜípadČ, že
nejste velkým pĜíznivcem þervených
vín. Je zĜejmé, že v dĤsledku zmČn
klimatu bude HuglinĤv index v nadcházejících desetiletích stoupat, což
znamená, že se bude mČnit i vhodnost
oblastí pro pČstování konkrétních
odrĤd révy vinné. To, že se nČco takového již dČje, vidíme v oblastech,
které starší vinaĜská literatura dĤslednČ popisovala jako „severní okraje
možností výsadby révy vinné“. I tam
se dnes objevují odrĤdy, které dĜíve
patĜily vinaĜĤm „na jihu“. Ale i vinaĜi v tradiþních vinaĜských oblastech
se stále þastČji vydávají za chladnČjším klimatem výše do svahĤ a hor,
v našich oblastech do severnČjších
poloh, na jižní polokouli k studenČjšímu jihu. A nemusíme se dívat daleko na sever þi jih, staþí pro pĜíklad

nahlédnout k našim jižním sousedĤm,
kde rakouští vinaĜi mají obavy o svĤj
slavný Grüner Veltliner. VýraznČ
teplejší dny pĜipravují jejich nejvýznamnČjší odrĤdu o charakteristickou
svČžest a vyhlášené jemné aroma. Jeden z nejuznávanČjších rakouských
vinaĜĤ, Willi Bründlmayer, dokonce
prohlásil s trochou nadsázky: „Pokud
bude oteplování takto pokraþovat,
pĜijdeme o naše nejvČtší bohatství: lyžování na ledovcích a Grüner Veltliner. Již teć sklízíme Grüner Veltliner
o þtyĜi týdny dĜív než za mého mládí
a v nejteplejších þástech svých vinic
vysazujeme þervené odrĤdy, které si
v teplu pĜímo libují.“

StĜedomoĜí na MoravČ
SamozĜejmČ se HuglinĤv index „nevyhýbá“ ani našim moravským a þeským vinaĜským oblastem. S laskavým
svolením Ústavu pro výzkum globální zmČny Akademie vČd ýR nabízíme
mapu pravdČpodobného budoucího
vývoje Huglinova indexu. Tuto zajímavou barevnou podívanou vysvČtluje bioklimatolog prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D., mimo jiné i þlen
vČdeckého týmu projektu Intersucho:
„Gra¿ka ukazuje základní stupnici
Huglinova indexu, vlevo nahoĜe vidíme ýeskou republiku v klimatických
podmínkách, na jaké jsme byli dosud
zvyklí. V Ĝádcích pod sebou jsou pak
pĜedpovČdi spoþítané pomocí hlavních klimatologických modelĤ (BNU,
CNRM, HadGEM, IPSL a MRI) pro
celé 21. století. Každé období a každý
model má dvČ varianty: samozĜejmČ
pesimistickou a optimistiþtČjší, která
pĜedpokládá, že se lidem v prĤbČhu
21. století podaĜí koncentraci CO2 stabilizovat na nižší úrovni.“
Když se nad barvami „naší vinaĜské
budoucnosti“ trochu zamyslíme, je
zĜejmé, že podle výpoþtĤ klimatologĤ nebude v polovinČ století v ýeské
republice jediné místeþko, které by
bylo možné oznaþit jako nevhodné
pro révu vinnou. Je to milé zjištČní,
že hrozny budou dozrávat do pČkné
cukernatosti i ve vyšších nadmoĜských polohách a my si budeme uží-

vat „stĜedomoĜí“, tĜebaže bez moĜe.
MénČ radostná je zpráva o tom, co
klimatické zmČny rovnČž pĜinášejí:
globální oteplování pĜináší pĜirozenČ i delší vegetaþní dobu, keĜe se
dĜíve „budí“ a pupeny, listy a kvČty
jsou þastČjšími a nenadálými jarními mrazy velmi zranitelné. PodobnČ
mohou škodit i mrazy podzimní. Lze
pĜedpokládat i výskyt nových nemocí
a škĤdcĤ a v nižších polohách devastující sucho. Již nyní sami zažíváme
rok od roku vČtší sucho: extrémní byl
pĜedloĖský rok, ani v roce 2019 se
toho pĜíliš nezmČnilo.
Je zĜejmé, že v pĜíštích patnácti dvaceti letech nebudeme moci dČlat
bílé víno, jaké se nám dnes tak líbí:
svČží bílé víno s pČknou kyselinkou
a s nižším obsahem zbytkového cukru. Na taková bude v našich zemích
zkrátka pĜíliš teplo. Možná že nám
takové nabídnou ze severu Polska þi
Velké Británie.
Když se podíváme na HuglinĤv index, konkrétnČ klimatický model
HadGEM (Hadley Centre Global Environmental Model), pak zjistíme, že
upozornČní v titulku „Pijte bílé, dokud
je...“ je opravdu na místČ. HadGEM
je z pohledu možností „nejþervenČjší“: již bČžnČ mĤžeme u nás ochutnat
odrĤdy Merlot, objevuje se i Syrah.
Model pro pĜíští roky uvádí již i odrĤdu Cinsault, která je odolná vĤþi suchu a je výraznČ zastoupena v oblasti
Languedoc-Roussillon a v bývalých
francouzských koloniích Alžírsko,
Libanon a Maroko. Další, na teplo
ještČ nároþnČjší jsou odrĤdy Carignan
španČlského pĤvodu a Aramon.
Ty všechny by bylo podle tabulky
vhodné vysazovat po roce 2081 v oblastech, které by mohly podle nČkterých odhadĤ pĜipomínat StĜedomoĜí –
ne to vlídné, pĜímoĜské, ale vyprahlé,
vnitrozemské. Pro nás ještČ je a bude
pČkného bílého vína bohatČ, ale pĜece
jenom…
P Ĝ i p r a v i l J iĜí Tra p e k
Foto s la s ka vým s volení m Úst avu
p r o v ý z k u m g l o b á l n í z mČny
A k a d e m i e vČd ý R
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Víno v srdci Evropy
Wine in the heart of Europe

Mezinárodní veletrh
vína pro profesionály
a odbornou veřejnost

12. – 13. 5. 2020
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

www.wineprague.com

Wine Prague 2020
Největší a nejdůležitější profesionální veletrh vína v ČR
Již 6 let propojuje vinaře a obchodníky s vínem s jejich
profesionálními i TOP VIP klienty
Moderní klimatizované výstavní prostory se skvělou dostupností
autem, MHD i z Letiště Václava Havla
Nadstandardní servis pro vystavovatele zdarma - výběr různých druhů
degustačního skla a neustálá výměna za čisté, certifikovaná voda vhodná k vínu
Možnost pořádání řízených degustací a Masterclass

Precizní management profesionálních návštěvníků
Veletrh je intenzivně podporován a medializován partnerským časopisem
WINE & Degustation, jedničkou mezi časopisy o víně v ČR a SR

Účastí získáte:
• Dva velmi intenzivní dny pro navazování obchodních kontaktů
• Profesionální, příjemné a klidné zázemí pro vaše jednání
• Možnost oslovit více než 8 000 profesionálních návštěvníků
• Úsporu času a peněz - vaši současní i potenciální klienti přijdou za vámi
• Úsporu zdegustovaných láhví - vína jsou na veletrhu využita
mnohem efektivněji, než když je nosíte do restaurací
• Intenzivní mediální kampaň na webu veletrhu, v Newsletterech
a v partnerském časopise WINE & Degustation

cesty za vínem

Sasko
Pro velkou část naší republiky je německé Sasko nejbližší zahraniční vinařskou oblastí.
Do saských vinařství dojedete z Prahy za něco málo přes hodinu a půvab zdejších
terasovitých vinic, které se rozkládají přímo nad tokem Labe, a kulturních památek ani
možnosti dalšího vyžití si ničím nezadají s mnohem slavnějšími a známějšími vinařskými
oblastmi. Tuto oblast jsme se v loňském roce vydali prozkoumat hned dvakrát, abychom
vám dnes mohli přiblížit zdejší vína, vinaře, tradice i kulturu s vínem spojenou.

P

odle legendy pĜinesl víno do Saska
knČz Benno, který údajnČ zasadil první keĜe révy vinné na kopcích poblíž
hradu v Míšni poþátkem 12. století. Pozvolna se pak pČstování révy vinné zaþalo šíĜit
v povodí Ĝeky Labe, zejména ve 14. století
byly osázeny i svahy ve vnitrozemí. PĜíkladem je mČsteþko Senftenberg, které bylo
v této dobČ centrem vinaĜského dČní. V roce
1401 pak bylo založeno vinaĜství HoÀößnitz, o jehož vznik se zasloužil Margrave
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Wilhelm I. V prĤbČhu 15. století bylo v Sasku evidováno úctyhodných 4 000 hektarĤ
vinic. PĜed vypuknutím tĜicetileté války to
bylo již 5 000 hektarĤ révy vinné. V tomto
období bylo vinohradnictví v Sasku historicky na nejvČtším vzestupu.
Od 16. do 18. století bylo saské vinohradnictví a vinaĜství významnČ orientováno na kvalitu a zvýšení prestiže zdejších vín. Prvním
významným krokem ke zvýšení kvality

saských vín byla výstavba teras na viniþních
svazích. V roce 1603 navštívil vinice mezi
obcemi MíšeĖ a HoÀößnitz volební rada
Dr. Aichmann spoleþnČ s míšeĖským správcem vinic, kteĜí tu položili základ dnešního
vedení révy vinné v Sasku pomocí výstavby
teras. VĤbec první terasovité vinice se pak
objevily v katastrech Cossebaude a Zscheila.
Ve druhé polovinČ 18. století se však významnČ snížil objem vyrobených vín, a to

zejména vinou špatných klimatických
podmínek v nČkolika roþnících, váleþných
konÀiktĤ, pĜísnČjších regulí vývozu nebo
stoupající obliby jiných zemČdČlských plodin v té dobČ. Významným milníkem, který
ukonþil tento trend, bylo založení „Saského
vinohradnického spoleþenství“ v roce 1799.
Bylo to vĤbec první spoleþenství tohoto
druhu v EvropČ, a stalo se tak modelem a inspirací pro další seskupení. Toto spoleþenství bylo mimo jiné pĜedchĤdcem „Saské
vinaĜské asociace“. V roce 1887 pak Sasko
zasáhla pohroma v podobČ révokaza, který
zniþil velké množství révy vinné. Na pĜelomu století tak bylo vinaĜství v Sasku ve velké stagnaci. Na obnovČ a modernizaci vinohradnictví v Sasku se významnou mČrou
podílel zemČdČlský rada Carl Pfeiffer, který
pĜišel do Saska poþátkem 20. století z obce
Oppenheim z regionu Rheinhessen.
DĤležitým historickým bodem novodobých dČjin saského vinaĜství byl také rok
1929, kdy byl v Míšni založen spolek
„Klein Weinbauverein“, tedy jakési spoleþenství malých vinaĜĤ. Hlavním cílem
bylo zvýšit povČdomí o malých vinaĜských
oblastech. V relativnČ krátkém þase byla
þlenská základna navýšena na nČkolik set
vinaĜĤ. Staré vinice byly v té dobČ þasto
prodávány nebo pronajímány malým vinohradníkĤm a díky nim vzkvétaly. Na konci
19. století pak bylo vinohradnictví a vinaĜství v Sasku na vzestupu pĜedevším díky
novým rezistentním podnožím révy vinné,
odolným vĤþi révokazu. Navzdory tomu
samotní vinohradníci naráželi pĜi výrobČ
vína na velké obtíže. Obchodníci totiž þasto nemČli zájem vykupovat tato vína v malých šaržích, a tak cena zdejších kvalitních
vín kolísala na velmi nízké hladinČ.

510 hektarĤ, a Sasko je tak nejmenším nČmeckým vinaĜským regionem. V Sasku najdete zhruba 2 500 vinohradníkĤ. PrĤmČrný výnos dosáhl v prĤbČhu 15 let zhruba
43 hektolitrĤ na 1 hektar. Navzdory chladnému severnímu klimatu 51. rovnobČžky
je povodí Ĝeky Labe ideální pro pČstování
révy vinné. Kontinentální podnebí vyúsĢuje pĜedevším ve velmi teplé podmínky
v létČ a na podzim. PrĤmČrná roþní teplota
v povodí Ĝeky Labe je 9,2 °C a naprší zde
600–700 mm srážek. Celková suma sluneþního svitu je 1 750 hodin roþnČ. PĤdy
jsou bohaté na žulu, spraš a písky.
V roce 1992 byla vybudována Saská vinaĜská stezka, která se táhne mezi obcemi
Pirna a Diesbar-Seußlitz a mČĜí celkem
55 kilometrĤ. BČhem staletí zde pĜíroda
vykouzlila fascinující kombinaci Ĝíþní krajiny, která ve spojení s místní architekturou
pĜedstavuje ideální místo pro rekreaci. PĜi
objevování tohoto regionu pČšky nebo
na kole se první vinice objevují v PirnČ,
poté v Pillnitzu. Hlavní vinohradnická oblast pak leží na svazích kolem mČsta Radebeul, pokraþuje pĜes Coswig Weinböhla
do MíšnČ a následnČ konþí v romantické
vesnici Diesbar-Seußlitz.
Velmi pestrá je v Sasku zejména škála odrĤd. PČstuje se zde 61 odrĤd révy vinné
na 17 vymezených viniþních tratích. Zhruba
80 % tČchto svahĤ je osázeno bílými odrĤdami, zbytek tvoĜí odrĤdy modré. Dominantní
odrĤdou je Müller Thurgau (14,9 %) Riesling (13,9 %) a Weissburgunder (11,7 %).
Hlavními modrými odrĤdami jsou Spatburgunder (8,2 %) a Dornfelder (4,5 %). ýasto

zde ale ochutnáte také autochtonní odrĤdy,
jako je Goldriesling. A i zde mnozí vinaĜi
pracují s hybridními odrĤdami.
Pojćme se tedy vydat za nČkolika nejzajímavČjšími saskými vinaĜi a vinaĜskými
¿rmami…

Weingut Schloss Proschwitz
(Prinz zur Lippe)
VinaĜství Schloss Proschwitz hospodaĜí
na 87 hektarech vinic a patĜí k nejvČtším
soukromým vinaĜstvím ve východním NČmecku a souþasnČ k nejstarším vinaĜstvím
v Sasku. VinaĜství pojí dlouhá historie
s jejím pĤvodním zakladatelem, tím byl
Dr. Georg Prinz zur Lippe. Rodina Prinz
zur Lippe patĜila až do roku 1918 k vládnoucím dynastiím v NČmecku. Dr. Georg
Prinz zur Lippe žil v Sasku od poþátku
18. století a nespornČ patĜil k nejprogresivnČjším osobnostem v oblasti podnikání
v tomto regionu. Po válce v roce 1945 byl
však veškerý majetek rodiny vyvlastnČn.
Georg Prinz zur Lippe proto zaþal postupnČ vykupovat vinice, které mu dĜíve patĜily, zpČt. V roce 1997 pak koneþnČ odkoupil
i samotný zámek, který leží mezi vinicemi
vinaĜství. Zapoþal tak novodobou éru vinaĜství Schloss Proschwitz.
Na láhvích vín ze Schloss Proschwitz najdete charakteristické þervené logo v podobČ historické peþetČ. Ta znaþí, že dané
víno pochází z historických vinic Schloss
Proschwitz nebo Kloster Heilig Kreuz.
Tato vína doplĖují láhve se stejnou peþetí,
ale v zelené barvČ, ta naopak znaþí, že dané
víno bylo vyrobeno z hroznĤ nakoupených

Majitel Schloss Proschwitz Dr. Georg Prinz zur Lippe

Východiskem z této situace bylo založení
tzv. „Saského vinaĜského družstva“ v kvČtnu roku 1938. Tato organizace položila základ dnešního moderního vinohradnictví
v Sasku, vinaĜĤm se postupnČ zaþalo daĜit
spolupracovat a úspČšnČ obdČlávat zejména strmé svahy cenČné pro jejich výjimeþné podmínky pro révu vinnou. Po pádu
Berlínské zdi v roce 1989 pak došlo k rapidnímu rozvoji vinaĜství. Zaþala vznikat
malá, soukromá vinaĜství, kvalita vín raketovČ rostla a Sasko se zaþíná pro¿lovat
na tuzemském nČmeckém trhu jako významný region produkující špiþková vína.
Z hlediska výroby vín je region Saska unikátní v mnoha smČrech. Pochází odtud
pouze 0,2 % všech nČmeckých vín. Celkem
je dnes v Sasku osázeno vinicemi pouhých
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Pohled z vinic Schloss Proschwitz na míšeĖskou katedrálu

od nČkterých saských vinohradníkĤ, se
kterými udržuje Schloss Proschwitz velmi
blízký vztah. Schloss Proschwitz je souþasnČ jediným vinaĜstvím v Sasku patĜícím
do skupiny VDP.
VinaĜství produkuje špiþková bílá vína
zejména z místních odrĤd, kterými jsou
Elbling, Goldriesling, Müller Thurgau
a Scheurebe. Ochutnat zde mĤžete také
rieslingy nebo Traminer a bílá vína z burgundských odrĤd. Vyrábí zde i velmi dobrý
sekt brut natur. Od roku 1998 se také vinaĜství pyšní vynikajícími destiláty a likéry,
které vyrábí pĜímo na zámku. Schloss Proschwitz pĜedstavuje historický architektonický komplex, který v sobČ pojí vinaĜství,
špiþkovou restauraci, ubytování pro hosty
a prodejnu místních vín. Zámek Schloss
Proschwitz tak nabídne zajímavé možnosti vinaĜské turistiky pĜi cestách za vínem
do Saska. Za zastávku stojí i jejich degustaþní místo pĜímo ve vinicích s nádherným
výhledem na míšeĖskou katedrálu.

Schloss Wackerbarth
VinaĜství Schloss Wackerbarth leží na hranici mČsteþka Radebeul mezi Drážćany
a Míšní a patĜí k nejstarším výrobcĤm šumivých vín v EvropČ. Historie vinaĜství sahá
až do roku 1727, kdy hrabČ z Wackerbarthu
odkoupil pĤdu a nČkolik svahĤ v oblasti
mČsta Radebeul a položil základy tohoto
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vinaĜství. V prĤbČhu let se však nČkolikrát
zmČnilo vlastnictví celého panství. V roce
1958 pak zaþíná Schloss Wackerbarth
produkovat svá první šumivá vína a mezi
lety 1958 a 1969 buduje moderní výrobní
halu v tČsné blízkosti zámku. V roce 2000
bylo pak vinaĜství renovováno s cílem pĜiblížit nezamČnitelnou atmosféru vinaĜství
Schloss Wackerbarth v moderním pojetí.
PĜijíždČjící turisté tak mohou od roku 2002,
kdy byl zámek znovuotevĜen, obdivovat
krásy místního panství pĜímo uprostĜed
vinohradĤ Schloss Wackerbarth a užít si
zde jejich špiþková vína a gastronomii.
V souþasnosti vlastní Schloss Wackerbarth
celkem 92 hektarĤ vinic, mezi ty nejprestižnČjší patĜí strmé svahy v okolí mČsta Radebeul, jako je Goldener Wagen, Wackerbarthberg nebo Paradies.
VinaĜství obdrželo v roce 2018 ocenČní pro
nejlepšího výrobce šumivých vín v NČmecku. Mimo jiné nabízí široké možnosti
gastronomického vyžití v místní restauraci
a dennČ nabízí prohlídky vinaĜství. Po celý
rok je pro pĜijíždČjící návštČvníky naplánován bohatý program akcí nejen s vinnou
a gastronomickou tematikou, plánují zde
i divadelní pĜedstavení nebo menší ¿lharmonické koncerty v místní hale.
KromČ skvČlých sektĤ stojí za ochutnání
i jejich tichá vína, jako je Goldriesling, dále

Bacchus, tedy odrĤda pĜezdívaná „Sauvignon Blanc Saska“, vynikající Riesling
nebo velmi atraktivní koĜenitý Traminer
Radebeuler Goldener Wagen.

HoÀößnitz
HoÀößnitz je nejstarší vinaĜství v Sasku,
bylo založeno v mČsteþku Radebeul již
v roce 1401. A je také jedním z prvních certi¿kovaných vinaĜství v NČmecku hospodaĜících v režimu bio. Je to rozsáhlý komplex,
který v sobČ pojí vinaĜství, restauraci, ubytovací zaĜízení, informaþní centrum, a pĜedevším muzeum saského vinohradnictví. To
vzniklo v roce 1924 a je zamČĜeno na kulturní dČdictví a artefakty spojené s vinohradnictvím a víny na horním toku Ĝeky Labe.
Doporuþujeme zhlédnout zejména permanentní výstavu s názvem „850 let vinohradnictví v Sasku“, pĜibližující reálný odraz
zdejší vinaĜské historie. SouþasnČ najdete
v komplexu i informaþní turistický portál,
který efektivnČ a jednoduše mapuje mnoho
místních vinaĜství a usnadní orientaci a plánování vašich cest za vínem.
Areál HoÀößnitz nabídne také útulné
ubytování s pĜímou dostupností do centra
mČsta, a je proto, vzhledem ke své poloze,
ideálním místem pro pĜenocování a následné prozkoumání historického mČsta
Radebeul a jeho okolních viniþních svahĤ.
Samotné vinaĜství HoÀößnitz se soustĜe-

ćuje na bílá vína z odrĤdy Riesling, Traminer a Grauburgunder. V poslední dobČ
zde však dominují vína z ménČ tradiþních
a také hybridních odrĤd, jako je Cabernet
Blanc, Souvignier Gris nebo Johanniter.
PIWI odrĤdy zde dnes tvoĜí 60 % produkce.Typickými modrými odrĤdami tohoto
vinaĜství jsou pak Spätburgunder, Cabernet Cortis a Regent.
Navazují zde na tradice vinaĜských slavností a prĤvodĤ. První vinaĜský prĤvod
zorganizoval již v roce 1715 kur¿Ĝt August
Silný, nejvČtší vinaĜský prĤvod zde probČhl v roce 1924. V roce 2015 zde oslavili
300leté výroþí tradice vinaĜských prĤvodĤ akcí, pĜi které zde pochodoval prĤvod
o 1 100 lidech, dlouhý 3 kilometry. Této
slavnosti se zúþastnilo 50 tisíc milovníkĤ
vína a historie.

Weingut Schwarz
VinaĜství Schwarz leží v obci MíšeĖ
a je dílem dvou perfekcionistĤ, Martina
Schwarze a Grit Geißler. Martin Schwarz
je takový „Burgunćan v Sasku“. HospodaĜí na 2,2 hektaru strmých vinic ležících
v okolí Saské vinaĜské stezky v obcích Radebeul, MíšeĖ Diesbar-Seußlitz a Merbitz.
Jedná se o mladé vinaĜství, které bylo založeno teprve v roce 2013. Martin Schwarz
je pĜedevším zkušený vinaĜ, jenž pĜed
založením svého vinaĜství pĤsobil jako
sklepmistr vinaĜství Schloss Proschwitz.
Produkce vinaĜství je soustĜedČna na odrĤdy Riesling, Traminer a Müller Thurgau.
Matthias Schuh

NovČ také vysázeli francouzské klony odrĤd Pinot Noir a Chardonnay. SbČr probíhá
výhradnČ ruþnČ a vína jsou þasto vini¿kována ve velkých dubových sudech znaþky
Stockinger. V sortimentu najdete jak jednoodrĤdová vína, tak velmi preciznČ vystavČná cuvée. Mezi ta patĜí napĜíklad bílé
víno Der Kleine Schwarz, þervené Rot von
Schwarz þi rosé s názvem Rosarot, které
vzniká metodou Sagniée. Za pozornost
stojí jejich mohutné minerální Rieslingy
Friedstein a Roter Granit. To, že Martin Schwarz miluje burgundská vína, je
na první doušek patrné z jeho cuvée Weiss
und Grauburgunder. A pokud budete chtít
ochutnat opravdovou zajímavost, pak požádejte o Nebbiolo 2017&2018. Meziroþníkové cuvée této piemontské odrĤdy
i v Sasku oslní svou mohutnou strukturou
a obrovským potenciálem ke zrání. Weingut Schwarz patĜí zcela urþitČ mezi nejzajímavČjší vycházející hvČzdy nejen mezi
vinaĜi v Sasku.

Weingut Schuh
VinaĜství Schuch je malé rodinné vinaĜství,
které bylo založeno Walterem Schuhem
v roce 1990. V souþasnosti jej Ĝídí jeho dČti
Katharina, a pĜedevším do vinaĜství velmi
zapálený Matthias. Dnes obhospodaĜují celkem 5 hektarĤ vinic ve vesnici Sörnewitz,
ležící asi 12 kilometrĤ od mČsta Radebeul.
VinaĜství Schuh je souþasnČ malou rodinnou
farmou, která nabízí pĜíjemné ubytování spoleþnČ s restaurací, specializující se na lokální
gastronomické speciality. Zhruba dvČ tĜetiny

jejich produkce pĜedstavují bílá vína z typických místních odrĤd, jako je velmi pĜíjemnČ pitelné Scheurebe, Goldriesling, Elbling,
Grauburgunder a Weissburgunder, které
doplĖuje Traminer nebo Riesling. Modré
odrĤdy zastupuje Spätburgunder a Regent.
V souþasnosti se chystá na své monopolní
vinici vysázet i Chardonnay. VČtšina bílých
i þervených vín je kvašena ve velkých dubových sudech. Matthias Shuch vyrábí velmi
pĜíjemnČ pitelná elegantní vína, není divu, že
95 % své produkce prodá do místních restaurací a také pĜímo ve svém vinaĜství.

Relaxace pĜi cestách
za saskými víny

K cestám za vínem neodmyslitelnČ patĜí odpoþinek a špiþková gastronomie. PrávČ pĜi
objevování saských vín doporuþujeme navštívit zcela nový resort ležící na bĜehu Labe.
Jen kousek od Drážćan byl totiž na konci
kvČtna roku 2016 znovuotevĜen majestátní
hotel Elbresidenz Bad Schandau o celkové
kapacitČ 207 pokojĤ. Hotel byl poškozen
pĜi povodních v roce 2013 a od té doby
prošel kompletní rekonstrukcí. NejluxusnČjší hotel v Saském Švýcarsku funguje
nyní pod vedením spoleþnosti „Toskanaworld“, která je špiþkou v oboru hotelnictví
se zamČĜením na wellness. Mozaika v baru
se tĜpytí hnČdozlatým odstínem a restaurace „Sandstein“ se salonem „Artur Henne“
pĤsobí mimoĜádnČ elegantnČ. Z restaurace „Elbterrasse“ je nádherný výhled díky
proskleným stČnám na Labe, stejnČ tak
z pivní zahrádky a obrovské hotelové terasy. 207 pokojĤ a apartmánĤ je zaĜízeno
elegantním nábytkem a jemnými barvami.
PĜímo pĜed dveĜmi hotelu vede nejoblíbenČjší cyklostezka NČmecka, Národní park
Saské a ýeské Švýcarsko, s možnostmi pČších a lezeckých túr.
Jediný pČtihvČzdiþkový hotel Elbresidenz
an der Therme v Národním parku Saské
Švýcarsko pĜedstavuje také další novinky,
jako je rozsáhlý wellness areál, ležící jen pár
desítek metrĤ od samotného hotelu, pĜímo
na bĜehu Labe – „Toskana Therme“. Specialisté na wellness ze skupiny „Toskanaworld“
zde vybudovali špiþkový wellness resort
svČtových kvalit. Na ploše velké 1 600 metrĤ þtvereþních se nachází bazén, svČt sauny
a zaĜízení SPA – to vše tvoĜí velmi pestrou
nabídku, která uspokojí mnohé milovníky wellness zejména pĜi cestách za vínem.
Hlavním mottem hotelu a wellness resortu
je „štČstí a zdraví“ s dĤrazem na kvalitní
celostní procedury. A protože jsou spoleþBĜezen 2020 | 45
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Zahrady zámku Schloss Wackerbarth

nosti „Toskanaworld“ a „Team Dr Joseph“
z jižního Tyrolska dva ambiciózní rodinné
podniky, jejichž ¿lozo¿e se krásnČ doplĖují,
mĤžete zažít premiéru nových bio procedur
a rituálĤ pĜi ošetĜení obliþeje a celého tČla
pĜímo v hotelu Elbresidenz. KromČ této naturální kosmetiky nabízí hotel Elbersidenz
i širokou nabídku masážních procedur, v nabídce jsou napĜíklad masáže vþetnČ peelingu vinnou matolinou.
Obdiv si zaslouží nejen samotný hotel Elbresidenz, ale také okolní krajina s labskými
pískovci. Je to pozoruhodná pĜírodní scenérie s jediným Národním parkem Labských
pískovcĤ v NČmecku. Není divu, že Saské
a ýeské Švýcarsko patĜí hned po nČmeckém pobĜeží k nejoblíbenČjším turistickým
destinacím zemČ. Pouhých 30 minut jízdy
vlakem jsou Drážćany a za hodinu a pĤl
jste autem v Praze. Milovníci pČší turistiky
nebo lezení po skalách zde najdou Ĝadu stezek, stolní hory, rozeklané skály, skalní útesy
z mČkkého pískovce a mezi tím hluboká labská údolí. Abyste se mohli projet pohodlnČ
po Labské cyklostezce, která mČĜí celkem
1 260 km, nabízí hotel i pĤjþení elektrokol.
Za návštČvu stojí i hotelové „Aktiv Zentrum“ s informacemi pro turisty, pĤjþovnou
kol a znaþkovým obchodem. PĜímo na místČ obdržíte kompetentní poradenství a tajné
tipy pro turisty, mĤžete si pĤjþit turistické
boty nebo jízdní kolo, objednat výlety nebo
kurzy lezení po skalách. KromČ pĤjþovny
a prodejny outdoorového vybavení obdrží zkušení turisté i zaþáteþníci pĜedevším
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kompetentní poradenství a tipy na nejlepší
trasy a nejhezþí vyhlídková místa. Lze si tu
také objednat profesionálního prĤvodce národním parkem nebo „speciální túru“, která
vede pĜes skály, po žebĜících a nároþných
cestách s þásteþným jištČním. Zajímavá
je také nová kombinace pČší túry, lezení
a jógy, kdy po úspČšném výstupu následuje
hodina jógy pod širým nebem.
Od Labe, a tím také pĜímo ode dveĜí hotelu
Elbresidenz zaþínají další výlety do okolí pro
všechny, kteĜí se chtČjí vydat na ménČ „namáhavé“ cesty. PĜímo u hotelového parku Elbresidenz je zastávka pĜívozu. S ním je možné
se dostat napĜíklad k 50 metrĤ vysokému
historickému osobnímu výtahu, ze kterého je
nádherný výhled do údolí Labe. Nostalgicky

romantickou klasikou je jízda žlutou tramvají –
Kirnitzschtalbahn. Ta zde jezdí již od roku
1898 a zaveze turisty k vodopádĤm Lichtenhainer. Milovníci kvČtin mohou naopak
navštívit zámek Zuschendorf, plný kamélií,
a za návštČvu stojí bezpochyby i þokoládová
manufaktura v obci Thurmsdorf.
Sasko za výlet nejen za vínem urþitČ stojí.
Je zajímavé, jak málo známe naši nejbližší
zahraniþní vinaĜskou oblast. Vyzkoušejte
ji, budete mile pĜekvapeni. NČkteré saské
vinaĜe pak najdete i na letošním veletrhu
Wine Prague.
Te x t : M i c h a l Š e t k a a V á c l a v Ti c h oĖ
F o t o : M i c h a l Š e t k a , V á c l a v Ti c h oĖ ,
archiv redakce
Piknik ve vinicích Schloss Proschwitz

Tipy
T
ipy nnaa ccestu
estu
Tip 1.
Pevnost Königstein
Historická pevnost Königstein je ideálním zpestĜením pĜi cestách za saskými
víny. Pevnost leží asi 8 kilometrĤ od mČsteþka Bad Schandau a 34 kilometrĤ
od Drážćan. Tento majestátní historický komplex leží na Stolové hoĜe na náhorní plošinČ ve výšce zhruba 245 m n. m. Pevnost je obehnána pĤvodními
historickými hradbami, které mČĜí v nejvyšším bodČ asi 42 metrĤ. ObecnČ
patĜí Königstein k nejvČtším pevnostem v celé EvropČ a souþasnČ k nejnavštČvovanČjším památkám Saského Švýcarska. Historie Königsteinu sahá až
do 13. století, pevnost však byla veĜejnosti zpĜístupnČna jako turistická atrakce
až v roce 1955. Po stČnách kamenných hradeb byly vystavČny 2 objemné výtahy, díky kterým jsou návštČvníci vyvezeni ke vstupu do pevnosti a na ochozy samotných hradeb. Za pĜíznivého poþasí se tak turistĤm naskytne dechberoucí výhled na krásy Saského Švýcarska. OtevĜeno je s výjimkou nČkterých
státních svátkĤ po celý rok a nČkolikrát mČsíþnČ tu pravidelnČ probíhají rĤzné
tematické sezónní akce, proto si návštČvu Königsteinu urþitČ nenechte ujít.

