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Dopis šéfredaktora

op t zažíváme mimo ádn  složité období. 
D ní kolem pandemie koronaviru znovu na-
bírá na destruktivních obrátkách pro celou 
spole nost. Jako lov k, kterému byla dlou-
hou etapu života obživou kultura a um ní 
a mnoho posledních let se intenzivn  v nuje 
propagaci a komunikaci oboru vína, gastrono-
mie a všeho, co je s tím spojené, se s aktuál-
ním stavem v cí nesmi uji lehce. Ne, ur it  ze 
sebe nebudu d lat epidemiologa amatéra, tak 
jak to dnes denn  vídáme u mnoha osobností 
ve ejného života. A vždy budu souhlasit s tím, 
že lidské zdraví a lidský život má absolutní 
hodnotu a nejvyšší prioritu. Velmi siln  mi 
však vadí, že musíme být op t sv dky abso-
lutní neprofesionality našich elných p edsta-
vitel . Jejich jednání a chování je p ehlídkou 
zmatk , lží, komunika ního diletantství, ne-
korektních výrok , sociálních experiment  
a kontinuálního alibismu. S obrovskými ná-
sledky pro zdraví, vzd lanost, kulturu a eko-
nomiku spole nosti…

Na druhou stranu íkám, že lidstvo zvládlo 
epidemie mnohem horších nemocí, p ekona-
lo mnohem horší kon  ikty, krize a vyrovnalo 
se s mnohem horšími vládami i zr dnými 
v dci. A víno jako odv ký kulturní nápoj 
ruku v ruce s ním. 

eká nás složité období plné restrikcí a ome-
zení. I my jsme v asopise v posledních dnech 
zažili mnoho žádostí o úpravy, opravy a zm -
ny, p edevším v rámci komunikace akcí a plán  
vina  a dovozc . To snad jen na vysv tlenou, 
pro  se k Vám íjnové íslo dostává se zpož-
d ním, cht li jsme být maximáln  aktuální 

a p esní a nep ispívat k ší ení zmate ných in-
formací. Jak dob e, i špatn  se totiž náš obor 
s aktuální situací vyrovná, bude na nás všech. 
Z každodenní komunikace s našimi vina i 
vím, jak zápolí s ne úpln  snadným ro níkem 
a dešt m b hem sklizn . A kv li op tovnému 
omezení provozu restaurací k tomu p ibyla 
nejistota pravidelného odbytu. Tuto nejistotu 
samoz ejm  zažívají i dovozci vína, majitelé 
restaurací a bar  jsou znovu nuceni p emýš-
let, jak zachrání své podnikání.

asopis WINE & Degustation oslovuje kaž-
dý m síc velké množství lidí. Profesionál  
i privátních milovník  vína a gastronomie. 
Já bych se nyní rád obrátil práv  na privátní 
klienty vina , dovozc  i restaurací. Vzpo-
me te si na to množství hezkých chvil, kte-
ré jste zažili na degustacích, p i návšt vách 
vina , na ob dech a ve e ích v restauracích. 
Na to množství ochutnaných vzork , na milé 
pozornosti z kuchyn  i na láhev k Vaší ob-
jednávce navíc. A pokud Vám to situace do-
voluje, podpo te všechny, kte í Vám radost 
z vína i špi kové gastronomie v minulosti 
zprost edkovali. Te , hned! Zavolejte své-
mu vina i i dovozci vína a objednejte si pár 
láhví i kartón  p ímo od nich, objednejte 
si jídlo ze své oblíbené restaurace i zajd te 
k výdejnímu okénku podniku ve svém okolí. 
A pokud svého stálého vina e i dovozce vína 
nemáte, mnoho skv lých tip  najdete na ná-
sledujících stránkách.

P eji Vám pevné zdraví, pozitivní myšlení 
a p ese vše, co nás v blízké budoucnosti eká, 
také optimismus.

Milí tená i,

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

Domaine Jean Grivot, 
Échezeaux 2009

Víno, které jsem ochutnal dílem naprosté 
náhody b hem sch zky, která mi ud lala 
velkou radost. Jist  jste na našich stránkách 
zaznamenali komunikaci špi kové eské 
sklárny KV TNÁ 1794. Byl jsem pozván 
na  nální degustaci z nových sklenic, kte-
rými se završily dv  ady mistrovského 
skla pro víno. Degustace prob hla úsp šn , 

sklenky fungovaly na výbornou a to byl 
d vod k oslav . A tak se jeden z manager  
spole nosti rozhodl ke zcela spontánní ob-
jednávce s tím, že by si na úsp ch rád p ipil 
naprosto mimo ádným burgundským vínem. 
Za necelou hodinu nám tak na stole stálo 
i Échezeaux 2009 od Domaine Jean Grivot.

Víno bylo krásn  vyzrálé, s typickou rubíno-
vou barvou, cihlovými odlesky a vysokou 
viskozitou. V n  nabízela vše, co od této 

špi kové apelace pro Pinot Noir o ekává-
te. Ko en né sv dné aroma erných t ešní, 
ostružin, léko ice a k že, sou asn  však 
nádhern  isté a velmi elegantní. Chu  je 
kombinací  nesy a mohutnosti, stále v sob  
ukrývá mnoho primárních ovocných tón , 
ale krásn  se rozvíjí i sekundární a terciární 
tóny kou e, ko ení, k že a podhoubí. Vel-
mi dlouhý záv r a pevná struktura slibuje 
tomuto vínu velkou budoucnost po mnoho 
dalších let.
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Turistická sezóna na jižní Moravě

Na jižní Morav  jsem b hem léta po-
býval pom rn  asto a strávil jsem tu 
hodn  asu, ale bylo to vždy pracov-

n . Možná i proto, že jsem nebyl v dovolen-
kovém módu a že nejsem ani místní, mohl 
jsem pozorovat d ní na jižní Morav  o ima 
nezú astn ného lov ka a mohl jsem si ud -
lat obrázek o tom, jaká byla turistická sezóna 
na jihu Moravy. Díky covidu a apelaci na-
šich vrcholných politik  na podporu domácí 
ekonomiky se mnoho turist  rozhodlo z -
stat v esku a dovolenou strávit cestováním 
po hradech, zámcích, horách, ale velmi asto 
i po vyhlášených vina ských obcích Moravy. 

Krom  toho, že se na Morav  sešla snad 
polovina populace R v r zných v kových 
kategoriích, skoro všichni s sebou m li ješt  
kolo, a to nej ast ji s elektrickým pohonem. 
Vím, že se íká, že jízda na kole se nezapo-
míná, ale to, že se n kdo nau í jezdit na kole, 
neznamená, že respektuje dopravní p edpi-
sy i pravidla slušného chování nebo že má 
elementární pud sebezáchovy. Pohybovat se 
po jižní Morav  v letní cyklistické sezón  
byl letos opravdu adrenalinový zážitek, a  už 
za volantem, i p šky. N kolikrát jsem zažil 
dokonale fungující stádový efekt. Vedoucí 
pelotonu cyklist  k ižuje frekventovanou 
hlavní silnici a celá skupina se vydá za ním 
bez ohledu na to, že z protism ru se blíží ty-
icetitunový kamion, který má co d lat, aby 

dobrzdil p ejížd jící chvost pelotonu. Zatím-
co idi  kamionu m l o i až na p edním skle, 
cyklisté své o i jen lehce p iv eli a v klidu 
dokon ili dopravní p estupek… 

V n kterých moravských obcích zavedli 
i zajímavé dopravní zna ení na chodnících, 
kde byla snad každých padesát metr  zna ka 
s p eškrtnutým bicyklem. Ani tento pom rn  
signi  kantní gra  cký symbol však neodradil 
n které elektro cykloturisty od jízdy pom r-
n  vysokou rychlostí v místech, která jsou 
ur ena pouze p ším. 

Další zajímavou skupinou turist  byli mi-
lovníci a „milovníci“ vína. Sed li jsme 
na zahrádce vinotéky a p išel postarší pár 
milých lidí, kte í pozdravili, posadili se a ne-
chali si doporu it typická vína z typických 
odr d a za každé víno pod kovali a byli 
moc spokojení a ve er si vyložen  užívali. 
Po chvíli však dorazil pom rn  hlu ný pán 
a bez pozdravu rovnou pálil: „Máte slívané 
víno?“ Obsluha i my jsme nechápav  po-
hlédli na pána v cyklistickém dresu, který 
byl tak o dv  konfek ní velikosti menší, než 
aby mu zakryl dob e živený pupí ek. „Ptal 
jsem se, jestli máte slívané víno,“ netrp liv  
zopakoval sv j dotaz. Chvilku nám to trva-
lo, ale pak nám to došlo, pán cht l stá ené, 
sudové víno. Když jsem pozd ji mluvil 
s obsluhujícím, mimochodem studentem vi-
na ské školy, tak mi neš astn  p iznal, že je 
to každodenní realita. N kte í zákazníci se 
ani neobt žovali s vykáním a p ímo dikto-
vali: „P ines sladké a ‚kyseliska‘ si nechej, 
ty rovnou p eskakujeme!“

Bohužel, svým „nedovolenkovým“ módem 
jsem vnímal i v ci, které bych jako „dovo-
lenká “ možná p ehlédl. Nap íklad vy erpání 
obsluhy v r zných stravovacích za ízeních, 
kdy n kte í reagovali rezignovan  a apaticky, 
nebo naopak zcela nep im en . Zažil jsem 
bohužel íšníka, který evidentn  v podna-
pilém stavu vynadal host m za to, že cht li 

platit kreditní kartou. Bylo mi trochu smut-
no i z cen za ubytování, které se v n kterých 
ubytovacích za ízeních zvedly i o sto procent 
oproti sazbám mimo sezónu. Bohužel n kdy 
ruku v ruce s navýšením cen poklesla úrove  
poskytovaných služeb, protože personál ne-
stíhal, a tak jsem m l t eba dva dny hotelový 
pokoj bez úklidu a nutn  jsem si pokládal 
otázku: „Za co vlastn  platím?“ 

Já sám se cítím jako patriot a jsem rád, že 
to tak vnímají i další, kte í vyslechli volání 
po podpo e eské ekonomiky, ale zárove  
si musím p ipomínat scénu z  lmu erní 
baroni:

Poru ík Hamá ek: „Svobodník Halík, 
takhle by to dál nešlo. Já rozumím tý vaší 
náro nosti, že jo? Já rozumím, že chcete 
ješt  po sm n  zocelovat mužstvo bojovým 
výcvikem, já rozumím, že ste pochopil slo-
va soudruha ministra, že naši lidov  demo-
kratickou armádu nebudujeme pro srandu 
králík m, to já všechno beru, Halík, ale v c 
má z marxistickýho hlediska ješt  druhou 
stránku! A tou je pln ní pracovních povin-
ností voják  naší ety! Chlape, uv domte si, 
že když po tom vašem výcviku budou dru-
hej den padat na huby, že pln ní plánu pude 
kam? ... No pude do prdele! A jak jist  víte, 
i my podle pln ní plánu budeme brát jaký 
prémie? Kurva nižší! Nižší! Nižší!!! Halík, 
politicky, myslete politicky, Halík!”

P.S. Vážení, já rozumím, že jste pochopi-
li slova pana ministra, že chcete pomáhat 
naší ekonomice, ale v c má z marketingo-
vého hlediska ješt  druhou stránku. A tou 
je dodržování základních pravidel, a  se 
jedná o turistu, i pracovníka ve službách. 
Uv domme si, že když nebudeme dodržo-
vat elementární zvyklosti, tak pov st jižní 
Moravy pude kam? No, pude do prdele! 
A jak jist  víte, když nebudeme hrát podle 
pravidel, p íští turistická sezóna bude jaká? 
Kurva nižší! Nižší! Nižší!!!

Domaine Les Roches Lenoir, 
Chinon 1989

Na degustaci vín z Val de Loire od spole -
nosti Rare Wine jsem se moc t šil. Mám 
tento region velmi rád a kvalita n kterých 
vín snese srovnání se slovutnými víny 

z Bordeaux. O ekávání bylo vysoké, ale 
realita p ed ila i ty nejdivo ejší sny. Ne-
smírn  zajímavým p ekvapením pak pro 
mne bylo ervené víno z apelace Chinon. 
Ve svém v ku m lo víno nárok na již pa-
trný sediment, cihlov  ervenou barvu 
a vynikající viskozitu. Aristokraticky na-

zrálá v n  s delikátním tónem makové-
ho kolá ku, povidel, erstvých bylinek, 
gra  tu a zava ených peckovin. Chu  byla 
neoby ejn  vyzrálá, koncentrovaná, š av-
natá, s elegantní vyvážeností. Nekone n  
dlouhá dochu , která p ipomínala toto mi-
mo ádné, elegantn  vyzrálé víno.

Ivo Dvořák
Viceprezident 

Asociace sommelierů ČR

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

z domova
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Dne 29. listopadu 2020 se v Brn  
uskute ní setkání a slavnost le-
n  Evropského ádu rytí  vína. 

Tuto rytí skou akci organizuje Kom-
turát Brno, jedna ze t í  organiza ních 
složek ádu na území eské republiky. 
Rytí ská slavnost se v Brn  tento rok 
uskute ní již po páté. Sou ástí setkání 
rytí  vína bude i tradi ní slavnostní 
pr vod centrem adventního Brna, ve-
dený svatým Ji ím na koni, tentokrát 
do Kostela svatého Michaela archand -
la na Dominikánském nám stí. Zde se 
bude konat slavnostní rytí ský ob ad, 
p i kterém budou do ádu p ijímáni noví 
lenové a sou asn  i povyšováni stáva-

jící lenové ádu do vyšších ádových 
hodností. Rovn ž bude b hem toho-
to ob adu povýšen Komturát Brno 
do regionálního stupn  Legát Brno. 
Následný spole enský ve er se bude 
konat v Hotelu International na Huso-
v  ulici. Sou ástí ve era bude degu-
stace špi kových moravských i es-
kých vín a bohatý kulturní program. 
V rámci rytí ské slavnosti se uskute -
ní i letos charitativní sbírka, tentokrát 
pro Oblastní charitu Tišnov, složku 
Diecézní charity Brno, která posky-
tuje služby lidem sociáln  a zdravot-
n  znevýhodn ným nebo ohroženým 
sociálním vylou ením.

Rytířská slavnost se na podzim 
uskuteční v Brně

ORDO EQUESTRIS 
VINI EUROPAE

ÁD EVROPSKÝCH RYTÍ  VÍNA
Konzulát eská republika
„in honorem dei et in honorem vini“

Evropský ád rytí  vína (Ordo Equestris Vini Europae, OEVE) byl založen roku 1984 a navazuje 
na tradice ádu sv. Ji í z roku 1333. Zakladateli ádu byli Alfred Rákóczi de Tombor-Tintera a Otto von 
Habsburg, kte í vyšli z názoru, že identita Evropy se vytvo ila p edevším pod vlivem vína, a má proto 
p irozené právo na vlastní ád rytí  vína. Evropský ád rytí  vína je vznešené p ísežné spole enství, 
které si dalo za cíl ctít víno a kulturu vína, k es anské tradice, p átelství, evropanství, podporovat v du, 
kulturu a charitativní projekty. lenové ádu se hlásí ke všem ctnostem a odpov dnosti ušlechtilého 
rytí e, které zavazují k noblesnímu jednání, p edevším ve smyslu hesla: „Více dávat, než brát“.