Tip 2.
Hotel Elbresidenz u lázní Therme Bad Schandau
ěadu let byl tento luxusní pČtihvČzdiþkový hotel Elbresidenz turistickou
perlou mČsta Bad Schandau. Jeho wellness zaĜízení a spa- oddČlení obdrželo nČkolik cen a vyznamenání a v hotelu nocovaly slavné hvČzdy jako napĜ.
Quentin Tarantino, Brad Pitt, Tom Hanks, Hugh Grant a Halle Berry. StejnČ
jako láznČ Toskana Therme byl také hotel Elbresidenz vážnČ poškozen povodnČmi v roce 2013 a musel být uzavĜen. V Ĝíjnu 2014 pĜevzala hotel skupina
Toskanaworld® a zahájila jeho rozsáhlou renovaci, její souþástí byla také Ĝada
protipovodĖových ochranných opatĜení. V roce 2016 byl hotel znovu otevĜen
pro bývalé i nové hosty. PĜevzetím hotelu Elbresidenz pokraþovala skupina
Toskanaworld® také ve mČstČ Bad Schandau ve svém úspČšném podnikatelském konceptu, a to spojením termálních lázní Toskana Therme a hotelu.
Nabízí tak hostĤm odpoþinek a pohodlí na prvotĜídní úrovni.

Tip 3.
Toskana Therme Bad Schandau
V roce 2004 pĜevzala spoleþnost Toskanaworld® lázeĖské zaĜízení Schrammstein, které bylo zniþeno v roce 2002 pĜi rozsáhlých povodních, a znovu
ho otevĜela pod názvem Toskana Therme Bad Schandau. S atrakcí Liquid
Sound® a lázeĖským konceptem se termální láznČ staly velice rychle hlavním motorem turismu ve zdejším regionu. Od otevĜení neustále rostl poþet
hostĤ, kteĜí pĜijíždČli na jeden den nebo zde zĤstali i více dnĤ. V þervnu 2013
byly termální láznČ znovu zniþeny velkou povodní. Navzdory této ránČ osudu
se spoleþnost Toskanaworld® tohoto stanovištČ nevzdala a vložila veškerou
svoji energii do obnovy termálních lázní – a to úspČšnČ: v roce 2014 byly
láznČ Toskana Therme Bad Schandau znovu uvedeny do provozu a pĜivítaly
opČt návštČvníky.
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Toskánská
Anteprima 2020
Nové ročníky slavných i málo známých toskánských vín
se představily světu
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Toskánská Anteprima patří každoročně k nejdůležitějším a nejprestižnějším událostem
v italském vinařském roce. Koncem února se ve Florencii a dalších toskánských
městech prezentují aktuální, na trh uváděné ročníky slavných vín. Nejprve do Florencie
a následně i do San Gimignana, Montepulciana a Montalcina se sjíždějí žurnalisté,
obchodníci a degustátorské špičky z celého světa. Jinak stále ještě zimním spánkem
odpočívající toskánská městečka se v tomto týdnu probouzí z letargie a stávají se
rušnými kosmopolitními městy a hrdými centry italské vinařské kultury. Samozřejmě
jsme byli při tom a doslova několik málo dnů po skončení tohoto svátku toskánských vín
vám přinášíme nejaktuálnější novinky z této krásné a slavné italské vinařské oblasti.
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T

oskánsko je i ve svČtovém mČĜítku zcela unikátní oblastí.
A to jak mimoĜádným kulturnČ-historickým bohatstvím, tak rozmanitostí a kvalitou produktĤ, které
zde vznikají. 95 % vína vyrábČného
v Toskánsku dnes nese oznaþení DOP,
což je nejvČtší procento vín s tímto
oznaþením v Itálii. 65 % toskánských
vinic je osázeno odrĤdou Sangiovese,
která se zde datuje od doby EtruskĤ

a je základem pro všechna nejvČtší
toskánská vína. Toskánsko je v posledních letech velmi úspČšné i obchodnČ a export vín neustále roste.
VinaĜství je zde jedním z nejdĤležitČjších ekonomických odvČtví, zamČstnává více než 25 tisíc lidí a celkový obrat za prodej toskánských vín
dosahuje v posledních letech více než
miliardy eur roþnČ. Exportní úspČchy
samozĜejmČ zažívají pĜedevším kva-

litní a slavná vína, nicménČ podobnČ,
jako je tomu v mnoha dalších prestižních vinaĜských oblastech svČta, slavná vinaĜství v nejznámČjších oblastech
zaþínají být beznadČjnČ rozebrána a je
tĜeba se poohlížet po zajímavých novinkách. NejvČtšími svČtovými importéry toskánských vín jsou trvale
USA, NČmecko, Kanada, Velká Británie a Švýcarsko, velký rozmach v posledních letech zažívá Asie.

Toskánsko nejsou jen tři slavná jména…

T

oskánští vinaĜi si zaþali velmi
dobĜe uvČdomovat, jaký potenciál jim dává jejich slavný region.
A to nejen z hlediska vinaĜských tradic,
ale i obchodní a marketingový. Do hledáþku obchodníkĤ i konzumentĤ se þím
dál více dostávají i ménČ známé apelace.
SkvČlá vína jasnČ de¿novaného stylu
a vyrovnanou, vesmČs solidní kvalitu
vín prezentovalo Carmignano DOCG.
Z hlediska produkce vína se jedná o jednu z nejstarších italských oblastí. SouþasnČ je se svými pouhými 200 hektary
nejmenší z toskánských apelací. V této
historické vinaĜské oblasti, kterou najdete jen kousek za Florencií, nedaleko
mČsta Prato, již dlouho dominují svou
kvalitou vína z Tenuta di Capezzana.
Jsou urþitČ tČmi nejlepšími ambasadory této apelace, ve které kromČ odrĤdy
Sangiovese tradiþnČ dominuje i Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc. Velmi
zajímavá a klasická vína prezentovalo
i vinaĜství Piaggia. ýistá, dobĜe pitelná
vína moderního charakteru prezentovalo vinaĜství Podere Allocco, za pozornost stojí i produkce Tenuta di Artimino
a Il Sassolo.
Velmi pozitivním pĜekvapením bylo letos Morellino di Scansano, denominace
která vznikla v roce 1978. Nutno Ĝíci,
že jde o další apelaci, jejíž kvalita rok
od roku roste. S více než stovkou ¿rem,
které dnes produkují vína této denominace, nabývá Morellino di Scansano
þím dál více i na obchodním významu.
Stále však platí, že 80 % produkce, která v tuto chvíli þiní asi 10 milionĤ láhví
roþnČ, se stále prodá a vypije na italském
trhu. Vína mají velice intenzivní barvu,
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jsou živá a þerstvá, s výraznou ovocnou
složkou a výraznČjším tĜíslem. Na trh
pĜicházejí na jaĜe po sklizni. Kategorie
„Riserva“ se lahvuje až po dvou letech
zrání. Velmi solidní produkci pĜedstavila
Santa Lucia þi Terre dell’Etruria, zaujala
vína od Val Delle Rose, jednou ze špiþek
byla produkce Val di Toro a Fattoria Le
Pupille. Mohutná a koĜenČná jsou vína
z portfolia vinaĜství Bruni. Dalším z vrcholĤ denominace Morellino di Scansano
pak byla degustace vín od Conte Guicciardini – Massi di Mandorlaia.
Velmi pĜíjemným pĜekvapením byla letošní prezentace vín pod hlaviþkou Consorzia del Vino Orcia. Apelace Orcia
je mladá, byla ustanovena až 14. února
2000. Vyrábí se zde þervená, bílá i rĤžová vína a také Vin Santo. Platí, že vína
oznaþená jako „Orcia“ musí obsahovat
minimálnČ 60 % odrĤdy Sangiovese
a minimálnČ 90 % tČchto hroznĤ musí
pocházet z údolí Orcia. Oblast má potenciál nejen vinaĜský, ale i turistický,
jedná se o nejmalebnČjší a nejvíce fotografovanou i malíĜi zachycovanou þást
Toskánska. Asi 40 vinaĜství zde roþnČ
vyrobí zhruba 270 000 láhví vína. Noblesní vína v této apelaci pĜedstavila
Donatella Cinelli Colombini, kterou svČt
zná pĜedevším díky jejím špiþkovým
brunellĤm. Za pozornost stojí i produkce vinaĜství Bagnaia, která zaujala
mohutnými strukturovanými víny, dále
Capitoni Marco, Valdorcia Terre Senesi
a SassodiSole.
Rozsáhlou prezentaci svých vín letos
pĜedstavilo Consorzio Vini della Maremma Toscana. V pĜímoĜské oblasti se
pomalu rodí nČkolik vinaĜských hvČzd

a i letos zaujala produkce vinaĜství Castelprile-Prelius, které je v majetku slavného vinaĜství Volpaia z oblasti Chianti
Classico, dále vinaĜství Fertuna se svým
Cabernetem Sauvignonem „Lodai“
þi Belguardo, za kterým stojí rodina
Mazzei. SkvČlá vína pĜedvedla Brancaia
i Fattoria il Casalone þi Terenzi se svým
vínem „Bramaluce“. VinaĜství zde
vlastní i další slavný vinaĜský rod Antinori a jejich Fattoria Le Mortelle produkuje skvČlý Cabernet Sauvignon s názvem „Botrosecco“. Naprosto famózní
rosé pak pĜedvedlo vinaĜství Podere San
Cristoforo. KromČ þervených vín letos
tato oblast pĜesvČdþila i kvalitou a stylem bílých vín z odrĤdy Vermentino.
Val d’Arno di Sopra, další z mladších toskánských denominací, vznikla v 60. letech minulého století. Jaká vína si máte
pod názvem Val d’Arno di Sopra vlastnČ
pĜedstavit, je poĜád trochu ve hvČzdách.
NČkolik výrobcĤ prezentovalo širokou
paletu vín rĤzných stylĤ z mnoha lokálních i mezinárodních odrĤd. Vyrábí se
zde bílá i þervená vína, ale i šumivá vína
a passito. Nad ostatní zde vyþnívají dvČ
vinaĜství – Petrolo, které zde vyrábí jednoznaþnČ nejlepší þervená vína a jedna
z nejzajímavČjších vín z tČchto malých
oblastí vĤbec. A také Il Borro, které je
za ním v tČsném závČsu. Zajímavá vína
zde vyrábí i La Salceta.
MénČ známé toskánské oblasti jsou rozmanitou pĜehlídkou více þi ménČ osobitých stylĤ, chutí a vĤní. Ukazují bohatství
vinaĜských tradic v této krásné þásti Itálie.
Mohou být zdrojem skvČlých vín s úžasným pomČrem kvality a ceny, ale stále
platí, že je tĜeba velmi peþlivČ vybírat.

Vernaccia di San Gimignano DOCG

V

ernaccia di San Gimignano je
jediné tradiþní bílé víno Toskánska. Vyrábí se ze stejnojmenné odrĤdy hroznĤ Vernaccia výhradnČ
na území mČsta San Gimignano. První
zmínka o tomto vínČ pochází již z roku
1276. PozdČji se Vernaccia stala pomČrnČ slavnou a servírovala se jak na stolech papežĤ, tak pĜi slavnostech rodiny
Medici. Základní Vernaccia di San Gimignano DOCG nevyžaduje žádné zrání
na dĜevČ, ale aby mohla nést oznaþení
„Riserva“, musí zrát nejménČ jeden rok
a poté nejménČ þtyĜi mČsíce v láhvi.
San Gimignano je fascinující mČsto, jehož atmosféra vás okamžitČ uchvátí.
Vernaccia zatím stále nepatĜí mezi velká
svČtová bílá vína, ale na druhou stranu
zde už urþitČ neplatí to, co pĜed deseti þi
patnácti lety, že proto, abyste tato vína
ocenili, potĜebujete nezbytnČ pohled

na zdejší úchvatné vČže a okolní malebnou krajinu. Genius loci zde urþitČ stále
funguje pĜíkladnČ, nicménČ místní vinaĜi se chtČjí právoplatnČ postavit po bok
svým kolegĤm ze svČtoznámých toskánských apelací. Letos se prezentovala
pĜedevším základní vína z roþníkĤ 2019
a 2018 a Riservy z roþníkĤ 2018, 2017
a 2016. PĜes veškerý respekt ke snahám
vyrobit seriózní strukturovaná vína se
schopností zrát však až na nČkolik málo
výjimek stále platí, že u vČtšiny výrobcĤ
je mnohem zajímavČjší a harmoniþtČjší
mladé, základní víno než Riserva. Roþníky 2019 a 2018 zde dopadly o mnoho lépe
než problematický roþník 2017, který ne
všichni zvládli, a tato vína jsou spíše podprĤmČrná. Naopak velké množství mladých, svČžích vín z roþníkĤ 2019 a 2018
byla radost ochutnávat. O vínech v kategorii Riserva z roþníku 2018, má smysl
uvažovat jen pokud pochází od nejlepších

vinaĜĤ, na Riservy z roku 2017 radČji zapomeĖte. I tak je zde ale obrovský posun
smČrem ke kvalitČ a jasnému a unikátnímu stylu vín þím dál patrnČjší. Vernaccia
si pĜestává hrát na to, co není, a naopak
staví na své jedineþnosti, svČžesti, ovocné struktuĜe a pĜíjemné pitelnosti. I když
i zde se nČkolik vinaĜství kloní spíše
k univerzálnímu a všeobecnČ atraktivnímu stylu bílých vín bez klasického výrazu místního terroir. Za pozornost urþitČ
stojí produkce vinaĜství Fattorie Melini,
a pĜedevším jejich Le Grillaie, skvČlá
vína pĜedstavilo Poderi del Paradiso,
Casa alle Vacche, velmi dobré bylo Il Lebbio a za pozornost dále stojí Il Palagione, La Lastra, Montenidoli þi Mormoraia.
Stálicemi jsou zde vína od Tenute Guicciardini Strozzi a Teruzzi. Objevem letošního roku pro mne však byla naprosto
špiþková vína z produkce Il Colombaio
di Santa Chiara.
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Chianti DOCG

C

hianti je urþitČ jedno z nejznámČjších italských vín. Hned na úvod
je ale nutné Ĝíci, že pokud hledáte
špiþková vína osobitého stylu, je tĜeba zcela zásadnČ rozlišovat mezi denominacemi
Chianti DOCG a Chianti Classico DOCG.
Consorzio Vino Chianti bylo založeno
v roce 1927 a po poslední novele zákona z roku 2009 se stalo velmi aktivním.
Oblast produkce Chianti DOCG je velmi
široká, v podstatČ odpovídá celému centrálnímu Toskánsku a spadá do provincí
Arezzo, Florencie, Pisa, Pistoia, Prato
a Siena. Není divu, že na takto rozsáhlém
a geologicky i klimaticky nejednotném
území vznikají vína, jejichž styl a kvalita
také nejsou jednotné. Z 15 500 hektarĤ
vinic se roþnČ vyrobí více než 800 000
hektolitrĤ vína s názvem Chianti, nalahvuje se 87 milionĤ láhví a obrat þiní pĜibližnČ 400 milionĤ eur. Cílem Consorzia
Vino Chianti je vybudovat jednu marketingovČ silnou znaþku, která zaruþí kvalitu a usnadní komunikaci vín z oblastí
Chianti. Pravda je, že se to zatím ne úplnČ daĜí. O silné znaþce a dobré a chytré
komunikaci není pochyb, apelace Chianti
však již tradiþnČ nabízí obrovské množství stylĤ a rĤznorodou kvalitu a pod
etiketou Chianti lze bohužel stále ještČ
koupit i vína, která toskánskému vinaĜství þest pĜíliš nedČlají. A i když je i zde
pozitivní vývoj urþitČ znát, mnohá vinaĜ52 | WINE & Degustation

ství þi celé denominace jen potvrzují má
slova výše. Styl vín je prezentován jako
mladý, svČží, rychle a pĜíjemnČ pitelný.
Vína s oznaþením Chianti DOCG mohou
být uvádČna na trh v bĜeznu následujícího roku po sklizni. Na degustaci se tedy
jako anteprima pĜedstavila vína Chianti
2019 a Chianti Riserva 2017. Mnoho vinaĜství ale prezentovalo i vína starší, tedy
ta, která najdete aktuálnČ na trhu – roþník
2018 þi 2017 a Riservy 2017 a 2016, nČkde
i 2015. Mnoho vín z roþníku 2019 bylo
slibných, i když šlo stále o nenalahvované
vzorky. Roþník 2018 je zde velmi solidní,
naproti tomu mnoho vín z roþníku 2017 je
problematických. ZvláštČ pokud jde o Riservy, vína z roþníku 2017 na delší zrání
v sudu vČtšinou nemají strukturu a výsledek je rozpaþitý a disharmonický. N druhou stranu Riservy z roþníkĤ 2016 a 2015
jsou u mnoha producentĤ perfektní.
UrþitČ je z þeho vybírat, problémem je
však stále ještČ velká nesourodost vín
Chianti jako celku. Pozitivní je návrat
k tradiþním technologiím, velkým sudĤm
a využití pouze místních odrĤd Sangiovese a Canaiolo.
Mezi základními Chianti nejvíce zaujala vína z produkce Castello di Gabbiano
a Poggiotondo. Zajímavostí jsou dobrá biovína z Podere Volpaio, která jsou
vhodná i pro vegany.

Asi nejvyrovnanČjší kvalitu a styl mČla
vína oblasti Chianti Ru¿na. Zde tvoĜí
absolutní špiþku již dlouho Fattoria Selvapiana, která zaujme pĜedevším vínem
Bucerchiale. SkvČlá vína prezentovalo
i Castello di Nipozzano ve vlastnictví
Marchesi de’ Frescobaldi a také vinaĜství
Marchesi Gondi. Tradiþní styl vína pĜedstavilo vinaĜství Fattoria Il Lago a velmi
solidní standard i Colognole a Villa Travignoli. V oblasti Chianti Colline Pisane
zaujala vína z vinaĜství Agrisole, Fattoria Uccelliera a také Badia di Morrona.
Ve srovnání s degustacemi v minulých
letech lze zaznamenat pokrok smČrem
ke kvalitČ a jednotnému stylu v oblasti
Chianti Colli Fiorentini. Zde jasnČ dominuje produkce Conte Ferdinanda Guicciardiniho, který vyrábí vína na svém
panství Castello di Poppiano. Vína se
strukturou, ušlechtilostí a potenciálem
ke zrání však mají daleko k pĜedstavČ jednoduchého, brzy pitelného nenároþného
Chianti, naopak se jedná o velká toskánská vína. Velmi dobrá vína letos pĜedstavila i Fattoria di Bagnolo, Fattorie Giannozzi, Lanciola a Marzocco di Poppiano.
V oblasti Chianti Colli Senesi letos nejvíce zaujala vína z Poggio Salvi, skvČlé
bylo vinaĜství Salcheto, velmi solidní vína
mČlo vinaĜství Melini a Torre alle Tolfe.
Velkým zážitkem byla opČt noblesní
a velmi klasická vína od Bindi Sergardi.

Chianti Classico DOCG

C

hianti Classico zažívá v posledních letech velmi úspČšné období a je pravým opakem toho, co
se dČje v denominaci Chianti DOCG.
Consorziu se daĜí naplĖovat jeho zámČr
vybudovat Chianti Classico jako jasnČ
de¿novaný brand prémiových vín. NejdĤležitČjšími trhy jsou USA, Itálie, Kanada,
NČmecko, Skandinávie, UK a Švýcarsko.
Chianti Classico je z hlediska marketingu
ze všech prezentovaných DOCG oblastí
urþitČ nejdynamiþtČjší a s velmi mladistvým stylem své komunikace.
Ve Stazione Leopolda, kde degustace
Chianti Classico tradiþnČ probíhají, bylo
letos na dva dny degustací pĜipraveno
480 vín od 200 výrobcĤ. PĜiþteme-li
k tomu i mnohá Supertoskánská vína
vznikající v této oblasti, prezentovaná
pĜímo vinaĜi u jejich stolkĤ, pro degustátory to rozhodnČ nebyla snadná procházka „zemí þerného kohouta“.
V degustaci se sešla vína Chianti Classico DOCG z roþníkĤ 2018, 2017, 2016,
2015, 2014 a 2013, Riservy z roþníkĤ
2017 až 2012 a jedno víno z roþníku 2007.
Vrcholem degustace by samozĜejmČ mČla
být nejvyšší kategorie Chianti Classico
DOCG Gran Selezione z roþníkĤ 2017

až 2012. Tato kategorie má být na samém
kvalitativním vrcholu vín Chianti Classico a pĜesnČ ujasĖuje pozici ikonických
vín z nČkterých vinaĜství. Mezi experty
i vinaĜi se však o ní stále diskutuje velmi
emotivnČ. Mé nadšení z této kategorie,
které jsem neskrýval po jejím pĜedstavení a bČhem prvních prezentovaných roþníkĤ, však letos neprobČhlo. Poþet prezentovaných vín se zvedl na 112, kvalita
však obþas pokulhávala. Obecná kvalita
známých vín, na kterých byla tato kategorie vystavČna, je samozĜejmČ stále velmi
vysoká, ale letos bylo v kategorii Chianti
Classico DOCG Gran Selezione bohužel
prezentováno pomČrnČ znaþné množství
vín, která v této kategorii rozhodnČ nemají co dČlat. Bylo by škoda, kdyby se
consorziu nepodaĜilo udržet v této kategorii záruku tČch nejlepších a zcela unikátních vín z oblasti a Gran Selezione se
stalo pouhou obchodní znaþkou.
Pokud jde o bČžnou produkci Chianti
Classico, vína z roþníku 2018 jsou vesmČs
velmi solidní a pĜíjemnČ ovocná, roþník
2017 je obþas problematický, velmi dobrý je i roþník 2016. O kvalitách roþníku
2015 bylo již napsáno mnoho, je skvČlý.
Roþník 2014 je obecnČ Ĝidší, s vyšší kyselinou, vína z roþníku 2013 pak zaujala

dobrou ovocností, šĢavnatou kyselinou
a ¿nesou. Vína tČchto klasických kategorií apelace Chianti Classico potvrdila jasnČ de¿novaný styl této apelace a neustálý
nárĤst celkové kvality. V oblasti pokraþuje trend odklonu od mezinárodních odrĤd
a þím dál vČtší poþet vinaĜĤ svá Chianti
vyrábí pouze z hroznĤ Sangiovese. I letos se potvrdilo, že kategorie Riserva neznamená automaticky lepší víno, ikoniþtí
producenti tuto kategorii zvládají dobĜe,
mnohdy ale narazíte i na ne pĜíliš harmonická vína. Již nČkolik let platí, že karty
jsou v této oblasti pomČrnČ jasnČ rozdány
a slavní producenti témČĜ bez výjimky
potvrdili svou pozici na špiþce kvality.
Ta nejlepší vína z oblasti Chianti Classico
tedy hledejte v portfoliu ¿rem jako Antinori, Badia a Coltibuono, Barone Ricasoli, Brancaia, Bibbiano, Poggio a Campoli,
Castello di Ama, Castello di Fonterutoli,
Castello di Querceto, Castello di Verrazzano, Castello di Volpaia, Castell’in
Villa, Fontodi, Fèlsina Berardenga, Lornano, Monte Bernardi, Monteraponi,
Nittardi, Ormanni, Querciabella, Renzo
Marinai a Castello di Monsanto. A osobnČ musím Ĝíci, že þím dál více obdivuji
velmi elegantní styl vinaĜství Castellare
di Castellina a noblesu vín Fattoria San
Giusto a Rentennano.
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Vino Nobile di Montepulciano DOCG

V

íno z okolí mČsteþka Montepulciano má dlouhou a slavnou historii. V 17. století se mu dokonce pĜezdívalo „Král toskánských vín“.
Základem je místní klon Sangiovese,
kterému se Ĝíká „Prugnolo Gentile“. Navzdory své historické slávČ a významu
je dnes „Vino Nobile di Montepulciano“
ze všech tĜí velkých toskánských vín
bohužel nejvíce pĜehlížené a mezinárodnČ nejménČ známé, i když v posledních letech se jeho pozice pĜedevším
díky usilovné práci Consorzia zásadnČ
zlepšuje.
Degustace Vino Nobile di Montepulciano letos opČt probČhla ve zrekonstruované pevnosti na samém vrcholu
historického centra Montepulciana.
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Na restaurování této památky se aktivnČ podílelo mnoho vinaĜĤ sdružených
právČ pod Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano. VinaĜství je pro toto
historické toskánské mČsteþko významným ekonomickým pĜínosem.
Jelikož uvádČní roþníkĤ na trh je
i zde závislé na stylu a ¿lozo¿i vinaĜĤ a urþena je pouze nejkratší možná
doba zrání, degustovala se pĜedevším
základní vína a kategorie Selezione
z roþníku 2017 a Riservy z roku 2016.
Mnoho vinaĜĤ se však rozhodlo svým
vínĤm dopĜát více þasu, a na trh je tak
uvádČno i mnoho základních Vino Nobile z roþníku 2016 a Riservy z velmi
vydaĜeného roku 2015. Celková úroveĖ
prezentovaných vín byla solidní, i když

lze Ĝíci, že roþník 2017 zdejší vinaĜe dost potrápil a vČtšina vín z tohoto
roþníku byla jen prĤmČrná, mnohdy se
zeleným, nevyzrálým tĜíslem. Naproti
tomu roþníky 2016 a 2015 se jeví velmi dobĜe. StylovČ se zde ale pomyslné
nĤžky pomČrnČ rozevírají, pĜedevším
pokud jde o práci se sudy a celkovou
vyzrálost vín. Najdete zde krásnČ elegantní vína s dĤrazem na harmonii
a ovocnost, ale i velmi moderní mohutná a primárnČ líbivá vína.
Nejlepší vína na letošní degustaci prezentovala vČtšinou provČĜená jména jako
Boscarelli, Carpineto, Poliziano, Fattoria La Braccesca, Podere Casa al Vento,
Bindella, Montemercurio, Croce di Febo,
Contucci, Il Macchione a Tenuta Trerose.

Brunello di Montalcino DOCG

V

okolí toskánského mČsteþka
Montalcino již dlouho vznikají
jedna z nejslavnČjších a nejlepších
vín Itálie a urþitČ ta nejvČtší vína Toskánska. Montalcino leží na kopci pĜibližnČ
þtyĜicet kilometrĤ jižnČ od mČsta Siena,
v oblasti s dlouhou historií a vzácnými pĜírodními krásami, která je od roku
2004 zaĜazena na seznam dČdictví lidstva
UNESCO. Oblast, kde se vyrábí Brunello
di Montalcino, se rozkládá na ploše 24 000
hektarĤ, z nichž je pouze 15 % osázených
vinicemi. Vína se vyrábí pouze z odrĤdy
Sangiovese, vČtšina z nich z místního klonu Sangiovese Grosso. Výroba vína zde
má dlouhou tradici, ale výraznČ zaþala
expandovat až ve druhé polovinČ dvacátého století. V roce 1966 nastal první
rozvoj výroby s pĜíchodem statutu DOC
a nejvíce samozĜejmČ po roce 1980, kdy
„Brunello“ získalo denominaci DOCG
a do popĜedí se zde dostala mladá generace progresivních vinaĜĤ s mezinárodními
zkušenostmi.
Benvenuto Brunello je každoroþnČ vrcholem celé toskánské Anteprimy. Montalcino je již dva tisíce let známé svými
skvČlými podmínkami pro pČstování
révy vinné, není tedy divu, že Brunello
je nejvČtším vínem Toskánska a jedním

z nejslavnČjších italských vín vĤbec.
Ve starobylých, ale nedávno citlivČ zrekonstruovaných prostorách Chiostro
Museo di Montalcino na nás letos þekala
Brunella z mimoĜádného roþníku 2015,
Riservy z problematického roþníku 2014
ale neprezentovalo žádné vinaĜství. I letos
bylo možné ochutnat i další místní vína,
tedy Rosso di Montalcino 2018 þi vína
Sant’Antimo, ale i dezertní Moscadello.
Roþník 2015 byl v Montalcinu skvČlý a celá degustace tak byla pĜehlídkou
velkých a mimoĜádných vín. Velmi dobrá vína pĜedvedli i výrobci, od kterých
tuto kvalitu v bČžných roþnících neþekáte. Je ale pravda, že nČkdy byla problémem harmonie, bylo vidČt, že vinaĜi
obþas chtČli skvČlý roþník využít až pĜíliš a na úkor elegance. Pokusy o pĜílišný
extrakt a mohutnou strukturu tak obþas
skonþily disharmonií. ObecnČ ale platí,
že je z roþníku 2015 k dispozici velké
množství špiþkových vín. SamozĜejmČ
záleží na tom, co udČlají vinaĜi s cenou
tohoto roþníku, podobnČ jako v roþníku
2010 se totiž bude jednat o vína vhodná
i k investicím a spekulaci. Za pozornost
však stojí i mnoho vín Rosso di Montalcino 2018. Tento roþník poskytl vČtšinou
velmi pĜíjemná, harmonická vína s heb-

kým zralým tĜíslem, která budou brzy
pĜipravená k pití a urþitČ budou cenovČ
velmi pĜíjemnou alternativou. NČkteĜí špiþkoví výrobci pak mají své Rosso
z roþníku 2018 na úrovni mnohých Brunell z prĤmČrných roþníkĤ a to je zajímavá informace pro všechny, kteĜí hledají zajímavá vína s výteþným pomČrem
kvality a ceny.
Špiþkových vín bylo letos skuteþnČ mnoho, asi nejzajímavČjší vína na letošní degustaci pĜedstavila vinaĜství Agostina
Pieri, Aisna, Barbi, Bellaria, Belpoggio,
Capanna, Capanne Ricci, Castello Tricerchi, Casanuova delle Cerbaie, Castello
Romitorio, Ciacci Piccolomini d’Aragona, Col d’Orcia, Corte Pavone, Fornacella, La Fiorita, La Fortuna, Le Fornace,
Le Macioche, Mastrojanni, Palazzo, Pian
delle Vigne, Piancornello Podere del Visciolo, Poggio La Croce, Poggio di Sotto,
Renieri, Ridol¿, Uccelliera, Fanti, Villa
Poggio Salvi, Il Poggione a Terre Nere.
Zcela mimoĜádná vína pak prezentovala
vinaĜství Biondi Santi, Cupano, Donatella Cinelli Colombini, Lisini, Pieve Santa Restituta, Salvioni, San Polino, Sesti
a Tenuta di Sesta.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a
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Ribera del Duero Reserva

Španělská oblast Ribera del Duero DO leží v srdci regionu Kastilie a León. Apelaci
DO oblast získala roku 1982. Vinohrady jsou vysázeny na obou březích řeky Duero
v nadmořské výšce 500–800 metrů. Podnebí je zde kontinentální a poměrně drsné, zimy
jsou chladné, léta velmi suchá a horká. Víno se zde pěstuje velmi dlouho, ale skutečný
rozvoj vinařství oblasti Ribera del Duero nastal až v 80. letech minulého století.

K

dyž v roce 1982 získala tato oblast statut DO, bylo zde
pouze devČt vinaĜství. Dnes vína Ribera del Duero vyrábí
více než 300 vinaĜĤ. Ribera del Duero je pĜedevším oblast
velkých þervených vín. Hlavní odrĤdou je zde Tempranillo, zde
se jí však Ĝíká spíše Tinta del Pais nebo Tinto Fino. V každém þerveném vínČ Ribera del Duero DO musí být obsažena alespoĖ ze
75 %. PČstuje se zde i Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec a Garnacha Tinta. Reserva pak musí zrát minimálnČ 36 mČsícĤ pĜed tím,
než je uvedena do prodeje, z toho minimálnČ 12 mČsícĤ v barikových sudech. Mnoho vinaĜĤ tyto limity samozĜejmČ prodlužuje
tak, aby výsledné víno odpovídalo jejich požadovanému stylu.
VinaĜskou oblast Ribera del Duero tvoĜí zhruba 100 km dlouhý a 35 km široký pás s podložím složeným z jemných usazenin jílového nebo hlinitého písku, obþas narušeným kĜídovými
a vápencovými vrstvami. Osou je Ĝeka Duero, od níž se táhnou
na obČ strany jednotlivé pomČrnČ rozsáhlé vinice. Kulturním
centrem oblasti je pĜekrásné mČsto Burgos. NejznámČjší vinice
najdete v okolí mČst Valladolid a Roa de Duero. Až do 80. let
minulého století zĤstávala zdejší výroba vína dĤležitá pouze pro
místní trh, bez výrazných ambicí uspČt jinde nebo v zahraniþí.
Vše se zmČnilo se vstupem ŠpanČlska do Evropské unie a dnes
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je Ribera jedním z nejdynamiþtČji se rozvíjejících vinaĜských
regionĤ ŠpanČlska. Aþ zatím stále nedosahuje takového všeobecného svČtového vČhlasu jako oblast La Rioja, znalci vČdí,
že obecná kvalita místních vín je podstatnČ vyšší a dá se Ĝíci, že

i stabilnČjší. Ne náhodou jsou z této oblasti i dvČ nejslavnČjší
a nejdražší španČlská vína, tedy Vega Sicilia a Pingus.
ÚroveĖ vín z celé apelace, zvláštČ v kategorii Reserva, je velmi
vysoká. VČtšina vín byla velmi dobrá, nČkterá dokonce skvČlá.
Pozitivní je, že se na náš trh dováží i vína vyzrálá, z roþníkĤ,
které jsou dnes krásnČ pĜipravené k pití. Reserva z této oblasti
potĜebuje nČjaký þas zrát a vČtšina degustovaných vín má i solidní potenciál k dalšímu pozitivnímu vývoji v láhvi. Milovníci
španČlských vín mají pĜi pĜemýšlení o svých nákupech rozhodnČ z þeho vybírat.

ODRŮDY A LEGISLATIVA
Ribera del Duero Reserva
Hlavní odrĤda – min. 75 %: Tempranillo
(místní oznaþení Tinta del Pais nebo Tinto Fino)
Další povolené odrĤdy: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Malbec a Garnacha Tinta
Maximální výnos: 7 000 kg/ha
Zrání: minimálnČ 36 mČsícĤ, minimálnČ 12 mČsícĤ
v barikových sudech

Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

w w w. p etru s -v in o . cz

Vítěz Grand testu

GOLD

Bodegas Valduero, Valduero Reserva 2012
InkoustovČ þervená barva s tmavými odlesky, úzký meniskus, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní,
s nádechem pražených lískových oĜechĤ, griliáše a sušeného ovoce. ChuĢ je intenzivní, šĢavnatá, koncentrovaná,
s velmi dobrou ovocnou kyselinou a poddajným taninem. ŠĢavnatý, dlouhý závČr.
T-bone steak v úpravČ rare

91,29 bodů | 890 Kč

2020–2029

Grupo Pesquera, Condado
de Haza Reserva 2010

SILVER

TemnČ inkoustovČ þervená barva s úzkým
cihlovým meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ
je þistá, velmi vyzrálá, s náznakem kandovaného
ovoce, zavaĜeniny z lesních plodĤ a švestkového
likéru. ChuĢ je plnČjší, koĜenitá, s pĜíjemnými þokoládovými podtóny a tóninou povidel.
Dlouhý závČr.
Srnþí hĜbet se švestkovou
omáþkou

90 bodů | 799 Kč

w w w.w ine s tore .c z

2020–2025

Grupo Pesquera,
Tinto Pesquera Reserva 2016

BRONZE

TemnČ rubínová barva s úzkým svČtlejším
meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá,
intenzivní, s nádechem sladkého sušeného ovoce,
tmavých hroznĤ, datlí a anýzu. ChuĢ je opulentní, šĢavnatá, s vlivem kvalitního dĜeva, pĜipomínající þokoládu a ovocné želé. Dlouhý závČr.
VepĜová panenka plnČná
sušenými švestkami

87,71 bodů | 915 Kč

w w w.w ine s tore .c z

2020–2028
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Degustační komise časopisu
pro Grand test Ribera del Duero Reserva
Zleva: Pavel Chrást – nezávislý degustátor, Mikuláš Duda

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Advivum
Na Příkopě 859/22, Praha 1,
Tel.: +420 733 532 255
www.advivum.cz

DipWSET – obchodní a marketingový Ĝeditel (VinoDoc s.r.o.),
Aleš Svoboda – degustátor (La Caoba), Dominik Sokol – sommelier

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

(Petrus), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ,

RIEDEL

Michal Procházka – sommelier, obchodní Ĝeditel (Vino e Cuore),
Jan Čejka – wine expert (Advivum)

Legenda:
Doporuþená
kombinace
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Doporuþená
doba konzumace

THE WINE GLASS COMPANY

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

Partnerem degustací
je minerální voda

Ferrer Miranda,
Valdubón Reserva 2015
Fialovo þervená barva s úzkým svČtlejším meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ pĜipomíná carpaccio z þervené Ĝepy, brusinky a borĤvky. ChuĢ
je výraznČjší, koncentrovaná, s bohatým taninem
a jemnou koĜenitou strukturou. Delší závČr.

DanČk s plátkem husích jater

87,43 bodů | 459 Kč

w w w.os obnivinote ka .c z

2020–2024

Bodegas Grupo Yllera, BOADA,
„Campo de bueyes“ Reserva 2012
ŠvestkovČ tmavá barva s rubínovými odlesky
a úzkým meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ
je þistá, intenzivní, s nádechem vanilky, sušeného
kandovaného ovoce a lékorek. ChuĢ je stĜednČ
plná, s výraznČjší adstringencí, pĜipomínající
višnČ a nezralé švestky. StĜednČ dlouhý závČr.
Olivová tapenáda na þerstvČ
opeþené bagetČ

87,14 bodů | 888 Kč

w w w. l a b o t e l l a . c z

2020–2024

Bodegas Torrederos,
Viña Tenada Reserva 2014
TmavČ granátová barva s úzkým žlutohnČdým
meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá,
jemnČ zadýmená, s tóny sušeného ovoce, povidel
a pražených lískových oĜechĤ. ChuĢ je plná, poddajná, hladká, s pĜíjemnou šĢavnatou ovocnou
kyselinou a pikantním taninem. Dlouhý závČr.

Chorrizo

w w w. l a b o d e g a r i o j a n a . c z

87,14 bodů | 780 Kč

2020–2025

Señorio de Bocos,
Tinto Reserva 2014
Víno má jemný závoj v tmavČ cihlovČ þervené
barvČ, vynikající viskozita. VĤnČ je intenzivní,
nazrálá, s nádechem kĤže, selského stavení
a kandovaného ovoce. ChuĢ je výraznČjší, koĜenitá, hĜejivá, s pĜíjemnými tóny tmavého lesního
ovoce, kĤže a dĜeva. Dlouhý závČr.
Jelení hĜbet sous vide
s houbami shitake

86,57 bodů | 430 Kč

w w w.pro-vino.c z

2020–2028

Bodegas Grupo Yllera,
Bracamonte Reserva 2011
TmavČ granátová barva s úzkým kaštanovČ zbarveným meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ
je intenzivní, nazrálá, s tóny pražených lískových
jader, perníku, sušeného ovoce. ChuĢ je plnČjší,
mírnČ svíravá, pĜipomínající ostružiny, borĤvky
a hoĜkou þokoládu. Delší závČr.

Pernatá zvČĜina na divoko

w w w. l a b o t e l l a . c z

83,29 bodů | 777 Kč

2020–2024
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Plán degustací

pro rok 2020

Grand test svět

Grand test ČR a Slovensko

Duben 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 14. 2. 2020
Grand test: Brunello di Montalcino v kategoriích DOCG
a DOCG Riserva
PĜedstavujeme: Bílá vína z oblasti Wagram

Duben 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 14. 2. 2020
Suchá vína z odrĤdy Sauvignon

KvČten 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 16. 3. 2020
Grand test: Pouilly-Fumé
PĜedstavujeme: Vína z oblasti Valpolicella v kategoriích
DOC, Classico, Superiore a Classico Superiore

KvČten 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 16. 3. 2020
Suchá vína z odrĤdy Chardonnay

ýerven 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 27. 4. 2020
Grand test: Weinviertel DAC
PĜedstavujeme: Sauvignony z Friuli

ýerven 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 27. 4. 2020
Suchá a polosuchá rĤžová vína

ýervenec – srpen 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 18. 5. 2020
Grand test: Rieslingy z Mosely
PĜedstavujeme: RĤžová vína z Portugalska

ýervenec – srpen 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 18. 5. 2020
Suchá a polosuchá vína z odrĤdy Müller Thurgau

ZáĜí 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 15. 6. 2020
Grand test: Chassagne-Montrachet a Chassagne-Montrachet
Premier Cru
PĜedstavujeme: Assyrtiko

ZáĜí 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 15. 6. 2020
Suchá vína z odrĤdy Sylvánské zelené

ěíjen 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 10. 9. 2020
Grand test: Burgenland DAC
PĜedstavujeme: Priorat DOCa

ěíjen 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 10. 9. 2020
Ryzlink rýnský 2019 – VOC Znojmo

Listopad 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 10. 2020
Grand test: Gevrey-Chambertin a Gevrey-Chambertin
Premier Cru
PĜedstavujeme: ýervená vína – Etna DOC

Listopad 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 10. 2020
Vína z kvevri

Prosinec 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 11. 2020
Grand test: Champagne Brut a Extra Brut Non Vintage
(základní cuvée jednotlivých domĤ)
PĜedstavujeme: Franciacorta DOCG

Prosinec 2020
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 11. 2020
Tramín þervený

60 | WINE & Degustation

BĜezen 2020 | 61

z ýech a Moravy

Vinice Kraví hora

NOVÝ ŠALDORF
Není moc obcí na Moravě s tak velkou koncentrací dobrých vinařů
a vinařství, jako je Nový Šaldorf. Takřka kamkoliv zde „zabloudíte“,
jedno který sklep navštívíte, dostanete tady výborné víno a dobře se o vás
postarají. Může za to snad poloha na úpatí jedné z nejlepších tuzemských
vinic Kraví hory, dlouhodobá spolupráce místních vinařů nebo snad
speciﬁcký genius loci zdejších starobylých pískovcových sklepů? Ptám se
sám sebe, vždy když sem za vínem jedu. A pokaždé odsud odjíždím se
stejným pocitem. Ať je to cokoliv, působí to perfektně.

O

bec Nový Šaldorf-Sedlešovice spadá mezi lokality, které vždy historicky navazovaly na královské
mČsto Znojmo. Z tČchto patĜí mezi prokazatelnČ nejstarší, neb stáĜí osídlení úpatí
62 | WINE & Degustation

Kraví hory se datuje již od 11. století. První
písemná zmínka o obci však pĜekvapivČ pochází až z roku 1656, a je tedy oprávnČné se
domnívat, že Nový Šaldorf jako samostatná
obec vznikl teprve v druhé polovinČ 16. sto-

letí blíže Šaldorfa Starého. Ten tehdy stával
na pravém bĜehu Ĝeky Dyje. Jednotlivé þásti
obce Sedlešovic a Nového Šaldorfa vznikly
v blízkosti mČsta Znojma zþásti jako osady
u kupeckých cest a zþásti jako zemČdČlské
osady. Z hlediska rozvoje území byla obec
úzce propojená s mČstem Znojmem, od nČhož se po roce 1989 oddČlila. Zakladatelé
obce byli pĜedevším nČmecké národnosti
a byli to právČ oni, kteĜí pĜinesli révu do této
oblasti a kteĜí v prĤbČhu šesti století vykopali více jak dvČ stovky vinných sklepĤ
a révou osázeli místní slavnou vinici Kraví
horu (dĜíve Kuhberg). Vlivem nešĢastných
událostí 20. století došlo k odsunu v podstatČ všech pĤvodních obyvatel. Osídlenci,
kteĜí pĜišli v roce 1945 z nevinaĜských ob-

Pískovcové sklepy typické pro Šaldorf

lastí (pĜedevším z Valašska), i pĜi nejlepší
vĤli jen tČžko navazovali na zhroucenou
nČkolikasetletou vinaĜskou tradici. Teprve
po roce 1989 se zaþíná místní vinaĜství probouzet z prožitého marasmu.
Z pohledu geologicko-vinaĜského leží
Nový Šaldorf a Sedlešovice pĜímo na hranici dvou velkých geologických celkĤ.
ýeského masivu, což je krystalinikum
tvoĜené granitoidy a bĜidlicemi, a západních Karpat, které jsou tvoĜené moĜskými
a sladkovodními sedimenty a sprašemi.
VČtšina místních vinic leží na Kraví hoĜe,
která je právČ jedním z posledních výbČžkĤ ýeského masivu a díky svým kyselým
a speci¿cky minerálním pĤdám dává ví-

nĤm nezamČnitelný minerální a koĜenitý
charakter. Svrchní vrstva pĤdy na Kraví
hoĜe tvoĜí písþito-hlinité až jílovité vrstvy.
Hrozny, které zde vinaĜi sklízí, poskytují
vína plná, extraktivní, která obvykle dozrávají do lahvové zralosti až druhým þi
tĜetím rokem. Kraví hora je výjimeþná lokalita, pĜedevším pro tradiþní odrĤdy, jako
je Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské
zelené, pĜípadnČ i aromatické jako Tramín
þi Muškát moravský. Z modrých odrĤd se
zde velmi dobĜe daĜí Rulandskému modrému a Frankovce.
Z nepĜeberné nabídky vinaĜství, která
mĤžete v obci navštívit, je tČžké vybrat
jenom nČkolik pro úþely našeho þlánku.

Já volil podle sebe, vám doporuþuji se
pĜed cestou do Šaldorfa podívat na webové stránky místního vinaĜského sdružení
Šaldorfské sklepy, kde najdete krásný
pĜehled všech jeho þlenĤ, stejnČ jako doporuþení na ubytování. KromČ toho zde
naleznete i aktuální informace o všech
pĜipravovaných akcích a ochutnávkách.
OsobnČ jsem vždy, když jsem mČl þas, navštČvoval Zimní otevĜené sklepy. Jakkoliv
to mĤže znít divnČ, atmosféra mrazivého
zimního dne ve spojení s dobrým vínem
funguje výbornČ. Ten kontrast mezi venkovním poþasím a „vyhĜátými“ sklepy
v létČ nezažijete. Opékání špekáþkĤ nad
ohnČm, horká zelĖaþka a pára stoupající
od pootevĜených dveĜí sklepĤ, to vše doBĜezen 2020 | 63
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Špalkovic chlapi ve vinici

dává této akci neopakovatelný charakter.
Zimní otevĜené sklepy v Šaldorfu jsou
spojeny i s dobrovolnou recesistickou
soutČží družstev v kopání písku ve zdejších sklepích. Jedineþného sportovního
klání se každoroþnČ úþastní nČkolik desítek soutČžících a nese se v duchu absolutnČ dobré nálady a pohody.
KromČ množství akcí, které spolek
šaldorfských vinaĜĤ poĜádá, je dĤležité zmínit ještČ jeden zajímavý poþin.
A tím je víno zvané Šaldorfský Kravák.
Víno z odrĤdy Sauvignon Blanc, vždy
z jednoho roþníku, z jednoho kopce,
avšak od rĤzných vinaĜĤ, kteĜí se dokázali dohodnout na spoleþné technologii, láhvi a etiketČ. Hrozny musí
pocházet z vinic Kraví hory a kvašeny
být pĜírodními kvasinkami pocházejícími z vinice. Vzniklé víno, Kravák, je
tak víno divoké a osobité, bez pĜíkras,
prezentující terroir jedineþné vinice
i krásu odrĤdy Sauvignon. Víno máte
možnost ochutnat nejen ve vyhlášených restauracích, ale též každoroþnČ
první víkend v záĜí pĜímo u starobylého vinaĜského lisu v Šaldorfu pĜi pĜíležitosti uvedení aktuálního roþníku
Šaldorfského Kraváku na trh.
64 | WINE & Degustation

Bylinná výsadba ve vinicích na Kraví hoĜe

Ale pojćme už k samotným vinaĜĤm.
VČtšinu sklepĤ, a tím pádem i vinaĜství najdete na výjezdu z obce smČrem
k Hnanicím. Po levé stranČ, s maliþkým
parkovištČm pod vČtvemi staletého listnáþe, narazíte na dvojici umnČ opravených sklepĤ, kde sídlí vinaĜství Špalek.
Typická rodinná ¿rma, která si zakládá pĜedevším na poctivé práci s úctou
k vlastní historii a pĤdČ, která jí dává obživu. VinaĜství hospodaĜí v BIO režimu
na 12 hektarech vlastních vinic na Kraví
hoĜe u Znojma. KromČ tradiþních bílých, rĤžových a þervených vín vyrábí
i vína speciální, jako vína ledová nebo
vína zrající dlouho na kvasnicích v dubových sudech. Letitou specialitou ŠpalkĤ
jsou vína likérová Šaler a také vína „pĜírodní“, vyrábČná ze šlapaných hroznĤ
a po delší maceraci kvašená divokými
kvasinkami. Vyhlášeným þerveným vínem je rodinné cuvée Gryllus, zrající rok
v malých dubových sudech, které po právu patĜí každým rokem mezi nejlepší þervená vína u nás. Výborná a kontinuální
kvalita jejich vín ve spojení s elegantním
marketingem a množstvím aktivit vynesla tomuto vinaĜství i zisk titulu VinaĜství
ýeské republiky v kategorii malých, rodinných vinaĜství. Špalkovi jsou samo-

zĜejmČ þleny sdružení VOC Znojmo,
stejnČ jako producenti Šaldorfského Kraváku. KromČ samotného vinaĜství musíte
navštívit i jejich útulnou vinárnu, kterou
najdete jen o pár metrĤ dál. Degustace
jsou spojeny s prohlídkami unikátních
pískovcových sklepĤ a poutavým vyprávČním samotných vinaĜĤ.
Když už jste odboþili ke ŠpalkĤm, na jižní stranČ areálu šaldorfských sklepĤ najdete i další známá vinaĜství. NejvČtším
vinaĜstvím v obci je Modrý sklep. Možná se ptáte, odkud tohle pojmenování,
které ostatnČ uslyšíte v Šaldorfu i mimo
samotné vinaĜství, pochází. Nejde o žádnou hojnČ používanou zdobnou techniku
místních vinaĜĤ, ale mĤže za nČj speci¿cký barevný odstín zdejších kopaných
pískovcových sklepĤ. Ty krásnČ obrĤstají
sklepní plísní a pĜi dobrém nasvícení vypadají jako modré. Pojmenování Modré
sklepy tak nepatĜí pouze danému vinaĜství, ale zároveĖ celé lokalitČ o rozloze
9 ha þítající dalších 181 vinných sklípkĤ,
sklepĤ a lisoven. Svým rozsahem i romantickým položením má areál nadmístní památkový význam a pĜedpoklady stát
se atraktivním stĜediskem nejen pro turisty z ýR, ale i pro hosty ze zahraniþí. Vína

z šaldorfského vinaĜství Modrý sklep jsou
vyrábČna z hroznĤ, které dozrály ve vinicích na Kraví hoĜe a Naþeratickém kopci,
kde má vinaĜství vysázeno na 80 hektarĤ
vinic. Filozo¿í vinaĜství je snaha o minimalizaci zásahĤ do procesĤ výroby vína
a akceptování pĜirozených biochemických
pochodĤ. Na to, jak je vinaĜství relativnČ
veliké, se mu to obstojnČ daĜí. Všechny
hrozny se sklízejí ruþnČ, vína kvasí v nerezových nádobách nebo dubových sudech
a nechávají se minimálnČ jeden rok zrát
v rozsáhlém pískovcovém sklepČ. Pokud
hledáte klasická a v dobrém slova smyslu
„selská“ vína bez zbyteþných pĜíkras, navíc za rozumnou cenu, je vinaĜství Modrý
sklep dobrou volbou.

Andrea a Petr Nejedlíkovi
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Kousek vedle najdete vinaĜství s podobným stylem vín a se zvláštním názvem
E.Mi. vino. Tradice vinaĜení této ¿rmy se
zaþala psát už v roce 1945 a založili ji rodiþe majitelĤ vinaĜství – Emilie BlahĤškové
(rozené Špalkové) a jejího manžela Miroslava BlahĤška. PĜelomovým letopoþtem pro vinaĜení rodiny BlahĤškĤ byl rok
1992, kdy bylo založeno rodinné vinaĜství
E.Mi. vino. VinaĜství hospodaĜí v 80 metrĤ dlouhém pískovcovém sklepČ starém
asi 300 let s ideální teplotou a vlhkostí
pro výrobu a skladování vín. Vína jsou
pĜipravována tradiþními postupy provČĜenými generacemi, þistČ pĜírodní cestou,
bez použití kvasinek, enzymĤ, Ĝízeného
kvašení. K výrobČ vín se používají hrozny
pocházející z okolních viniþních tratí Znojemské vinaĜské podoblasti, které nakupují
od stálých dodavatelĤ. Absolutní pĜevahu
produkce tvoĜí pĜívlastková vína – aĢ už se
jedná o pozdní sbČry, výbČry z hroznĤ þi
výbČry z bobulí. VinaĜství se BlahĤškovi
vČnují pĜedevším ve svém volnu a je pro
nČ opravdu velkým hobby, kterému obČtují
takĜka veškerý volný þas.

ŠANOV

HRÁDEK
Dy
je

HRABĚTICE

HEVLÍN

Speci¿ckým vinaĜstvím, které nemĤžete pĜi
návštČvČ „jižního“ koridoru šaldorfských
sklepĤ minout, je Dobrá Vinice. Pokud se
o nČkterém vinaĜi a jeho vínech dá v souvislosti s vlnou pĜírodních vín na MoravČ
mluvit jako o kultovním, je to Petr Nejedlík
a jeho vína z Dobré vinice. Petr pĜi jejich
výrobČ dokázal skloubit množství zkušeností získaných v zahraniþí, spoleþnČ s citem pro pĜirozenost vín a projev znojemského terroir. Jako první zaþal na MoravČ také
vyrábČt vína tradiþní gruzínskou metodou
v kvevri, kdy mnohá mĤžeme považovat
za vrchol tuzemské kvevri produkce. Kdo
znáte jeho vína, dáte mi urþitČ za pravdu, že
mnoho podobných na MoravČ není. V PetBĜezen 2020 | 65

z ýech a Moravy

Kamil Piálek a Jarda Jäger, dva kamarádi, jedno vinaĜství
Inzerce

rových vínech najdete pĜedevším obrovské množství energie, která jim umožĖuje zrát spousty let a stále si udržovat svoji mladistvou podobu. Mnohokrát jsem byl unešený víny starými deset þi
patnáct let, která stále pĤsobila, jako kdyby se v láhvi teprve rozkoukávala. A mnohdy šlo i o odrĤdy, u kterých byste dlouhé pozitivní zrání v láhvi urþitČ neþekali. Naposledy to byla asi Müllerka
z roku 2002. Energická, ovocná, ve svém vČku neskuteþná. Pokud
máte rádi vína naturálního stylu, nesmíte PetrĤv sklep minout.
A aĢ se o vás postará pĜímo Petr, nebo jeho úžasná žena Andrea,
bude si urþitČ o þem povídat a co chutnat.
ZĤstat pouze na jedné stranČ šaldorfských sklepĤ by ale byla škoda.
Naproti pĜes silnici totiž najdete další výteþná vína a vinaĜství. TĜeba
vinaĜství ARTE VINI, které svým stylem kontrastuje s pĜedchozím
vinaĜstvím. Vína od vinaĜe Reného Vrátila mají svČží ovocnou vĤni,
harmonickou a vyváženou chuĢ, jsou velmi elegantní a celkem expresivní. Jak Ĝíká sám René, velký pĜíznivec þistého a pĜímoþarého stylu vín, vína z ARTE VINI mají univerzální možnost využití
v gastronomii pĜi snoubení s bohatou chutí rakouskouherské pestré
kuchynČ. Precizní zpracování, dĤraz na vysokou a stálou kvalitu,
moderní a poutavý design etiket a celkové pojetí láhví, to jsou hlavní pĜívlastky vín ARTE VINI. Mottem Reného je slogan „tak trochu
jiná Morava“, který se v produkci vinaĜství odráží v mnoha ohledech. PĜi výbČru odrĤd vinné révy se zamČĜuje zejména na staré,
na MoravČ tradiþní odrĤdy, jako napĜíklad Veltlínské zelené, Frankovka, Zweigeltrebe. Díky místnímu klimatu a vynikajícím pĤdním
podmínkám se mu tak daĜí nabízet vína s typickým regionálním
moravským charakterem. Vinice jsou obhospodaĜovány výhradnČ
biologicky udržitelným, k životnímu prostĜedí šetrným zpĤsobem,
aby bylo dosaženo velké rozmanitosti viniþní fauny a Àóry. Histo-
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Nový degustaþní prostor vinaĜství Piálek & Jäger

rický, 140 let starý klenutý sklep vyhloubený v pískovcovém masivu vytváĜí ideální
podmínky jak pro zpracování hroznĤ, tak
zejména pro následné zrání vín vinaĜství
ARTE VINI jak v nerezových tancích, tak
v barrique soudcích z francouzského dubu.
V lisovnČ, pĜímo pod starým dĜevČným lisem z 19. století, najdete útulnou vinárnu,
kde si kromČ vín mĤžete pochutnat jak
na místních studených pochoutkách, tak si
na objednávku nechat pĜipravit také teplé
pohoštČní.
Posledním vinaĜstvím, které jsem v rámci své únorové návštČvy Šaldorfu navštívil, je VinaĜství Piálek & Jäger. SchválnČ
jsem si ty dva kluky nechal na konec, neb
vím, jak tČžko se z jejich sklepa odchází. Navíc když v minulém roce dokonþili
sklep a degustaþní prostor úplnČ nový,

Když vaĜí vinaĜi...

spojený s velkou kuchyní a naplno zde
rozvíjí své umČní nejen vinaĜské, ale
i kuchaĜské. Propojení zážitkové gastronomie a špiþkového vína je ostatnČ dlouhodobou doménou tohoto vinaĜství, neb
kromČ sklepa v Novém Šaldorfu najdete
jejich vína na vČtšinČ prestižních tuzemských gastronomických adres. Samotné
vinaĜství je projektem dvou kamarádĤ
navazujících na rodinné tradice od padesátých let minulého století. Snahou je
vyrábČt co možná nejkvalitnČjší odrĤdová vína v malých šaržích kolem tĜí tisíc
láhví. Celková roþní výroba je pĜibližnČ
þtyĜicet tisíc láhví, hrozny pochází z vinohradu na Kraví hoĜe a na Naþeratickém kopci. Vína jsou vyrábČna za použití
nejmodernČjších technologií, ale kloubí
se zde i zkušenosti a klasické, tradiþní
postupy. VinaĜství se pravidelnČ probo-

PhDr. Martin Procházka
PhDr. Martin Procházka se na tuzemské vinaĜské scénČ pohybuje už druhé desetiletí.
Za tu dobu se ze zapáleného milovníka vína
postupnČ stal uznávaným obchodníkem,

jovává se svými víny na ¿nálové pozice
tuzemských vinaĜských soutČží.
UrþitČ jsem zase na nČkoho zapomnČl, jak
se mi ostatnČ stává pĜi návštČvČ Nového
Šaldorfu þasto. PopravdČ, þlovČk zde sám
neví, kam dĜíve. Nejlepší je vyþlenit si
na svou návštČvu více dní, ale to už musíte sami. Všechna vinaĜství zde výbornČ
fungují nejen po stránce výrobní, ale i prezentaþní a prozákaznické. Všude se dobĜe najíte, odpoþinete a pĜíjemnČ posedíte.
Vládne tu vzácná atmosféra klidu a souznČní s vínem, ve které se vinaĜĤm mezi
sebou dobĜe a efektivnČ spolupracuje.
A takových míst není na MoravČ mnoho.
Text: Martin Procházka
Foto: VinaĜství Špalek, VinaĜství
Piálek & Jäger, VinaĜství Dobrá Vinice

nezávislým vinaĜsko-gastronomickým konzultantem, lektorem sommelierských kurzĤ
a hodnotitelem vín þi oborových soutČží.
V posledních letech je také autorem odborných þi popularizaþních þlánkĤ o vinaĜské
problematice.
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Ryzlink vlašský
Ryzlink vlašský je dlouhodobě chloubou tuzemského vinařství.
Jde o starobylou odrůdu, jejíž původ není dosud přesně znám a má
ve světě mnoho synonym. Jisté je, že po stránce genetické ani historické
odrůdu Ryzlink vlašský nic nespojuje s Ryzlinkem rýnským. Vína
z této odrůdy patří mezi nejlepší a nejosobitější vína u nás.