S rytí ským pozdravem
IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

Za Komturát Brno: Za Konzulát R:
Eques Vojt ch Bartoš Prokonzul Eques Petr Marcin ák
Eques Petr Havliš Prokonzul Eques Zden k Ohništ

006-12_Aktuality domaci_kor.indd   7 15.10.2020   0:11:31
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Samá pozitiva

Tak n jak jsem si ekl, že sou asná 
doba jednozna n  volá po pozitiv-
ním p ístupu a n jakém pozitivním 

lánku. Najít to téma opravdu nebylo snad-
né, ale p eci jen jsem jedno našel. Ona to 
bude spíše taková zm  r zných témat, aby 
toho pozitivna bylo pro všechny dostatek. 
Poj me tedy na to…

Z vina ského pohledu se to nabízí. V t-
šina vina ských oblastí hlásí rok s velmi 
dobrou kvantitou i dobrou kvalitou, tudíž 
po n kolika letech, kdy byla produkce 
z r zných d vod  nižší, bude dostatek 
vína. A dostatek dobrého vína, a to se p e-
ci jako pozitivum po ítá.

Na druhou stranu, z pohledu vínomilce 
a ekonomické stránky nemusíme zoufat. 
V tšinou dobrý rok znamená zdražení, 
ale tentokráte to m že být jinak. Vina i 
prominou, ale jak se u nás praví: Nešt stí 

jednoho, radost druhého… A pokud se te-
me vyšší produkci a letošní, nižší prodeje, 
navíc i v tší skladové zásoby u n kterých 
z nich, dojdeme k tomu, že by t eba ceny 
n kterých vín mohly spíše lehce klesnout. 
A to je p eci výrazné pozitivum. Ano, stát se 
to nemusí, ale to se dozvíme až v roce 2021 
a pozd ji, takže nám pro sou asný moment 
zbývá jen ten pozitivní pocit, že ím více 
vypijeme, tím více ušet íme…

Mám také pozitivní, tak trochu reklamní 
pohled. Po n kolika m sících, kdy jsme 
byli uzav eni v prostorách bez možnosti vy-
cházek, a také po m sí ním soužití s komu-
nou „cizích“ chlap  jsme kone n  svobod-
ní a m žeme se nadechnout. Jen abych to 
up esnil, já nemluvím o žádné situaci zp -
sobené virem. Mluvím o tom, že jsme po t i 
m síce hodnotili stovky až tisíce vín, aby 
i letos mohla vyjít naše kniha Nejlepší vína 

eské republiky – Pr vodce, tentokráte, 
2020–2021. Takže jsme tomu s Michalem, 
Ivem, Richardem, Romanem a Václavem 
v novali hromadu úsilí a snahy, abychom 
udrželi la ku kvality. A na záv r nás to stálo 
i trochu slz. Ale v bec ne proto, že nás tam 
Michal despoticky držel v okovech o chle-
bu a vod . A vínu tedy ješt …

Ne, te  vážn . I letos jsme byli spravedliví, 
jak nejvíc to jde, a po ítám, že i letos tedy 
vyvoláme spoustu emocí nejen u konzu-
ment , ale i u vina . Avšak to k tomu pat í. 
Pro nás bylo pozitivum už to mít možnost 
seznámit se s velkou ástí naší produkce 
a vid t, že se vina ství v R stále sune kva-
litativn  nahoru. A pro nás, ale hlavn  pro 

vás je pozitivum, že se m žete t šit na nové 
vydání se spoustou nových vina ských tvá-
í, nov  objevených vycházejících hv zd 

a celkov  na spoustu tip  na skv lá vína.

Pak mám i eticko-spole enské poziti-
vum. Víte, jak se v sou asnosti zavírají 
bary o p lnoci, nyní v deset a podobn ... 
A taky jste jist  slyšeli, že „gentleman 
nepije p ed polednem“. Ejhle, bejvávalo. 
To platilo v dob , kdy bary jely do rána. 
Takže vše se m ní a v sou asné dob  se 
gentlemanská hodina posouvá k deváté 
ráno. Snídan  v kombinaci míchaných 
vají ek a bublin te  bude žádoucí a my, 
co vstáváme se skleni kou vína, již tedy 
nebudeme odsouváni na okraj spole nosti 
jako odstrašující p ípad alkoholismu. Bu-
deme sou ástí spole nosti a lépe se integ-
rujeme. A to je pro nás velké pozitivum. 
Teda vy ur it  se sklenkou vína nevstá-
váte a problém s pitím nemáte. Já vlastn  
taky ne. Ale mám kamaráda, který ano, 
a vy možná také a t m to pom že, a to je 
taky pozitivum…

Je to prost  jako s tou notoricky známou 
poloplnou a poloprázdnou skleni kou. Zá-
leží na úhlu pohledu. Ale já si netradi n  
dovolím malou radu na záv r. Net eba ešit, 
zdali je to se skleni kou tak i onak. Je t eba 
ji prost  dopít a eventuáln  si nalít další, tak 
abychom t m pozitivním vjem m trochu 
usnadnili se ukázat.

P.S. lánek není ur en pro blanické rytí e. 
Ti to evidentn  zatím vše vidí pozitivn  
i bez lánku a net eba je v tom utvrzovat…

Jakub Přibyl
Čtyřnásobný nejlepší sommelier ČR, 
držitel titulu Advanced Sommelier, 

Court of Master Sommeliers, 
semifi nalista Mistrovství Evropy 

sommelierů 2017

z domova

Giorgio Cecchetto, 
Gelsaia Piave Malanotte DOCG, 
Veneto, 2016, Itálie

Zajímavá vína nemusí být rovnou ta nej-
dražší na sv t . A to je p esn  p ípad to-
hoto vína. Dostal jsem ho na slepé degu-
staci a hned od prvního momentu jsem 
si byl jist, že je to velké víno. Po chvilce 
hloubání jsem si byl jist i tím, že je to 

Amarone. Ale ouha. Víno sice z Veneta 
pochází, ale je z apelace Piave Male-
notte DOCG. Na mou obranu, vína jsou 
d laná stejnou technologií jako slavn j-
ší skorosoused Amarone, jen základní 
odr dou je zde Raboso. Každopádn  
i toto víno oplývalo mohutným a ele-
gantním aroma, v n mž p evládaly tóny 
sušených švestek a ostružin, s dotekem 
karamelu, starého balzamikového octa 

a kou e. V chuti bylo víno komplexní 
a lehce nasládlé a p ipomínalo bor vko-
vý džem, zralé moruše a t ešn  a ho kou 
okoládu. Dochu  byla velmi dlouhá, 

p íjemn  ko enitá, harmonická a p í-
jemn  h ejivá. Prost  krásné vinné p e-
kvapení z vina sky obrovského Veneta. 
No, a pokud bych vzal v potaz i pom r 
kvalita x cena, tak se nejedno Amarone 
nervózn  orosí…

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

006-12_Aktuality domaci_kor.indd   8 15.10.2020   0:11:37
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Na trhu BIO vín a sýr  se v sobotu 
26. zá í 2020 v Mikulov  p ed-
stavilo to nejlepší z eské biopro-

dukce za rok 2020. Na historicky prvním 
ro níku Festivalu BIO vín a sýr  se p ed-
stavili p ední eští biovina i, erství vít zo-
vé sout že eská biopotravina roku 2020, 
jejíž výsledky byly vyhlášeny za átkem 
m síce zá í. Na trhu byl p edstaven široké 
ve ejnosti vít z kategorie biovína v sout ži 
Biopotravina roku 2020 – Ryzlink rýnský 
2017, pozdní sb r, z vini ní trati Jan v vrch 
z Víno Marcin ák, v etn  dalších biovín 
ocen ných zlatou medailí, v duchu podpo-
ry zdravého životního stylu, umírn ného 
konzumování vína, zejména v rámci gast-
ronomie. Celkov  bylo na slavnosti prezen-
továno na dvacet tuzemských biovín, která 
doplnily kravské, kozí i ov í sýry z ekofa-
rem z r zných kout  eské republiky. 

Akce prob hla s podporou Vina ského 
fondu R. 

V Mikulově proběhl historicky první 
festival BIO vín a sýrů

Petr Marcin ák zvít zil v kategorii biovíno.

www.kvetna1794.cz info@kvetna1794.cz

Inzerce
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z  domovaze zahrani íze  zahrani íze  zahrani í

AKCE 495 Kč

Vinoteka Praha.indd   1 16.7.2018   9:25:06
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Na jednotlivé akce Sonber-
ského (ne)vinného kultur-
ního léta a festivalu Hud-

ba na vinicích se p ijelo podívat 
kolem 4 000 lidí. Takovou návšt v-
nost na SONBERKU ješt  nikdy ne-
zažili a už te  plánují další ro ník.

„Máme ohromnou radost z toho, jak 
r znorodé zážitky jsme letos lidem 
mohli nabídnout. My totiž ani tolik 
nerozeznáváme mezi tím, jestli p ije-
de na koncert 500 lidí, nebo pár de-
sítek, protože víme, že každý z nich 
si užije návšt vník trochu jiného typu 
a s jinými zálibami, a my tak m -
žeme vylepšit den r zným lidem,“ 
vysv tluje marketingová a obchodní 
editelka vina ství, Dáša Fialová, kte-

rá m la organizaci jednotlivých akcí 
na starost.

Konalo se jich nakonec celkem de-
v t, na SONBERK p ijel nap íklad 
David Koller, Tomáš Klus, Anna K., 
Poká , Ivan Hlas, Mig 21, Thom 
Artway nebo oblíbený Jarda Dušek. 

ást ve er  se d la pod hlavi kou 
SONBERKU a ást zajiš ovali str j-
ci projektu Hudba na vinicích – no-
vého formátu, který vznikl v d sled-
ku pandemie koronaviru a umožnil 
um lc m vystupovat v krásných 
eských vina stvích pro menší po ty 

lidí, aby se jim vynahradila zrušená 
letní festivalová sezona.

Co je pro n koho menší koncert, to je 
nap íklad pro SONBERK velká záleži-
tost, kterou není lehké v b žném po tu 
zam stnanc  zorganizovat. „Byla to 
pro nás velká výzva, ale ukázalo se, 
že za léta, kdy po ádáme naše vlastní 
kulturní léto, jsme se hodn  nau ili. 
Všechno prob hlo, jak má. A fanoušci 
kultury a dobrého vína odjížd li nadše-
ni,“ uzavírá Dáša Fialová.

Na SONBERKU v Popicích je stejn  
jako jinde na Morav  vinobraní v pl-
ném proudu. Letošní ro ník je typický 
vyššími kyselinami, v tomto vina ství 
ale tradi n  nemívají problém s cuker-
natostí. Sauvignon, Chardonnay i Pála-
va už jsou dávno nad limitem pozdního 
sb ru, zatímco se sbírá a plní lis, ást 
úrody jde také pod typicky vlnitou st e-
chu, kde budou hrozny odr dy Pálava 
ležet ješt  n kolik m síc , aby z nich 
asem vylisovali extra sladký mošt, 

který následn  prokváší na slámové 
víno. Radost však nyní Sonberským 
nep ináší jen zdravé hrozny mí í-
cí do sklepa, ale také letošní úsp ch 
na velké mezinárodní sout ži Decanter 
World Wine Awards, kde se letos hod-
notilo p es 16 tisíc vzork  a SONBER-
KU se poda ilo získat všechny kovy – 
dokonce platinu a 97 bod  za Ries-
ling 2017 Noble rot, zlato a 95 bod  
za Riesling 2017 VOC a k nim ješt  
st íbro a 2 bronzy. Na SONBERKU 
tedy budou slavit úsp šnou sezónu. 

Na SONBERKU završili 5. ročník 
kulturního léta a slaví 
mezinárodní úspěch

006-12_Aktuality domaci_kor.indd   10 15.10.2020   0:11:50
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Poslední víkend v zá í 
se uskute nil nultý ro -
ník vina ského festiva-

lu Vina i na Šantovce. Hojná 
ú ast potvrdila mimo ádný 
zájem Hanák  o kvalitní mo-
ravská vína. Atmosféra již-
ní Moravy byla umocn na 
cimbálovou muzikou. Fes-
tival „Vina i na Šantovce“ 
tak bude mít díky tomuto 
úsp chu brzké pokra ování, 
nebo  organizáto i již v lis-
topadu chystají pokra ování 
s podtitulem „svatomartin-
ský speciál“. Návšt vníci se 
tak budou moci t šit na so-
mmelierské workshopy, tra-
di ní husu s degustací vína 
od p edních eských vina , 
vina ské stánky a cimbálové 
písn . 

Více informací najdete na 
www.galeriesantovka.cz.

Olomouc přivítala vinaře na Šantovce

OBJEVTE KRÁSU ŽIVOTA
V SRDCI MIKULOVA.

vinařství — restaurace — apartmány — radost

www.si lova.wine

Vino Silova 190x125.indd   1 25.8.2020   10:27:15

Inzerce
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z  domova

V posledním ísle jsme vám 
p inesli rozhovor o vizi jedné 
z našich nejstarších skláren, 

vyráb jící ru n  foukané nápojové 
sklo pod zna kou KV TNÁ 1794. 
Sklenice z této sklárny sklízí aktuáln  
velmi pozitivní ohlasy nejen mezi od-
borníky na víno u nás, ale i v zahrani í.

V minulém rozhovoru s Luborem Cer-
vou a Ond ejem Jelínkem, podnikateli 
stojícími za touto sklárnou, jsme mlu-
vili o spolupráci na vývoji vinného skla 
s celou adou odborník  z ad vina , 
sommelier  a designér . Tento asov  
náro ný proces nyní p inesl své ovoce 
ve form  dvou kompletn   nalizova-
ných profesionálních ad AURIGA 
a TELESTO. V t chto dvou produk-
tových kolekcích nabízí KV TNÁ 
1794 zákazník m elegantní sklenice, 
které spl ují ta nejnáro n jší kritéria 
pro odborníky, a díky tomu nadchnou 
i každého milovníka vína. Konkrétní 
sklenice vytvo ené speciáln  pro r zné 
odr dy vína m žete vid t na stránkách 
www.kvetna1794.cz.