H

istoricky nejþastČji používaná verze o pĤvodu této odrĤdy spojuje objevení Ryzlinku vlašského s pobytem
Ĝímských legií ve stĜední EvropČ. Prastarý název Graševina zase nabízí místa pĤvodu na BalkánČ a podle nČkterých
pramenĤ je pĤvod odrĤdy kladen do francouzských vinaĜských
oblastí, odkud se pĜes Porýní rozšíĜila do Rakouska, Maćarska a zemí stĜední Evropy. V NČmecky mluvících zemích se
údajnČ odrĤda oznaþovala jako Ryzlink vlašský proto, aby se
odlišila od Ryzlinku rýnského. AĢ je to jakkoli, u nás se Ryzlink vlašský zaþal na MoravČ hojnČ vysazovat po roce 1900
a do Státní odrĤdové knihy byl zapsán v roce 1941. A dodnes
platí, že je odrĤdou, ze které vznikají vína, na která mĤže být
tuzemské vinaĜství právem pyšné.
Ryzlink vlašský se na MoravČ pČstuje hojnČ, ta nejkvalitnČjší
vína z této odrĤdy však dlouhodobČ vznikají na Mikulovsku.
Na zdejších vinicích vznikají neopakovatelná vína, nad jejichž
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kvalitou uznale pokyvují hlavou i velmi nároþní konzumenti.
PĜedevším speci¿cké vápencové podloží Pavlovských vrchĤ,
ale i terroir okolních vesnic, Dunajovských kopcĤ, a dalších
viniþních tratí v okolí Mikulova vytváĜí pro pČstování Ryzlinku vlašského vynikající podmínky. Vápenec kumuluje denní
teplo a poskytuje révČ vinné teplo i v prĤbČhu noci. Vápencové podloží navíc dodává Ryzlinku vlašskému z Podpálaví
typickou minerální slanost, a to jak ve vĤni, tak i v chuti. Není
žádným tajemstvím, že pálavské vlašské ryzlinky patĜí k tČm
nejlepším vínĤm, které lze v ýR vyrobit. A to dokázal i náš
Grand test. Na druhou stranu jsme však ochutnali i mnoho vín,
o kterých lze mluvit jako o „promarnČné pĜíležitosti“ vyrobit
dobré víno. ýistota a harmonie bohužel u mnohých vzorkĤ
chybČla, a tak je tĜeba i mezi víny vyrobenými z odrĤdy, kterou
se mĤžeme pochlubit svČtu, velmi dobĜe vybírat.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Vítěz Grand testu

SUCHÉ

SILVER

GOLD

Gala Vinařství, Ryzlink vlašský –
Hermes 2018, pozdní sběr, suché,
Perná, Hermesdorfen
SytČ žlutá barva se zlatavými odlesky, vynikající viskozita. Propracovaná, so¿stikovaná
vĤnČ s nádhernou kompozicí ovoce, dĜeva
a bylinek. ChuĢ je šĢavnatá, harmonická, pĜipomínající zralé citrusy, pomelo a klementinky, s pikantním minerálním podtónem. Velmi
dlouhý závČr.
Velké královské krevety
na otevĜeném ohni
s italskými bylinkami

G

92,14
bodů

cena 402 Kč
www.vinoecuore.cz

Víno Kadrnka, Ryzlink vlašský
2018 II., pozdní sběr, suché, Březí,
Ořechová hora
MedovČ žlutá barva s jantarovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. Koncentrovaná, þistá
vĤnČ pĜipomínající kompotovaný ananas,
mango a mirabelky. ChuĢ je plná, šĢavnatá,
ovocná, s pĜíjemným nádechem sladkého ovoce a Àambovaného ananasu. Dlouhý závČr.

KuĜe sweet and sour

89,43
bodů

cena 266 Kč
www.vinokadrnka.cz
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Vinařství Matula, Ryzlink vlašský
2018, výběr z hroznů, suché,
Dolní Dunajovice, Zimní vrch
ZlatavČ záĜivá barva s citronovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, pĜipomínající pĜezrálé žluté ovoce, kompotovanou dýni a žlutý meloun. ChuĢ je plnČjší,
pikantní, se šĢavnatou ovocnou kyselinou
a podtóny pĜipomínající citrusy a podzimní
jablka. Delší závČr.
Telecí Ĝízek smažený
na pĜepuštČném másle

88,29
bodů

cena 165 Kč
2020–2022
20
020 2022

www.vino-matula.cz

2020–2021
20020 2021

Víno Kadrnka, Barrel, Ryzlink
vlašský 2017, moravské zemské
víno, suché

Vinařství VICAN, Ryzlink vlašský
2017, pozdní sběr, suché, Březí,
Ořechová hora

SvČtle zlatá barva se stĜíbrnými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, pĜipomínající
heĜmánkový kvČt, letní jablko a physalis. ChuĢ
je pikantní, minerální, s pĜíjemnými ovocnými
šĢavnatými tóny. Dlouhý závČr.

SvČtle jantarovČ žlutá barva se záĜivými
odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá,
ovocnČ nasládlá, pĜipomínající zralé pomeranþe, klementinky a mandarinkovou kĤru. ChuĢ
je plnČjší, nasládlá, s ovocnými tóny zralých
citrusĤ a bobulového ovoce. Dlouhý závČr.

PĜírodní telecí plátek
s parmskou šunkou
a šalvČjí

87,57
bodů

cena 303 Kč
www.vinokadrnka.cz

Hustá þoþková polévka
s praženou cibulkou

87,20
bodů

cena 299 Kč
2020–2022
20
020 2022

www.vican.wine

2020–2022
20020 2022
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Ryzlink vlašský
Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation
a sommelier (Bokovka), Mikuláš Duda DipWSET – obchodní
a marketingový Ĝeditel (VinoDoc s.r.o.), Ivo Dvořák – viceprezident
Asociace sommelierĤ, David Král – vítČz BOHEMIA SEKT Trophée
2015, 2016 a 2018, head sommelier (MAKRO), Pavel Chrást – nezávislý
degustátor, Jan Čejka – wine expert (Advivum), Michal Procházka –
sommelier, obchodní Ĝeditel (Vino e Cuore)

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Advivum
Na Příkopě 859/22, Praha 1,
Tel.: +420 733 532 255
www.advivum.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Legenda:
D
Doporuþená
kkombinace
ko
o
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Doporuþená
D
ddoba konzumace

Partnerem degustací
je minerální voda

Vinařství Baláž, PONTIC,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
suché, Dolní Dunajovice,
Plotny a Dunajovský kopec
PrĤzraþné þiré víno se žlutozelenkavými
odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá,
intenzivní, s nádechem ušlechtilého dĜeva,
vanilkového lusku a zralých grepĤ. ChuĢ je
šĢavnatá, minerální, s nádechem citrusĤ a zelených jablek. Dlouhý závČr.
Uzený losos
s koprovým dipem

87

bodů

cena 250 Kč

www.vinarstvibalaz.cz

Vinařství Zámečník, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché,
Dolní Dunajovice, Zimní vrch
SvČtle žlutá barva se záĜivými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní,
s nádechem zeleného ovoce a jádĜince. ChuĢ
je pikantní, stĜednČ plná, s grepovými podtóny
a jemnČ svíravým závČrem.

Smetanové rizoto
s parmezánem

86,57
bodů

cena 180 Kč
2020–2023
20
020 2023

www.vinozamecnik.cz

2020–2021
20
020 2021

Vinařství Baláž, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché, Dolní
Dunajovice, Pod Slunným vrchem

Templářské sklepy Čejkovice,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
suché

SvČtle žlutá barva s platinovými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší,
svČží, s nádechem citrusĤ, nektarinek a kiwi.
ChuĢ je šĢavnatá, svČží, s velmi dobrou kyselinou, pĜipomínající zelená jablka Granny Smith
a limetky. Delší závČr.

SvČtle žlutá barva se zelenkavými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší,
s nádechem grepové kĤry, jehliþí a pazourku. ChuĢ je stĜednČ plná, intenzivnČjší,
s nádechem bergamotu a eukalyptu. StĜednČ
dlouhý závČr.

Siven na grilu
s barevnou þoþkou

86,43
bodů

cena 190 Kč

www.vinarstvibalaz.cz

Slepice na paprice

86,29
bodů

cena 241 Kč
2020–2021
20
020 2021

www.templarske-sklepy.cz

2020–2021
20
020 2021

Vinařství Filip Mlýnek, Ryzlink
vlašský 2019, kabinetní víno, suché,
Březí, Liščí vrch

Vinařství Martin Šebesta, Ryzlink
vlašský 2018, pozdní sběr, suché,
Březí, Ořechová hora

PrĤzraþná záĜivČ zlatá barva s tmavšími odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, charakteristická pro vyzrálou bobuli, s pĜíjemnými
tóny žlutého zralého ovoce, luþních kvČtĤ
a pomeranþovníku. ChuĢ je živá, šĢavnatá,
s pĜíjemným obsahem CO2, pĜipomínající
zralé citrusy a žlutá jablka. Dlouhý závČr.

ýiré záĜivČ žluté víno se zlatavými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, svČží,
pĜipomínající zralé banány, ryngle a mirabelky.
ChuĢ je svČží, šĢavnatá, s nádechem mandarinek, citrusĤ a zelených jablek. Delší závČr.

Paštika z drĤbežích
jater s mandlemi

86,14
bodů

cena 280 Kč
www.¿lipmlynek.cz

Gratinované tČstoviny
s krĤtím masem

86,14
bodů

cena 250 Kč
2020–2021
20
020 2021

www.vino-sebesta.cz

2020–2022
20
020 2022
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Vinařství Volařík, Terroir, Ryzlink
vlašský 2017, výběr z hroznů, suché,
Březí, Ořechová hora
TmavČ žlutá barva se zelenkavými odlesky,
vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní,
pĜipomínající karamel, pampeliškový med
a žluté kvČty. ChuĢ je nasládlá, s nádechem
sušených merunČk, pomeranþové kĤry a kardamomu. Dlouhý, koĜenitý závČr.

Králík s hoĜþicovou
omáþkou

86,14
bodů

cena 330 Kč

www.vinarstvivolarik.cz

Sommelier Select, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché
SvČtle žlutá barva s citronovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s nádechem physalis, pomeranþové kĤry
a hĜebíþku. ChuĢ je šĢavnatá, s velmi dobrou
ovocnou kyselinou a pĜíjemnou koĜenitostí
pĜipomínající grepy. Delší závČr.

86

Musaka

bodů

cena 193 Kč
20
2020–2022
020 2022

www.makro.cz

2020–2022
20
020 2022

Tomáš Jilík Négociant en Vins de
Moravie, Železná, Ryzlink vlašský
2018, moravské zemské víno, suché

Vinařství VICAN, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché, Mikulov,
Pod Mušlovem

ZáĜivČ zlatá barva se stĜíbrnými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, pĜipomínající žluté kvČty, zralé zelené
ovoce a þerstvé bylinky. ChuĢ je harmonická,
šĢavnatá, s pĜíjemnými citrusovými podtóny
a jemným nádechem þerstvých hroznĤ. Dlouhý
závČr.

ZáĜivČ žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší,
pĜipomínající sušený kvČt podbČlu, luþního
kvítí a sušené pomeranþové kĤry. ChuĢ je plná,
šĢavnatá, ovocná, s pĜíjemnými tóny zralého
citrusového ovoce a sušených hruškových
chipsĤ. Dlouhý závČr.

HĜíbkové rizoto

86

bodů

cena 500 Kč
www.negoc.cz

86

Cizrnové pyré s lehce
zauzeným kuĜecím
masem

bodů

cena 249 Kč
2020–2022
20
020 2022

www.vican.wine

2020–2022
20
020 2022

Vinařství Volařík, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché,
Dolní Dunajovice, Plotny
ZáĜivČ žluté víno se zlatavými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší, nazrálá,
s tóny sušeného ovoce, ovocné zavaĜeniny
a chutney. ChuĢ je koĜenitá, ovocná, pĜipomínající citrusy a kardamom. Delší závČr.

KapĜí hranolky
s domácí majonézou

86

bodů

cena 265 Kč

cena 250 Kč

www.vinarstvivolarik.cz
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KOLBY, Ryzlink vlašský 2017
Selection, pozdní sběr, suché,
Pouzdřany, Kolby

2020–2021
20
020 2021

www.kolby.cz

85,71
bodů

Vinařství Volařík, Terroir,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
suché, Perná, Kotelná

cena 330 Kč

www.vinarstvivolarik.cz

85,14
bodů

Víno NIKOLSBURG, Ryzlink
vlašský 2018, pozdní sběr, suché,
Mikulov, Šibeniční vrch

cena 220 Kč

www.vino-nikolsburg.cz

84,86
bodů

Tomáš Jilík Négociant en Vins
de Moravie, Goldhammer, Cuvée
Fanka Jilíka, Ryzlink vlašský 2018,
moravské zemské víno, suché

cena 500 Kč
www.negoc.cz

84,57
bodů

Vinařství Bravenec, Ryzlink
vlašský 2018, pozdní sběr, suché,
Čejč, Hrubé

cena 182 Kč

www.vinarstvi-bravenec.cz

84,29
bodů

Vinařství VICAN, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché, Březí,
Ořechová hora

cena 259 Kč
www.vican.wine

85,14
bodů

VÍNO Mikulov, Sommelier Club,
Ryzlink vlašský 2017, pozdní sběr,
suché, Pavlov, Pod Pálavou

cena 139 Kč

www.osobnivinoteka.cz

84,86
bodů

Vinařství Žůrek, Exclusive,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
suché, Sedlec, Kotel

cena 190 Kč
www.vinozurek.cz

84,57
bodů

Vinařství U Kapličky, Selection,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
suché, Zaječí, U Kapličky

cena 149 Kč

www.vinarstviukaplicky.cz

84,14
bodů
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Vinařství Trávník, Ryzlink vlašský
2017, pozdní sběr, suché

cena 180 Kč

www.vinarstvitravnik.cz

84

bodů

Vinařství Pavlov, Ryzlink vlašský
2015, VOC Pálava, suché, Pavlov,
Pod Pálavou

cena 250 Kč

www.osobnivinoteka.cz

84

bodů

Reisten, Classic, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché, Pavlov,
Slunný vrch

cena 199 Kč
www.reisten.net

83,86
bodů

VINAŘSTVÍ OBELISK, Ryzlink
vlašský 2018, pozdní sběr, suché,
Valtice, Hintertály

cena 264 Kč

www.vinarstviobelisk.cz
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83,57
bodů

Vinařství Fučík, Exclusive Vintage,
Ryzlink vlašský 2017,
pozdní sběr, suché, Mikulov,
Pod Svatým kopečkem I.

cena 241 Kč

www.vinarstvi-fucik.cz

84

bodů

Vinárstvo Berta, Single vineyard,
Rizling vlašský 2018, akostné
odrodové, suché, Strekov

cena 8,5 eur
www.vinarstvoberta.sk

83,86
bodů

Vinařství VICAN, Ryzlink vlašský
2016, pozdní sběr, suché, Březí,
Ořechová hora

cena 599 Kč
www.vican.wine

83,86
bodů

PERGEN, Ryzlink vlašský 2018 –
Goldhamer, výběr z hroznů, suché,
Perná

cena 250 Kč
www.pergen.cz

83,43
bodů

Vít Sedláček, Ryzlink vlašský 2017,
pozdní sběr, suché

cena 205 Kč
www.vinosedlacek.cz

83,29
bodů

Vinařství Trávník, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché

cena 170 Kč

www.vinarstvitravnik.cz

82,29
bodů

Vinařství František Hlaváč,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
suché, Březí

cena 180 Kč
www.vinohlavac.cz

82

bodů

Vinárstvo Berta, Mineral, Rizling
vlašský 2018, akostné odrodové,
suché, Strekov

cena 8,5 eur
www.vinarstvoberta.sk

81,71
bodů

Vinařství U Kapličky, Víno Dalibor,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
suché, Zaječí, U Kapličky

cena 299 Kč

www.vinarstviukaplicky.cz

82,57
bodů

ZD Němčičky, Ryzlink vlašský
2018, moravské zemské víno,
suché

cena 175 Kč
www.zd-nemcicky.cz

82,14
bodů

Vinárstvo GOLGUZ, Rizling
vlašský 2019, výber z hrozna,
suché, Dvorníky, Taličmany

cena 4,99 eur
www.golguz.sk

81,86
bodů

Víno Masaryk, Rizling vlašský
2019, CHOP regionálne víno,
suché

cena 4,5 eur
www.vino-masaryk.sk

81,57
bodů
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Vít Sedláček, Ryzlink vlašský 2018,
pozdní sběr, suché

cena 205 Kč
www.vinosedlacek.cz

81,57
bodů

Vinařství Matula, Ryzlink vlašský
2018 panenská sklizeň, pozdní
sběr, suché, Dolní Dunajovice,
Dunajovský kopec

cena 150 Kč
www.vino-matula.cz

80,71
bodů

Vinařství LEDNICE ANNOVINO,
Ryzlink vlašský 2019, pozdní
sběr, suché, Lednice, U Červené
studánky

cena 129 Kč
www.annovino.cz

80,29
bodů

Rodinné vinařství Jedlička,
Ryzlink vlašský 2017, pozdní sběr,
suché, Brumovice, Novosády

cena 210 Kč
www.vinoboretice.cz
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79,29
bodů

Vinařství Košulič, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché, Březí

81

cena 170 Kč

www.penzion-vinny-sklipek.cz

bodů

Vinařství Kněží hora, Ryzlink
vlašský 2018, výběr z hroznů,
suché, Strachotín, U Hřiště

cena 234 Kč

www.vinarstviknezihora.cz

80,57
bodů

Vinařství Šoman, Ryzlink vlašský
2018 Terroir, pozdní sběr, suché,
Dolní Dunajovice, Plotny

cena 260 Kč

www.vinarstvisoman.cz

80,14
bodů

Vinařství KERN, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, suché, Březí,
Liščí vrch

cena 190 Kč
www.vinarstvikern.cz

78,71
bodů

Vít Sedláček, Ryzlink vlašský 2016,
pozdní sběr, suché

cena 205 Kč
www.vinosedlacek.cz

KOLBY, Ryzlink vlašský 2018
Selection, pozdní sběr, suché,
Pouzdřany, Kolby

78,14

77,57

cena 265 Kč
www.kolby.cz

bodů

bodů

Vítěz Grand testu

POLOSUCHÉ

SILVER

GOLD

Vinařství Volařík, Terroir,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
polosuché, Perná, Železná
Hlubší zlatožlutá barva se záĜivými odlesky,
vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, pĜipomínající pampeliškový med, kvČt mČsíþku a žluté
zralé ovoce. ChuĢ je þistá, plnČjší, s medovČ
koĜenitým podtónem pomeranþové redukce.
Dlouhý závČr.

G

86,57

Cheesecake

bodů

cena 330 Kč

www.vinarstvivolarik.cz

Vinařství Tichý, Ryzlink vlašský
2018, pozdní sběr, polosuché,
Dolní Dunajovice, Zimní vrch
SytČ žlutá barva s jantarovými odlesky,
vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s nádechem kon¿tovaného ovoce,
sušených merunČk a pomeranþového likéru.
ChuĢ je plnČjší, þistá, sladko-ovocnČ koĜenitá,
pĜipomínající likér Grand Marnier a sušenou
pomeranþovou kĤru. Dlouhý závČr.
Zapeþený sýr
s bramborem
a uzeninou

86

bodů

cena 190 Kč
www.vinarstvitichy.cz

R A ND

SILVER

TEST

2020–2023
20
020 2023

Víno Kadrnka, Ryzlink vlašský 2018,
pozdní sběr, polosuché, Březí,
Liščí vrch
ZáĜivá barva leštČné mosazi se zlatavými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je výraznČjší, kvČtnatá, s nádechem žlutých kvČtĤ physalis
a rynglí. Nasládlá chuĢ s dobrou kyselinou
a pĜíjemnou koĜenitostí, pĜipomínající zralé
žluté ovoce. Dlouhý závČr.

SkoĜicové partfait
s exotickým ovocem

86

bodů

cena 242 Kč
2020–2023
20
020 2023

www.vinokadrnka.cz

2020–2022
20020 2022
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BRONZE

Vinařství Volařík, Terroir,
Ryzlink vlašský 2018, výběr z hroznů,
polosuché, Březí, Ořechová hora
ZáĜivČ žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi
dobrá viskozita. ýistá intenzivní vĤnČ kvČtĤ
sakury, jabloní a pomeranþovníku. ChuĢ je šĢavnatá, nasládlá, s tóny pomeranþového džemu
a sladkého koĜení. Delší závČr.

Vyzrálé sýry s mytou
kĤrou

84,14
bodů

cena 330 Kč

www.vinarstvivolarik.cz

2020–2022
20
020 2022

Vinárstvo Berta, Winemaker’s
choice, Rizling vlašský 2017,
akostné odrodové, polosuché,
Strekov
SvČtle žlutá barva se záĜivými zelenostĜíbrnými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ
je þistá, intenzivní, s nádechem þerstvých
bylinek, minerálĤ a oceli. ChuĢ je þistá, výraznČjší, bohatá na kyselinu, jež pĜipomíná citrusy
a šĢavnatá zelená jablka. Dlouhý závČr.
Bramborové noky se
špenátem a kuĜecím
masem

83,86
bodů

cena 12,9 eur
www.vinarstvoberta.sk

2020–2022
20
020 2022

Víno NIKOLSBURG, Ryzlink
vlašský 2016, pozdní sběr,
polosuché, Mikulov, Šibeniční vrch

VINO CIBULKA, Ryzlink
vlašský 2018 organic, pozdní sběr,
polosuché, Bavory

SvČtle žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší, minerální, s nádechem citronové kĤry a citronové
trávy. ChuĢ je plnČjší, šĢavnatá, s ovocnými
tóny zralého citrusového ovoce. Delší závČr.

JantarovČ žlutá barva s tmavšími odlesky,
vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, ovocnČ
nasládlá, s tóny marcipánu a pampeliškového
medu. ChuĢ je plnČjší, máslovČ poddajná,
s pĜíjemným nádechem sušeného pomeranþe
a merunČk. Delší závČr.

Ravioli plnČné ricottou
s máslovou omáþkou

83,71
bodů

cena 220 Kč

www.vino-nikolsburg.cz

PĜedkrmy na bázi
játrové nebo mandlové
paštiky

83,29
bodů

cena 285 Kč
2020–2021
20
020 2021

www.vinocibulka.cz

2020–2022
20
020 2022

Vinařství Pavlov, Solitér, Ryzlink
vlašský 2017, výběr z hroznů,
polosuché, Mikulov, Šibeniční vrch

Vinařství OBELISK, Ryzlink vlašský
2017, pozdní sběr, polosuché, Valtice,
Hintertály

ZáĜivČ žlutozelená barva se stĜíbrnými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, pĜipomínající þerstvČ sklizené seno, sušené kvČty
a levanduli. ChuĢ je bohatá, šĢavnatá, s tóny
mirabelek, liþi a sladkého koĜení. Delší závČr.

SytČ žlutá barva s jantarovými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, s nádechem vanilky, perníkového koĜení a sladkého dĜeva. Víno je bohaté v chuti, s nasládlými
ovocnými tóny, pĜipomínající ovocný dezert
a žloutkový korpus. Delší závČr.

Lotrinský koláþ

83,29
bodů

cena 250 Kč

www.osobnivinoteka.cz
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Lehce zauzený úhoĜ

83,14
bodů

cena 280 Kč
2020–2022
20
020 2022

www.vinarstviobelisk.cz

2020–2021
20
020 2021

Vinařství Žůrek, Extra range,
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr,
polosuché, Sedlec, Kotel

VÍNO Mikulov, Sommelier Club,
Ryzlink vlašský 2018, VOC
Mikulov, polosuché, Milovice

cena 189 Kč

www.osobnivinoteka.cz

82,43

cena 160 Kč
www.vinozurek.cz

bodů

www.perk.cz

81,43

cena 250 Kč
www.reisten.net

bodů

www.penzion-vinny-sklipek.cz

79,14

Medaile nejsou udČlovány všem vínĤm,
která dosáhnou urþitý poþet bodĤ, ale
výluþnČ tĜem nejlepším vínĤm v Grand
testech, v novinkách pak „Vínu mČsíce“
a „Nejlepšímu nákupu“, tedy vínu s nejlepším pomČrem kvality a ceny. Tyto

cena 220 Kč

www.vino-nikolsbug.cz

bodů

WINE & Degustation uděluje
medaile vítězným vínům

81,43
bodů

Víno NIKOLSBURG, Ryzlink
vlašský 2017, výběr z hroznů,
polosuché, Mikulov, Šibeniční vrch

Vinařství Košulič, Ryzlink vlašský
2016, moravské zemské víno,
polosuché, Březí

cena 180 Kč

bodů

Reisten, Maidenburg, Ryzlink
vlašský 2017, výběr z hroznů,
polosuché, Pavlov, Slunný vrch

Víno PERK, Ryzlink vlašský 2018,
moravské zemské víno, polosuché,
Miroslav, Weinperky

cena 190 Kč

82,29

GOLD

SILVER

medaile budou pro zákazníky obchodĤ,
vinoték, restaurací þi pĜímo vinaĜĤ a dovozcĤ jasnou zárukou toho, že víno prošlo
nČkterou z degustací þasopisu WINE &
Degustation a bylo ve velké konkurenci
ocenČno nároþnou degustaþní komisí þa-

78

bodů

BRONZE

sopisu jako jedno z nejlepších vín v dané
kategorii, které si na našem trhu mĤžete
koupit. Orientujte se pĜi nákupu vína podle medailí þasopisu WINE & Degustation a vyzkoušejte vítČzná vína, která ocenily komise nejvČtších odborníkĤ v ýR.
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degustation

Anonymní
degustace

Vzhled vína
První vjem, který vnímáme při anonymní degustaci, je vzhled vína. Naše
pozornost se soustředí na čirost, barvu, viskozitu a případné perlení vína.
Pokud máme dobré světelné podmínky, správnou a čistou sklenku, tak nám
tyto atributy mohou poskytnout poměrně důležité informace, které nás
mohou nasměrovat blíže k odrůdovému složení, ročníku, obsahu alkoholu
či zbytkovému cukru, způsobu vinifikace i k případnému původu vína.

ýirost vína
Jeden ze základních atributĤ kvality vína je
jeho þirost. Zdravé víno by mČlo být þiré,
bez cizorodých látek a zákalĤ. NČkterá vína,
zvláštČ starší þervená však mohou obsahovat menší množství pĜírodního sedimentu –
depotu –, který se tvoĜí zcela pĜirozenČ z vysrážených barviv a taninĤ. Tento sediment
mĤže být ukazatelem vyzrání vína a mĤžeme podle nČj odhadovat starší roþníky. Jemný
závoj je možné brát jako pĜirozenou souþást
nČkterých vín vyrábČných metodou sur lie –
ležení na jemných kalech s jejich promícháváním – battonage. Toto je specialita typická napĜíklad v oblasti Ĝeky Loire – apelace
Muscadet-Sèvre et Maine. Vína vyrábČná
metodou sur lie však najdeme po celém
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svČtČ, vþetnČ ýR. Vína s kvasinkovým sedimentem þi závojem jsou akceptovatelná
i u speciality zvané Pet-nat (Pétillant-naturel). Tato vína fermentují þásteþnČ v sudu
nebo v tanku a ještČ fermentující se nalahvují do láhví s korunkovým uzávČrem a fermentace a sycení CO2 pokraþuje v láhvi.
Pro sommeliera noþní mĤra pĜi otevírání
této lahve u stolu hosta, protože tato vína
jsou neobyþejnČ živá a ne vždy se je podaĜí otevĜít dĤstojnČ, bez vypČnČní. Tato vína
se vyrábí v nČkolika vinaĜstvích i u nás, ale
masivního rozšíĜení se Pet-nat zatím nedoþkal. Zákal mĤžeme najít i u nČkterých vín,
která se deklarují jako naturální, pĜírodní þi
autentická. Pokud se s tČmito typy vín setkáme, mĤže nás to opČt smČrovat k urþitým regionĤm, kde se tento styl vyskytuje þastČji –

napĜíklad italské Friuli, slovinská Goriška
Brda, Rakousko nebo k nČkterým pĜírodním
vinaĜĤm na Slovensku þi u nás.

Barva vína
Barvu vína ovlivĖují mnohé faktory, které
mohou být dalším vodítkem k odrĤdČ, pĤvodu þi zpĤsobu vini¿kace. Tmavší odstíny
u bílých jsou charakteristické pro odrĤdy
s tmavou slupkou – Gewürztraminer, Pálava, Pinot Gris þi pro vína vyrobená z modrých hroznĤ bez macerace, u nás známá jako
klaret a ve svČtČ jako blanc de noirs. RelativnČ svČtlou barvu pak mají odrĤdy se zelenou þi žlutou slupkou, kterých je vČtšina,
a záležet bude na jejich vini¿kaci a pĤvodu.

Barevná intenzita þervených vín se bude
Ĝídit obsahem barviv ve slupce bobule þi
v její dužinČ. Barevné látky v dužinČ má
však pouze nČkolik odrĤd, které nazýváme
jako barvíĜky – napĜíklad Alibernet, Neronet, Alicante Bouschet, Colorino, Dunkelfelder a další. DĤsledné studování barvy
nám pomĤže odhalit nejen odrĤdy barvíĜky,
které poskytují velmi intenzivní a hluboký
barevný odstín, ale i odrĤdy z opaþného barevného spektra, které obsahují jen omezené
množství pigmentĤ a vína z nich vyrobená
jsou relativnČ snadno rozpoznatelná díky
nepĜíliš hluboké barvČ a výraznému cihlovému menisku – napĜíklad Pinot Noir, Nebbiolo þi Meunière.
Barvu vína ovlivĖují i enologické postupy pĜi jeho výrobČ. Pokud použijeme sud
na zrání þi fermentaci bílých vín, automaticky musíme poþítat s hlubším, tmavším
barevným odstínem. U þervených vín je
barva zráním v sudu ovlivnČna jen mírnČ.
Za tmavší odstíny vína mohou i bobule
napadené plísní Botrytis cinerea, a pokud
ve vzhledu zpozorujeme mimoĜádnČ vysokou viskozitu a medovČ žlutou barvu, mĤže
se jednat o Tokajský výbČr, Sauternes nebo
naše víno výbČr z cibéb.