V rámci vize p iblížení eské ru ní 
výroby vinného skla a zna ky KV T-
NÁ 1794 milovník m vína a široké 
ve ejnosti vytvo ili sklá i ve spolu-
práci s Ladislavem Špa kem zábavn -
-edukativní seriál na téma víno, sklo, 
etiketa. Ladislav Špa ek, nejznám jší 
odborník na etiketu ve st ední Evro-
p , se tak v rámci natá ení podíval 
do výroby mezi mistry sklá e, navští-

vil také showroom v Praze a zú astnil 
se degustace v nádherném prost edí 
zámku Chateau Herálec. Výsledkem 
je miniseriál, jehož cílem je rozší it 
pov domí o d ležitosti volby správ-
ného skla ke konkrétnímu vínu spo-
lu s etiketou stolování, vše v rámci 
erudovaného rozhovoru Ladislava 
Špa ka jako tvá e zna ky KV TNÁ 
1794 s Otakarem Žoudlíkem, jedním 
z p edních sommelier  a ambasador  
zna ky. Celý seriál bude uveden b -
hem íjna letošního roku.

I p es nelehkou dobu v souvislos-
ti s covid opat eními se ve sklárn  
KV TNÁ 1794 rozhodli pokra o-
vat v praktickém seznamování všech 
milovník  vína s jejich prémiovým 
sklem formou online degustací, kde si 
každý m že vyzkoušet konkrétní sklo 
s vybranými víny. Práv  takovou spe-
cializovanou degustaci nyní vytvo ili 
ve spolupráci s Fine Labels, dovozcem 
exkluzivního alkoholu. První online 
degustace prob hne 30. 10. 2020 
a práv  v rámci této online akce budou 
mít milovníci vína možnost ochut-
nat výborná vína ze skla KV TNÁ 
1794 ve svém domácím prost edí, 
a to vše s živými vstupy Ladislava 
Špa ka a vina  z oblasti Bordeaux 
a Champagne. Celým ve erem bude 
provázet Tereza Franc, zakladatelka 
Fine Labels, a Otakar Žoudlík, am-
basador zna ky KV TNÁ 1794. Veš-
keré informace o této akci najdete na 
https://kvetna1794.cz/online-degustace.

Sklo se značkou KVĚTNÁ 1794 
má pozitivní ohlasy u nás 
i v zahraničí

z domovaze zahrani íze  zahrani íze  zahrani í
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pozvánky

Sout ž o nejlepšího sommeliera eské republiky, BOHEMIA SEKT Trophée, byla p -
vodn  naplánována v termínu 22. íjna 2020. V návaznosti na vládní opat ení však neby-
lo možné tuto akci v daném termínu uskute nit, stanoveny tak byly nové termíny akce. 

V pátek 11. prosince se tedy uskute ní již 23. ro ník mistrovství eské republiky somme-
lier  – BOHEMIA SEKT Trophée – Sommelier roku 2020 v kategorii PROFESSIONAL, 
letos poprvé v prostorách MAKRO Akademie v Praze. Kategorie PROFESSIONAL je 
ur ená zkušeným profesionál m v oboru, kte í p edvedou své teoretické i praktické do-
vednosti. ekají na n  atraktivní disciplíny, nap íklad slepá degustace, servis sektu i vína. 
Vít z získá prestižní titul Sommelier roku 2020, putovní pohár ze sklárny Moser, symbol sommelier  tastevin,  nan ní odm -
nu a dary od partner  akce. Zájemci se mohou zdarma p ihlásit do 1. prosince, a to na www.trophee.cz. Sout ž pomáhá sbírat 
zkušenosti a zviditelnit i mladé talenty. Pro n  je p ipravena kategorie TALENT, jejíž  nále prob hne 18. listopadu rovn ž 
v MAKRO Akademii v Praze. P ihlášky lze podávat do 9. listopadu. Ú ast v sout ži i workshop je zdarma. Po adatelem je 
Asociace sommelier  R. Hlavním partnerem je spole nost BOHEMIA SEKT. Dalšími partnery jsou spole nost MAKRO, 
Pulltex a Korunní. Akce se koná za podpory Vina ského fondu R. 

BOHEMIA SEKT Trophée – Sommelier roku 2020: 11. prosince 2020

Objednávejte na www.w-d.cz

• NEJLEPŠÍ TUZEMSKÁ VINAŘSTVÍ A JEJICH VÍNA

•  NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ NABÍDKA MOŽNOSTÍ 
VINAŘSKÉ TURISTIKY

•  CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ PRO VŠECHNY 
PROFESIONÁLY I MILOVNÍKY VÍNA

• SEDMÉ VYDÁNÍ

Nejlepší vína České republiky
Průvodce 2020-2021

2 0 2 0 - 2021

22222 00000000 222222222 000000000000 ----- 2222222222222220000000022222211111

PR
ÁV

 V  PRODEJI

Nové vydání

Pruvodce 190x171_2020 prave v prodeji.indd   1 9.10.2020   15:37:13

013_Pozvanky.indd   13 12.10.2020   17:55:23



14 |  WINE & Degustat ion

ze  zahrani í

Až do 30. íjna je možné 
p ihlásit se do sout že, 
kterou vypsala Primum 

Familiae Vini (PFV) – výjime -
ná spole nost lidí, jejíž význam 
v oboru vina ství v mnohém 
p ipomíná roli evropských pa-
novnických dvor . PFV se zvi-
ditelnila ve sv t  vína roku 1993 
a postupn  bylo do tohoto exklu-
zivního spole enství p ijato, jak 
dovoluje statut PFV, 12 slavných 
vina ských dom . P i vý tu t ch-
to jmen je z ejmé, v em spo ívá 
lenství v PFV – všechna jména 

p edstavují nejen nádherné vino-
hrady a vinice v nejlepších vina -
ských polohách sv ta, úchvatná 
sklepní hospodá ství, dokonale 
spojující špi kové technologie 
se zkušenostmi p edcházejících 
generací, ale stejn  d ležité sou-
žití s krajinou, kde se jejich vína 
rodí. Také proto PFV oznámilo pravi-
delnou ro ní cenu „Family Is Sustaina-
bility“. Ocen ní 100 000 eur je ur eno 
rodinné spole nosti v jakékoli oblasti 
podnikání, která m že p edstavit no-
vou iniciativu nebo projekt zam ené 
na udržitelnost, inovaci, dokonalé e-
meslné zpracování a úsp šné p edání 
odpov dnosti a závazku z jedné gene-
race na druhou.

Cenou je samoz ejm  velmi p íjemná 
ástka pen z, ale výjime ná je zejména 

p íležitost pro vít ze seznámit se se vše-
mi dvanácti rodinami PFV a navzájem 
si p edat vlastní zkušenosti. Marc Pe-
rrin, sou asný prezident PFV, k vyhlá-
šení ceny uvedl: „My všichni v íme, 
že rodinné spole nosti jsou základem 
regionálních a národních ekonomik. 
Nejlepší rodinné podniky mají hluboký 
závazek k udržitelnému rozvoji a ži-
votnímu prost edí. Rodinné spole nosti 
by m ly zosob ovat nejlepší hodno-
ty sociální odpov dnosti a laskav jší 
lidskou tvá  v dob , kdy globalizace 

a pon kud depresivní uniformita 
stále více p evládají.“ V komisi, 
která bude rozhodovat o vít zi 
tohoto velmi záslužného projek-
tu, budou vždy zástupci jednotli-
vých rodin. Samotný vý et jejich 
jmen je obdivuhodnou ástí his-
torie sv tového vina ství: Egon 
Müller – Egon Müller Schar-
zhof, N mecko (založeno 1797), 
Albiera Antinori – Marchesi 
Antinori, Itálie (založeno 1385), 
lucemburský princ Robert – Do-
maine Clarence Dillon, Francie 
(založeno 1935), Priscilla Incisa 
della Rocchetta – Tenuta San 
Guido, Itálie (založeno 1840), 
Marc Perrin – Famille Perrin, 
Francie (založeno 1909), Fédé-
ric Drouhin – Maison Joseph 
Drouhin, Francie (založeno 
1880), Jean-Frédéric Hugel – 
Famille Hugel, Francie (založe-

no 1639), Miguel Torres Maczassek – 
Familia Torres, Špan lsko (založeno 
1870), Paul Symington – rodinné stat-
ky v Symingtonu, Portugalsko (založe-
no 1882), Pablo Alvarez – Vega Sicilia, 
Špan lsko (založeno 1864), Philippe 
Sereys de Rothschild – baron Phili-
ppe de Rothschild, Francie (založeno 
1853), Hubert de Billy – Champagne 
Pol Roger, Francie (založeno 1849). 
Seznam prvních p ti nejúsp šn jších 
bude zve ejn n v lednu 2021, vít z pak 
bude vyhlášen v b eznu 2021.

Primum Familiae Vini – Family Is Sustainability

E-shop vinařství na
www.vinarstvivolarik.cz

Doprava zdarma
nad 2 500 Kč

Dárek k objednávce

K R Á L O V S T V Í V L A Š Á K Ů

Vína s logemvaší firmy
Vánoční dárkypro vaše blízké
Vínoprováš sváteční stůl

Dárkovábalení s vinnýmdžemem,
sýrem i čokoládou

Kolekcemedailovýchvín Vinař roku
2011,2014 a 2018

Inzerce
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Sonberk je nejúspěšnějším 
českým vinařstvím 

Decanter World Wine 
Awards 2020

www.sonberk.cz

Riesling 2017 Noble rot
výběr z hroznů

Riesling 2017
V. O. C.

Sémillon / Sauvignon 
2016

pozdní sběr

Riesling 2018
V. O. C.

Chardonnay & Pinot Gris 
2017

pozdní sběr
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Holandská obuvnická spole -
nost Mercer Amsterdam na-
bídne ve spolupráci s italskou 

spole ností Vegea již koncem tohoto 
roku v kolekci „jaro/léto 2021“ uni-
kátní „veganské boty z vinné k že“. 
Lisováním vinných hrozn  vznikají 
matoliny, které obsahují zbytky se-
men, t apin a zna ný podíl slupek 
a d en  bobulí. Ty je možné dále de-
stilovat (italská grappa, slovenská 
terkelice, ma arská törkölypálinka, 
francouzský marc du Jura atd.) nebo 
použít jako hodnotné hnojivo. O „dru-
háku“ rad ji nemluvit. 

Se zajímavým nápadem na další vy-
užití matolin p išla italská  rma Ve-
gea: na veletrhu v Milán  p edvedla 
v roce 2016 patentov  chrán nou 
„vinnou k ži“, která jako opravdová 
k že vypadá a má i všechny pot eb-
né vlastnosti – je m kká, stabilní, lze 
ji recyklovat a samoz ejm  je 100% 
„udržitelná“. Podle odborník  Vegea 
je možné p i sou asné ro ní výrob  
26 miliard litr  vína získat odhadem 
7 miliard kilogram  hroznových vý-
lisk  a z nich pak 3 miliardy tvere -
ních metr  „vinné k že“. 

To je opravdu dost materiálu a záro-
ve  p esv d ivý d vod k tomu, aby 
se t mito závratnými ísly n kdo za-
al vážn  zabývat. Jedním z vážných 

zájemc  je holandská obuvnická 
spole nost, která se této „k že“ cho-
pila, a navíc p idala trochu dalšího 
materiálu z PET láhví a podešev EVA 
vyrobenou z mo ských as. Tak se 
zrodila kolekce Mercer Amsterdam 
W3RD Wine Pack, ocen ná PETA 
Innovation Award. Za 250 eur nebo 
290 USD získáte nejen kvalitní obuv, 
která prošla náro nými testy, co se 
tý e pohodlí, zdravotní nezávadnosti 
a trvanlivosti, ale navíc i dobrý pocit, 
že svým dílem p ispíváte k ochran  
životního prost edí. 

V Milán  byly p edstaveny i další vý-
robky z této „k že“, jako jsou r zné 
od vy, tašky, kabelky a módní dopl -
ky. Podle nadace pracovník  pro etic-
ké zacházení se zví aty PETA (The 
People for the Ethical Treatment of 
Animals Foundation) za aly i auto-
mobilky, jako jsou Buick, Chevrolet, 
Honda, Hyundai i Volkswagen, sv j 
„kožený“ luxus m nit za p ijatelnou, 
a p itom levn jší „vinnou k ži“. 

Boty z „vína“
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Templářské sklepy – trojnásobný vítěz 
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La Place de Bordeaux je jedi-
ne ný prodejní systém, ob-
chodní sí , kde se scházejí 

majitelé zámk , maklé i a obchod-
níci, aby na trh uvedli nejd leži-
t jší prvek systému – Bordeaux 
Grands Crus. Velká vína Bordeaux 
jsou prodávána obchodník m s ví-
nem a ti pak jsou pov eni jejich 
distribucí po celém sv t . La Place 
de Bordeaux má díky nejlepším 
francouzským vín m letitý a trva-
lý p ístup k nejnáro n jším trh m. 
Skupina více než 400 négocian-
t  (fr. obchodníci s vínem, kte í 
nakupují vše od hrozn  po mošt 
a vína v r zném stavu dokon ení) 
p vodn  prodávala vína vyrobená 
na zámcích levého i pravého b e-
hu Gironde, vína z Burgundska, 
od Loiry a z Provence, ale asem 
výhody nesporné „síly“ takového 
prodeje oslovily i jiné slavné vý-
robce mimo Francii. Ti opoušt jí 
vlastní prodejní sít  pro jednoho 
sv tového distributora – La Place 
de Bordeaux. Jedním z prvních 
takových prestižních vina ství byl 
Opus One, který krátce po p ipoje-
ní navýšil sv j prodej mimo USA 
z 16 % na 52 %. V posledních de-
seti letech následovaly nemén  
slavné Masseto a Sassicaia z Tos-
kánska, kalifornský Inglenook, 

Almaviva, Seña (spole ný podnik 
Eduarda Chadwicka a Roberta 
Mondaviho) a Casa Lapostolle 
Clos Apalta z Chile. Je z ejmé, 
že po et obchodník  v La Place 
de Bordeaux je velmi omezený 
a ú ast v tomto podniku lze po-
važovat za privilegium. Stejn  tak 
tomu je i s víny, která se v této síti 
nabízejí. Také proto je mnohými 
odborníky považováno uvede-
ní dvou australských vín Wynns 
Coonawarra Estate John Riddoch 
Cabernet Sauvignon a Jim Barry 
The Armagh Shiraz do nabídky 
La Place de Bordeaux za novou 
kapitolu v historii australského 
vina ství. Ob  vína jsou v Lang-
tonov  klasi  kaci hodnocena nej-
výše jako „výjime ná“. Langton’s 
Classi  cation of Australian Wine 
je nejuznávan jší klasi  ka ní sys-
tém mimo Evropu, který již v roce 
1990 sestavila auk ní spole nost 
specializovaná na víno. Majitelé 
obou vybraných australských vi-
na ství považují tento vstup za po-
tvrzení toho, že jejich vína mohou 
konkurovat t m nejlepším na sv -
t . Tom Porter, spoluzakladatel 
Australian First Growths, vše na-
víc ozna il za úžasnou p íležitost 
vypráv t jedine ný p íb h austral-
ského vína. 