Klimatické a pĤdní
podmínky a jejich vliv
na vzhled
Klimatické a pĤdní podmínky pĤsobící
na révu vinnou mohou ovlivnit vzhled vína
pomČrnČ signi¿kantnČ. Již v úvodním pojednání jsme zmínili vztah mezi klimatickými podmínkami a hloubkou þi odstínem
barvy. SvČtlejší tóny barvy se objevují þastČji u vín z mírných (kontinentálních) klimatických podmínek, zatímco vína z oceánských þi stĜedozemních klimatických
podmínek mají velmi þasto barvu tmavší.
Zbarvení vín je velmi þasto dáno odrĤdami, které se v jednotlivých klimatických
pásmech pČstují, a pĜípadným obsahem kyselin ve vínČ. Vyšší obsah kyselin ve vínČ
jde vČtšinou ruku v ruce se svČtlejší barvou
vína – klasickým pĜíkladem jsou suchá
vína z odrĤdy Riesling, Kerner, Loureiro,
Trebiano, Albariño, Colombard, Aligoté þi
Muscadet. Obsah kyselin je odrazem nejen
klimatických podmínek, ale i pĤdy a podloží. Horniny, jako je vápenec, kĜída þi bĜidlice, mohou podporovat vyšší obsah kyselin
v bobulích révy vinné i ve vínČ samotném.
V regionech, ve kterých tyto pĤdy pĜevládají, se pak mohou vyskytovat relativnČ
svČtlá vína, zatímco oblasti, kde je domi-

nantní podloží složené z žuly, ruly, svoru,
porfyru, kĜemence, buližníku þi pískovce,
pomáhají k odbourávání kyselin, a vína tak
mohou mít hlubší barevné odstíny. V našich
podmínkách se se svČtlejším zbarvením vín
mĤžeme setkat pĜedevším v Mikulovské vinaĜské podoblasti a ve svČtČ se setkáme s relativnČ bledými víny v oblasti Champagne,
Chablis, Mosel þi Rheingau.

Viskozita
Pokud zatoþíme sklenkou a víno se rozlije
po jejích stČnách, pak vČtšinou vytváĜí olejovité kapky – slzy –, které stékají po stČnČ
dolĤ a zanechávají za sebou stopu. Tento jev
nazýváme viskozita. Podle intenzity stékání
mĤžeme pĜedpokládat obsah alkoholu, glycerolu a zbytkového cukru. U vín s vyšším
obsahem alkoholu mĤžeme pĜedpokládat
pĤvod v teplejších regionech, naopak vína
s nižší intenzitou stékání budou s nejvČtší
pravdČpodobností z mírného pásma stĜední
nebo západní Evropy. Pokud viskozitu tvoĜí
i vysoký obsah zbytkového cukru, mĤžeme
pĜemýšlet o oblastech, jako je Sauternes,
Coteaux du Layon, Quarts de Chaume, Bonnezeaux þi Tokaj (výberový Tokaj, Tokaj
Aszú). MimoĜádná viskozita s výraznými,
pomalu stékajícími slzami pak mĤže prozrazovat forti¿kovaná vína z oblastí, jako
je Porto, Madeira, Marsala, Pineau de Charantes, Moscatel de Setúbal, Commandaria,
Rata¿a, þi naše forti¿kovaná vína od Jana
Stávka þi Šaler.

Perlení vína
DĤležitým vizuálním vjemem je i perlení
vína, které mĤžeme pozorovat pĜedevším

u vín perlivých a šumivých, ale v malé míĜe
se mĤže perlení projevit i u vín tichých.
Intenzita perlení šumivých a perlivých
vín mĤže prozradit kvalitu degustovaného
vzorku, potažmo jeho pĤvod. Jemné bublinky a vysoká intenzita perlení je považováno za velmi dobrou kvalitu, odpovídající
standardu renomovaných regionĤ, kde se
šumivá vína produkují sekundární fermentací v láhvi – Champagne, Franciacorta,
Cava, Crémant de Bourgogne, Crémant de
Alsace, nČkterá šumivá vína NČmecka, Rakouska, popĜípadČ naše þi slovenská šumivá
vína. StĜední bublinky a stĜední intenzita
perlení je považováno za prĤmČrnou kvalitu, která bude odpovídat vČtšinČ šumivých
vín, jež sekundárnČ fermentovala v tanku –
Charmatova metoda. Drobná, krémová perlivost je typická i pro módní svČží víno Prosecco. Velké, hrubé bubliny a nízká intenzita
perlení svČdþí spíše o vínech sycených bČžné kvality.
Perlení se však mĤže objevit i v tichých vínech, a pokud je tlak uvnitĜ láhve do 1 bar,
jedná se stále o tiché víno. Živost zpĤsobená
drobnými bublinkami zvyšuje vĤni, umocĖuje vnímání kyselosti a navozuje pocit svČžesti.
Tato vína jsou velmi oblíbená v NČmecku,
Rakousku, ale i na Novém Zélandu. Typickým znakem tČchto tichých vín s mírným
obsahem CO2 je šroubovací uzávČr.
PĜíštČ si pĜiblížíme anonymní degustaci
z pohledu aromatického pro¿lu vína a zamyslíme se nad tím, co nám prozrazují jednotlivé speci¿cké vĤnČ a jak tuto znalost využít
pro správné urþení anonymního vzorku vína.
Te xt: Ivo D voĜá k
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Ing. Libor Brychta
INTERIA Znojmo s.r.o.
Libor Brychta pochází z truhlářské rodiny z Borotína na Malé Hané. Po studiu dva roky pracoval
jako technolog pro Výzkumný a vývojový ústav nábytku v Brně. Po listopadu 1989 přešel
do konstrukce v.d. Dýha a poté řídil nově vznikající dřevovýrobu IMOS. V roce 1991 díky manželce
přesídlil do Znojma. Zde dostal za úkol vznik zakázkové výroby v.d. Dřevotvar. Časem nastaly
restituční a odběratelské turbulence, takže nejprve dva roky fungoval soukromě a díky nárůstu
objemu zakázek v roce 1994 založil s.r.o. V INTERII Znojmo začínali ve dvou, úplně od nuly,
v pronajatých prostorách. Nyní je ﬁrma již ve vlastním areálu, má skoro šedesát zaměstnanců
a v ČR patří mezi dvě až tři společnosti, které jsou schopny realizovat nejnáročnější zakázky.
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na projekt architekta, ale staþí nám tĜeba
i foto z dovolené nebo obrázek z þasopisu. V prĤbČhu zpracování výrobní dokumentace Ĝešíme vše do detailu – tak,
jak je to na výkrese, tak to je i na stavbČ.
BČžné je zasílání fotek z prĤbČhu výroby
a montáže. Koordinujeme se i s ostatními
dodavateli, napĜíklad stavbČ pĜedáváme
instalaþní schémata pro kuchyĖské linky.
K tomuto rozhovoru jsme se dostali
pĜedevším proto, že INTERIA nabízí
a vyrábí mnoho vČcí pro vinaĜe
i milovníky vína. Co vše najdou tito
klienti ve vašem portfoliu?
Jako musíme být univerzální ve výrobČ
nábytku, tak tomu je i ve vinaĜství. Takže
musíme umČt cokoli – od prkének na sýry
pĜes obaly na láhve, regály na víno, vrata
do sklepĤ, exteriérové pĜístĜešky až po ten
nábytek. Musíme umČt vyĜešit i gra¿ku,
UV potisk nebo gravírování laserem. Naši
ĜezbáĜi umí klátové úly, dČlají i Ĝezbované
kĤly do vinohradĤ.
Nový showroom v Praze ukazuje Ĝadu možností špiþkového designu a interiérových
funkþních prvkĤ pro vinaĜe, vinárny, vinotéky i privátní milovníky vína.

Libore, jak ses vlastnČ dostal k práci
se dĜevem na takto špiþkové úrovni?
INTERIA loni oslavila 25. výroþí. VČtšina z nás má odborné vzdČlání dĜevaĜského smČru, pracujeme v oboru celý
život, každý rok nČco zlepšujeme. Tím,
že naši projektanti pracují ve 3D a data
se pĜenáší do CNC strojĤ, je pĜesnost
takĜka absolutní. Subdodávky od sklenáĜĤ, kameníkĤ, pasíĜĤ a tak dále se mohou
s nábytkem kompletovat až u zákazníka.
Což je pĜi zkracující se dobČ pro realizaci velmi dĤležité.
HodnČ jsme se nauþili od vinaĜĤ – dnes
nestaþí mít dobré víno, mít k nČmu hezkou láhev a etiketu. Musíte mít i odpovídající prostĜedí a zejména jednání.
Zákazník musí mít jen a jen pozitivní
zážitek. I pro nás je naprosto zásadní splnit vše, jak bylo dohodnuté, a dodat i onu
pĜidanou hodnotu. Proto máme vČtšinu zákazníkĤ opakovaných. S trochou
nadsázky Ĝíkávám: „Kdo nás jednou vyzkoušel, už nechce nikoho jiného.“
Co dnes spoleþnost INTERIA svým
klientĤm nabízí?
V podstatČ nic nevyrábíme opakovanČ,
všechno jsou atypy. I po tČch letech je
pĜesto každá zakázka nČþím nová, unikátní. Obvykle pracujeme cca na 25 zakázkách souþasnČ – v rĤzném stupni rozpracovanosti. PĤlka klientĤ bývá privátních,
pĤlka ¿remních. VČtšinou navazujeme
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INTERIA Znojmo vyrábí i Ĝadu dĜevČných obalĤ na všechny typy láhví vína a také designová prkénka na sýry a uzeniny
ve všech velikostech. Zajímavostí je i konferenþní stolek se zabudovaným chladiþem na víno.

Realizovali jste i Ĝadu krásných privátních sklepĤ a vinoték. Které z tČchto
realizací byly nejzajímavČjší?
Na spolupráci s vinaĜi a pĜíznivci vína je
nejhezþí, že nikdy nebývá na sucho a ještČ
je s nimi legrace. VČtšinou vČdí, co chtČjí,
a nechají si poradit. Jako nejzajímavČjší bych doporuþil „Winery“ na našem
showroomu v Praze. KromČ osvČdþených
Ĝešení je tam i spousta nápadĤ, detailĤ,
nových materiálĤ. Je to také hodnČ o pĜírodních materiálech a dokonalém technickém Ĝešení – ergonomie, osvČtlení,
provozní uspoĜádání a podobnČ.

Není to dáno jen geogra¿cky, tedy
tím, že jsme ze Znojemska, a tím, že
vinaĜi dĜevo prostČ potĜebují. PĜibližnČ pĜed deseti lety jsme mČli v mlýnČ
u Prahy zakázku, kde jsme zpracovali
cca 50 m3 dubu. VýtČž v nábytkaĜinČ
se pohybuje kolem 50 %. Takže jsme
mČli spoustu zbytkĤ, které nám bylo
líto prohnat kotlem. Vymysleli jsme
první nosiþe na láhve a dárkové krabiþky – no, a s tČmi jsme objíždČli
vinaĜe a ptali se jich na názor. Zpoþátku nehýĜili nadšením. ýasem však
pĜibývalo tČch, kteĜí se už propracovali k vínĤm s vyšší cenou nebo mČli
zákazníky požadující dárkové balení.
V roce 2015 jsme se poprvé zúþastnili
v Praze vinaĜského veletrhu Wine Prague. HlavnČ s nábytkem, obaly pĜibývaly. Teć už se jejich objem každý rok
zdvojnásobuje.

Jaká z tČchto realizací byla nejvČtší
výzvou nebo nejsložitČjší?
JednoznaþnČ vrata. Vstup do „díry“ z exteriéru nebo interiéru pĜedstavuje obrovský
rozdíl teplot a vlhkosti. NemluvČ o hmotnosti i nČkolika set kilogramĤ. MĤžete
mít zkušenosti, mĤžete si myslet, že už
to dávno umíte – a dva sklepy vedle sebe
budou fungovat každý úplnČ jinak. To je
pak výhoda být v regionu, protože jezdíte
nČkolik let vrata ladit, než si sednou.
Jak se vlastnČ spoleþnost INTERIA
dostala k tak rozsáhlé práci pro vinaĜe
a milovníky vína?
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Jednou ze specialit jsou i masivní dĜevČné
sloupky do vinic s vypáleným logem vinaĜe.

SamozĜejmČ, i ty sám jsi milovník vína.
Jaká vína máš nejradši?
Miluju rýĖáky a spíše suchá vína, ale
v podstatČ nejsem nijak vyhranČn. Jakákoli odrĤda, když se povede, je vítána. Jako každý rád poznávám, koštuju.
Rádi chodíme na akce typu OtevĜené
sklepy.

Dáš si rád i nČjaká zahraniþní vína?
Pokud ano, tak jaká?
Spolek Šaldorfské sklepy každý srpen
poĜádá poznávací zájezdy Evropou.
PĜedseda Marek Špalek vybere vinaĜství
a naplánuje trasu, ubytování. Všichni se
na to tČšíme celý rok, víc než na Vánoce.
Jak vnímáš vybavení tuzemských vinných sklepĤ z hlediska designu a jako
výrobce špiþkových interiérových prvkĤ?
Na to nelze dát jednoznaþnou odpovČć.
Mám rád staré, ošuntČlé sklepy s autentickými rysy regionu. U nových se bohužel majitelé nČkdy dopouštČjí chyby, že
si interiér „projektují“ sami. Namíchají
prvky a styly, které se jim zalíbily jednotlivČ, ale spolu nefungují. To pak mám
pocit, že jsem mohl být kdekoli – tĜeba
v bývalé kotelnČ nČkde na sídlišti.
VšeobecnČ by investoĜi mČli pochopit, že interiér je nČco jako obal, který
prodává. Musí mít atmosféru, kterou si
návštČvník zapamatuje. První dojem je
strašnČ dĤležitý.
Se kterými vinaĜi jste dosud
spolupracovali nejvíce a na co
zajímavého se chystáte?
Historicky prvním – a každý rok nejvČtším – odbČratelem je Jirka Hort. Myslím,

Nový showroom v Praze

že byl i první na svČtČ, kdo mČl zatloukací bedny na víno z dubu. Prohlásil tehdy:
„Když víno bylo v dubovém sudu, bude
v dubu zrát i v láhvích.“ Teć už je vyrábíme pro vinaĜe nejen ze Znojemska,
nejen z ýeské republiky. LoĖskou novin-

Prostor showroomu je možno poskytovat i jiným subjektĤm –
napĜíklad vinaĜĤm pro poĜádání prezentací nových vín svým zákazníkĤm.

kou jsou pupitry – stojany na zrání sektĤ.
AktuálnČ jednáme o dodávce 50 kusĤ pro
návštČvnické centrum BOHEMIA SEKT.
V nedávné dobČ jste otevĜeli nové
velkorysé prezentaþní centrum v Praze.
Co v nČm mohou zájemci najít?
A k þemu všemu bude sloužit?
Showroom ve StodĤlkách je spoleþný
projekt nČkolika ¿rem. Dohromady nás
dal Richard Fiala, majitel þeského zastoupení rakouského výrobce JOSKO.
Spolu s architektem Petrem KoláĜem
z ADR vymysleli koncept, kde stavební prvky (okna, dveĜe, podlahy, stČrky
atd.) v kombinaci s nábytkem, osvČtlením, solárními systémy, inteligentním
Ĝízením a dalšími vČcmi vytváĜí rĤzné
inspirativní interiéry s unikátní atmosférou. Je to také hodnČ o pĜírodních materiálech a dokonalém technickém Ĝešení.
V þásti „Winery“ jsou ukázky skladování, archivace a prezentace vína. Spousta
lidí dnes už našla cestu k vínu, chce si ho
užít i doma a þasto žádá velmi profesionální Ĝešení.
Prostory showroomu budeme poskytovat i jiným subjektĤm – napĜíklad vinaĜĤm pro poĜádání prezentací nových vín
svým zákazníkĤm.
PĜipravil: Michal Šetka
F o t o : a r c h i v s p o l eþnost i
INTERIA Znojmo
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Champagne Academy
Cesta do nitra Champagne
Společnost Moët Hennessy ČR ve spolupráci s Asociací sommelierů ČR připravila v roce
2020 poutavý vzdělávací seriál o nejlepších šumivých vínech světa. Champagne Academy
je celoroční vzdělávací program, který je určen výhradně pro sommeliery a manažery
restaurací. Ti se v průběhu roku seznámí se světem šampaňského vína v teoretické
i praktické rovině. Reportáž z těchto akcí najdete pravidelně na stránkách časopisu
WINE & Degustation. Celým programem provází Markéta Zázvorková a Ivo Dvořák, kteří
společně zahájili první lednový seminář v Praze na téma „Úvod do Champagne“.

VzdČlávací program Champagne Academy probíhá v restauraci
Rosmarina na Praze 4 a skýtá celkem 5 obsáhlých lekcí, které vyvrcholí
závČreþnou zkouškou. Šest nejúspČšnČjších absolventĤ pak získá jako
odmČnu cestu do Champagne s návštČvou všech 5 domĤ z rodiny Moët
Hennessy. Úvodní semináĜ patĜil komplexní výuce o historii a výrobČ
Champagne vþetnČ degustace neroþníkových cuvée rozliþných stylĤ.
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Historie
K regionu Champagne a místním vínĤm
neodmyslitelnČ patĜí jeho bohatá historie. První révu vinnou pĜinesli do této
oblasti již ěímané. O historickém významu celého regionu svČdþí i fakt, že
v nedaleké Remeši byli korunováni
francouzští králové a lokální víno bylo

vždy souþástí oslav na dvoĜe francouzských králĤ. ŠampaĖským vínĤm však
pĤvodnČ pĜedcházela spíše místní tichá
þervená vína s nižším obsahem alkoholu a vyššími kyselinami. VĤbec prvním
zaznamenaným šumivým vínem bylo
však šumivé víno Blanquette de Limoux
v roce 1531 v opatství Saint-Hilaire nedaleko Carcassonne. O jednu z prvních
zmínek o šampaĖských vínech se jistČ
zasloužil mnich Dom Pierre Pérignon,
který v roce 1668 vstoupil do kláštera
v Hautvillers a experimentoval s výrobou místních vín, mimo jiné s využitím
korku. Pérignon pravdČpodobnČ nedopatĜením objevil krásu šumivých vín
v podobČ sekundární fermentace v láhvi.
Vína v tČchto dobách totiž obsahovala
zpravidla vyšší obsah zbytkového cukru,
díky kterému mohlo u nČkolika zapomenutých láhví dojít k sekundární fermentaci v láhvi. V roce 1729 pak vznikl historicky první šampaĖský dĤm, Ruinart.

mivé víno vyrobené sekundární fermentací v láhvi z oblasti Champagne, jehož
výroba se Ĝídí pĜísnými pravidly Appellation d‘origine contrôlée.

Region Champagne v þíslech
Champagne je malý region na severovýchodČ Francie s celkovou plochou vinic
o výmČĜe 34 000 hektarĤ, to je 0.4 % svČtové plochy vinic. Jen 10 % ze svČtové
produkce šumivých vín je šampaĖských.
Champagne pak ve výsledku pĜedstavuje
pouze 1 % svČtové produkce vína. Dle sta-

tistiky z roku 2018 obhospodaĜovalo vinice v Champagni na 16 000 vinohradníkĤ
a víno produkovalo na 340 šampaĖských
domĤ. Celkem bylo vyrobeno 362 milionĤ láhví v hodnotČ 4,9 miliard eur, z nichž
2,9 miliardy pĜedstavuje vývoz.

Klima a pĤda
ŠampaĖská vína jsou unikátní nejen stylem výroby, k jejich speci¿ckému stylu
pĜispívá významnou mČrou i místní klima a podloží. Champagne pĜedstavuje nejsevernČjší hranici pro pČstování

Velkou milovnicí šampaĖských vín byla
i Madame Clicquot Ponsardin, ta se zasloužila o Ĝadu inovací v jejich výrobČ.
V roce 1810 nechala vyrobit první roþníkové šampaĖské a o šest let pozdČji pak
nechala zhotovit první stĤl na setĜásání
kalĤ, tzv. „pupitr“. Rok 1874 dal vzniknout vĤbec prvnímu suchému šampaĖskému v kategorii brut, ta dnes tvoĜí asi
92 % celkové produkce. V roce 1927
pak byly vymezeny a stanoveny oblasti
v rámci apelace AOC Champagne, která o¿ciálnČ vznikla v roce 1936. Dnešní
Champagne lze proto de¿novat jako šuBĜezen 2020 | 87
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15 mČsícĤ v láhvi (z toho minimálnČ
13 mČsícĤ na kalech), roþníková vína
pak musí zrát alespoĖ 3 roky. Apelaþní
systém dále stanovuje kvalitativní dČlení
vín do 3 skupin dle jejich pĤvodu pČstování. Champagne pĜedstavuje celkem
320 obcí, z toho 261 obcí nese ochranné
oznaþení AOC Champagne. KvalitativnČ
vyšší statut nese oznaþení Premier Cru,
které patĜí 42 obcím, zbylých 17 obcí se
pak pyšní statutem Grand Cru.

Podoblasti Champagne
Region Champagne sdružuje celkem
5 podoblastí se speci¿ckým klima a odrĤdovou výsadbou, které propĤjþují výsledným vínĤm jejich nenapodobitelný
charakter.

Montagne de Reims
Kopcovitá oblast Montagne de Reims
leží severnČ od Épernay a pČstuje se tu
zejména Pinot Noir, vína jsou proto opulentnČjšího charakteru. V oblasti také
leží 9 vesnic se statutem Grand Cru, vĤbec nejvíc v celé Champagne.

Vallée de la Marne

révy vinné ve Francii. Klima je typicky
kontinentální s horkými léty a studenými zimami. Panují zde relativnČ nízké
prĤmČrné roþní teploty a þasto zde prší.
Díky tomu dochází k pozvolnému dozrávání hroznĤ, které obsahují nízké hladiny cukrĤ a vyšší kyseliny, které dodávají
vínĤm vysokou svČžest. PĤda je tvoĜena
ze 75 % kĜídou, která velmi dobĜe absorbuje vodu, réva pak netrpí de¿citem
vody v suchých mČsících.
Krajina pĜedstavuje spletitý terén s mozaikou svahĤ a kopcĤ. Vinice jsou zcela
logicky umístČny þasto na svazích kvĤli
lepší expozici a lepší ochranČ proti mrazu. Pouze 12 % vinic je ve vlastnictví
šampaĖských domĤ.

Pravidla AOC a apelaþní
systém
Výroba šampaĖských vín je striktnČ Ĝízena pravidly apelaþního systému, který
zaruþuje konzistentní kvalitu v každé
láhvi. PČstovat hrozny proto mohou vinohradníci pouze ve vymezené oblasti
Champagne. OdrĤdové složení je omezeno na 7 odrĤd, kterými jsou Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Menieur, Ar88 | WINE & Degustation

banne, Petit Meslier, Pinot Gris a Pinot
Blanc. V regulích jsou dále stanoveny
normy, jako je hustota osázení révy vinné, její výška nebo výnos. SklizeĖ probíhá pouze ruþnČ. Vini¿kace pak probíhá
2 roky, kdy po alkoholické fermentaci
následuje sekundární fermentace v láhvích. Neroþníková šampaĖská vína pak
musí pĜed uvedením na trh zrát alespoĖ

Povodí Ĝeky Marny leží západnČ od mČsta Épernay a pyšní se pĜedevším odrĤdou
Pinot Menieur, ta je ve srovnání s jinými
lokálními odrĤdami odolnČjší vĤþi mrazu, který je v tomto údolí þastým úskalím.

Côtes des Blancs
JižnČ od Épernay patĜí Chardonnay, které v Cotes des Blancs dominuje. Díky
vysokému podílu kĜídy v pĤdČ zde vznikají kĜehká, elegantní a minerální vína
osobitého charakteru, která patĜí k tČm
nejvyhledávanČjším v regionu.

Côte de Sézanne
a Côte des Bar (Aube)
Tyto podoblasti patĜí mezi ménČ klasické
þásti regionu Champagne. PĤdy obsahují
zpravidla velmi nízký obsah kĜídy a více
jílĤ, i proto v tČchto podoblastech nevlastní žádná vinice statut Grand cru. V Côte
de Sézanne dominuje Chardonnay, zatímco v Côte des Bar Pinot Noir.

OdrĤdové složení vín
VČtšinu šampaĖských vín pĜedstavuje
cuvée klasických odrĤd, tedy Pinot Noir
a Chardonnay, které nČkdy doplĖuje Pinot Menieur. PĜestože Ĝada výrobcĤ produkuje nČkterá špiþková šampaĖská vína
tČch nejvyšších kvalit pouze z jedné odrĤdy, základem výroby vín v Champagni
bylo vždy cuvée nČkolika odrĤd, díky
kterému je dosaženo harmonického projevu. Pinot Noir pĜináší plnost, strukturu
a intenzivní aroma þervených bobulových plodĤ, Chardonnay naopak eleganci, kyselinu a svČžest s intenzivními tóny
citrusového ovoce a bílých kvČtĤ. Pinot
Menieur potom doplĖuje výsledné cuvée
o poddajnost a kulatost s tóny bílého
a žlutého dužnatého ovoce.

Výrobní proces
SklizeĖ trvá pĜibližnČ 3 týdny a v závislosti na podmínkách daného roþníku
zaþíná koncem srpna až do konce záĜí.
Její zaþátek urþuje CIVC (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne),
tedy organizace sdružující vinohradníky a vinaĜe, která ochraĖuje oznaþení
„Champagne“. Hrozny jsou lisovány
vcelku se striktnČ stanovenou hranicí
výlisnosti dle AOC. Alkoholická fermentace probíhá pĜevážnČ v nerezových
tancích a trvá 1–2 týdny, malolaktická
fermentace je pak v kompetenci vinaĜe. Po dokvašení tČchto vín, která jsou
oznaþována jako „Vin clair“, následuje
scelování, tedy „Assemblage“. V závislosti na typu vyrábČného vína mohou
vinaĜi scelovat vína z rozdílných roþníkĤ, ze stejného roþníku nebo napĜíklad
pĜimíchat tiché þervené víno v pĜípadČ
výroby rosé. Výsledné cuvée je pak nalahvováno a uzavĜeno korunkovým uzávČrem spoleþnČ s tzv. tirážním likérem
obsahujícím víno, kvasinky a cukr, díky
kterému se rozbČhne sekundární fermentace v láhvi.
PĜidané kvasinky pĜemČní cukr na alkohol a oxid uhliþitý, který se projevuje
jako perlení vína. Sekundární fermentace potom trvá 6 až 8 týdnĤ. Po dokonþe-

ní sekundární fermentace pak vína leží
kalech v závislosti na typu daného vína.
Aby bylo výsledné víno þiré, kaly musejí být odstranČny. Toho je dosaženo tzv.
procesem setĜásávání (remuage), pĜi kterém jsou láhve otáþeny po smČru a proti
smČru hodinových ruþiþek. Ruþní setĜásání trvá 3–4 týdny, dnes je toho díky
moderní technologii dosaženo za 5 dní.
Kaly jsou nakonec spoleþnČ s korunkou
odstĜeleny ruþnČ nebo mechanicky a výsledné þiré víno je pak doplnČno o tzv.
expediþní likér (dosage). Ten zpravidla
obsahuje víno a cukr a souþasnČ urþuje koneþný obsah zbytkového cukru
v láhvi šampaĖského. KoneþnČ je láhev
uzavĜena drátČným košíþkem, který zabraĖuje vystĜelení korkĤ, a na nČkolik
dalších mČsícĤ odložena do sklepa pĜed
expedicí.
První vzdČlávací semináĜ Champagne
Academy završila komentovaná degustace devíti vzorkĤ pod vedením Iva DvoĜáka. PĜedstavena byla šampaĖská vína
rozliþných stylĤ výroby, a to jak z velkých a renomovaných šampaĖských
domĤ, tak vína velmi omezené produkce. Úþastníci mČli mimo jiné možnost
ochutnat tiché þervené víno z apelace
Coteaux Champenois z odrĤdy Pinot
Menieur nebo Rata¿u de Champagne,
tedy forti¿kované tiché víno s vyšším
obsahem cukru a alkoholu. Všechna
degustovaná vína dokázala, proþ jsou
vína z oblasti Champagne vyhledávána
milovníky vín z celého svČta, a odstartovala vzdČlávací program Champagne
Academy ve velkém stylu.

Degustované vzorky:

Ruinart, Blanc de Blancs
Michel Arnould, Champagne Grand Cru
Brut Tradition, Pinot Noir
Moët & Chandon, Brut Impérial
Ruinart, R de Ruinart
Moët & Chandon, Brut Impérial rosé
R. Pouillon & Fils, Rosé „de
Maceration”, Brut Premier Cru
Franck Pascal, „Con¿ance“ 2016,
Coteaux Champenois rouge
Moët & Chandon, Nectar Impérial
J.M. Seleque, Rata¿a de Champagne
Te x t : V á c l a v Ti c h oĖ
F o t o : a r c h i v s p o l eþnost i LVMH

Dosage
Brut Nature
Extra Brut
Brut
Extra Dry
Dry/Sec
Demi sec
Doux

0–3 g cukru/l
0–6 g cukru/l
0–12 g cukru /l
12–17 g cukru/l
17–32 g cukru/l
32–50 g cukru/l
50+ g cukru/l

Velikosti láhví Champagne
Quarter bottle
Half bottle
Bottle
Magnum
Jeroboam
Methuselah
Salmanazar
Balthazar
Nebuchadnezzar

20 cl
37,5 cl
75 cl
1,5 l
3l
6l
9l
12 l
15 l
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místa, kde si víno opravdu užijete

Vinařství Lednice Annovino Valtické Podzemí
Charizmatický labyrint vinných sklepů s osobitými víny
Valtické Podzemí je charizmatický labyrint vinných sklepů, kde o skvělé víno, jídlo a zábavu není
nouze. Díky tomu je dlouhodobě velmi oblíbenou vinařskou destinací a také držitelem titulu
čestného championa ankety TOP Vinařský cíl České republiky za trojnásobné vítězství v této soutěži.

S

vČt spletený z chodeb, obestĜený
tajemstvími, vonící dobrým vínem, jídlem a melodickými tóny
cimbálu. To vše jsou dobré dĤvody pro
návštČvu a ojedinČlý zážitek. Staþí se
pevnČ chytit vinné skleniþky a vydat se
prozkoumat témČĜ kilometrový labyrint
chodeb a 13 vinných sklepĤ.
Historie místních podzemních prostor
prokazatelnČ sahá až pĜed rok 1269.
Budováním sklepĤ zde odstartovali život podzemí mniši z kláštera minoritĤ,
po jejich odchodu potom v zapoþatém
díle pokraþovali františkáni. Podzemní
prostory nesloužily jen k výrobČ a uchování vína, ale i ke skladování potravin
a v pĜípadČ ohrožení jako úkryt pro obyvatele. Valtické Podzemí je tak ojedinČlou ukázkou stavebního umu mnoha
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staletí i pĜírodních stavebních materiálĤ.
Kuriozitou je i vlastní 16 metrĤ hluboká studna pod podlahou jedné z chodeb
a podzemní Ĝeka.
Novodobá historie Valtického Podzemí zaþala v roce 2004 postupnou opravou a rekonstrukcí sklepĤ. Po dlouhé
a úspČšné pĜestavbČ se nakonec povedlo
skloubit historického ducha s citlivou
modernizací tak, aby návštČvníci byli
v bezpeþí a cítili se komfortnČ. V kvČtnu
roku 2008 mohli již první pĜíchozí Valtické Podzemí obdivovat.
Labyrint Valtického Podzemí je uzpĤsoben až pro 220 osob. Degustovat víno
a užít si veþer je díky místním prostorĤm
pochopitelnČ možné i oddČlenČ, aniž by
se skupiny navzájem rušily.