La Place de Bordeaux

Sam, Peter a Tom Barryovi z australského vina ství Armagh
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The Most Admired Wine 
Brand 2020 v letošní sou-
t ži Drink International 

Award pat í argentinskému vina -
ství Catena Zapata, které v roce 
1902 založil italský imigrant Nico-
la Catena. Jen t žko bychom moh-
li uvést všechna ocen ní, která 
toto po všech stránkách výjime -
né vina ství za dlouhá léta získalo. 
V „záplav  úsp ch “ p ipome me 
alespo  projekt El Enemigo, který 
je dílem hlavního enologa vina -
ství, Alejandro Virgila, a d di ky 
vina ství, povoláním histori ky, 
Adrianny Catena. Spole n  se 
rozhodli, že ud lají víno, které 
by p edstavovalo hlubokou úctu 
k historii a tradici zem  i vína. 
Hodn  v tomto smyslu napov d l 
návrh hlavní budovy vina ství 
od mladého architekta Federica 
Márqueze, který se nechal inspiro-
vat „La Divina comedia“ – jedním 
z nejvýznamn jších d l sv tové 
literatury od Danta Alighieriho. 
Hlavní roli však hraje vinice, kte-
rou Nicolás Catena, z již t etí ge-
nerace vina , pojmenoval po své 
nejmladší dce i Adriann . Když 
našel místo, kde by novou vinici 
vysázel, íkali mu lidé znalí v ci, 
že v této výšce, v 1 457 metrech, 
nic nedozraje. Nicolás však ekl: 

„Existuje mnoho zp sob , jak ob-
jevit nový a skv lý terroir. Št stí 
hraje roli, ale št stí není nic, pokud 
nevíte, co hledáte. Pochopení toho, 
co m že p edstavovat mimo ádný 
terroir, je v dnešní dob  klimatic-
kých zm n obzvlášt  náro né.“ 

Dnes je tato vinice v podh í And 
(Gualtallary, Tupungato) snad „nej-
studovan jší“ vinicí na sv t  (Cate-
na Institute of Wine, University of 
Davis, Universidad Nacional de 
Cuyo) a zárove  také „nejúsp šn j-
ší“. Vždy  vinice dala hrozny pro 
Gran Enemigo Single Vineyard 
Gualtallary Cabernet Franc 2013 
a Adrianna Vineyard River Stones 
2016 (Malbec). Ob  vína získala 
v hodnocení Wine Advocate (Ro-
bert Parker) plných 100 bod . Je to 
první argentinské hodnocení v ta-
kové výši, navíc pro jednu vinici. 

Projekt El Enemigo je dokonalou 
ukázkou toho, co je možné doká-
zat, když máte prakticky neome-
zené prost edky, naleznete nejlepší 
vinici, pracujete s nejlepšími tech-
nologiemi a navíc do všeho dáváte 
opravdu hodn  srdce. Jist  zcela 
oprávn n  je vinice Adrianna, ležící 
tém  na úrovni naší Sn žky, nazý-
vána Grand Cru celé Jižní Ameriky.

El Enemigo
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WINKA.CZ

CHTĚLI BYSTE WINKU 
VE SVÉM PODNIKU?

ZAVOLEJTE NÁM 777 901 711

OSVĚŽUJÍCÍ CHUŤ VÍNA A BUBLINEK
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Když pravideln  sledujete zprá-
vy ze sv ta vína, tak se do-
zvídáte mnohé podivné v ci: 

nap íklad to, že stárnoucí „boomery“ 
nahrazují „miléniálové“. Tato slova 
lze zjednodušen  vysv tlit tak, že pro 
trh s víny je stále d ležit jší generace 
„elektronických dítek“ – miléniál , 
ti starší (OK, Boomer je internetový 
„mem“, který získal mezi mladými 
velkou popularitu jako zesm šn ní 
postoj  starší generace Baby Boo-
mers) pomalu odcházejí a p estávají 
být v pop edí zájmu. Je to smutné zjiš-
t ní, protože práv  ti starší jsou oprav-
dovými nositeli kultury a nejlepších 
tradic vína. Podle State of the Wine 
Industry 2020 (Silicon Valley Bank) 
odchází starší generace (baby boom), 
která ovládá více než 70 % americké-
ho p íjmu a polovinu istého jm ní 
v USA, do d chodu, n kte í i na onen 
sv t. Tím samoz ejm  klesá i spot eba 
vína na hlavu. Další generace je, co se 
tý e vína, nijak nenahrazují, pijí leda-
cos, propagují „suché“ m síce, chutná 
jim pivo, užívají konopí... 

V každém p ípad  je z ejmé, že se mno-
hé m ní. Dokladem je rostoucí po et 
tzv. m stských vina ství ve všech ze-
mích vina ského sv ta. Tato vina ství 
vyhovují usp chané dob  a umož ují 
zejména mladým a asov  vytíženým 
lidem, že za poznáním vín nemusejí 
jezdit n kam daleko mezi vinohrady 
a vše mají „p kn  u nosu“. P icházejí 
sice o mnohé zážitky, ale ty se prý dají 
prožít i na sítích. Do m stského vi-

na ství dojdete jednoduše p šky nebo 
m stskou dopravou. Provozovatelé ta-
kových vina ství navozí nasmlouvané 
hrozny a p ímo p ed zraky zájemc  
p edvedou nejmodern jší technolo-
gie a krok za krokem i celý proces 
výroby vína. To mladším generacím 
velmi vyhovuje, protože p íliš nev í 
bohatým, jsou velmi skepti tí v i ne-
pr hlednému marketingu ani se p íliš 
nestarají o to, co je uvedeno na etike-
t . V m stských vina ství se bohužel 
stírá termín terroir, který jinak nabízí 
všechno nehmotné, co hotové víno 
ukrývá. Mnohá vina ství jsou navíc 
i natolik p ív tivá, zábavná, spole en-
sky p itažlivá a po mnoha stránkách 
„mlad  atraktivní“, že víno se stává až 
druhotným zážitkem.

Snad tyto zprávy nebudou „tak horké“ 
a není t eba se obávat, že by se „mi-
léniál m“ vina i p íliš p izp sobo-
vali. „Urban Wineries“ však zejména 
ve Spojených státech, kde byla zalo-
žena PDX Urban Wineries Associa-
tion, rostou jak „houby po dešti“. Jen 
na centrálním pob eží Kalifornie to je 
20 podnik , mezi nimiž takové jako 
nap íklad The In  nite Monkey Theo-
rem získaly již zna né uznání i mezi 
kalifornskými vina i. Majitel m stské-
ho vina ství Rooftop Reds, Devin Sho-
maker, íká, že pokud jdete po cest  
v deckého p ístupu k vina ství, pak to 
nemusí být tradi ní prost edí na svahu 
v Bordeaux, ale m že to být historicky 
pr myslové, nechutné místo, jako je 
Brooklyn Navy Yard. 

Městská vinařství
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Slovo „glamping“ vznik-
lo spojením anglických 
výraz  „glamorous“ 

a „camping“. P ívlastek „gla-
morous“ lze p eložit jako 
okouzlující, úchvatný, oslnivý, 
atraktivní a práv  taková jsou 
místa, kde se glamping popr-
vé objevil. Byly to p edevším 
exotické zem  jako nap íklad 
Tanzanie, Namibie, Thajsko, 
Malajsie nebo Bali a byla to 
tak trochu „z nouze ctnost“. 
Než se glamping objevil i jinde 
ve sv t , jednalo se nejd íve o kem-
pování v nádherné p írod  za velmi 
skromných podmínek. Lety se kouzlo 
krásy (glamour) kontaktu s p írodou 
nijak neztratilo, jen podmínky se p i-
zp sobily t m, kte í si cht jí užívat 
luxusu a sou asných vymožeností. 
Glampingové objekty jsou asto p e-
pychová obydlí s obývacím prostorem, 
ložnicí, koupelnou, kuchyní a jídelnou, 
více vyhledávané jsou však stále ty 
jednodušší, úzce spojené s p írodou, 
bez elekt iny a vody. Na glamping 
nyní vsadili i v sousedním N mecku, 
kde DWI (Deutsches Weininstitut) 
v Bodenheimu slavnostn  p edsta-
vil „13 Schönsten Weinsichten 2020 
(13 nejkrásn jších pohled  na víno 
2020“) a nabídl je v rámci n mecké-
ho glampingu. Ti, kdo trochu znají 
n mecké vina ské oblasti, jist  budou 
s výb rem DWI souhlasit:

Ahr (Saffenburg, Mayschoß), Baden 
(Kaiserstuhl, Oberbergen), Franken 

(Stetten), Hessische Bergstraße 
(Herrnberg, Groß-Umstadt), Mi-
ttelrhein (Kopf, Leutesdorf), Mosel 
(Hambuchhütte, Lieser), Nahe (Wan-
derweg, Niedernhausen), Rheingau 
(Nollig, Lorch), Pfalz (Kleine Kal-
mit, Ilbesheim und Landau), Rhein-
hessen (Ruhkreuz Zornheim), Saale-
-Unstrut (Weinberg Goldener Steiger 
am Geiseltalsee, Bad Lauchstädt), 
Sachsen (Weinbergsblick, Diesbar-
-Seußlitz), Württemberg (Michael-
sberg, Cleebronn). Pokud na cestách 
po N mecku objevíte n které z t ch-
to jmen, nezapome te se zastavit 
a podívat se, eho si n me tí vina i 
nejvíce považují. I u nás se slovo 
„glamping“ také objevuje a snad nej-
znám jší takto ozna ené místo jsou 
Dob ické rybní ky asi 20 km pod 
Bud jovicemi. Malé d ev né chati -
ky jsou ukotveny p ímo na hladin  
rybníka, z terasy m žete rovnou ry-
ba it, máte vlastní vor a samoz ejm  
neobt žuje elekt ina ani wi  ! 

Glamping – kouzlo krásy

„Weinsicht“ v oblasti Baden – Kaiserstuhl 
pat í k nejkrásn jším v celém N mecku.
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Rakouští vina i p edpovídali 
ro níku 2019 skv lou budouc-
nost již od samého po átku. 

erstvé hodnocení nového ro níku 
z úst sv tových kritik  jejich o ekává-
ní jen potvrdilo. Vína z tohoto ro níku 
pat í skute n  k tomu nejlepšímu, co 
rakouští vina i za poslední desetiletí 
vyrobili. 

Ro ník 2019 provázely od po átku 
velmi p íznivé vegeta ní podmínky, 
které daly p edpoklad velmi kvalit-
ním a zdravým hrozn m, a to nap í  
celým Rakouskem. Po relativn  mír-
né zim  s prom nlivým jarem p išly 
v kv tnu hojné dešt . V tomto obdo-
bí si réva vinná vytvo ila dostate né 
zásoby vláhy, které byly klí ové pro 
správný pr b h vegeta ního cyklu 
v pr b hu horkých a suchých letních 
m síc . Teplejší podzim s nízkými 
no ními teplotami pak p isp l k per-
fektní fenolické zralosti hrozn , sv -
ží aromatice a ovocné struktu e ky-
selin v bobulích.   

O tom, že rakouská vína z ro níku 
2019 dosahují výjime né kvali-
ty, hovo í i ada sv tových kriti-
k . „Doposud jsem m la možnost 
ochutnat jen velmi malý zlomek vín 
z ro níku 2019, ale jejich kvalita, 
zejména intenzita, sv žest a osobi-

tost, byla opravdu omamující,“ ko-
mentuje ro ník 2019 Julia Harding, 
MW, z JancisRobinson.com. „Již 
te  je jasné, že tento ro ník bude 
výrazn  nadstandardní, a až se vína 
objeví na trhu, s jejich nákupem ur-
it  neváhejte,“ íká Anne Krebiehl, 

MW, z magazínu Wine Enthusiast. 
„Rakouská vína chutnám pravideln  
každý rok již od roku 1988 a mohu 
íci, že tento ro ník pat í k t m nej-

lepším, který jsem kdy v Rakousku 
ochutnal,“ hodnotí nový ro ník Stu-
art Pigott z JamesSuckling.com. Ko-
ne n  také proslulá publikace Fall-

staff, která každoro n  mapuje ta 
nejlepší rakouská vina ství a jejich 
vína daného ro níku, hovo í jasn . 
Pr m rné bodové ohodnocení vín 
je vyšší než kdy d íve, a to zejména 
pro bílá vína. Jejich bodový pr m r 
dosahuje úctyhodných 91,3 bodu. 
Pro srovnání, hodnocení bílých vín 
v ro níku 2017, který je považován 
za opravdu excelentní, dosahovalo 
tehdy v knize hranice 90,9 bodu. 
Ro ník 2019 je tedy opravdu vý-
jime ný, a tak se již m žeme t šit 
na rakouská vína v prvot ídní kvali-
t , která brzy poputují na trh. 

Ročník 2019 se v Rakousku řadí k těm nejlepším

ze zahrani í
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Rok 2020 neza al v Ma ar-
sku z hlediska vývoje révy 
úpln  ideáln . Kv ten byl 

v pr m ru o 1,5 °C chladn jší než 
v p edchozích letech a p ed za át-
kem léta hodn  pršelo. Jenže pak 
p išlo teplejší a sušší období. Po a-
sí v srpnu a zá í tak nabídlo ideální 
podmínky pro révu vinnou. Dny 
byly slune né, ale bylo výrazn  
mén  tropických dn , s teplotami 
nad 31 °C, kdy zpomaluje fotosyn-
téza a výrazn  klesá tvorba cukru. 
To je d vodem, pro  je letos cuker-
natost hrozn  vyšší než p edchozí 
roky. Navíc dešt , typicky p ichá-
zející za átkem zá í, letos nep išly 
nebo pršelo jen málo. Všichni ma-

arští vina i se proto shodují, že jde 
letos o nadpr m rn  dobrý ro ník. 
Hrozny jsou kvalitní, zdravé a dosa-
hují výjime n  vysoké cukernatosti. 

Výsledky sklizn  komentují i sa-
motní vina i z jižních region  
Villány, Szekszárd a Pécs z portfo-
lia dovozní spole nosti Hungarian 
Wine.  Vina  Fekete ze Szekszárdu 
nam il nap íklad u svého Merlotu 
cukernatost v hodnot  23,5 °KMW 
(28 °NM). „Z t chto hrozn  bude 
víno s alkoholem nejmí  15 %,“ 
konstatuje. „Je prakticky nemožné 
dosáhnout dalším zráním ješt  vyš-
ší cukernatosti, proto jsem hrozny 

sklidil už v zá í. Líbí se mi, jakou 
mají zralé bobule hezkou, sytou 
barvu,“ íká Fekete. Sklízí výhrad-
n  ru n , jako i ostatní oslovení 
vina i – Polgár a Schunk. V Polgá-
rov  vina ství koncem zá í dokon-
ili sklize  Frankovky a Kadarky. 