V pĜípadČ veĜejných akcí se celý podzemní komplex stává velkou spoleþenskou událostí milovníkĤ vín a jeho
výsledkem jsou þasto nová pĜátelství.
V sezonČ hraje v Podzemí každý pátek
a sobotu cimbálová muzika, stĜedy jsou
vČnovány country a zima potom hudebním veþerĤm v teple u krbu.
Valtické Podzemí je otevĜeno v hlavní
sezonČ dennČ a po celý rok pro skupinu
alespoĖ 10 osob na objednávku. K nejnavštČvovanČjším akcím patĜí na jaĜe
„Zahájení sezóny“ a Velikonoce. Hlavní
letní akcí je potom Noc otevĜených sklepĤ a „Zahájení prázdnin“, na podzim
je to volba „Miss Burþák“, DýĖobraní
a Hudbobraní. Vrcholem sezony Valtického Podzemí jsou Svatomartinské husí
slavnosti & hody provonČné husími peþínkami v doprovodu mladých vín nového roþníku. Na zaþátku adventu si nenechte ujít Valtický Podzemní jarmark.
Ve Valtickém Podzemí mĤžete oslavit
i pĜíchod Nového roku.
Díky skvČlým vínĤm a nenapodobitelné
atmosféĜe je Podzemí ideálním místem
pro ¿remní i privátní akce. Zdejší rauty
s nabídkou sezonních a lokálních specialit nabídnou nevšední gastronomický
zážitek. PĜestože je nabídka degustaþních
programĤ bohatá, pro nejnároþnČjší klienty
zde pĜipraví i raut a degustaþní pohoštČní
na míru. Stále oblíbenČjší jsou i teambuildingové akce vþetnČ aktivit ve vinici, které
lze také spojit s návštČvou vinaĜsky dĤležitých míst a historických památek. Proslulé
podzemí pravidelnČ hostí nekoneþnou Ĝadu

významných osob a ¿rem. DĤkazem toho
je napĜíklad nedávná návštČva 40 ¿nalistek
soutČže „Miss Princess of the World“.
Špiþkový servis zajistí místní „sklepiéĜi“, se kterými se lze setkat jen ve Valtickém Podzemí. Jsou to prĤvodci a znalci
vín, podzemí, Valtic a Lednicko-valtického areálu. Víno servírují s grácií a degustaci doplní zajímavými informacemi
a historkami.
Vína zdejší produkce pocházejí z unikátních tratí z okolí „hlavního mČsta vína“
– Valtic. Jsou osobitá a odrážející charakter zdejšího regionu. Na nČkterých

vinohradech se totiž dodnes nacházejí
zkamenČliny živoþichĤ prehistorických
moĜí. Díky nim obsahují zdejší pĤdy
vyšší obsah vápníku, což se projevuje
v minerálních podtónech vín. Oblíbeným suvenýrem ze zdejšího podzemí je
také vlastní „podzemní“ Ĝada vín s mapou podzemního mČsta na etiketČ.
MilovníkĤm vína, kterým nevyhovuje
program a termíny akcí, nabízí Valtické
Podzemí speciální nabídku. Lze si zde totiž pronajmout archivní kóji na víno. Je to
služba zdarma, kterou zde poskytují pouze
za nákup vín. Jako bonus tak dostane zákazník klíþ ke speciálnímu vchodu, který
umožĖuje vína zkontrolovat a ochutnat
kdykoliv dle libosti.
Všem zájemcĤm doporuþují ve Valtickém Podzemí sledovat jejich web
a facebook, na kterém jsou pravidelnČ
a s pĜedstihem zveĜejĖovány všechny
akce podzemního mČsta vína a zábavy.

Kontakt:
VALTICKÉ PODZEMÍ
VinaĜská þ. ev. 47, 691 42 Valtice
tel.: + 420 723 600 423
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.facebook.com/Valticke.Podzemi
www.valtickepodzemi.cz
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Barbera
Odrůdu Barbera najdete v mnoha oblastech Itálie, ale i v některých dalších vinařských zemích.
Jejím domovem je však severoitalská oblast Piemonte, kde patří k nejrozšířenějším a nejvíce
pěstovaným odrůdám, a na rozdíl od mnoha ostatních oblastí, kde se používá často do kupáží,
se Barbera v Piemonte viniﬁkuje většinou samostatně. V poslední době udělali výrobci obrovský
krok směrem ke kvalitě vín z Barbery, odrůda tak velmi silně nabývá na popularitě u konzumentů
i na obchodním významu pro piemontské vinaře. Delikátně ovocná, harmonická a jemná vína
s měkkou tříslovinou a vyšší kyselinou jsou velmi vhodná ke gastronomii a ve srovnání se
slavnými piemontskými víny, jako je Barolo a Barbaresco, je Barbera cenově mnohem přijatelnější.

B

arbera pĤvodnČ pochází z kopcĤ v okolí mČsteþka Monferrato v Piemontu. Dodnes je jednou z nejdĤležitČjších
odrĤd v provinciích Asti, Alessandria a Cuneo. TĜi nejvýznamnČjší zóny, ve kterých se Barbera pČstuje a vyrábí, jsou
denominace Barbera d’Alba, Barbera d’Asti a Barbera del Monferrato. Vína vznikají jak v základní kategorii, tak v kategorii
„Superiore“. Zcela speciální postavení má apelace Nizza DOCG,
která se v roce 2014 vyþlenila z apelace Barbera d’Asti. V rámci
korektnosti našeho srovnání, a samozĜejmČ pĜedevším proto, že
vína z jednotlivých denominací mají opravdu jiný charakter, jsme
podle tČchto oblastí rozdČlili i vína v testu.

Barbera d’Alba DOC

Tato apelace zahrnuje oblasti Langhe a Roero v provincii Cuneo.
Vína se vyrábí minimálnČ z 85 % odrĤdy Barbera, je povoleno
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využít i Nebbiolo (maximálnČ 15 %). Pakliže vína zrála alespoĖ
12 mČsícĤ a z toho minimálnČ 4 mČsíce v dubových sudech a mají
alespoĖ 12,5 % alkoholu, mohou být oznaþena jako „Superiore“.
Vznikají zde robustní vína s velmi sytou barvou a svČží kyselinkou.

Barbera d’Asti DOCG

Jak již název napovídá, centrem této apelace je mČsteþko Asti
a jeho okolí. Zdejší vína jsou plná a dobĜe vyzrávají v láhvi. Apelaþní zákon zde umožĖuje využít minimálnČ 90 % odrĤdy Barbera
a pro zbylých 10 % využít nČkterou z odrĤd Freisa, Grignolino
nebo Dolcetto, a to samostatnČ, nebo v kombinaci, vždy však
maximálnČ do celkového množství 10 %. Vína musí zrát minimálnČ 4 mČsíce pĜed uvedením do prodeje. Jako „Superiore“ mohou
být oznaþena vína, která zrála minimálnČ po dobu 14 mČsícĤ,
z toho minimálnČ 6 mČsícĤ ve dĜevČ a mají alespoĖ 13 % alkoholu.

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.

Barbera del Monferrato DOC a Barbera
del Monferrato Superiore DOCG

PĤvodní domov odrĤdy, kopce v okolí mČsta Monferrato v provinciích Asti a Alessandria. OdrĤda Barbera zde musí tvoĜit minimálnČ 85 % ¿nálního cuvée. Dále jsou povoleny odrĤdy Freisa,
Grignolino nebo Dolcetto. Minimální objem alkoholu je 11,5 %.
Pokud je na etiketČ uvedena vinice, musí mít víno minimálnČ
12 % alkoholu. Pro oznaþení „Superiore“ pak platí objem alkoholu
minimálnČ 13 % a víno musí zrát po dobu 14 mČsícĤ, z toho minimálnČ 6 mČsícĤ ve dĜevČném sudu. Zdejší styl je spíše mohutný
a komplexní a vína také solidnČ zrají v láhvi.

Nizza DOCG

Zóna, která pĤvodnČ patĜila do denominace Barbera d’Asti Superiore získala samostatné DOCG v roce 2014. Zahrnuje 18 obcí
v okolí mČsteþka Nizza Monferrato. Zdejší vinaĜi brzy rozpoznali
potenciál této malé oblasti a vyrábí svá vína za mnohem pĜísnČjších pravidel. Vína mohou být vyrobena pouze z odrĤdy Barbera,

musí zrát minimálnČ 18 mČsícĤ, z toho 6 na sudu. V pĜípadČ Nizza
Superiore DOCG to musí být 30 mČsícĤ a z toho 12 v sudu. Minimální objem alkoholu je 13 %, v pĜípadČ, že je na etiketČ zmínČna
konkrétní vinice, musí objem alkoholu þinit 13,5 %.
Vyznat se dnes ve vínech Barbera je pomČrnČ složité, vinaĜi cítí potenciál nČkterých oblastí a pomocí pĜísnČjších pravidel se snaží v tČchto
jednotlivých zónách vyrábČt lepší, serióznČjší vína. ObecnČ platí, že
Barbera je skvČlé gastronomické víno, které krásnČ odráží terroir a tradice Piemonte. V testu jsme ochutnali mnoho špiþkových vín rĤzných
stylĤ. Milovníci piemontských vín tedy urþitČ mají z þeho vybírat.
PĜíjemným faktem je i skvČlý pomČr kvality a ceny, zvláštČ pokud se
podívám na souþasné ceny piemontských ikon Barola a Barbaresca.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

BARBERA D`ALBA DOC

Luigi Voghera, „Vigna Basarin“ Barbera d’Alba DOC 2016
90,57 bodů, cena 550 Kč
TemnČ granátová barva s úzkým svČtlejším meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, ušlechtilá, s nádechem dĜeva, dýmu
a vyzrálého lesního ovoce. ChuĢ je naprosto harmonická, šĢavnatá,
s pĜíjemným akcentem zralých bobulových plodĤ a vzácného dĜeva. Dlouhý, skoĜicový závČr.
Poulard s þernými lanýži

GOLD

2020–2025

w w w.v i na- chochol a.cz

Claudio Alario, „Valletta“ Barbera d’Alba DOC 2017
89,29 bodů, cena 570 Kč
TmavČ þervená barva s rubínovými odlesky a úzkým svČtlejším
meniskem, velmi dobrá viskozita. Ušlechtilá vĤnČ dĜeva, pražených kakaových bobĤ a sušeného lesního ovoce. ChuĢ je šĢavnatá,
ovocná, pĜipomínající zralé ostružiny a borĤvky, s pĜíjemným þoý závČr.
koládovo-koĜenitým podtónem. Dlouhý
Lasagne

SILVER

2020–2024

www.vi nodoc.cz

Nada Fiorenzo, Barbera d’Alba DOC 2016
88,29 bodů, cena 523 Kč
TmavČ rubínová barva s úzkým cihlovým meniskem, vynikající
viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, s nádechem skoĜice, jableþného
pyré a sušeného ovoce. ChuĢ je plná, komplexní, vyvážená, s vynikajícím pomČrem ovocnosti a koĜenitosti a pĜíjemnou šĢavnatou
kyselinou. Dlouhý závČr.
ŠĢavnatý hovČzí steak

BRONZE

2020–2027

w ww.vi noecuor e.cz
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Barbera
Zleva: Jan Čejka – wine expert (Advivum), Roman Novotný –
spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka),
Aleš Svoboda – degustátor (La Caoba), Michal Procházka –
sommelier, obchodní Ĝeditel (Vino e Cuore), Ivo Dvořák –
viceprezident Asociace sommelierĤ, Pavel Chrást – nezávislý
degustátor, Mikuláš Duda DipWSET – obchodní a marketingový
Ĝeditel (VinoDoc s.r.o.)
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baru
Advivum
Na Příkopě 859/22, Praha 1,
Tel.: +420 733 532 255
www.advivum.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Legenda:
D
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o

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

Doporuþená
D
ddoba konzumace

Partnerem degustací
je minerální voda

REVERDITO, Barbera d’Alba DOC 2016
88 bodů, cena 254 Kč
RubínovČ þervená barva s cihlovým okrajem a velmi dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivní, pĜipomínající jalovec, granátové jablko
a šípek. ChuĢ je výrazná, s intenzivní ovocnou kyselinou, s tóny
ovocné brusinkové šĢávy a þerveného rybízu. Delší závČr.
Plátek tuĖáka
v sezamové krustČ

2020–2024

w ww.vi noecuor e.cz

Conterno Fantino, „Vignota“ Barbera d’Alba DOC 2017
87,43 bodů, cena 629 Kč
TemnČ granátová barva s širším svČtlejším meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je intenzivní, koĜenitá, s nádechem aronie, hĜebíþku a nového koĜení. ChuĢ je šĢavnatá, ovocná, s pĜíjemným pikantním koĜenitým podtónem. Velmi dlouhá perzistence.
Telecí saltimbocca

2020–2025

w w w. m a r k u z z i . c z

Virna Borgogno, Barbera d’Alba DOC 2016
87,43 bodů, cena 380 Kč
RubínovČ þervená barva s širším meniskem, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je þistá, ovocná, pĜipomínající plody þerného bezu, borĤvky
a skoĜici. ChuĢ je šĢavnatá, pikantní, s jemným nádechem lesního
ovoce a koĜení. VýraznČjší tanin zĤstává v dlouhém závČru.
HovČzí tataráþek
s lanýžovým olejem

2020–2026

www.wi nebar.cz

Casetta, „Barilin“ Barbera d’Alba DOC 2011
86,86 bodů, cena 560 Kč
CihlovČ þervená barva s lehce žlutohnČdými odlesky, vynikající
viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, bohatČ koĜenitá, s náznakem
skoĜice, badyánu a þerného pepĜe. ChuĢ je stĜednČ plná, ovocná,
pĜipomínající zralý þervený rybíz, granátové jablko a ostružiny.
Delší závČr.
Mortadella s pistáciovými
oĜíšky

2020–2021

www.wi nebar.cz
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Cascina Massara, „Burlotto“ Barbera d‘Alba DOC 2016
86,57 bodů, cena 415 Kč
RubínovČ þervená barva s cihlovým meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, komplexní, s nádechem lékoĜice, anýzu a zavaĜeného ovoce. ChuĢ je þistá, koĜenitá, s pĜíjemnými šĢavnatými
tóny, pĜipomínající rĤžový pepĜ, grep, þervený rybíz a brusinky.
Delší závČr.
Ratatouille po provensálsku
s telecím masem

2020–2024

w w w.vi nopr ovas.cz

Domenico Clerico, „Trevigne“ Barbera d’Alba DOC 2015
86,29 bodů, cena 685 Kč
TemnČ þervená barva s širším svČtlejším meniskem s cihlovými
podtóny, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s nádechem þervených kvČtĤ pivoĖky, bobulového ovoce a zavaĜené
rebarbory. ChuĢ je výrazná, s bohatou strukturou taninu, jež v záý, kávový
ý závČr.
vČru pĤsobí lehce adstringentnČ. Dlouhý,
36mČsíþní Parmegiano
reggiano

2020–2024

www.chovan.cz

La Ca‘ Nova,
Barbera d’Alba DOC 2017

REVERDITO,
„
„Delia“ Barbera d’Alba DOC 2014

85,86 bodů, cena 335 Kč

85,74 bodů, cena 491 Kč

w w w. v in o p ro v as .c z

w w w.v i noecuor e.cz

Elio Altare,
Barbera d’Alba DOC 2018
83,29 bodů, cena 513 Kč

w w w.vinoe c uore .c z
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BARBERA D`ALBA SUPERIORE DOC

Cordero di Montezemolo, „Funtani“ Barbera d’Alba Superiore DOC 2016
90,86 bodů, cena 1 120 Kč
RubínovČ þervená barva s širším cihlovým meniskem, velmi dobrá
viskozita. Pikantní koĜenitá vĤnČ s nádechem grepové kĤry, koĜení
a zralého lesního ovoce. ChuĢ je šĢavnatá, koĜenitá, s pĜíjemnou
kyselinou a tĜíslovinou. Dlouhý závČr.
Vajeþné tČstoviny
s þerným lanýžem

GOLD

2020–2025

w w w. m a r k u z z i . c z

Bel Colle, „Le Maschi“ Barbera d’Alba Superiore DOC 2017
90,29 bodů, cena 449 Kč
PurpurovČ þervená barva se svČtlejším širším meniskem, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s nádechem ušlechtilého dĜeva, likéru z plodĤ þerného bezu a hoĜké þokolády. ChuĢ je
šĢavnatá, ovocná, s pĜíjemnými tóny borĤvek, ostružin a þerných
moruší. Dlouhý závČr.
Gyros

SILVER

2020–2025

w w w.magnum wi nes.cz

Silvano Bolmida, „Conca del Grillo“ Barbera d’Alba Superiore DOC 2017
88,29 bodů, cena 469 Kč
Barva pĜipomíná okvČtní list rĤže s cihlovým meniskem, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, s nádechem nakládaného
ibišku, lesního ovoce a granátového jablka. ChuĢ je þistá, stĜednČ
plná, šĢavnatá, s pĜíjemnou ovocnou kyselinou, pĜipomínající grenadinu. Delší, koĜenitý závČr.
TČstoviny All arrabiata

BRONZE

2020–2024

www.l acaoba.cz

Luigi Voghera, Barbera d’Alba Superiore DOC 2016
87,86 bodů, cena 275 Kč
TemnČ þervená barva s širším svČtlejším meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, koncentrovaná, pĜipomínající povidla, lékoĜici a ovocné bonbony. ChuĢ je šĢavnatá, ovocná, s velmi dobrou
kyselinou a pĜíjemnou koĜenitou tóninou. Delší závČr.
Svíþková Wellington

2020–2024

w w w. v i n a - c h o c h o l a . c z
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BARBERA MIMO KLASICKÉ DENOMINACE

Vignaioli Piemontesi, Mundo Novi, Barbera 2013, Piemonte DOC
86 bodů, cena 96 Kč
CihlovČ þervená barva s tmavými odlesky, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je þistá, nazrálá, s nádechem sušených citrusových plátkĤ, zralého lesního ovoce a jalovce. ChuĢ je šĢavnatá, vyvážená, harmonická, s poddajným taninem a velmi dobrou kyselinou. Dlouhý závČr.
Uzený hovČzí jazyk s kĜenovou
omáþkou

GOLD

2020–2023

w w w.out l et vi n.eu

Azienda Agricola BEA, Merenda Con Corvi, Barbera Pinerolese DOC 2015
85,57 bodů, cena 760 Kč
PurpurovČ þervená barva s širším svČtlejším meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, ovocná, s tóny þerveného zralého peckového
ovoce a granátového jablka. ChuĢ je stĜednČ plná, šĢavnatá, s výraznČjší kyselinou, pĜipomínající þervený rybíz a višnČ. Delší závČr.
Dušené hovČzí maso
s celerovou pČnou

SILVER

2020–2023

www.chovan.cz

Azienda Agricola BEA, Merenda Con Corvi, Barbera Pinerolese DOC 2013
85,29 bodů, cena 760 Kč
SytČ þervená barva s cihlovČ zbarveným meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, ovocná, s pĜíjemnou koĜenitou tóninou.
ChuĢ je stĜednČ plná, šĢavnatá, s velmi dobrou kyselinou a tóny
pĜipomínající brusinky a þervený rybíz. Delší závČr.
PelmenČ plnČné
jehnČþím masem

BRONZE

2020–2023

www.chovan.cz

BARBERA D`ASTI DOCG

Marchesi di Gresy, „Monte Colombo“ Barbera d’Asti DOCG 2013
90,29 bodů, cena 955 Kč
TmavČ þervená barva se širokým cihlovým meniskem, vynikající
viskozita. VĤnČ je þistá, nazrálá, s tóninou pĜipomínající petrolej,
sušené ovoce a jalovcové plody. ChuĢ je šĢavnatá, intenzivní, s velmi dobrou ovocnou kyselinou a pomeranþovými podtóny. Dlouhá,
šĢavnatá dochuĢ.
VepĜová pluma se smržovou
omáþkou

GOLD

2020–2024

w w w.m ar kuzzi .cz
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Bruno Rocca, Barbera d’Asti DOCG 2015
88,43 bodů, cena 640 Kč
SILVER

TmavČ þervená barva s širším cihlovým meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, vyzrálá, s pĜíjemným nádechem drceného
barevného pepĜe, uzenin a zralého lesního ovoce. ChuĢ je komplexní, s ovocnými tóny zralého bobulového lesního ovoce a pĜíjemnými podtóny þokolády a kakaových bobĤ. Dlouhý závČr.
DanČk s þokoládovou omáþkou

2020–2022

www.chovan.cz

Marchesi Alﬁeri, „La Tota“ Barbera d’Asti DOCG 2017
86,86 bodů, cena 450 Kč
BRONZE

TmavČ nachová barva s úzkým svČtlejším meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, výraznČjší, s nádechem dýmu, koĜení
a tmavého peckového ovoce. ChuĢ je šĢavnatá, s výraznČjší kyselinou a tĜíslovinou, pĜipomínající jeĜabiny, brusinky a þervený rybíz.
Delší závČr.
Fermentované uzeniny
s nakládanými cibulkami

2020–2023

www.vi nodoc.cz

Coppo, „Camp du Rouss“
Barbera d’Asti DOCG 2017

Arduini Vini,
Barbera d’Asti DOCG 2018

85,86 bodů, cena 459 Kč

85,29 bodů, cena 185 Kč

w w w. ma g n u mw ine s .c z

www.l acaoba.cz

Coppo, „L’Avvocata“ Barbera
d’Asti DOCG 2017
82,86 bodů, cena 309 Kč

w w w.ma gnumw ine s .c z
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BARBERA D`ASTI SUPERIORE DOCG

Agostino Pavia & Figli, „La Marescialla” Barbera d‘Asti Superiore DOCG 2016
90,57 bodů, cena 555 Kč
TemnČ nachová barva s cihlovým úzkým meniskem, vynikající
viskozita. VĤnČ je þistá, koncentrovaná, s nádherným potenciálem
ovoce, pĜipomínající švestky, švestková povidla a ušlechtilé dĜevo.
ChuĢ je šĢavnatá, s nádechem zralého ovoce, ušlechtilého dĜeva
a orientálního koĜení. Dlouhý závČr.
JehnČþí s rozmarýnovou
redukcí

GOLD

2020–2025

w w w.vi nopr ovas.cz

Marchesi Alﬁeri, „Alﬁera“ Barbera d’Asti Superiore DOCG 2014
89,14 bodů, cena 780 Kč
TemnČ zbarvené inkoustovČ þervené víno, vynikající viskozita.
VĤnČ je þistá, s pĜíjemnými kouĜovými tóny, pĜipomínající tmavý
karamel, krbové dĜevo a uzené švestky. ChuĢ je plnČjší, s velmi
dobrou strukturou taninu a šĢavnatou ovocnou kyselinou. Dlouhý,
ovocný závČr.
Ragú z divoþáka

SILVER

2020–2024

w ww.vi nodoc.cz

Franco Ivaldi, „La Balzana” Barbera d‘Asti Superiore DOCG 2016
87 bodů, cena 395 Kč
TmavČ þervená barva s ¿alovými odlesky, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je þistá, intenzivní, nazrálá, s tóny dĜeva a sušeného lesního
ovoce. ChuĢ je intenzivnČjší, hĜejivá, s nádechem lesních plodĤ
a þerných tĜešní. Delší závČr.
Telecí ledvina
s bramborovým pyré

BRONZE

2020–2023

w w w.vi nopr ovas.cz

Tenuta Olim Bauda, „Le Rocchette“ Barbera d’Asti Superiore DOCG 2015
86,86 bodů, cena 432 Kč
TmavČ þervená barva se švestkovými odstíny, vynikající viskozita.
VĤnČ je þistá, nazrálá, s nádechem sušených hroznĤ a pendreku.
ChuĢ je bohatá na šĢavnatou kyselinu, pĜipomínající þervený rybíz,
brusinky a granátové jablko. StĜednČ dlouhý závČr.
Grilované pecorino s kapary

2020–2021

w w w.vi noecuor e.cz
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Boeri Alfonso, „Martinette” Barbera d‘Asti Superiore DOCG 2015
86,14 bodů, cena 295 Kč
TemnČ þervená barva s tmavými odlesky a úzkým cihlovým meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je komplexní, intenzivní, s nádechem dýmu, ušlechtilých uzenin a sušených hroznĤ. ChuĢ je koncentrovaná, šĢavnatá, pĜipomínající datle, sušené švestky a koĜení.
Dlouhý závČr.
Flank steak s omáþkou
z þerveného vína

2020–2025

w w w.vi nopr ovas.cz

BERSANO, „Cremosina” Barbera d’Asti Superiore DOCG 2015
86 bodů, cena 499 Kč
KarmínovČ þervená barva s širším cihlovým meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je koĜenitá, intenzivnČjší, s nádechem zeleného
jehliþí a túje. ChuĢ je stĜednČ plná, kĜehká, s nazrálým taninem,
pĜipomínající sušené pomeranþové plátky. StĜednČ dlouhý závČr.
Burrata s þerstvou bazalkou

2020–2021

w w w.gl obal - wi nes.cz

La Carlina, „Bionzo” Barbera d’Asti
p
Superiore
DOCG 2016
84,86 bodů, cena 345 Kč

w w w.vinoprova s .c z

Gaudio, Barbera del Monferrato
Superiore DOCG 2017

BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE DOCG

86,86 bodů, cena 270 Kč
TmavČ þervená barva s úzkým svČtlejším meniskem a vynikající
viskozita. VĤnČ je þistá, koĜenitá, s nádechem drobného bobulového ovoce, koĜení a dýmu. ChuĢ je plnČjší, komplexní, šĢavnatá,
s pĜíjemnou koĜenitou strukturou a ovocnými tóny, pĜipomínající
g
zralé lesní ovoce. Dlouhý, lehce adstringentní
závČr.
Cannelloni s grana padano
a mletým hovČzím masem

GOLD

2020–2024

w w w.v i na- chochol a.cz
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pĜedstavujeme

Rocco di Carpeneto, „Rataraura” Barbera del Monferrato Superiore DOCG 2016
85,71 bodů, cena 365 Kč
TmavČ þervená barva s rubínovými odlesky, úzkým svČtlejším meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivní, koĜenitá s nádechem þerveného peckového ovoce a sušeného koĜení. ChuĢ je výrazná s vyšší kyselinou pĜipomínající þervené pomeranþe a rĤžový
grep. StĜednČ dlouhý závČr.
Piemontský uzeninový talíĜ

SILVER

2020–2021

w w w.vi nopr ovas.cz

NIZZA DOCG

BERSANO, „Generala“ Nizza DOCG, Riserva 2014
85,71 bodů, cena 859 Kč
RubínovČ þervená barva se žlutohnČdým meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší, lehce zauzená, s tóny zeleného pepĜe a nakládaného estragonu. ChuĢ je výrazná, s vyšší kyselinou
a patrnou tĜíslovinou. StĜednČ dlouhý závČr.
Uzený ovþí sýr
s þernými olivami

GOLD

2020–2022

w w w.gl obal - wi nes.cz

Tenuta Olim Bauda, Barbera d’Asti Superiore Nizza DOCG 2012
85,43 bodů, cena 761 Kč
KarmínovČ þervená barva s cihlovým meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší, lehce kouĜová, s nádechem rašeliny a drceného pepĜe. ChuĢ je stĜednČ plná, svíravá, pĜipomínající
jalovec a þervený rybíz. StĜednČ dlouhý závČr.
TČstoviny s mletým vepĜovým
masem a nakládanou kukuĜicí

SILVER

2020–2021

w w w.vi noecuor e.cz

Oddero, Barbera d’Asti Superiore Nizza DOCG 2015
84,43 bodů, cena 599 Kč
Tmavé þervené víno s úzkým oranžovohnČdým meniskem, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ pĜipomíná destilát z výliskĤ hroznĤ, syrové
dĜevo a prach z þerného uhlí. ChuĢ je výraznČjší, s bohatou kyselinou a výraznČjší tĜíslovinou. StĜednČ dlouhý závČr.
HovČzí Stroganoff

BRONZE

2020–2021

w w w.magnum wi nes.cz
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Víno v srdci Evropy
Wine in the heart of Europe

Mezinárodní veletrh vína
pro profesionály
a odbornou veřejnost
International wine fair

12. – 13. 5. 2020
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

www.wineprague.com
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Zvěřina pernatá, černá i vysoká
Myslivost a hony mají v þeských zemích dlouhou tradici.
Vždy je to sváteþní událost, pĜi které se loví zajíci, bažanti,
vysoká, ale i þerná zvČĜ. Toto maso je skvČlým zpestĜením
bČžného jídelníþku. Má oproti masu domácích zvíĜat výraznČjší chuĢ a sytČ þervenou barvu. RovnČž má ménČ tuku
a více bílkovin, protože zvíĜata ve volné pĜírodČ mají více
pohybu. PĜed samotnou pĜípravou necháme maso nČkolik dnĤ
odležet, aby nebylo tuhé. Maso se dále upravuje, nejþastČji
tzv. moĜením, aby ztratilo pach divoþiny. Nakládá se do smČsi
koĜenové zeleniny s cibulí a octem.

KuchaĜská party
KuchaĜskou party pravidelnČ organizuje Czech Business
Club, na stránkách WINE & Degustation se budete se
skvČlými recepty špiþkových šéfkuchaĜĤ a párováním
vynikajících vín setkávat celý rok. Zájemci, kteĜí by se
s nimi chtČli setkat osobnČ a podobné vaĜení si vyzkoušet, najdou více informací na www.kucharskaparty.cz.

Párování:
Château La Nerthe,
Châteauneuf-du-Pape blanc
2018
Špiþkové bílé Châteauneuf-du-Pape je
díky své struktuĜe, mineralitČ a svČžesti
ideálním gastronomickým vínem. Bílá
vína z této oblasti jsou pomČrnČ vzácná,
a pokud je zaĜadíme do menu, vždy
poskytneme konzumentĤm nČco mimoĜádného. Intenzivní kaštanový krém,
navíc doplnČný o zvČĜinu potĜebuje mohutné víno. Bílé Châteauneuf-du-Pape
je v tomto pĜípadČ ideálním partnerem.

Tipy:
• Pokud je krém po rozmixování
pĜíliš hustý, staþí pĜidat trochu
zeleninového vývaru.
• Kachní prso pro tento pokrm je
nejlepší pĜipravit jako medium,
ne medium rare.
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Marek Fichtner
Marek Fichtner hned po studiích v roce
1994 vyrazil do svČta. VaĜil dva roky
v nČmeckém Heidelbergu a potom
sedm let na palubách rĤzných zaoceánských lodí nČmecké spoleþnosti Peter
Deilmann Reederei a americké Celebrity Cruises. Z lodí pĜesídlil do Saúdské Arábie a pracoval jako banketový
šéfkuchaĜ v nejluxusnČjším rijádském
hotelu Al Faisaliah, klientem hotelu byla þasto královská rodina.
PĜed návratem do ýeské republiky ještČ pracoval v exkluzivním
hotelu The Dolder Grand ve švýcarském Zurichu. V roce 2008
po návratu domĤ nastoupil na post Executive Chef v pražském
5hvČzdiþkovém hotelu Kempinski, po 6 letech pĜišla další zmČna,
tentokrát do dalšího luxusního hotelu Augustine na Malé stranČ.
V roce 2015 a 2016 byl porotcem televizní show Masterchef.
V souþasné dobČ je šéfkuchaĜem novČ otevĜené restaurace ýervený Jelen a tváĜí poĜadu Atlas chutí.