„Merlot p ijde na adu 1. íjna a oba 
cabernety o týden pozd ji. Ve Villá-
ny nehledíme na množství sklizn , 
nebo  r st hrozn  stejn  reguluje-
me. Maximální výnos u DHC vín 
smí být 60 hl/ha,“ vysv tluje pan 
Polgár a dodává, že krom  vysoké 
akumulace cukru se letos hrozn m 
da ilo dob e zachovávat i kyseliny. 
P i výrob  svých vín pe liv  dbá 
na harmonickou vyváženost ovoc-
ných kyselin s taniny. Ve vina ství 
Schunk sklidili úrodu odr dy Zenit 
24. srpna. „To je o 4–5 dn  pozd ji 
než v jiné roky. Je to díky tomu, že 
se letos da ilo dob e chránit kyseli-
ny v bobulích. Nam ili jsme tém  
7 g/l titrovatelných kyselin, p i-
tom Zenit nahromadil cukernatost 
o hodnot  21,5 °KMW (25 °NM),“ 
uvádí pan Schunk a t ší se na dobrý 
ro ník 2020.

Vína od t chto i dalších vina  
najdete na e-shopu spole nosti 
Hungarian Wine, která je specia-
listou na špi ková ma arská vína. 
www.hungarianwine.cz

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

LES JAMELLES, SÉLECTION SPÉCIALE, 
CABERNET-MERLOT 2018, PAYS D’OC IGP

VITIS STRÁŽNICE, CUVÉE HORNÍ HORY 2018, 
VÝBĚR Z HROZNŮ, SUCHÉ, ZNÁMKOVÉ 
VÍNO, STRÁŽNICE, HORNÍ HORY

Sytá rubínov  ervená barva s nachovým okrajem a vyšší 
viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní a p ímo a-
ré, s výrazným ovocným charakterem, p ipomínající zralé 
višn  a moruše, jež doprovází podtón ušlechtilého d eva 
a divokého ko ení. V chuti je víno plné a mohutné, s jem-
nou strukturou a dominují v ní tóny povidel, makového 
kolá e a sušených višní. Delší, h ejivý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s lehkým sv tlejším 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a elegantní, 
snoubící tóny zralého erného i erveného peckového 
ovoce, spáleného d eva a doutníkového humidoru. V chuti 
je víno pln jší a strukturované, harmonické a p ipomíná su-
šené višn , zralé t ešn  a kompotované brusinky, s lehkým 
dotekem kakaa a pražené kávy. Delší, sv ží záv r. 

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

311 Kč

360 Kč

2020–2022

2020–2026

www.vinum-bonum.cz

www.vino-vitis.cz

ALFONSO BOERI, „PORLAPÁ“ 
BARBERA D’ASTI SUPERIORE DOCG 2016

Temn  inkoustov  ervená barva s nachovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a p íjemn  
nazrálé a p ipomíná zralé erné peckové ovoce, 
tabákové listy a erný aj. V chuti je víno st edn  
plné a sv ží a p ipomíná zralé višn  i ostružiny, jež 
dopl uje podtón spáleného d eva a erného ko ení. 
St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★555 Kč 2020–2023

www.vinoprovas.cz

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, PÁLAVA 2019, VÝBĚR 
Z HROZNŮ, SLADKÉ, PERNÁ, PURMICE

Sytá zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivní a p ímo aré, p ipomí-
nající zralé citrony a citronovou k ru, jež doprovází 
podtón máty a kandovaných pomeran . V chuti je víno 
st edn  plné a nasládlé a p ipomíná sušené pomeran e, 
mandarinku a žlutá jablka, jež dopl uje lehký ko enitý 
podtón. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★300 Kč 2020–2022

www.vinarstvivolarik.cz

DOMAINE FERNAND ENGEL, RIESLING 
GRAND CRU PRAELATENBERG 2015, 
ALSACE GRAND CRU AOC

BRATANOV, MERLOT PRIVATE RESERVE 
2015, PGI THRACIAN VALLEY

Syt jší slámov  žlutá barva s citronovými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je komplexní a intenzivn jší 
a nabízí tóny mlé ného karamelu, sušených broskví, 
k ížal a merun k. V chuti je víno komplexní, st edn  
plné a dominují zde zralá žlutá jablka, zralé pomeran e 
nebo pomeran ová k ra. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

Sytá inkoustov  ervená barva s tenkým purpurovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní 
a komplexní, p ipomínající tabák, spálené d evo a bal-
zamikový ocet, s podtóny zralých višní a ostružin. 
V chuti je víno pln jší a harmonické, nabízející tóny 
erstv  pražené kávy, ho ké okolády, zralých višní 

a sušených fík . St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★630 Kč 549 Kč
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www.midaro.cz www.vinabg.cz

GRAVITAČNÍ VINAŘSTVÍ VILAVIN, 
SAUVIGNON BLANC 2019, POZDNÍ SBĚR, 
SUCHÉ, NOVOSEDLY, KAMENNÝ VRCH

Sv tlejší slámov  žlutá barva se st íb itými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a snoubí 
tóny r ží a bílých kv t  s podtóny angreštu a zralého 
žlutého sadového ovoce. V chuti je víno leh í a lehce 
nasládlé a dominují zde tóny zralého bílého rybízu, 
žlutých jablek a bílých moruší. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★230 Kč
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2 2020–2021

www.vilavin.cz

WEINGUT STADT KREMS, 
LÖSSTERRASSEN GRÜNER VELTLINER 2019, 
NIEDERÖSTERREICH

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  
typické a p ipomíná bílý pep , bílé kv ty a zralá zele-
ná jablka. V chuti je víno pikantní a leh í a dominují 
v ní tóny zralých jablek a hrušek, jež doprovází 
podtón minerality a mandlí. Kratší, sv ží záv r.

★ ★ ★249 Kč 2020–2021

www.vinero.cz
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Legenda: ★ ★ ★ ★ ★
vynikající 
až výjime né ★ ★ ★ ★

velmi 
dobré ★ ★ /★

podpr m rná / vadná vína
(tato vína nejsou publikována)★ ★ ★ dobré

Bílá vína ervená vína R žová vínaDoporu ená doba konzumace

MONTALBERA, „EQUILIBRIO“ 
BARBERA D’ASTI DOCG 2012

DOPPIO PASSO, CUVÉE 16, 
ROSSO VINO D’ITALIA

LES JAMELLES, SYRAH 2018, 
PAYS D’OC IGP

ADEGAS MOURE, A FUGA BLANCO 
2019, RIBERA SACRA D.O.

VINAŘSTVÍ ŠKROBÁK, RULANDSKÉ 
ŠEDÉ 2018, VÝBĚR Z HROZNŮ, SUCHÉ, 
ČEJKOVICE, NIVA HRBATÁ 

Syt jší granátov  ervená barva s širším cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a velmi nazrálé a p ipomíná tabák,  alky, ušlechtilé 
d evo a sušené višn . V chuti je víno leh í a sv ží 
a najdeme v ní tóny trnek, sko ice a modrých blum. 
Kratší záv r.

Sytá inkoustov  ervená barva s rubínovým okrajem 
a vysoká viskozita barvící sklenku. Ve v ni je víno 
intenzivní a opulentní, s tóny ho ké okolády, karame-
lu, spáleného d eva, povidel a ostružinového džemu. 
V chuti je víno komplexní a pln jší a p ipomíná zralé 
moruše, višn  a ostružiny, s výrazným podtónem 
sladkého ko ení. Delší, h ejivý záv r.

St edn  intenzivní granátov  ervená barva s tenkým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a srozumitelné a nabízí tóny švestkových povidel, 
sušených brusinek a zralých t ešní. V chuti je víno 
harmonické a pln jší, svým charakterem korespondu-
jící s aroma a dopln no o podtóny  alek a ervených 
grep . St edn  dlouhý, elegantní záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zlatavými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a sv ží, 
s výrazným projevem zralého žlutého sadového 
ovoce, broskvových jader a zralých citrus . V chuti je 
víno st edn  plné a sv ží a najdeme zde tóny žlutého 
melounu, zralého banánu a va ených kdoulí. Delší, 
minerální záv r. 

Sytá jantarov  žlutá barva se slámovými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma vína je komplexní a st edn  
intenzivní a p ipomíná akátový med, v elí plástev, 
sladké ko ení a sušené žluté ovoce. V chuti je víno 
pln jší a harmonické, s výraznou ko enitou stopou, již 
dopl uje podtón melounu Cantaloupe, manga a suše-
ných broskví. St edn  dlouhý záv r. 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

448 Kč 369 Kč

168 Kč

339 Kč

230 Kč
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2020–2021 2020–2025

2020–2021

2020–2024

2020–2022

www.vinoprovas.cz www.unitedbrands.wine

www.vinum-bonum.cz

www.orovino.cz

www.vinoskrobak.cz
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VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 
2019, KABINETNÍ VÍNO, SUCHÉ, PERNÁ, 
VĚSTOŇSKO

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a od-
r dov  typické, s tóny zralých broskví, bílého pep e 
a bílých kv t . V chuti je víno leh í a sv ží a do-
minují zde tóny zralých pomeran , limet a bílých 
broskví, jež dopl uje lehký ko enitý podtón. St edn  
dlouhý záv r.

★ ★ ★200 Kč 2020–2022

www.vinarstvivolarik.cz

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, 
MOUTON CADET RÉSERVE BLANC 2017, 
GRAVES AOC

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky 
a st ední viskozita. V aroma je víno intenzivn jší 
a srozumitelné, p ipomínající žluté ryngle, karambo-
lu a hrušky Williams. V chuti je víno leh í a sv ží, 
výrazn  minerální, s tóny zralého angreštu, rybízu 
a salátové okurky. Kratší záv r.

★ ★ ★499 Kč
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4 2020–2021

www.adveal.cz

PUKLAVEC FAMILY WINES, 
JERUZALEM ORMOŽ, RYZLINK RÝNSKÝ 
2019, SLOVINSKO 

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatým odleskem a vyš-
ší viskozita. Aroma je intenzivn jší a p ipomíná lu ní 
kv ty, zralé meru ky a kompotované broskve. V chuti 
je víno leh í a sv ží, p íjemn  harmonické a dominují 
zde tóny zralých zelených jablek, pomeran ové k ry 
a zralých broskví. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★165 Kč 2020–2022

www.vinaormoz.cz
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t ipy

SEAT p edstavuje modernizovanou verzi úsp šného modelu Ateca. 
D sledn  vylepšená Ateca 2020 p ebírá od svého p edch dce všechny 
p ednosti kompaktního SUV a na první pohled zaujme sv žím a ješt  
emocionáln jším vzhledem exteriéru i interiéru, speci  ckým nastavením 
podvozku a nabídkou mimo ádn  výkonných motor . 

Nový SEAT Tarraco FR tak vychází vst íc poptávce zákazník  po vozech 
SUV se sportovním duchem. idi i a jeho spolucestujícím navíc nabízí 
komplexní konektivitu a více bezpe nosti i komfortu. Mezi významné 
p ínosy modernizace pat í také vyšší hospodárnost a nižší emise.

Nová limitovaná edice Glenmorangie whisky 
s názvem A Tale of Cake vznikla ze snu dr. Billa 
Lumsdena, editele destila ního a výrobního 
procesu v Glenmorangie, p enést do skleni ky 
pot šení, které p ináší kousek dortu. Nejprve tedy 
whisky nechal zrát v sudech po bourbonu a poté 
ji p esunul do sud  po dezertním tokajském vín . 
Whisky je tak plná, s dominantní sladkostí a tóny 
zralého ovoce, bílé okolády a mandlí.

https://cz.moethennessy-corporate.com

Získejte podepsaný výtisk nového vydání úsp šné publikace Nejlepší 
vína eské republiky – Pr vodce 2020–2021, která vyjde již tento 
m síc. Jako v p edešlý ch letech obsahuje publikace nejaktuáln jší 
informace o d ní na tuzemské vina ské scén , prezentace nejlepších vín 
z nabídky jednotlivých vina ství, informace o novinkách ve vina ských 
podoblastech, o innosti VOC a vina ských spolk .

Sou ástí letošního vydání bude také ocen ní „Kolekce roku“ nebo 
rubrika „Vý b r nejlepších vín dle nejd ležit jších odr d a kategorií“, 
která p edstavuje úzký  výb r nejlepších vín z celé knihy, a usnadní tak 
tená m orientaci v nejvý še ohodnocený ch vínech. 

Publikace tento rok p edstaví mimo jiné celkem 156 vina ství 
a vina ských  rem a najdete v ní více než 800 doporu ených vín. Zcela 
novým p ídavkem je pak ocen ní „P ekvapení roku“, jehož cílem je 
poukázat na mladé a perspektivní vina ství, které svými víny ohromilo 
komisi svou první ú astí v knize. 

Prvních 30 zájemc , kte í si výtisk knihy zarezervují prost ednictvím 
e-mailové adresy info@w-d.cz s heslem „Podepsaný Pr vodce 20/21“ 
obdrží jedine né vydání s podpisy autorského týmu.

NOVÝ SEAT TARRACO FR  

GLENMORANGIE
A TALE OF CAKE

NEJLEPŠÍ VÍNA ESKÉ REPUBLIKY, PR VODCE 2020–2021 
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Dlouho o ekávaná pre-
zentace vín z nového 
ro níku 2019 v hotelu 

Mandarin Oriental nabídla od-
borné ve ejnosti a milovník m 
vína na desítky vzork  z v hlas-
ných vini ních tratí pod Pálavou, 
kterými se mikulovské Vina ství 
Vola ík proslavilo. V jejich port-
foliu vynikají p edevším vína 
z odr d Ryzlink vlašský, Ryz-
link rýnský, Pálava a Veltlínské 
zelené a k jejich nejslavn jším 
polohám pat í pálavské vini ní 
trat  Kotelná, Železná, O echo-
vá hora i Purmice. Nej erstv j-
ší informace o novém ro níku 
vín z Vina ství Vola ík jsme za-
znamenali z úst t ch nejpovola-
n jších osob ve vina ství.  

„Vína ro níku 2019 mají sm lu, že se nedo-
stávají zavedenou a tradi ní cestou k našim 
zákazník m z d vodu nep edvídatelnosti 
nyn jších životních podmínek v naší spole -
nosti. Po prudkém omezení distribuce vína 
v b eznu tohoto roku a oživení za átkem 
ervna op tovn  nyní dochází k problém m 

z d vodu r zných omezení, ale hlavn  k ru-
šení r zných akcí spojených s prezentací 
a degustací vín. Proto jsme velmi rádi, že 
se nám akci poda ilo uskute nit a p edstavit 
nový ro ník vín ve ejnosti. Vína z ro níku 
2019 jsou výrazná, odr dov  typická, a to 
díky op tovn  perfektn  provedené vini  -
kaci z kvalitn  vyp stovaných hrozn ,“ íká 
majitel vina ství, Ing. Miroslav Vola ík. 