Kaštanový krém, prso z divoké kachny
4 porce

4 porce

Ingredience:
Ingredience:
Prso z divoké kachny
Kaštanový krém
• 400 g kaštanĤ
• 4 ks prsa z divoké
• 150 g brambor
kachny
• 2 ks šalotky
• 10 ml oleje
• 100 g másla
• tymián
• 20 ml oleje
• þesnek
• 1ks citrónu
• 20 g másla
• 200 ml smetany
• 500 ml zeleninového vývaru
• 100 ml vermouthu znaþky
Noilly Prat
• muškátový oĜíšek
• 2–3 stroužky þesneku

Oloupeme si brambory a nakrájíme je na kostky. Šalotku oloupeme
a nakrájíme najemno, kaštany pĜekrájíme na þtvrtky. V hrnci si rozehĜejeme
máslo s trochou oleje, pĜidáme nakrájenou šalotku a þesnek a restujeme,
jen do zlata, ne do hnČdé barvy. Poté pĜidáme pokrájené kaštany a opČt
zarestujeme. Nakonec pĜidáme brambory nakrájené na kostiþky a zalijeme
zeleninovým vývarem, osolíme, opepĜíme, pĜidáme þerstvý strouhaný
muškátový oĜíšek a vaĜíme do té doby, než jsou brambory a kaštany mČkké.
Nakonec pĜidáme smetanu a zdredukujeme. Polévku stáhneme z plotny,
pĜidáme vermouth a rozmixujeme se zbytkem másla do hladkého krému.
Dochutíme solí, pepĜem a pĜidáme citrónovou šĢávu.
Kachní prso osolíme, opepĜíme z obou stran. V pánvi si rozpálíme olej,
staþí sluneþnicový. Vložíme þesnek a tymián a dáme opékat prso. Maso
pĜipravujeme na úpravu medium, aby nám po rozkrájení nedČlalo þervená oka
na polévce. PĜed koncem vložíme do pánve kousek másla, necháme rozpustit
a maso jím poléváme. Hotové maso vyjmeme z pánve a dáme odpoþinout.
PĜi servisu maso nakrájíme na tenké plátky, vložíme do hlubokého talíĜe,
pĜilijeme polévku a pĜidáme pár kapek lanýžového oleje. Nakonec ještČ
zastrouháme muškátovým oĜíškem.

Srnþí tatarák, nakládané lískové oĜechy,
houbová majonéza, kĜepelþí vajíþko, þervená Ĝepa
p
4 porce
Ingredience:
Tatarák
• 250 g srnþí panenky
• 40 g okurþiþek
• 1 ks šalotky
• 40 g kaparĤ
• 10 ml oĜíškového oleje
• 5 ml malinového octa
• namletý jalovec
• 4 ks kĜepelþích vajec

NejdĜíve si pĜipravíme Ĝepu. Omytou Ĝepu pomažeme olejem, pĜidáme tymián,
hrubou sĤl, zabalíme do alobalu a peþeme na 200 stupĖĤ do mČkka. ěepu necháme
vychladnout a oloupeme ji. VyĜízneme si koleþko, na které budeme servírovat
tatarák. Zbytek nakrájíme najemno.
Na marinované oĜíšky si dáme do rendlíþku vodu, malinový ocet, cukr, hĜebíþek
a pĜivedeme k varu. Poté pĜidáme orestované a oloupané lískové oĜechy a na mírném
ohni zvolna provaĜíme 10 min. Necháme vychladnout a oĜechy namarinujeme.
Další ingrediencí k tataráku jsou kĜepelþí vajíþka. Vejce dáme do hrnce, zalijeme
studenou vodou a necháme vaĜit 2 minuty. Poté vejce zchladíme ve studené vodČ
a oloupeme. Oproti slepiþím vejcím mají kĜepelþí tužší blanku, hĤĜe se loupou.
Musíte být pĜi loupání opatrní a trpČliví.

Nakládané lískové oĜechy
• 40 g oĜechĤ lískových
• 10 ml malinového octa
• cukr
• hĜebíþek
• voda

Sušené hĜíbky rozmixujeme na co nejjemnČjší prach. Prosejeme pĜes jemné síto.
Domácí majonézu si pĜipravíme z pasterovaných žloutkĤ, do kterých pĜidáme
dijonskou hoĜþici, sĤl, pepĜ a citrónovou šĢávu. RuþnČ vše metlou vyšleháme.
Za stálého šlehání poté pĜidáváme olivový olej. Olej lejeme pomalu, aby se všechny
ingredience propojily. Nakonec pĜidáme lanýžový olej a prach z hub.

Houbová majonéza
• 15 g žloutkĤ pastér
• 100 ml sluneþnicového
oleje
• 10 ml lanýžového oleje
• hrst sušených hub
• 1 lžíce hoĜþice dijonské
• ½ citronu
• sĤl, pepĜ

Na pĜípravu tataráku jsme použili maso þeského pĤvodu. Jelení hĜbet oþistíme od bílé
blanky. Použijeme na to malý nĤž, kterým zajedeme pod blanku a tu odstraníme.
Maso nakrájíme nožem najemno, zamícháme s najemno nakrájenou okurþiþkou,
šalotkou, kapary, þervenou Ĝepou a ochutíme oĜíškovým olejem, solí, pepĜem,
jalovcem a kapkou malinového octa. Na pánvi si rozpálíme olej a opeþeme na nČm
chléb z obou stran. K tataráku se hodí buć kváskový, nebo oĜíškový chléb. Na talíĜ si
pĜipravíme plátek þervené Ĝepy. Pomocí dvou lžic si z tataráku vytvoĜíme nok, který
má tĜi strany, a položíme ho na Ĝepu. Na tatarák dáme hotovou domácí majonézu,
pĜidáme marinované oĜíšky a topinku. Nakonec ještČ zakápneme olejem.

Párování:
Lucien Crochet,
Sancerre Pinot Rosé
2017
Ve francouzské apelaci
Sancerre najdete, kromČ
špiþkových sauvignonĤ,
také vynikající rĤžová vína
z odrĤdy Pinot Noir. A právČ toto víno jsme vybrali
k tataráku z divoþiny, který
je doplnČn dalšími zemitými
ingrediencemi. Proto se
i lehce zemité rosé bude
hodit lépe než bílá vína.

Tipy:
• Tak jemné maso, jako je srnþí
panenka, je škoda mlít, je lepší
ho nakrájet nožem, aby mČl
tatarák strukturu.
• OĜíšky mĤžeme marinovat
i pĜes noc, nebo týden v lednici.
• Na pĜípravu majonézy by
všechny suroviny mČly mít
stejnou teplotu, aby se lépe
propojily.

ýervená Ĝepa
• 2 ks stĜednČ velké Ĝepy
• olivový olej na pomazání
• 100 g hrubé moĜské soli
• tymián
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Kanþí hĜbet, peþené topinambury,
jalovcová omáþka, pyré z peþené dýnČ
4 porce
Párování:
Baron Edmond
de Rothschild, Château
Clarke 2011,
Listrac-Médoc
Tento recept si pĜímo Ĝíká
o mohutné nazrálé þervené
víno, atraktivní svou aromatikou i chutí. Ideální kombinací
tak mohou být tĜeba nazrálejší
vína z Bordeaux. Château
Clarke z majetku rodu RothschildĤ je stabilnČ vynikajícím vínem s velmi dobrým
pomČrem kvality a ceny.

Tipy:
• Maso je lepší pĜi pĜípravČ
osolit tČsnČ pĜed tím, než jde
na pánev.
• Maso z divoþáka se
pĜipravuje jako medium.
• Pánev musí být opravdu
rozpálená, jinak se maso
zaþne dusit.
• Již hotový demiglace
lze zakoupit napĜíklad
v Marks&Spencer þi
Naše Maso.

Ingredience:
Kanþí hĜbet
• 4x150 g oþištČného
hĜbetu
• 10 ml oleje
• sĤl
• pepĜ
• máslo 50 g
• tymián

Jalovcová omáþka
• 500 g zvČĜinových kostí
• 50 g cibule
• 50 g mrkve
• 30 g celeru
• 20 g protlaku
• 4 ks bobkového listu
• 10 kuliþek pepĜe celého
• 5 kuliþek nového koĜení
• 50 ml þerveného vína
Topinambury
• 600 g topinamburĤ • 20 kuliþek celého jalovce
• 500 ml vody
• sĤl
• snítka tymiánu
• 10 g rozmarýnu
• sĤl
• 30 g petržele
• 10 ml oleje
DýĖové pyré
• 10 g másla
• 1 ks dýnČ Hokkaidó
• 1 snítka tymiánu
• 2 stroužky þesneku
• 30 ml olivového oleje
• 40 g másla
• 10 ml smetany

HĜbet oþistíme od blan, opláchneme a osušíme. PĜed peþením na pánvi
ho necháme odležet v pokojové teplotČ. Rozpálíme si pánev, pĜidáme olej,
hĜbet osolíme a opepĜíme. Položíme na pánev a peþeme zprudka ze všech
stran do zlatova. Maso musí mít hezkou hnČdou kĤrþiþku. Maso vložíme
do pĜedehĜáté trouby na 180 stupĖĤ, kde ho cca 5 minut dopeþeme
na medium. HĜbet vyndáme, pĜidáme k nČmu pár kostiþek másla a tymián.
HĜbet pĜeléváme máslem s bylinkou. Opeþený hĜbet dáme na teplé místo,
kde ho necháme cca 3minut odpoþinout.
Topinambury dĤkladnČ omyjeme kartáþem pod tekoucí vodou.
Neloupeme je. PĜipravíme si hrnec s vroucí osolenou vodou,
s rozmarýnem a natí z petržele. Topinambury vložíme do hrnce v celku
a povaĜíme do polomČkka. Poté je vyndáme z hrnce a zchladíme
ve studené vodČ. Vychladlé topinambury pĜekrojíme napĤl a na pánvi
hezky dozlatova na másle a oleji opeþeme, opČt s trochou rozmarýnu.
Dochutíme solí a pepĜem a posypeme najemno nakrájenou petrželkou.
Dýni rozkrojíme na pĤl, vydlabeme lžící semínka a zbavíme veškerých
neþistot. Poté umytou dýni rozkrájíme na malé kousky a dáme do mísy,
pĜidáme þesnek, sĤl, pepĜ, olej olivový, tymián. Promícháme a dáme péct
do mČkka a zlaté barvy za obþasného míchaní pĜi 180 stupĖĤ do trouby.
Upeþenou dýni vyndáme z trouby, zbavíme všech bylinek a koĜení. Vložíme
do úzké vysoké nádoby a tyþovým mixérem vymixujeme do hladka. Pokud
je pyré moc husté, pomĤžeme si trochou zeleninového vývaru, máslem.
Zjemníme kapkou smetany. Nakonec propasírujeme pĜes jemný cedník.
Pokud si budete chtít pĜipravit domácí zvČĜinový demiglace, chce
to trpČlivost a hodnČ þasu. Nebo je možné demiglace již hotový
zakoupit. Na domácí pĜípravu si dáme kosti na plech a peþeme v troubČ
na 250 stupĖĤ do tmavohnČdé barvy. Do hrnce vložíme zeleninu,
peþené kosti, vodu a sĤl. Vše necháme pomalu probublávat a stahujeme
tuk. Zhruba po 1 hodinČ vložíme koĜení. Necháme redukovat pĜes
noc (15 hodin). NáslednČ pĜecedíme pĜes jemné síto a dáme na plotnu
do hrnce. Necháme zredukovat na konzistenci medu.
Na jalovcovou omáþku si orestujeme nadrobno nakrájenou šalotku
na pánvi do zlatova. Zalijeme þerveným vínem a necháme svaĜit.
PĜecedíme pĜes jemné síto, abychom se zbavili cibulky. PĜidáme
demiglace a prohĜejeme. Hotový hĜbet rozkrojíme na 4 stejné díly,
podáváme s dýĖovým pyré, opeþenými topinambury a zakápnuté
jalovcovou omáþkou.
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CísaĜský trhanec, švestky v portském,
karamelizované hrušky
4 porce
Ingredience:
Trhanec
• 4 vejce
• 214 ml mléka
• jedna pĤlka citrónu
• 8,5 ml rumu
• 170 g hladké mouky
• 35 g cukru mouþky
• 4 g kypĜicího prášku
• mandle
• špetka soli
• 2 stĜední hrušky
Švestky v portském vínČ
• 40 g cukru krupice
• 8 ks švestek
• 100 ml portského vína
• hĜebíþek, kardamom

OddČlíme si žloutky od bílkĤ. Z bílkĤ vyšleháme tuhý sníh. Ke žloutkĤm
pĜidáme mléko, rum, sĤl, citrónovou kĤru, cukr a hladkou mouku s kypĜícím
práškem. TČsto vymícháme do hladké nehrudkovité smČsi, buć ruþnČ,
nebo v kuchyĖském robotu. Rukou poté vmícháme do tČsta vyšlehaný sníh.
Na stĜedním ohni si rozehĜejeme na pánvi pĜepuštČné máslo. NabČraþkou
nalijeme do pánve tČsto cca 2 cm vysoké. BČhem smažení do syrového tČsta
svrchu nasypeme rozinky namoþené v rumu a mandle. Až se trhanec z jedné
strany opeþe, otoþíme ho nejlépe pomocí druhé pánviþky, kterou si rovnČž
vymažeme pĜepuštČným máslem a necháme nahĜát. Podél okrajĤ pánviþky
pĜidáme pĜepuštČné máslo, aby se trhanec nelepil. Necháme zase chvíli opéct
a pak trháme. Trhanec roztrháme na pánvi pomocí dvou vidliþek na malé
kousky, zasypeme trochou cukru a necháme ještČ lehce zkaramelizovat.
Hrušky oloupeme, rozkrájíme na mČsíþky a zbavíme jádĜince. Do pánve
si dáme trochu vody a zasypeme cukrem, který necháme zkaramelizovat.
Poté pĜidáme hrušky a celé je v karamelu obalíme, necháme lehce
povaĜit, aby hrušky trochu zmČkly.
PodobnČ si pĜipravíme i švestky. OpČt si pĜipravíme karamel, ve kterém
obalíme švestky, zastĜíkneme portským vínem, pĜidáme hĜebíþek,
kardamom a povaĜíme.
Do talíĜe servírujeme trhanec, karamelizované hrušky a švestky
v portském vínČ.

Párování:
Champagne
Henriot Demi-Sec
K dezertĤm se jako správná kombinace nabízí celá Ĝada sladkých
þi forti¿kovaných vín. Pokud však
správnČ využijete i sladší variantu
Champagne, pozvedáte celý
gastronomický zážitek do zcela jiné
dimenze. Na rozdíl od párování
se sladkými víny odejdou hosté
po dezertu se sklenkou Champagne
s mnohem lehþím pocitem ze sladké teþky veþera. A právČ proto jsme
po opulentních zvČĜinových hodech
zvolili k tomu klasickému receptu
špiþkové Demi-Sec Champagne
z vynikajícího domu Henriot i my.

Tipy:
• Trhanec je nejlepší obrátit pomocí
druhé pánviþky, kdy pánviþky
pĜiklopíme na sebe a pĜeklopíme
trhanec z jedné do druhé.
• TČsto je velmi jemné, dávejte
pozor, aby se vám nepĜichytilo
k pánviþce. Pánev dobĜe vymažte
máslem a nerozpalujte úplnČ
na maximum.

Te x t : H a n k a Vr b o v á a M i c h a l Š e t k a
Foto: Michal Šetka
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Au Cote D’Argent
Není to oblíbená turistická destinace. Calais je obvykle to poslední, co
vidí všichni, kteří se z Francie chtějí dostat na druhou stranu kanálu La
Manche. Město spojené s proslulým uprchlickým táborem a hraničním
přechodem do Velké Británie. Často tu prší a vane silný vítr. Žádná
Provence. Přesto si ale toto město zaslouží pozornost a stojí za zastávku.
Už jen proto, že před radnicí najdete slavné sousoší „Občané z Calais“,
které vytvořil Auguste Rodin v letech 1884 a 1895, další odlitek stojí před
budovou britského Parlamentu a replika také v muzeu Rodina v Paříži.
Námět vychází z obléhání Calais Angličany v polovině čtrnáctého století,
kdy král Eduard slíbil, že město ušetří, pokud k němu přijde s provazem
kolem krku šest nejvýznamnějších občanů. S klíčem od města. Už jen
tento artefakt stojí za to, abyste se do Calais vypravili. Tím druhým je
pochopitelně moře. Dlouhé pláže svádí k procházkám a občas na nich
potkáte i draka. A narazíte tu na výjimečnou restauraci.

C

alais mČlo dlouhá léta špatnou povČst, proto
se radní rozhodli ji zlepšit a vytvoĜit image
hravého mČsta. Francois Delaroziere proto vytvoĜil ohromného draka, který chodí po pláži
a na kterém je možné se také projet. Je to spojeno
s povČstí, že když se tu hloubil pĜístav, tak se dČlníci
dostali tak hluboko, že probudili draka, vysvČtluje mi
Betrand Lefévre, majitel restaurace Au Cote D’Argent, která leží pár metrĤ od pláže. Vypadá trochu
jako parník, což není žádná náhoda, protože právČ
tak se jmenovala slavná loć þasto kotvící v pĜístavu.
Zniþená byla bombardováním na konci druhé svČtové války. Její model najdete hned u vchodu po pĜíchodu do restaurace.
Betrand Lefévre se uþil kuchaĜskému Ĝemeslu v nedalekém Touquet. Poté sbíral zkušenosti u Paula
Bocuse, pracoval i v renomované paĜížské restauraci Lasserre a pak se rozhodl zkusit štČstí s vlastní restaurací. A spolu se ženou Sandrine jsou tady
už tĜicet let. Au Cote D’Argent se pyšní oznaþením
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Bib Gourmand, což znamená, že nabízí kvalitní jídlo
za pĜijatelnou cenu. Betrand nikdy neusiloval o michelinskou hvČzdiþku. ěíká, že vaĜí tak, aby klient
mČl pocit, že je v michelinské restauraci, ale aby
mohl bojovat o významné ocenČní, musel by prý
pĜistoupit na Ĝadu zmČn. Restauraci zmenšit, rozšíĜit
svĤj tým a také výraznČ omezit menu. A to nechce.
I proto, že mĤže klientĤm servírovat v širokém rozsahu vše, co mu nedaleké moĜe nabízí. Ve vynikající
kvalitČ. Jeho ¿lozo¿e je pĜitom jednoduchá.
„Základem všeho jsou produkty. Musí být þerstvé. Nejlepší ryba je taková, která je v poledne na talíĜi a ráno
ještČ byla v moĜi. Proto pracuji minimálnČ s distributory. Mám nejradČji pĜímý kontakt, proto beru ryby od rybáĜĤ rovnou. Všechny je znám,“ Ĝíká Betrand.
Zve mČ do kuchynČ. Všude þisto. Dopoledne se zpracovávají ryby, v pĤl dvanácté personál obČdvá a v poledne se restaurace otevírá. Betrand patĜí mezi ty
kuchaĜe, kteĜí zbyteþnČ nekombinují mnoho rĤzných
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chutí. Má rád jednoduchost. ýerstvá ryba je podle nČj
vynikající sama o sobČ, nedoporuþuje na ni dávat citron, jak je bČžné, neboĢ se tím její chuĢ zmČní. PeþlivČ vybírá pĜílohy. Veškerou zeleninu bere od soukromých dodavatelĤ, chce mít záruku, že nebyla ošetĜena
chemicky. Z pĜedkrmĤ tu nabízejí mísu moĜských
plodĤ, ústĜice, a pokud nejste milovníkem ryb a zabloudili jste sem náhodou, tak i foie gras. Z ryb je
nejvČtší zájem o Sole – moĜský jazyk, typickou rybu
pro tento region. A také tresku. Ta má pevné maso,
které se odlupuje v plochých kouscích. PrávČ na tresce dobĜe poznáte, jestli je þerstvá, nebo se už nČjaký
þas potuluje na trase loć, kamión, ledniþka. Betrand
ale pĜipravuje i ¿lety z pakambaly velké s fenyklem
a zeleným asparagusem. Turbot je jedna z nejzajímavČjších ryb, má pevné, šĢavnaté maso – je nejvČtší
z plochých ryb. Výborné maso má i Lotte – moĜský
ćas, i když mnohé odrazuje jeho dost dČsivá hlava.
Tady si ho mĤžete dát s oĜechy na jablku.
Betranda trochu znepokojuje brexit, myslí si, že se
odliv britských klientĤ bude dít sice až v delším þasovém horizontu, ale je pravdČpodobný. On vČĜí, že se
k nČmu budou jeho pravidelní hosté stále vracet. VČtší
starosti mu dČlá to, zdali budou mít francouzští rybáĜi
pĜístup do britských vod. Ryb je totiž stále ménČ. Navíc
jsou metody lovu stále brutálnČjší. On sám na vlastní
oþi mnohokrát vidČl, jak se u pobĜeží pohybují nizozemské lodČ, které loví elektrickým proudem. Škody
jsou prý nesmírné. Má strach, že Britové zavĜou své
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teritorium a do francouzských vod se nahrnou i lodČ
z jiných zemí. A brzy nebude co lovit. Neexistuje
mnoho restaurací ve Francii, kde byste z oken vidČli
na moĜe a pláž a mohli pozorovat pĜijíždČjící velké
lodČ. Prosklené jsou celé stČny, takže výhled nic neruší. Hosté nevČdí, zdali se dívat do talíĜe, nebo ven.
Restaurace je útulná, i když je venku pošmourno.
Vítr se prohání po pláži a klienti se zájmem pozorují
moĜské vlny.
Sandrine mi vypráví o tom, jak k nim pĜijel na návštČvu prezident Emmanuel Macron. Bylo to odpoledne, byl už po obČdČ a pĜijel si prohlédnout oblast,
kde je pĜipraveno nČkolik projektĤ na její oživení.
„Dal si jenom dezert, chtČl okusit nČjaké místní speciality, ochotnČ se s námi všemi vyfotil. Bertrand
jím byl okouzlen. Byl pĜítomen jeho setkání s místními zastupiteli a pĜekvapilo ho, jak dokázal argumentovat, co všechno o regionu vČdČl, ale také jak si
brzy zapamatoval jména všech lidí u stolu.
Betrand na konci obČda obešel všechny stoly a promluvil si s každým klientem. VČtšinu z nich znal
osobnČ dlouhá léta, ale dal se do hovoru i s cizinci, zajímalo ho, odkud jsou, jak jim chutnalo a jestli jídlu nČco nechybČlo. Je to zvyk, který si pĜinesl
z michelinských restaurací. A pokud by mu na skle
vchodových dveĜí nČkdy pĜece jen hvČzdiþka pĜistála, nikdo by asi žádný rozdíl nepoznal. Restaurace
na vás pĤsobí tak, jako by ji tady už mČli.

NejvČtším pĜekvapením je vinný lístek. Od restaurace na bĜehu moĜe þekáte
þerstvé ryby, asi by vás nepĜekvapil velký výbČr v bílých vínech, což by dávalo
smysl, ale to, co tu nabízejí, vás rozhodnČ
zaskoþí. Více jak desítka vín po skleniþce
a celá plejáda známých domĤ z Bordeaux.
Z Pomerolu tu mají vína od Chevalier
Pierre¿tte la Valette až po Château Petrus
1983 za 1 400 eur! Nabízí tu i Château
Brane-Cantenac Grand Cru Classé z Margaux nebo Château Mouton Rothschild
Premier Grand Cru Classé z Paullacu.

Pozoruhodný je i velký výbČr vín z nejrĤznČjších regionĤ, z Beaujolais napĜíklad
Saint-Amour G Descombes nebo Chinon
Clos de l’Echo /Couly Dutheil/ z Loiry.
A nechybí ani burgundské, i když tady
je výbČr v porovnání s víny Bordeaux
omezený. Ale Clos Vougeot Grand Cru
Bouchard Pére et Fils z roku 2008 jistČ
uspokojí i nároþné klienty. A ještČ jedno pĜekvapení. ŠampaĖské. ŠampaĖské
v Calais? Nechce se tomu vČĜit. Další dĤkaz toho, jak dĤležitými klienty jsou Britové. Mají tu více jak dvČ desítky položek

Jan Šmíd
Jan Šmíd je zpravodajem ýeské televize
ve Francii a je autorem Ĝady knih o francouzských regionech – napĜ. Obrázky
z Burgundska, BretanČ, PaĜíže þi Champagne. S ýeskou televizí spolupracuje

od Mailly Exception Blanche 2000 Grand
Cru pĜes Henriot Brut Souverain a nesmí
chybČt ani Pol Roger Réserve – oblíbené
víno Winstona Churchilla. A pochopitelnČ tu najdete i Louis Roederer Cristal
1996. ZbyteþnČ bych se opakoval. VýbČr
jak v michelinské restauraci.
Te x t : J a n Š m í d
Foto: Jan Šmíd a Marc Bérenguer
w w w.ja ns mid.c z
@jansmidcro

na poĜadech Objektiv þi PostĜehy odjinud.
V letech 1991–98 byl zpravodajem ýeského rozhlasu v USA. Miluje gastronomii,
jeho oblíbené bílé víno je Chablis, þervené
Crozes-Hermitage. Nakupovat nejradši
chodí na trh Place Monge v PaĜíži. Své
knihy píše v kavárnČ La Contrescarpe.
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degustation
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.
Pomalu se blíží svátek burgundských vín Grands Jours de Bourgogne, na který tradičně míří mnoho vinařských profesionálů z celého světa. A protože se této významné akce každé dva roky účastní i mnoho návštěvníků z ČR, rozhodl
se pan Duchemin vyrazit v předstihu do Beaune objevovat pro své čtenáře gastronomické poklady tohoto malebného
hlavního města burgundských vín.

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

Úroveň vinného lístku.
Nejde jen o rozsah, ale i o roztřídění, 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 označení piktogramem, jejichž vysvětlní naleznete níže.

Monsieur Duchemin
BISSOH restaurant japonais
Rue Maufoux 42, Beaune, Francie, tel.: +33 3 80 24 01 02
Otevírací doba: stĜeda–nedČle 12.00–13.30, 19.00–21.30

N

ovČ otevĜená japonská restaurace
v Beaune nemohla panu Ducheminovi uniknout. Nachází na okraji
historického centra mČsta, a kdo sem zavítá,
neprohloupí.
Interiér restaurace je ladČný v jednoduchých
barevných tónech. Barový pult, který je
do tvaru písmene L, nabízí k posezení 10 míst,
mĤžete se zde usadit a koukat pĜímo pod ruce
sushi masterovi. ýerné dĜevČné stoleþky s další kapacitou 12 míst jsou prostĜeny béžovými
ubrousky, designovými držátky na hĤlky, základním pĜíborem a naleznete zde i sklenici
na vodu. Zdi restaurace jsou obloženy bĜidlicí,
na stropČ jsou pĜiznané dĜevČné trámy a celou
atmosféru dolaćuje bodové osvČtlení.
Paní majitelka je Japonka. Jako milovnice vín
se rozhodla v Burgundsku víno studovat a pĜi
té pĜíležitosti si zde otevĜela i restauraci. Jak
nám sama Ĝekla: „Jsem zde kvĤli skvČlému
vínu.“ Její vášeĖ pro víno je možné spatĜit
ve velmi chytĜe sestaveném vinném lístku,
který je dlouhý, obsáhlý a najdete v nČm
mnoho skvČlých vín za férové ceny. Restaurace nabízí jedno obČdové menu a jedno menu
na veþeĜi. My jsme ochutnali pČtichodové veþerní degustaþní menu.
Pro první þást menu jsme zvolili bílé víno
Saint-Aubin La Princée, Hubert Lamy, roþník 2016. Burgundské bílé víno je v párování
s japonskými pokrmy skvČlým spoleþníkem.
Škoda jen, že zde více neĜeší správné sklo
a i na velké Chardonnay používají sklenice
na Pinot Noir.

Jako amuse bouche jsme dostali chipsy z topinamburu, krásnČ kĜupavé a ideální pro
naladČní chuĢových bunČk. První chod byla
polévka, vývar dashi – tradiþní bílá polévka
s masovou koulí z kraba a telecího masa. Polévka byla krásnČ jemná, pikantní a masová
koule skvČle dochucená. Dalším chodem byly
4 druhy sushi nigiri, konkrétnČ nigiri ze staĜeného moĜského vlka, uzeného žlutoploutvého tuĖáka, klasického tuĖáka a z bĜišní þásti
tuĖáka. Kvalita ryb byla opravdu excelentní,
sushi rýže skvČle dochucená, se správnou
dávkou wasabi. TĜetím chodem byly þtyĜi
rĤzné ingredience v tempuĜe. Brzlík v tempuĜe s yuzu, hlíva, langustýna, kvČt cukety a mušle sv. Jakuba, vše bylo pĜipraveno
v tempuĜe, opČt kvalita surovin byla prvotĜídní, jednotlivé prvky byly nápadité a opravdu
skvČle ochucené.

se smrži. Maso zrálo 40 dní, bylo pĜipravené
medium rare, skvČle ochucené, rozplývalo se
na jazyku.

K masovému pokrmu jsme zvolili vynikající þervené víno Monthélie-les-Duresses,
Premier Cru, Domaine des Comtes Lafon,
2015. Posledním z hlavních chodĤ bylo hovČzí maso ze španČlské Galicie, ochucené
japonským chilli s yuzu, servírované s rýží

Pokud hledáte trochu odlehþení po nároþném
francouzském hodování, není nic lepšího než
se zastavit v BISSOH, kde se o vás královsky
postarají.

HODNOCENÍ:

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

✮✮✮✮✮

✮
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✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮

Jídlo
Víno
Obsluha
Atmosféra
Cena/kvalita

nelze s klidným
svědomím doporučit

✮✮

můžete vyzkoušet

✮✮✮

Sladkou teþkou v tomto menu byl karamelový puding s mousse z bílé þokolády
a matcha. OpČt velmi nápaditá kombinace
vyladČných chutí.
Veškeré pokrmy byly servírované na krásném porcelánu a veškerá prezentace pokrmĤ
byla velmi precizní a na vysoké úrovni. Paní
majitelka v restauraci obsluhuje sama, vše
s úsmČvem skvČle zvládá, výbornČ se orientuje ve vínČ a dokáže poradit párování k pokrmĤm. ZároveĖ nám každý pokrm do detailu
odprezentovala, byla velice milá a ochotná.
Pro francouzsky nemluvící je výhodou, že se
zde lze domluvit i anglicky.