„Ro ník 2019 byl diametráln  jiný nežli ro -
ník 2018. Zase jsme se vrátili kousek zp t, 
do p ízniv jších klimatických podmínek na-
šeho mírného pásma. Díky tomu, že byly let-
ní teploty mírn jší, bílé odr dy m ly poma-
lejší tendenci dozrávat a vývoj aromatických 

látek byl proto ideáln jší. Vína ro níku 2019 
jsou krásn  ovocná, plná, a p edevším šarže 
z Perné jsou ukázkov  minerální a slané. Ze-
jména Ryzlinky vlašské jsou skvosty, které 
budou perfektn  vyzrávat v láhvi. Vína m la 
delší vývoj ve sklep , hlavn  ada Terroir, 
ale práv  z nich jsme nejvíce nadšeni. Vína 
ady rosé byla op t exkluzivní, což potvrdilo 

vít zství Frankovky na Jarovín rosé a zp so-
bilo, že jsou již delší dobu vyprodána. ada 
Organic pak nabídla letos skv lou odr do-
vost i oblíbenost mezi našimi zákazníky. 
Novinkou do budoucna jsou jednoodr dové 
Sekty Vola ík vyrobené z Veltlínského zele-
ného a Rulandského bílého, které dopl uje 
klasika – Sekt Vola ík z Ryzlinku vlašského 
ze Železné. Celkov  hodnotím ro ník velmi 
kladn  a t ším se na jeho budoucí vývoj,“ 
íká enoložka vina ství, Ing. Eliška Becková.

„Ro ník 2019 práv  v dob  svého p edsta-
vení v jarním období musel skousnout ho -
kou pilulku v podob  mnoha zákaz , p íka-
z  a restrikcí. Z hlediska vývoje po así byl 

op t velmi nestandardní a p es 
zimní srážkový de  cit, srážkov  
bohatý kv ten a krásný podzim, 
jenž nám umožnil sklízet hrozny 
v kondici, kterou jsme si p áli, 
jsou vína ro níku 2019 jak velmi 
aromatická s ovocným charakte-
rem, tak noblesn  uleželá s vý-
razným zrajícím potenciálem. 
R zné pro  ly vín zvýraz ují jak 
sv j p vod hroznu, tak i  lozo  i 
p i výrob  vína, a  už je to ada 
Classic, Organic, i Terroir. Ryz-
linky z okolí Perné jsou výrazn  
minerální, avšak vína z odr dy 
Pálava ze stejné lokality jsou 
nádhern  tropicky ovocná nap í-
klad v podob  manga, li i nebo 
i kv tu r že. Ryzlinky z Duna-
jovských kopc  vykazují více 

citrusových plod , ale i tóny medu i vlaš-
ských o ech . Veltlíny vykazují dominanci 
ko enitosti a minerálnosti. Celá naše ada 
Organic (Johanniter, Saphira, Hibernal), kte-
rá je p stována v rámci ekologické produkce, 
se vyzna uje sv žestí, dokonalou aromatikou 
a nádhernou pitelností. ada vín Terroir cílí 
hlavn  na vini ní tra  a jedinou odr du, která 
je spjata s danou lokalitou. Tato vína v sob  
nesou díky dlouhému ležení na kvasni ných 
kalech a využití sud  eleganci, hloubku, 
strukturu a svou dokonalost ukazují v ase 
zráním na láhvi. Ostatn , o kvalit  našich vín 
se m žete p esv d it formou návšt vy ve Vi-
na ství Vola ík v Mikulov  nebo využitím 
našeho e-shopu, který se v této dob  jeví jako 
dokonalý prost edek ke zp íjemn ní si svých 
chvil v pohodlí domova. Tak na zdraví,“ uza-
vírá zhodnocení vín nového ro níku výkon-
ný editel vina ství, Ing. Zden k Tréšek.

P ipravil: Václav Ticho  a Michal Šetka 
ve spolupráci s Vina stvím Vola ík
Foto: Archiv Vina ství Vola ík

degustat ion

Představení vín ročníku 2019 
z Vinařství Volařík

Každoročnímu uvedení nových vín z Vinařství Volařík na trh již tradičně předchází 
jejich ochutnávka pro veřejnost v noblesních prostorách hotelu Mandarin Oriental 

v Praze. Akce byla původně naplánovaná opět v červnu letošního roku, avšak 
kvůli tehdejšímu nelehkému období ji nebylo možné uskutečnit v plném rozsahu. 

Prezentace vín z ročníku 2019 proto proběhla v pozdějších termínech, a to dne 
3. září pro odbornou veřejnost a 4. září pro všechny milovníky vína. 
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Pi šestém pokra ování tohoto degu-
sta ního seriálu se milovníci bur-
gundských vín vydali v zá í ales-

po  pomysln  nad fotogra  emi a mapami 
do vesnic Pommard a Volnay. A samoz ej-
m  s mnoha výte nými víny ve sklenkách. 
Degustace byla vedena naslepo, nicmén  
vína z t chto obou obcí se i p es jejich t s-
né sousedství velmi liší, a pro znalé konzu-
menty burgundských vín tak nebylo zásad-
n  t žké rozdíly mezi víny objevit a správn  
ur it jejich p vod.

Vesni ka Pommard leží jen n kolik kilo-
metr  jižn  od Beaune.  Zdejší vína pat-
í k nejznám jším a nejprodávan jším 
erveným vín m Burgundska. Pommard 

zažívá své období slávy a prosperity již 
od 18. století, nebo  v této dob  se místní 
vína za ala skv le prodávat i na americ-
kých trzích. V Pommardu se vyrábí pouze 
ervená vína, samoz ejm  z odr dy Pinot 

Noir. Nenajdete tu žádné Grand Cru. Zdej-
ších necelých 322 ha vinic je pouze v ka-
tegoriích Pommard AOC a také 28 vinic 
Pommard 1er Cru AOC (celkem 116 ha). 
Za nejlepší  1er Cru jsou považovány vini-
ce Les Rugiens a Les Épenots. 

A koli v celé oblasti Côte de Beaune obec-
n  vznikají leh í a d íve pitelná ervená vína 
než v Côte de Nuits, Pommard je velkou vý-
jimkou. Díky bohatším p dám se zde rodí 
vína pevná, opojná, hutná, s tvrdým t íslem. 
Chceme-li je charakterizovat, m žeme vel-
mi dob e citovat výrok nejslavn jší vina ky 
Burgundska, paní Lalou-Bize Leroy, která 
o nich íká: „Vína z Pommardu jsou jako 
místní kostel – solidní, hranatá a na první 
pohled nep íliš vábná. Rozhodn  pot ebu-
jí delší zrání ve sklep .“  T ebaže jsou tato 
vína v mládí mén  p ístupná než nap íklad 
sousední Volnay, po vyzrání nastupuje no-
blesa, elegance a nebývalá komplexnost. 

Z Pommardu mne z p edstavovaných vín 
ur it  nejvíce zaujalo Comte Armand, 
1er Cru Clos Épeneaux 2012, servírova-
né z láhve Magnum. Mohutné, s pevnou 
strukturou, p esto již nazráváním velmi 
elegantní. Leh í a krásn  ovocný styl vín, 
áste n  i díky ro ník m, p edstavilo vi-

na ství Domaine Jean-Marc Bouley, a to 
jak základní Pommard 2014, tak 1er Cru les 
Fremiers z ro níku 2017, které však pot e-
buje ješt  zrát. Naprosto mimo ádné bylo 
víno od Benjamina Leroux – Pommard 
1er Cru „Rugiens Hauts“ 2018, které p ed-
stavilo klasický mohutný styl, nádhernou 
ovocnost a velký potenciál.

Vesni ku Volnay a její vinice najdete v Bur-
gundsku v oblasti Côte de Beaune po ces-
t  z mnohem znám jší obce Pommard 
do Meursault. Zdejší vína byla vždy vysoce 
cen ná díky eleganci a lehkosti. Vína z Vol-
nay bývají jemná a lehká, se sv tlou barvou, 

to jim však nic neubírá na skv lé struktu e 
a potenciálu. Volnay je zkrátka synonymem 
burgundské elegance. I Volnay je apelací, 
ve které se p stuje pouze Pinot Noir, vinice 
se rozkládají po úbo ích kopce Chaignot. 
Vína ozna ená apelací Volnay vznikají 
z 220 ha vinic, které jsou na katastrálním 
území obcí Volnay a také Meursault. Pr -
m rná nadmo ská výška je 230–280 m. 
Apelace zahrnuje 29 Premier Cru, které 
leží uprost ed kopce a svažují se sm rem 
k sousedním obcím Pommard, Monthélie 
a Meursault. Práv  zde najdeme asi nejvíce 
cen né polohy – Les Caillerets, Champans 
a Carelles. Samostatnou kapitolou je pak 
Premier Cru Volnay Santenots, které pat í 
katastráln  již pod Meursault, nicmén  ape-
la n  jde o Volnay Premier Cru.

Jemné a noblesní Volnay 1er Cru Santenots 
2016 p edstavil Jan ejka od Domaine Bu-
isson-Charles. Samoz ejm  nemohla chy-
b t ani vína od Benjamina Leroux, který 
je víny z Volnay proslaven. Krásné jemné 
a ovocné Volnay 1er Cru „Les Mitans“ 2017 
a pln jší, strukturovan jší a velmi elegantní 
Volnay 1er Cru „Clos de la Cave des Ducs“ 
2017. Zcela mimo ádným vínem z této 
apelace a jedním z vrchol  ve era pak bylo 
Volnay 1er Cru Santenots 2018 z Domaine 
Buisson-Charles. Komplexní sv ží víno 
s nádhernou ovocnou strukturou, sameto-
vou jemností t ísla, velmi dlouhou dochutí 
i potenciálem dále zrát.

Projekt „Slavné vesnice Burgundska“ 
ve Wine Baru Advivum pod vedením Jana 

ejky je velmi vyda ený a bude pokra ovat. 
Degustace jsou pro milovníky Burgundska 
nesmírn  p ínosné a pou né jak z hlediska 
informací, tak samoz ejm  i kvality p ed-
stavovaných vín. 

Text  a  foto:  Michal  Šetka

degustat ion

Slavné vesnice Burgundska 
Pommard & Volnay

Společnost Advivum patří již dlouho mezi přední dovozce špičkových francouzských 
vín u nás. Není žádným tajemstvím, že vína z Burgundska patří k velmi silným 

stránkám jejich portfolia. A právě proto si Advivum pro své zákazníky připravilo 
sérii degustací s názvem „Slavné vesnice Burgundska“. Této řady degustací se ujal 
Wine Expert společnosti Advivum Jan Čejka, který přímo v Burgundsku v Beaune 

studoval a má osobní vazby s množstvím tamních vynikajících vinařů. 
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VĚNUJ SVÉMU VÍNU
VEŠKEROU PÉČI

A LÁSKA K NĚMU
PŘETRVÁ STALETÍ

. HABÁNSKÝ ZÁKON .

Již před 400 lety věděli Habáni, že nabídnout někomu své 
víno je stejné jako nabídnout přátelství. Věděli také, že pouze  

mimořádnou péčí, úctou k půdě, pílí a pokorou dokážou vytvořit 
víno, které si získá srdce všech, jimž ho nabídnou. Dodnes tak 

habánská vína okouzlují tím, čím před staletími. Svou duší. habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ
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Spole nost Advivum na tuzemský trh 
dováží vína vina ství Valdespino, kte-
ré pat í mezi výrobci sherry k absolut-

ní špi ce. Sherry je sv t sám pro sebe, vyznat 
se v jednotlivých kategoriích produkt  není 
v bec jednoduché, umíte-li je však využít 
v gastronomii správn , otvírá se vám rozsáh-
lá, p ekvapivá a ur it  pro v tšinu i zkuše-
ných milovník  vína stále neprozkoumaná 
a nová paleta chu ových možností.

Sherry je forti  kované víno, které se vyrábí 
ve špan lské oblasti Andalusia. Oblast pro-
dukce je p esn  vymezena trojúhelníkem 
mezi m sty Jerez de la Frontera, Sanlúcar 
de Barrameda a El Puerto de Santa María. 

D.O. Jerez-Xérès-Sherry vzniklo již v roce 
1933 a bylo v bec první denominací pro víno 
ve Špan lsku.  Sherry se vyrábí p evážn  
z odr dy Palomino, té se skv le da í na zdej-
ších bílých k ídových p dách, kterým se íká 
„albariza“. Využívají se i odr dy Muscat, 
a p edevším sladká vína v denominaci Sher-
ry se vyrábí z odr dy Pedro Ximénez.

Výroba sherry je velmi speci  cká, styl výro-
by, míra dolihování a použité odr dy pak p í-
mo p edur ují, jaký typ sherry bude z p vod-
ního suchého bílého vína vyroben. Zásadní je 
i to, zda daná vína prochází pouze biologic-
kým zráním pod  órem, i zráním oxidativ-
ním, nebo kombinací obou typ . Sherry jsou 

vína p evážn  suchá a polosuchá, nasládlá i 
sladká jsou pouze typy zvané Cream a spe-
cialitou je Pedro Ximénez. Suchá sherry se 
rozd lují na lehké a velmi suché Fino, výraz-
n  aromatické víno Manzanilla (ob  podstu-
pují pouze biologické zrání), pln jší, lehce 
oxidativní a o íškové Amontillado (zprvu 
biologické, poté oxidativní zrání) a tmavší 
a plné Oloroso (pouze oxidativní zrání). 

degustat ion

Sherry Valdespino & El Camino 
Tapas Restaurant

„A kdybych tisíc synů měl, první lidská zásada, kteréž bych je vyučoval, musila 
by být: odříci se řídkých nápojů a sherry jenom se věnovat.“ Právě takto mluvil 
o vínech sherry již William Shakespeare v díle Jindřich IV. Věta, kterou Falstaff 
zakončil svůj dlouhý monolog v této hře, naznačuje, že španělská fortifi kovaná 

vína si získala mezinárodní věhlas poměrně záhy. V současnosti jejich popularita 
sice výrazně zaostává za portským, nicméně je jisté, že skvělé sherry má své 
pevné místo ve vinných lístcích dobrých restaurací i ve sklepech osvícených 

milovníků vína. A tento fakt se koncem září rozhodla dokázat společnost Advivum 
ve spolupráci s vynikající restaurací El Camino Tapas Restaurant.
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Vína po dolihování vinným destilátem zrají 
v ne zcela plných sudech pod  órem, což je 
vrstva kvasinek na hladin  vína v sudu, která 
víno chrání p ed oxidací. Práv  této fázi se 
íká také biologické zrání. Je-li ale víno doli-

hováno až na p ibližn  17,5 % alkoholu,  ór 
již nevzniká a vína se dále vyvíjí oxidativním 
zp sobem. Vzácn  se m žete setkat s další-
mi styly, jako je nap íklad Palo Cortado, kdy 
sud p vodn  ur ený na Fino i Amontillado 

samovoln  p ijde o vrstvu  óru, je tedy do-
pln n o n kolik procent alkoholu a dále se 
vyvíjí oxidativn .  Vína dále zrají systémem 
„solera“, což znamená, že nad sebou leží n -
kolik vrstev sud , ze spodního se ást odebí-
rá do láhví a odebraná ást se doplní z vyšší 
ady. Takto se veškeré sudy doplní z vyšších 

pater, do nejvýše položených sud  se doplní 
aktuální ro ník. Dochází tedy k nekone né-
mu mísení ro ník  a postupnému zrání, ale 

také omlazování vína. Vína musí zrát v su-
dech nejmén  t i roky, v praxi však bývá 
zrání o mnoho delší. Vína jsou tedy nero -
níková a tento systém zajiš uje kontinuitu 
stylu a kvality.

Ve er spole nosti Advivum, vina ství Val-
despino a restaurace El Camino byl oprav-
du pestrý a plný atraktivních chutí a v ní. 
K p edkrmu se nalévalo Ojo de Gallo, Pago 
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Macharduno. Jediné tiché neforti  kované 
víno ve era, které tudíž není v kategorii 
sherry, nicmén  spole nost Valdespino ho 
vyrábí z odr dy Palomino Fino z vinic s ty-
pickou p dou albariza. Velmi suché a sv -
ží, krásn  si poradilo s pikantním p edkr-
mem. Ke druhému p edkrmu, op t plnému 
zdánliv  protich dných chutí, ale nakonec 
nádhern  slad ných, se podávalo víno Val-
despino Manzanilla Deliciosa. Na talí i 
hosté našli kraba, Ibérico a sušené meru -
ky. Delikátní suchá, leh í, ale velmi ele-
gantní a jemn  minerální Manzanilla si se 
vším poradila skv le. Následovala kreveta 
a k ní zásadní produkt vina ství Valdespi-
no, tedy Fino Inocente. Fantastické, velmi 
suché, minerální, dlouhé a noblesní víno 

vytvo ilo s nabízenou delikatesou dokonalé 
snoubení. Sherry je báje né víno i k polév-
kám. To dokázalo hned vzáp tí podávané 
consomé s tu ákem, které skv le doplnilo 
velmi komplexní Amontillado Tio Diego, 
víno, které projde b hem svého vývoje 
ob ma druhy zrání. Další chod byl ve zna-
mení vzácného Palo Cortado „Viejo C.P.“ 
v kombinaci s houbami, Jamón Ibérico 
a piniemi. Mimo ádné velmi elegantní víno 
s neskute nou délkou krásn  podpo ilo ze-
mité podzimní tóny na talí i. Následovala 
dv  špi ková vína kategorie Oloroso, a to 
Oloroso Viejo Don Gonzalo, které naprosto 
precizn  doplnilo canelonu z bý í ohá ky, 
tedy slavnou specialitu z Córdoby. Víno 
uchvátilo svou strukturou, mineralitou 

a délkou. Oloroso Solera 1842 bylo také 
zcela mimo ádné víno a krásn  si poradilo 
s p ekvapivým a sou asn  skv le ochuce-
ným chodem v podob  kachny s kv tákem 
a octem. Ochutnávat víno, u kterého víte, 
že máte možnost konzumovat by  malé 
procento n eho, co vzniklo v roce 1842, je 
tém  mystický zážitek. 

Ve er se chýlil ke svému záv ru, a tak logic-
ky p išla sherry se zbytkovým cukrem. Foie 
gras a husí jus výborn  doplnilo Valdespino 
Cream Isabela. Atraktivní víno, které ur it  
zaujme široké publikum. Záv re ným cho-
dem pak byla zmrzlina, modrý sýr a olivový 
olej. Velmi atraktivní a neobvyklý mix chutí. 
K tomu sladké dezertní víno Pedro Ximénez 
El Candado, tedy ráj pro obdivovatele hut-
ných, komplexních dezertních vín. 

Valdespino je mimo ádné vina ství, které 
produkuje absolutn  špi ková vína. Gast-
ronomie restaurantu El Camino byla pestrá 
a asto p ekvapivá, vždy však skv lá a per-
fektn  chu ov  vylad ná. Vznikaly tak kom-
binace, které nenechaly ani znalé milovníky 
vína a gastronomie v klidu. Vín z oblasti she-
rry na tuzemském trhu není mnoho, ale díky 
skute n  velké a pestré palet  chutí a styl  
ur it  stojí za pozornost. Hledáte-li špi ková 
a velmi zajímavá vína na sv j st l, m že pro 
vás být výše popsaný ve er plný vynikající 
gastronomie a skv lých Sherry Valdespino 
dobrou inspirací.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

degustat ion
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THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.

Rakouská vína jsou doma v srdci 

Evropy, kde se kontinentální teplé 

podnebí snoubí s chladným vzduchem 

ze severu. V tomto jedinečném klimatu 

se daří ušlechtilým vínům s chráněným 

označením původu. Poznáte ho podle 

kolku v barvách rakouské vlajky na 

uzávěru a podle kódu ověření kvality 

na etiketě. 

austrianwine.com
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Prostá, rustikální a bezstarostná 

Apulie

cesty za  vínem
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Apulie (it. Puglia) pat í se svými té-
m  90 000 hektary spolu se Sicílií 
k nejv tším vina ským oblastem 

celé Itálie, je dokonce její nejproduktivn j-
ší oblastí. To i p es dotace z EU, které m ly 
umožnit snížení ploch vinic, a tím i omezit 
bezkonkuren ní „p ebytky“. Údaje OIV 
dokládají pon kud hanlivé pojmenování 
apulijského vina ství jako „sklep Evropy“. 
Je pravda, že v onom „sklep “ najdeme 
i ty i vína DOCG, 29 DOC a šest IGT, 
ale ta tvo í z obrovského objemu pouhých 
7 %, zbytek jsou vína sudová. Ta jsou roz-
vážena do severních ástí Itálie, najdeme 
je ve vínech šumivých, vermutech, dávají 
barvu a sílu i leh ím vín m z Francie i 
mnoha dalších zemí Evropy. Na tom není 
samoz ejm  nic špatného, ale v posledních 
letech se vina i této oblasti na „pat  italské 
boty“ snaží o zm nu. Za ali d lat v men-
ších objemech kvalitní vína, která by mohla 
pov st apulijských vín vylepšit. A je t eba 
íci, že je opravdu z eho vycházet: nejde 

ani tak o to, jaké více než bohaté geologic-
ké podmínky r znorodá oblast – 800 km 
dlouhý, pom rn  úzký pob ežní pás ve-
doucí od severní provincie Fogia p es 
Bari, Taranto a Brindisi po Lecce na jihu – 
nabízí, ale p edevším o potvrzení tradic 
a vina ské kultury této ásti Itálie. Vždy  
ješt  ke konci 19. století, než phylloxera 
zni ila místní vinice, se mohla Apulie po-
chlubit více než stovkou odr d, které bylo 
možno popsat jako „nativní“ v plném slo-
va smyslu. I to, že je Apulie popisována 
jako „Brána orientu“ – vždy  z p ístavního 
Otranta to je pouhých 80 km ke b eh m Al-
bánie –, je možné obrátit a ozna it ji jako 
místo, kde se nejvíce a nejd íve projevily 
vlivy zemí z východní ásti St edozemního 
mo e. Tedy i zkušenosti s p stováním révy 
vinné a výroby vína. Sem pat í nap íklad 
již zmi ovaná odr da Aglianico (ellenico – 
helénský), ecký p vod p ipomínají svým 
slovním základem i další odr dy, jako jsou 
Greco, Grechetto i Grecanico.

Brána orientu
Apulie na „samé pat  italské boty“ sousedí 
na severu s Molise, na západ  s Kampá-
nií a na jihozápad  s Basilicatou, její b e-
hy omývají vody Jaderského a Jónského 
mo e. Pokud bychom se snažili trochu se 
„pono it“ do d jin tohoto jednoho z his-
toricky nejchudších region  Itálie, pak 
bychom se skute n  „utopili“ v záplav  
legend a as  mnoha jednotlivých národ , 
které zde hledaly nová místa k osídlení i 
napln ní svých mocenských p estav. Krát-
ké i delší kapitoly tu psali ekové, íma-
né, Ostrogóti, Lombar ané, Byzantinci, 
Saracéni, Normané, rody Anjou, Aragonci, 
špan lská koruna i panovníci Bourbonské 
dynastie. Zkrátka každý, kdo se kdy ve vo-
dách Jaderského a Jónského mo e ukázal. 
Pro zjednodušení otázky historie se alespo  
krátce budeme v novat asu starov kého 

ecka. Vždy  ješt  dnes je v Salentu mož-
no slyšet starov ké „griko“, stále se p ipo-
míná, že hlavní m sto provincie Taranto 
založili ekové jako Tarás (lat. Tarentum) 
již v roce 706 p . n. l., stejné „základy“ má 

i Otranto, podle Hérodota jsou zakladateli 
Brindisi ecké Mykény, podobn  „ ecké“ je 
i p vabné m sto Lecce, kde kon í slavná 
ímská Via Appia. 

Starov cí ekové jsou uvád ni i v nejstar-
ší historii apulijského vina ství. Vina ství 
Cantina Diomede v severní Apulii poblíž 
m sta Canosa (homérské Canusium) má 
i vinici pojmenovanou jako „Diomedovo 
pole“. Název vina ství i vinice p ipomíná 
prastarou legendu, podle které to byl prá-
v  homérský hrdina Diomédés, který tu 
v Apulii údajn  vysadil první ke e révy 
vinné. ecká mytologie nám napoví, že 
Diomédés byl vedle Achillea jeden z nej-
slavn jších achájských vále ník  pod Tró-
jou. Z války se š astn  vrátil, ale pro man-
žel inu nev ru odplul do sv ta a na svých 
cestách mimo jiné dobyl i n která m sta 
v Apulii. Kameny hradeb poko ených 
m st, legenda praví, že mezi nimi byly 
i bloky hradeb neš astné Tróje, využil jako 
hrani ní kameny dobytého území. Jeden 
z trojských kamenných blok  dokonce ješ-
t  najdeme v polích mezi Barlettou a Ca-
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Když jsme na jedné z našich cest za vínem objevili italskou Basilicatu, 
uvedli jsme toto pozvání slovy římského básníka a fi lozofa Quinta Horatia 
Flacca, který se narodil roku 65 našeho letopočtu v dnešní Venose na severu 

regionu Basilicata. Jeho vyzvání „Nunc est bibendum (nyní je třeba píti)“ 
se týkalo především odrůdy Aglianico. Nyní jsme opět vyslechli toto 

vyzvání, ale zahleděli jsme se ke břehům Jaderského moře, na ohromné 
plochy vinic „Brány východu“, jak se někdy říká vinařsky poněkud 

opomíjenému kraji, kterému ve starověku daly jméno kmeny Apulů.

Jednou z „bran orientu“ je i Gallipoli (na map  z roku 1598), které založil 
Idomeneus z Kréty – velitel krétské armády v Trojské válce. 
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nosou, kde je znám jako Menhir v Canne. 
Diomédés ohradil kameny i první vinici 
a vysadil ke e révy, která dodnes nese 
ve svém jménu p ipomínku slavné Tróji: 
Nero di Troia (místn  Uva di Troia). Dnes 
je tato odr da vysázena na ploše p ibližn  
1 800 ha (ješt  v roce 1970 to bylo plných 
9 000 ha) a spolu s odr dami Negroamaro 
a Primitivo je t etí nejvýznamn jší p vodní 
modrou odr dou. 

A  se nám legenda o Diomédovi líbí se-
bevíce, musíme p ijmout i tvrzení uzná-
vaného odborníka, prof. Attilia Scienzy 
z milánské univerzity, který zjistil na zá-
klad  analýzy haplotyp  (kombinace kon-
krétních forem gen ), že Nero di Troia je 
geneticky nejbližší skupin  odr d pat ících 
do kulturní oblasti kolem jaderského mo e. 
Dokonce vysv tluje i sl vko „Troia“, které 
m že pocházet z albánského m sta Cruja, 
místn  p eloženého jako Troia. Aby vše 
bylo ješt  trochu složit jší, existuje u této 
odr dy vzhledem k problematickým meto-
dám zam eným na vysoké výnosy i velká 
variabilita v ampelogra  ckých znacích. 
Na apulijských vinicích ale najdeme dva 
základní „klony“ (místní rad ji používají 
pojem „výraz“), pojmenované jako možná 
starší „canosina“ a výnosn jší „ruvese“. 

Typická trpkost vín Nero di Troia bývá 
tlumena smícháním s jinými odr dami, 
jak dovolují DOC p edpisy v severní 
ásti Apulie, zejména v oblasti Castel del 

Monte, kde se dokonce objevuje na eti-
ketách vín statutu DOCG. V posledních 
letech se nabízí Nero di Troia i v ist  
odr dové podob , aby tak vynikla její 
elegance, podmanivé v n , p íjemná ky-
selinka a ra  nované taniny. 

Krajina Apulie
N kdy se p i popisu charakteru krajiny 
Apulie používá prastaré tvrzení, že na se-
veru se jí esnek, uprost ed esnek a ci-
bule a na jihu cibule. Za stejn  jednodu-
chou je považována i apulijská kuchyn , 
která je n kdy ozna ována jako prostá, 
rustikální a bezstarostná. asto se pou-
žívá i ozna ení „cucina povera“. Italské 
slovo „povero“ znamená „chudý, nuzný“, 
ale to je jen p ipomínka doby, kdy Apu-
lie opravdu pat ila k historicky nejchud-
ším oblastem celé Itálie. Dnes je takové 
ozna ení nepat i né: vždy  Apulie je po-
važována za „obilnici Itálie“ a produku-
je v tšinu tvrdozrnné pšenice (Triticum 
durum), ze které se po celé zemi d lají 
t stoviny (pasta secca), s více než 40% 

podílem je i nejv tším výrobcem olivo-
vého oleje. K tomu všemu ješt  m žeme 
p ipojit dary Tarentského zálivu, kterému 
tu íkají „Mar piccolo“. V ideálních pod-
mínkách klidné a teplé mo ské vody se 
da í slávkám a úst icím. Již za ímského 
císa e Traiana (vládl v letech 98–117 n. l.) 
získalo Tarento zna né výsady jako o  -
ciální dodavatel t chto mo ských plod  
do íma. 

K bohatství zem  samoz ejm  p ispívá 
i víno, p edevším to sudové, které v cister-
nách ve vlacích a na lodích, nazývaných 
„mostiere“, sm uje z p ístavu Gallipoli 
na sever do Janova, ást je destilována nebo 
zpracována jako koncentrát hroznového 
moštu (mosto cotto). Také proto je obraz 
Apulie p irovnáván k obrovské továrn  
na víno a ozna ení jako „sklep Evropy“ to 
jen trochu hanliv  dokresluje. Vždy  výno-
sy z n kterých vinic zam ených na kvan-
titu dosahují až 40 tun z hektaru, což je až 
ty ikrát více, než je horní hranice povole-

ných výnos  pro jakostní vína. 