Výb͖r zME
NU
Ve̒ʑʢní deg
usta͒ní
mʑnɤ . . . .
..........
. . . 63 €
Hʅbɏԭ Lʋʛ
y, SʋiQɢ-A
ʅ
ʍiɚ
LɈ PʢiQcéɏ
2016 . . . .
. . . . 58 €
DoPʋiȸɏ d
eɡ CoPɀeɡ L
afo
MoQʃhϔlȲɏȵeɡ-DʦȾeʽeɡ ɚ ,
PȾʑʛȲʑr ʎʢ
ɤ 2015 . . .
. . . . . 96
€

doporučujeme navštívit

✮✮✮✮

skvělé, nenechte si ujít

✮✮✮✮✮
ve všech směrech
výjimečné
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degustation

Ma Cuisine
Passage Saint-Hélène, Beaune, Francie, tel.: +33 3 80 22 30 22
Otevírací doba: pondČlí–úterý 12.00–13.45, 19.00–21.45, þtvrtek–pátek 12.00–13.45, 19.00–21.45

R

etaurace Ma Cuisine je velice nenápadná restaurace v historickém
centru mČsta Beaune, jen pár krokĤ
od námČstí Place Carnot. Pokud je zavĜeno, vlastnČ ji za þervenými závČsy nemáte
šanci najít. Vchod do restaurace má podobu velké sklenČné výlohy. UvnitĜ na vás
þeká typická malá francouzská restaurace, kde jsou stoly velice blízko u sebe, se
sousedy se témČĜ dotýkáte lokty a vidíte si
navzájem do talíĜe.
Co vás naopak upoutá na první pohled,
jsou vystavené (bohužel prázdné) láhve
od vína. Na tom by možná nebylo pĜíliš
zajímavého, pokud by se ovšem nejednalo o nejvČhlasnČjší vinaĜství Burgundska.
Nemusíte ovšem zoufat, že jsou láhve
prázdné, vinný lístek nabízí tyto skvosty
i pro vaše chuĢové pohárky.
Interiér restaurace je jednoduchý. DĜevČné stoly jsou doplnČny o bordó kĜesílka,
v zadní þásti, kde je vyvýšené pódium,
jsou stoly doplnČny o nČco modernČjšími
kĜesly. Na stole naleznete ubrousek, základní pĜíbor, þerstvý pepĜ a sĤl, hoĜþici,
okurky cornichon a nakládané cibulky,
balzamiko a olivový olej. Atmosféru restaurace dolaćuje výstava láhví a bedýnek z nejlepších burgundských vinaĜství.
Celková kapacita je zde asi 50 míst. Bez
rezervace to sem radČji nezkoušejte.
Aktuální menu si mĤžete pĜeþíst napsané na þerné tabuli kĜídou. Restaurace
nabízí obvykle výbČr z asi 10 pĜedkrmĤ,
10 hlavních jídel, 2 selekce sýrĤ a 1 dezert. Vše je dle sezónnosti potravin.
Objednávku pokrmĤ vám pĜijde udČlat
pĜímo pan majitel restaurace, který je
i velkým znalcem francouzských vín, pokud si na párování netroufnete sami, bude

o vás skvČle postaráno. Jako amuse bouche jsme dostali šneka z listového tČsta,
který byl plnČný hoĜþicí s kapkou balzamika. Pro pĜedkrm jsme zvolili oeufs en
meurette, ztracená vejce v omáþce z þerveného vína. DvČ ztracená vejce byla servírována v silné vinné omáþce, doplnČné
o kusy masa, mrkev a houby spoleþnČ
s kĜupavou bagetkou. Polévka z žampionĤ byla krásnČ vyšlehaná a zjemnČná
smetanou. Houby zde krásnČ dominovaly. Šlehaþka jako ozdoba na polévce zde
byla možná zbyteþná. Vybrat si z vinného lístku této restaurace je pro milovníky vína jako þíst nikdy nekonþící román.
PĜehlídka vín je zde fascinující. My jsme
po dlouhém pĜemýšlení zvolili þervené
víno Gevrey Chambertin, Domaine Armand Rousseau, roþník 2015, které nás
provedlo všemi pokrmy.
Hlavní chod, tradiþní Boeuf bourguignon,
byl servírovaný s bramborami, žampiony, mrkví v silné hovČzí omáþce s þerveným vínem. Maso bylo kĜehké a mČkké.
A ochutnali jsme i telecí kotletu s bramborovou kaší a omáþkou z Madeiry. Maso
bylo opČt skvČle pĜipravené a omáþka pokrm krásnČ doladila.
Pomyslnou teþkou za sytým menu nám
byl výbČr pČti základních sýrĤ, typic-

HODNOCENÍ:
Jídlo
Víno
Obsluha
Atmosféra
Cena/kvalita

✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

✮✮✮✮✮

kých pro tuto oblast. Sýry byly servírovány s bílou þerstvou bagetou. Veškeré
použité suroviny byly prvotĜídní kvality.
Pro milovníky tradiþní burgundské kuchynČ bude tato restaurace jako ráj pro
chuĢové pohárky. A za chvíli zapomenete
i na pomČrnČ stísnČný prostor a sousedy
na všech stranách. Atmosféra je zde úžasná. Po opulentním menu není na slehnutí
nic lepšího, než si zde objednat z nabídky bylinných likérĤ Chartreuse. I ty jsou
koníþkem zdejšího majitele, a tak jejich
nabídka, spíše sbírka se Ĝadí k nejlepším
a nejrozsáhlejším ve Francii.
Tradiþní francouzská restaurace Ma Cuisine vás zaujme pĜedevším svou rozsáhlou nabídkou skvČlých vín, dále tradiþní
kuchyní a v neposlední ĜadČ pĜíjemným
personálem a domácí atmosférou. Než se
pĜíštČ vydáte do Beaune, tĜeba na Grands
Jours de Bourgogne, nezapomeĖte si zde
udČlat rezervaci.

Výb͖r zME
NU
Oʑufɡ ʑɚ mʑʦ
ȾɏԽɏ (]ʤUacʑQ
á vʑjcɏ
ɥ oPˇˑcɏ mʑʦ
ȾɏԽɏ) . . . . . .
. . 14 €
VɰOouɀΔ dɏ ɭK
ʋʛpLgQoQɡ (ž
ʋʛpLóQoYá Sɼȵ͕ʆkɈ)
...........
. . 10 €
Bȹʑuɑ BoʦUg
ʦLgQoɚ (Kov
Εʫí Sɛ
ʍʦUgʦQGʂʘɤ)
...........
. . . . 19 €
Cԩɏ dɏ veʋɤ
ʗuɡ ʋɤ Pad͕Ⱦ
ɏ
(ɀɰȵeʎí ɖԧȵetɈ
ɡ oPˇϑkoɤ
z Padʑiʢy) .
...........
. . . . . 35 €
Výb͖r ȼ˕ʤɔ ʣ
ʢρ . . . . . . . .
. . . . . . 14 €
DoPʋiȸɏ AʢP
ʋQɍ Rouʽeʋ
ɤ,
GʑʧȾʑy-CKʋɺ
bɏԯiɚ 2015
. . . . 150 €
Lɵȴ͕r CKɈԯȾʑ
uȿɏ . . . . . . .
. . . . . . . 15 €

Brasserie – Trattorie – Bistro

Restaurant gastronomique neboli ﬁne dining

Hodnotíme úroveň vaření, obědové menu,
jednoduchost, poměr ceny a kvality. Body
navíc dáváme za styl, nápaditost a vybavení kvalitním inventářem. Nestrháváme
body za neformální obsluhu, pokud vše
dostaneme tak, jak má být.

Hodnotíme použití vzácných surovin, pokud se již používají, musí být ty nejkvalitnější, tedy ne čínské lanýže nebo mražené mušle. Za vysoké ceny máme právo
na špičkové sklo a inventář, chceme vidět originální přístup – tedy rukopis šéfkuchaře, který musí umět komunikovat s lidmi. Obsluha musí splňovat nejvyšší standardy ve znalostech a jazykové vybavenosti. Očekáváme vysokou úroveň vinného
lístku, schopnost sestavit degustační menu a vybrat k němu odpovídající vína.
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OROSENÉ DĚJINY
Martin Veselý (Ed.)

VINO FATALE
Jiří Slíva

N

a víno se mĤžeme podívat z rĤzných stran. Vlastní
pohled mají vinohradníci, jiný samotní vinaĜi nebo
ti, co víno kupují pro své potČšení. SvĤj, a velice osobitý má i karikaturista, ilustrátor, gra¿k a muzikant
JiĜí Slíva. Nyní tento pohled nabízí nakladatelství Slovart
(www.slovart.cz) a je až neuvČĜitelné, co vše autor ve vínČ
nachází: kolik poezie a zároveĖ absurdity, kolik podnČtĤ
k zamyšlení, k pláþi i smíchu je v jeho prostých a þistých
gra¿kách a ilustracích, v posledních letech i v barevných
litogra¿ích, leptech i olejích.
Také proto je tak srozumitelný nejen u nás, ale i všude ve svČtČ, kde úspČšnČ vystavoval – napĜíklad ve Vídni, MnichovČ,
Amsterodamu, Naardenu, Antverpách, PaĜíži, ěímČ, Milánu, New Yorku atd. Je zvláštní, jak se vystudovaný ekonom
a pak prognostik v Ústavu pro ¿loso¿i a sociologii ýSAV
stal kreslíĜem, ale cesty života jsou nČkdy opravdu složité.
MČl však ty nejlepší uþitele (Šalamouna na litogra¿i, Andrleho na lept), a tak se vydal na „volnou nohu“. Na otázku,
jak se v jeho ilustracích objevilo víno, vysvČtluje: „Zpoþátku jsem jako muzikant nalézal témata hlavnČ hudební, ale
pak jsem zcela náhodnČ pĜibral kafe a stal jsem se tím, „ kdo
kreslí kafe“. A když už jsem „byl v kavárnČ“ u jídla a pití,
tak jsem si Ĝekl, proþ bych mČl zĤstat jen u kafe. A bylo tu
víno – to vyvolává spoustu pĜíjemných souvislostí, které
se navíc dobĜe kreslí. UdČlal jsem Ĝadu o vínČ a líbilo se
to. K vínu jsem jaksi pĜirozenČ dospČl, jednak vČkem a pak
jsem také poznal vína z Toskánska, a hlavnČ pak jeho slavné
Chianti. Oslovil mČ tamČjší zpĤsob života, pozdČji i francouzský – oba jsou s vínem tak krásnČ spojeny. Také tomu
již víc rozumím, a proto si i dovedu pĜedstavit, že Picasso
nebo Matisse nevyrĤstali na pivu.
Nakonec je z toho celá kniha. Takže na zdraví! Prosit! Santé! Salute! Za zdarovje! Jamas!...
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„Orosené dČjiny“ vyšly s ¿nanþní podporou prostĜedkĤ
na institucionální výzkum Filozo¿cké fakulty Univerzity
Jana Evangelisty PurkynČ v Ústí nad Labem. Tato slova
i velmi obsáhlý seznam archivních pramenĤ a literatury dávají této úchvatné kolektivní monogra¿i potĜebnou vážnost.
Monogra¿e vznikla v tomto královském mČstČ, které vždy
bylo spojené s pivovarnictvím. Tady se v roce 2006 konala
„první pivní konference“, uspoĜádaná Katedrou historie ústecké univerzity, Archivem a Muzeem mČsta. PĜirozenČ pak
vznikla pivní stolová spoleþnost Collegium Cibium, která
sdružila akademiky z ústecké univerzity s dalšími zájemci,
a na pravidelných setkáních, nazývaných Via Cibia, zaznČla
myšlenka navrátit se k pivu jako ke konferenþnímu tématu. Jen pro vysvČtlení: bylo to v hostinci U Volných v jedné
vesniþce v kopcích ýeského stĜedohoĜí. Pivo jako „tmelící
nástroj“ je obvykle bráno jako lehþí téma a bádání o pivu
mĤže vzbudit i chápavý úsmČv, protože se nabízí zdání, že
za veškerým zkoumáním se skrývá jen dobrý dĤvod ke konzumaci. „Orosené dČjiny“ jsou však vzhledem k renomé kolektivu velmi fundovanou monogra¿í, která popisuje pivo
jako nedČlitelnou souþást naší krajiny, její historie, kultury
a identity, þemuž však úplnČ neodpovídá stav bádání a znalosti, které o tomto fenoménu máme. V knize, kterou vydalo
Colegium Cibium, nalezne þtenáĜ kapitoly týkající se konzumace alkoholu obecnČ, pivovarnictví a pivovarĤ, boji proti
alkoholismu, antisemitismu v konkurenþním boji pivovarĤ,
trampingu, pohledĤ do zahraniþí i pivní každodennosti v þasovém horizontu od stĜedovČku až do souþasnosti. Nechybí
ani kapitola týkající se nejznámČjší tváĜe z pivních etiket,
železniþáĜe Victora Cibicha, jistČ potČší kapitoly, jako jsou
„Není prezident jako prezident“ (s podtitulem Pivo, hospody, opilství, výtržnost a politika) þi kapitola „Každý ožralec
podobný jest neþisté louži“, což je ukázka pijáctví v zrcadle þeské literatury raného novovČku. Orosené dČjiny jsou
vskutku chutnou a pestrou mozaikou témat ukazujících, jak
široké a zajímavé je bádání o pivu a jaké souvislosti v nČm
mĤžeme najít.

Diář

✔ 12. 3.
Brno – Vinum Juvenale 2019 a Královna vín ýeské republiky pro rok
2020 – Vyhlášení soutČže mladých vín vyrobených v roce 2019, souþástí akce bude korunovace královny vín ýR 2020. www.mika.cz

✔ 14. 3.
ýejkovice – Tradiþní výstava vín ýejkovice – Výstava vín probČhne
v místním kulturním domČ a nabídne nČkolik stovek vín. Po celý den je
zajištČno obþerstvení a muzika. www.czscejkovice.cz
Mikulov – Výstava vín Mikulovské vinaĜské podoblasti – Výstava
probČhne v sále mikulovského zámku a nabídne na 600 vzorkĤ vín
z Mikulovska, k poslechu zahraje cimbálová muzika.
www.moravinmikulov.eu
Žćár nad Sázavou – Festival vína – TĜetí roþník festivalu pĜedstaví
milovníkĤm vín na 200 vzorkĤ z 20 vinaĜství. PĜipraveno bude bohaté
obþerstvení. www.zdarskypruvodce.cz/festival-vina-zdar
✔ 15.–17. 3.
NČmecko, Düsseldorf – Každoroþní svátek vín z celého svČta pro
profesionály a obchodníky v oboru s vínem probČhne tĜetí týden
v bĜeznu. www.prowein.com
✔ 19. 3.
Praha – Jídlo a nejlepší vína Sicílie – Další z pravidelných degustaþních seriálĤ „ýtvrtky v RESTU“, ústĜedním tématem budou špiþková
sicilská vína a gastronomie. www.chovan.cz
✔ 20. 3.
Brno – Kurz WSET level 1 – Prestižní kurz s mezinárodní certi¿kací WSET level 1 probČhne ve školicím centru jazykové školy MKM
v BrnČ, souþástí kurzu je zkouška. www.mkm.cz
✔ 21. 3.
LitomČĜice – Ples jara a pĜátel vína – Spojení dvou oblíbených plesĤ: Ples jara ve velkém sále a Ples pĜátel vína v hradních prostorách
kulturního a konferenþního centra s bohatým programem a možnostmi
degustace vín. www.mkz-ltm.cz
MČlník – Ples þeských vinaĜĤ – NejvČtší vinaĜský ples v ýechách se
koná od 19.00 hod. V prĤbČhu veþera se mĤžete tČšit na ochutnávku
špiþkových þeských vín. www.cechcv.cz
Valtice – Valtické Podzemí, Jarní veþery s Cimbálkou – Jeden z prvních tradiþních víkendových veþerĤ ve Valtickém Podzemí v doprovodu skvČlé hudby a místních vín. www.valtickepodzemi.cz
TĜebívlice, Chrámce, BĜezno – Jarní otevĜené sklepy ýeského
stĜedohoĜí – Jedineþná pĜíležitost ochutnat ménČ známá vína z þeské
podoblasti. Mezi jednotlivými vinaĜstvími bude zajištČna kyvadlová
doprava. www.stredohori.cz/vino-v-ceskem-stredohori
✔ 27.–29. 3.
Hustopeþe – Slavnosti mandloní a vína – V pátek pro Vás místní vinaĜi otevĜou od 18 hodin své sklepy. V sobotu se promČní Dukelské
námČstí v jednu velkou gastrozónu. www.slavnosti-mandloni.cz
✔ 28. 3.
Rakvice – Tradiþní výstava vín – Spolek VinaĜi z Rakvic srdeþnČ zve
na tradiþní košt, který se koná v sále sokolovny v sobotu od 13.00 hod.
Ochutnat mĤžete stovky vzorkĤ vín. www.vinari-rakvice.cz
Šardice – Jarní otevíraní sklepĤ v Šardicích – Jarní otevĜené sklepy
šardických vinaĜĤ zvou k ochutnávce místních vín pĜímo v jejich vinaĜstvích. Sklepy budou otevĜené od 11.00 hod. www.vinozesardic.cz
Vranovice – OtevĜené sklepy Vranovice – První roþník otevĜených
sklepĤ ve Vranovicích. Své sklepy otevĜe 10–12 vinaĜství, pĜipraveno
bude bohaté obþerstvení a muzika.
✔ 4. 4.
Buchlovice – Den vína 2020 na hradČ Buchlov – Reprezentaþní výstava vybraných odrĤd s bohatým celodenním programem, obþerstvením
a cimbálovou muzikou. www.denvina.cz
Velké Bílovice – Ze sklepa do sklepa – 15. roþník akce putování Ze
sklepa do sklepa v nejvČtší vinaĜské obci ýeské republiky.
www.velkobilovictivinari.cz
✔ 4.–5. 4.
Perná – OtevĜené sklepy Perná – Spolek vinaĜi Perná zve na ochutnávku jejich vín z úpatí Pálavy, otevĜeno bude na 14 sklepĤ.
www.sklepyperna.cz

KRAJINOU VÍNA
Václav Žmolík

V

brnČnském studiu ýeské televize vznikl
povedený cyklus Krajinou vína, který jako
scénárista pĜipravil novináĜ a rozhlasový
a televizní moderátor Václav Žmolík. Nyní se nám
do rukou dostává díky poþinu nakladatelství freytag
& berndt a podpoĜe VinaĜského institutu ýeské republiky i jeho knižní podoba. Již prvním zámČrem
cyklu bylo pĜedstavení deseti odrĤd révy vinné, a to
v regionech, kde ze vybrané odrĤdy zrodily þi je pro
nČ navštívená oblast z toho þi onoho dĤvodu typická.
Proto se za odrĤdou Pálava vydáme spolu s autorem
na jedny z nejkrásnČjších vinohradnických poloh
Pálavských vrchĤ a blízkých Novomlýnských nádrží (v Perné byla tato jedna z nejúspČšnČjších našich
odrĤda vyšlechtČna), za odrĤdou Cabernet Moravia ke šlechtiteli Lubomíru Glosovi do Moravské
Nové Vsi þi za Muškátem moravským do „šlechtitelky“ v Polešovicích. Je tu i „císaĜský“ Aurelius,
víno pana Müllera z Thurgau, samozĜejmČ nechybí
Ryzlink rýnský, povedené André, Rulandské bílé ze
Slovácka, na Znojemsku se potkáme s úspČšnou odrĤdou Veltlínské zelené…
V každé z deseti kapitol vČnovaných zmínČným
odrĤdám nás osloví nejen pĜíbČhy jednotlivých odrĤd, ale dozvíte se také mnoho zajímavostí z historie a souþasnosti okolní krajiny a místních pamČtihodností. Jsou zde pĜedstaveni i samotní vinaĜi, a to
vþetnČ našich nejvČtších osobností z tohoto oboru.
Knihu vhodnČ doplĖují barevné fotogra¿e, pĜehledné mapky oblastí a dostateþný jmenný rejstĜík.
Zkrátka jedná se o prĤvodce naší vinaĜskou krajinou
navíc s prĤvodcem nad jiné povolaným Václavem
Žmolíkem, který svým osobitým a pĜíjemným vystupováním je ukázkou toho, jak by mČl i podle samotných vinaĜĤ vypadat ten nejlepší turista, který se
vydal za vínem. Kniha v mnohém kopíruje televizní
seriál, ale tištČný prĤvodce v ruce je pĜece jenom
nČco jiného, navíc tu najdeme i hodnČ z toho, co se
„do televize“ nevešlo.
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prodejní místa þasopisu WINE & Degustation

?

Nevíte,
kde koupíte
Na těchto místech
časopis 100% najdete!
e!

www.bankavin.cz

Praha

Vinotéka s nabídkou
800 druhů vín
nejen z Moravy
• stáčená vína
• degustace vín
• dárková balení
• vinný catering
• dodávky vín do ﬁrem

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

7vinoték v Praze a Brně

Již

Vybraná vína z Itálie

Praha

Panská 891/5, Praha 1
Náměstí Míru 820/9, Praha 2 - Vinohrady
Bohuslava ze Švamberka 790/2, Praha 4 - Nusle

Karla Engliše 3211/3, Praha 5 - Smíchov
Wuchterlova 18, Praha 6 - Dejvice
Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

Brno
Na hlavní 512/58, Praha - Březiněves
+420 775 616 111 • info@deyakimpex.cz

www.deyakimpex.cz

Štefánikova 126/56, Brno - Královo Pole - Ponava

K dispozici kompletní sortiment
za ceny internetového obchodu.

www.global-wines.cz

Global Wines vizitka 92_5 x 47.indd 1

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

www.neoluxor.cz

27.2.2020 13:46:46

www.vinvin.cz

WbOZaY{]PZSxS\ µ ]Pcd
Y`SXx]daY{aZcÐPg
^`OdOdQ\O[`c
Tel: +420 606 788 878
Haštalská 9 / 110 00 Praha 1
www.lasartoria.cz

EXKLUZIVNÍ ZÁŽITKOVÉ
KURZY VAaENÍ
S PÁROVÁNÍM VÍN
www.kucharska.party
257 533 733

Czech business club 44x47.indd 1

Chybí Vám některé vydání
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Moravská
chuħ
v centru
Prahy

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

24.2.2020 14:37:24

?

Čechy

www.sommeliers.cz

K R Á L OV S T V Í

www.bankavin.cz

Morava

VLAŠÁKŮ

E-shop na
vinarstvivolarik.cz

Vinotéky s nabídkou cca 1.000 druhů vín
Vinný catering • Dodávky vín do ﬁrem • Degustace vín
Dárková balení • Cesty za vínem • e-shop

Slovensko

VINOTÉKA

Čejkovická 1324
691 02 Velké Bílovice
út – so 11.00 – 18.00
w w w. h a b a n s k e s k l e p y. c z

VINAěSTVÍ
JIěÍ KOPEýEK

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

Valtice, Náměstí Svobody 16
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

Vinařství Kopeček - Vinnum Bonum.indd 1

www.press.sk
i

listujte s nám

28.11.2014 20:06:40

Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz
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kaleidoskop

PĚT NEJ...

Večeře v oblacích

Nejzajímavější postupy v seznamu
POWER 100 společnosti Liv-ex
(pořadí v roce 2018 a v roce 2019)

o Kuala Lumpur, Rijádu a Singapuru se
i belgická veĜejnost doþká letos v þervnu nové verze zajímavého, znaþnČ adrenalinového a kulináĜského
projektu Dinner in the Sky.
ZjednodušenČ Ĝeþeno se jedná
o „létající restauraci“, zavČšenou ve výšce 50 metrĤ, se
stoly pro 32 hostĤ, obklopujícími otevĜenou kuchyni. Restaurace je vždy
umístČna tak, aby poskytla nevšední pohled na nejzajímavČjší þást mČsta –
v Bruselu to bude slavné Atomium z veletrhu EXPO 1958. ObČd a dvČ
veþeĜe každý den budou pĜímo na místČ pĜipravovat šéfkuchaĜi z nejznámČjších bruselských restaurací. Menu bude mít pČt chodĤ doplnČných vybranými špiþkovými víny a šampaĖským Laurent-Perrier. V záĜí si to vše
budou moci vychutnat i zájemci v Praze.

1. Super Tuscan Sassicaia (29 na 7)
2. Champagne Cristal Louis
Roederer (20 na 5)
3. Les Carmes de Haut-Brion
(105 na 61)
4. Arnoux Lachaux, VosnéeRomanée (210 na 77)
5. Ramonet, Chassagne (118 na 26)

Živá etiketa

M

ajitelka rodinné tiskárny EtiÀex
z BĜeclavi, paní Lucie HotaĜová,
tvrdí, že oni dokáží tisknout cokoliv.
Pod slĤvkem „cokoliv“ si nyní mĤžete pĜedstavit mimo jiné i novou „živou etiketu“. Když
pĜiložíte chytrý telefon k takové etiketČ, zaþnou se dít vČci: napĜíklad se ocitnete uprostĜed
vinice, potkáte se s vinaĜem, který víno vyrobil,
potČšíte se s nČjakou „vinaĜskou“ 3D animací
nebo pČknou hudbou. PĜitom je princip takové
zábavy, chcete-li ukázky toho, jak komunikovat
se zákazníky pomocí moderních technologií,
pomČrnČ jednoduchý: na poþítaþi se vytvoĜí ony
potĜebné „vČci“ a na etiketČ se vytvoĜí nČkolik
bodĤ, které aplikace v telefonu rozezná a „vdechne“ etiketČ život –
spustí konkrétní program na principu rozšíĜené reality. Ti, kdo si s oblibou chytají své
Pokémony (aplikace
a videohra Pokémon GO, Niantic,
2016), vČdí,
o þem je Ĝeþ.

P

PODIVNÉ SLŮVKO:

LEJTA
Dlouhá válcová nádoba na pĜevoz zalévací vody
þi moþĤvky, vyrobená klasickým bednáĜským zpĤsobem
ze dĜeva jehliþnanĤ

Inteligentní Albicchiere

V

ýstava spotĜební elektroniky CES 2020 v Las Vegas je nejpĜitažlivČjší, svČtovČ nejvČtší a nejdĤležitČjší pĜehlídkou jak souþasných
možností vČdy a techniky, tak i snĤ o naší budoucnosti. Jednu
z cen „Honoré CES 2020“ za inovace pro domácí spotĜebiþe získal italský
výrobce za vynález, který byl oznaþen jako „nejchytĜejší zpĤsob, jak pít
víno“. Jedná se o inteligentní „odlévaþ“ vína pĜímo z láhve nebo „smart
bagu“ , který naplní sklenici vínem v ideální teplotČ, podle vašich preferencí. Díky patentované technologii dovolí uchovat víno až 6 mČsícĤ po otevĜení. S inteligentním
rozhraním a vestavČným
displejem je možné doprovodit nalévání všemi
potĜebnými informacemi
(Amazon Echo, Google
Home atd.). Plnit nové
„smart bagy“ je pĜipraveno více než 200 vinaĜství
pĜedevším z Itálie.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

Až teprve pod ochranou závoje Panny Marie (25. března,
Zvěstování Panny Marie), každá vinice zkrátka ožije.
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Předplaťte si WINE & Degustation
Předplatné 890 Kč/rok (10x), doručení časopisu do Vaší schránky

VÝHO
VÝHODY
PRO
RO
PŘEDPLATITELE
KE KAŽDÉMU
PŘEDPLATNÉMU
BONUS 300 Kč
na kurzy Vinařského Institutu
(www.vinarskyinstitut.cz)

• získáte časopis za zvýhodněnou cenu
• získáte zdarma vstup na veletrh
WINE PRAGUE 2020
• doručíme vám časopis
WINE & Degustation až domů
• ušetříte až 33 %

KE KAŽDÉMU
PŘEDPLATNÉMU
BONUS 300 Kč
na kurzy WSET
(www.mkm.cz/kurzy-wset/wset)

Předplatné objednávejte na www.w-d.cz/e-shop/predplatne, e-mailem na adrese info@yacht.cz
nebo telefonicky na čísle +420 225 985 225.

www.w-d.cz
Také digitální verzi můžete objednat na www.w-d.cz/e-shop/predplatne

MOBIL

ONLINE
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pĜipravujeme

Z příštího čísla
Amaury Devillard
Rodina Devillard má v oblasti Bourgogne dlouhou historii. Její þlenové zasvČtili své životy burgundským vínĤm,
jejich stylu a kvalitČ. Château de Chamirey, postavené
v 18. století, je stále jejich rodinným sídlem a nabízí nádherný výhled do oblasti Côte Chalonnaise. Tato rodina
postupnČ v Burgundsku nabývala na významu i proto, že
se její þlenové rozhodli spolupracovat, rozvíjet rodinný
vinaĜský majetek a dnes se spoleþnČ starají o tĜi vlastní
vinaĜství. Amaury Devillard, který se dnes stará o rodinný
vinaĜský majetek, je velmi energický þlovČk a studnice informací o burgundských vínech. Do dubnového þísla jsme
s ním pĜipravili nesmírnČ zajímavý rozhovor.

Lednice
Obec Lednice není jenom most a hrad, mohli bychom
zavzpomínat na slova legendární písniþky. KromČ vyhlášených kulturních památek zde totiž najdete i neménČ známá a zajímavá vinaĜství. Taková, která se prezentují pĜedevším svým nezamČnitelným stylem a ¿lozo¿í, a díky
tomu jsou na tuzemské scénČ nepĜehlédnutelná. V dubnovém þísle se podíváme na jejich vína i okolní vinice.
A možná nakonec i do toho zámeckého parku cestou ze
sklepa zabloudíme.

Vydává YACHT, s.r.o.
ADRESA REDAKCE
Nedvědovo nám. 14, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 460 104, +420 244 466 683, +420 244 466 684
e-mail: info@w-d.cz
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Za velkými víny Piemonte
Koncem ledna tohoto roku probČhla již tradiþní prezentace
piemontských vín z nových roþníkĤ, Nebbiolo Prima 2020.
Vydali jsme se proto do severoitalské Alby, abychom pro
vás ochutnali stovky vín z denominací Roero, Barbaresco
a Barolo v nových aktuálních roþnících, které se letos dostanou na trh. Letos poprvé se navíc degustace nových roþníkĤ
z Piemonte konala také v New Yorku, kde byla v rámci akce
„Best palates of the world“ hodnocena tČmi nejlepšími degustátory z celého svČta. I u této degustace jsme byli osobnČ
pĜítomni. V dubnovém þísle se proto mĤžete tČšit na zážitky
z cest do Piemonte a New Yorku v rozsáhlé reportáži, a pĜedevším na tipy na špiþková vína k nákupu.

Jiří Trapek, Martin Procházka,
Ivo Dvořák

STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Roman Novotný, Jakub Přibyl,
Jan Šmíd

PŘEDPLATNÉ
SEND Předplatné s.r.o.
Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
tel.: +420 225 985 225, fax: +420 225 341 425
e-mail: yacht@send.cz, www.send.cz

ROZŠIŘUJÍ
Společnosti holdingu PNS, Press Media a

Pro všechny své členy

PŘEDPLATNÉ NA SLOVENSKU

Anonymní degustace – vůně vína
Seriál „Anonymní degustace“ bude tentokrát vČnován
vínu z pohledu vĤnČ. Co nám prozradí aroma vína o roþníku, odrĤdČ, vini¿kaci þi pĤvodu? Naše pozornost se
soustĜedí také na þistotu dané vĤnČ, která mĤže vypovídat o kvalitČ daného vzorku. NeménČ dĤležitý je aromatický pro¿l vĤnČ a jeho primární, sekundární a terciární
tóny. Správná identi¿kace tČchto vjemĤ je pro úspČšné
zvládnutí anonymní degustace þasto klíþová a patĜí k nezbytným dovednostem každého špiþkového degustátora.
PrávČ tomuto tématu bude vČnován další díl Anonymních
degustací s Ivem DvoĜákem.
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Magnet Press Slovakia, s.r.o.
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
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Lednice
Mezinárodní soutěž vín

18. - 19. 6. 2020
Mezinárodní odborná konference s tématickou degustací
Cesty k velkým vínům „Víno a terroir – význam mikrobiomu vinic“

17. 6. 2020

www.oenoforum.cz