V onom „sklep “ se však i lahvuje, a to 
i vína, která nesou ozna ení DOC, t ch je 
v sou asné dob  29, šest IGT, a ty i se 
dokonce mohou pochlubit nejvyšším ozna-

B lavou pohádku „trulli“  najdeme po celé Apulii – nejvíce v  Alberobellu.  
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ením kvality DOCG. V roce 2010 získalo 
status DOCG jako první sladké Primitivo 
di Manduria Dolce Naturale, o rok poz-
d ji povýšila z DOC na DOCG další t i 
vína, která mají na etiket  ozna ení Castel 
del Monte: Rosso Riserva, Nero di Troia 
Riserva a Bombino Nero. 

Tato a další vína s ozna ením kvality jsou 
výsledkem podivuhodné snahy posledních 
let a mnohých zapálených a vzd laných 
vina . Tém  90 000 hektar  apulijských 
vinic je rozd leno do p ti oblastí: od se-
veru Daunia, Alta Murgia, Bassa Murgia 
a Valle d’Itria, Magna Grecia a Salento. 
Toto vina ské d lení v podstat  odpovídá 
správním provinciím Foggia, Bari, Taran-
to, Brindisi a Lecce. 

Apulie je nejmén  hornatá ást Itálie. Je 
plochou venkovskou krajinou staletých 
olivových háj  a postrádá jakoukoliv p í-
rodní ochranu: p es 50 % tvo í suché ro-
vinaté plán  (pianura), 45 % je jen mírn  
zvln ných (collina) a pouhé jedno procen-
to lze ozna it jako „montagna“. Ur itou 
geologickou „nezáživnost“ krajiny narušu-
je rozsáhlá krasová plošina Altopiano delle 
Murge s množstvím p sobivých krasových 
jev : tady se nazývají „puli“, ty o trochu 
menší pak „pulichci“. 

Z takového popisu se skute n  m že 
zdát, že je krajina Apulie tak trochu ne-
záživná, ale opak je pravdou. Ono „pro-
sté, rustikální a bezstarostné, n kdy až 
nuzné“ v lidech i krajin  nakonec vede 
v naší usp chané dob  k tomu, že Apulie 
se v posledních letech stává jedním z nej-
vyhledávan jších turistických cíl  celého 
sv ta. A není náhodou, že uznávaný a-
sopis National Geographic, podporovaný 
skupinou Lonely Planet a prestižním New 
York Times, ozna il Apulii jako „Best Va-
lue Destination“. Bylo to sice v roce 2016, 
ale v krajin  se nic nezm nilo, jen apulij-
ská vína na pomyslném žeb í ku kvality 
postoupila o pár p í ek výše. 

Oblast Daunia
Tato nejsevern ji položená oblast Apulie je 
tvo ena dv ma odlišnými ástmi: vnitro-
zemskými plán mi Tavoliere a kopcovitým 
mysem Gargano, který p sobí jako p iro-
zená bariéra proti studen jším v tr  z ne-
dalekého Balkánu. Klima je v zásad  kon-
tinentální a charakterizují jej velmi chladné 
zimy a dlouhá, horká léta. Hodn  napoví 
i samotný název Puglia, který je odvozen 
z latinského „pluvia“, což znamená „bez 

dešt “. I znak provincie Foggia, kam se 
vejde celá vina ská Daunie, nazna uje svý-
mi pšeni nými klasy a hrozny, co je v této 
ásti Apulie d ležité. Již jsme si p ipomn li 

n co málo z historie spojené se jménem hr-
dinského Dioméda a odr du Nero di Troia. 
V nedalekém sedmitisícovém m ste ku 
Troia objevíme jeden z dalších možných 
p vod  této odr dy: p vodn  ecká osada 
Aikia byla pozd ji p ejmenována na zákla-
d  legendy, že obec založil práv  hrdina 
trojské války – Diomédés. O  ciální zónu 
zde tvo í 19 obcí a jeden z nejmladších 
statut  DOC nese Tavoliere delle Puglie, 
který byl potvrzen v roce 2011. Pokud je 
v názvu uvedeno Tavoliere Nero di Troia, 
pak se jedná o sm sku s nejmén  90 % této 
odr dy. Nejstarším DOC, nejen v Daunii, 
ale v celé Apulii, je San Severo z roku 

1968, které je sou ástí velké geokulturní 
oblasti známé jako „Capitanata“.

Jiné DOC nese nejen zajímavé jméno 
Cacc’e Mmitte di Lucera (1975), ale i po-
divuhodný pradávný p íb h. Víno Cacc’e 
Mmitte di Lucera je vyrobeno rovn ž z od-
r dy Nero di Troia a jeho název je spojen 
s místní tradicí „togli e metti“ (odstranit 
a umístit). Sta í apulijští vina i obvykle ne-
m li vlastní vybavení, a tak si pronajímali 
na pouhý jeden den lisovací za ízení ve spo-
le ných lisovnách. B hem jednoho dne tam 
navezli (mmitte) hrozny a pak vylisovaný 
mošt stáhli (it. cacce – stažení) do svých ná-
dob a sud . Pak vše vy istili a p ipravili pro 
dalšího zájemce o pronájem. Použití názvu 
této tradice zpracování je povolen tém  vý-
hradn  pro obec Lucera. 
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Nero di Troia (místn  Uva di Troia) je dnes  vysázena na ploše p ibližn  1 800 ha. 
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Oblast Alta Murgia
Když bychom se vydali z Daunie na ji-
hozápad, mohli bychom použít slova d t-
ské hry „p iho ívá“. Dostaneme se totiž 
do oblasti Alta Murgia, kde se blížíme 
ke „kvalit “ spojené s ozna ením DOCG 
a jedním z nejznám jších ozna ení Castel 
del Monte. Nejde ani tak o to, že hrad cí-
sa e Friedricha II. ze 13. století je zapsán 
na seznam kulturního d dictví UNESCO, 
ale že tu ve výškách mezi 200 a 400 me-
try na výjime ných vápenitých p dách, 
tady nazývaných „chiancarelle“, nádher-
n  dozrávají hrozny pro vína s nejvyšším 
statutem DOCG. Tradi n  se tu používá 
„alberello“ – starodávný, staletími ov ený 
zp sob vedení révy, který je vhodný do su-
chých a horkých oblastí, sužovaných navíc 
i v try. Tady v Apulii to je vítr zvaný „si-
rocco“. Alberello (it. malý strom), možná 
znám jší jako „gobelet“, vyžaduje neustá-
lé a pe livé pro ezávání, aby se ke  dob e 
provzdušnil a zárove  chránil hrozny p ed 
p ímým slune ním svitem. Letorosty jsou 
ve výšce 30–50 cm a tato blízkost podloží 
umož uje ideální vým nu tepla pro zrání 
hrozn . D ležité je i to, že v krajin , kde 
povrchové zdroje vody tém  chybí a pod-
povrchová voda je hodn  hluboko, doká-
žou ko eny takto vedené révy dosáhnout až 
desítky metr  hluboko ke kýžené vod . Je 
pravda, že v posledních letech se pro nízké 
výnosy, náro nost zelených prací, pozdní 

dozrávání s mnoha riziky atd. od této me-
tody upouští. Našt stí je v Apulii stále více 
nadšených vina , kte í si uv domují, že 
práv  „alberello“ je historie, opravdovost 
a kvalita místních vín.

V oblasti Alta Murgia není možné vynechat 
krásné, zlatavé sladké víno Moscato di Tra-
ni DOC. Jeho historie sahá až do 13. století, 
kdy jej po celé Evrop  proslavili benátští 
obchodníci. D lá se jako p irozen  sladké 
(dolce naturale) a likérové z odr dy Mosca-
to Bianco, kolem m sta Trani, které celé 
apelaci dalo jméno, známé jako Moscato 
Reale. Vína z Trani nejsou možná tak pro-
slulá, jako Moscato d’Asti, ale velmi p kn  
dopl ují velkou a slavnou rodinu, která má 
na 200 „ len “ v barvách od bílé, žluté, r -
žové, modré až po tém  ernou. 

V roce 1983 získala sv j status i obec Gra-
vina di Puglia, která leží v geogra  cky 
nejzajímav jší ásti Apulie. V jinak ploché 
a jen mírn  zvln né krajin  Apulie je oblast 
Gravina DOC výjime n  kopcovitá, vá-
pencové útvary jsou pro ezány hlubokými 
roklemi (gravina – it. rokle) s množstvím 
skalních obydlí, kostel  a klášter . Vinice 
leží ve výšce kolem 400 metr  a v dob e 
v traných polohách se tu d lá víno p e-
vážn  z bílých odr d, jako jsou Malvasia 
Bianca, pravd podobn  eckého p vodu 
Greco Bianco (v Gravine známé jako Gre-
co di Tufo) i Bianco di Alessano, která si 

vysokou kyselost uchovává i v horkých 
polohách. Díky chladn jším výškám jsou 
tato vína ovocn jší, velmi sv ží, s p iroze-
nou kyselinkou.

Bassa Murgia e Valle d’Itria 
V další DOC oblasti je jednou z možností, 
jak poznat vína této apelace, vina ská cesta 
DOC Murgia Carsica. Ta vás zavede do obcí 
„srdce Apulie“, jako jsou vina ské Santera-
mo in Colle i Noci, p vabné Acquaviva 
delle Fonti, kde se na konci íjna koná festi-
val vína „Calzone delle Cipolle locali“, nebo 
do Sammichele di Bari s jiným vina ským 
festivalem „Zampina“. Cesta Valle d’Itria, 
zvaná „údolí trulli“, vede za bílými odr da-
mi Verdeco a Bianco di Alessano mezi b -
lavé kamenné stavby s kónickými st echa-
mi, zapsané na seznam kulturního d dictví 
UNESCO. 

Tady dala jedna z nejkrásn jších obcí celé 
Itálie ( len I Borghi più belli d’Italia) jmé-
no apelaci Locorotondo DOC z roku 1969. 
B lav  svítící architektura starých dom , 
zast ešených neobvyklými šikmými „cum-
merse“, shlíží do kraje bílých vín tichých 
i šumivých, velmi oblíbené je i DOC Loco-
rotondo passito. 

Magna Grecia
Oblast je domovem vína Primitivo di 
Manduria, a jeho verze Dolce Naturale do-
konce nese ozna ení DOCG. Hrozny pro 
toto víno se sklízejí pozd ji a procházejí 
procesem sušení (appassimento), aby se 
zvýšila koncentrace cukr . Jinak, jak sa-
motný název napovídá, je to odr da raná: 
slovo „primitivo“ pochází z latinského 
„primativus“ a starého italského „prima-
ticcio“ a ob  znamenají „první, rané do-
zrávání“. Vždy  odr da pat í mezi první, 
které jsou v Itálii sbírány, v Apulii to zna-
mená v srpnu. Primitivo skute n  rychle 
dozrává a to umož uje dokonce dvojí 
sklize : pokud je réva na ja e výrazn  pro-
ezána, pak se na druhotných výhoncích 

(tzv. femminelle) objevují hrozny, které 
v Apulii dozrávají od konce zá í do za át-
ku íjna, zhruba 20–30 dní po hlavní skliz-
ni. Ve Francii se takovým hrozn m íká 
„grapillon“, u nás to jsou „marti áky“. 
V našich oblastech tyto hrozny z vedlej-
ších o ek mohou dozrát kolem sv. Martina 
(11. listopadu, odtud p vod pojmenová-
ní), ale jinak nedosahují požadované cu-
kernatosti a odst ihávají se, aby nevysilo-
valy rostlinu. V horké jihoitalské Apulii je 
tomu jinak. 

Tém  90 000 hektar  apulijských vinic je rozd leno do p ti oblastí: od severu Daunia, Alta Murgia, 
Bassa Murgia a Valle d’Itria, Magna Grecia a Salento.
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Primitivo di Manduria Dolce Naturale je 
sice první DOCG ozna ení v Apulii, ale 
podle posledních informací z konsorcia 
Primitivo di Manduria Protection z erv-
na tohoto roku se probíral návrh na uznání 
DOCG Primitivo di Manduria, ale i zrušení 
DOCG Primitivo di Manduria Dolce Natu-
rale. Zárove  byl ústy prezidenta konsorcia 
Roberta Eraria vznesen protest proti povo-
lení výsadby a výroby odr dy Primitivo 
na Sicílii: „Pro nás je toto opat ení nep í-
pustné, je to nebezpe ný právní precedens. 
Primitivo je apulijská odr da a ta je vyjá-
d ením naší krajiny a našich vina ských 
tradic. Nem žeme tolerovat, aby nám bylo 
toto d dictví ukradeno.“

Dodejme, že konsorcium se zrodilo v roce 
1998 a od italského Ministerstva zem d l-
ství a lesnictví dostalo výhradní pov ení 
koordinovat vše, co se tý e zájm  této od-
r dy. Tady je však t eba ješt  dodat, že až 
do 90. let minulého století se opravdu zdá-
lo, že Primitivo je výhradní odr da Apulie. 
Ale již ve druhé polovin  20. století, kdy 
se razantn  rozrostl mezinárodní trh s ví-
nem a zárove  se díky v deckému pokroku 
na poli DNA za aly nabízet nové p íb hy 
o vín , odborníci si „všimli“, že Primiti-
vo nejen vypadá, ale i voní a chutná jako 
Zinfandel v Kalifornii, kde si tamní vina-
i chránili a hý kali Zinfandel stejn  jako 

vina i v Apulii. Nakonec, bylo to v roce 
1994, potvrdily genetické studie provád né 
na Kalifornské univerzit  v Davisu, že ob  
odr dy jsou geneticky identické. Krátce 
nato se objevil i chorvatský Crljenak Kaš-
telanski (Tribidrag, Kratosija atd.) a v da 
jej ozna ila jako „první“. 

Následn  se objevily i otázky, zdali se 
Primitivo do Apulie dostalo na lodích fé-
nických obchodník , nebo jinou cestou. 
Na druhé stran  oceánu byl zase p ijat ná-
zor, že Primitivo do Ameriky p ivezli italští 
imigranti, asem byla nabídnuta další ver-
ze, že se Primitivo v Americe objevilo díky 
rakouským šlechtitel m jako Zierfandler. 
Ti v rámci habsburské íše tehdy rozhodo-
vali i o odr dách a šlecht ní v Chorvatsku.
A  je to jakkoliv, Primitivo je nad jí Apu-
lie. V sou asné dob  se p stuje na zhruba 
11 000 hektarech. 

To, že bylo objeveno Primitivo, a tak i Apu-
lie jako d ležitá vina ská zem , lze p i íst 
i jednomu z nejvýrazn jších vina  Apulie, 
Gregorymu Perruccimu. V samém srdci 
historického regionu Manduria tu na rodin-
ném vina ství Azienda Agricola Felline di 
Mandurie lahvuje svá „primitiva“, vedená 

tradi ním systémem „alberello“, na pod-
ložích r zných typ  a barev od erveného 
s velkým podílem železa po erné a bílé, 
v blízkosti mo e pak pís itém. To vše 
s vlivným „požehnáním“ Jónského mo e. 

Je zakladatelem jednoho z nejzajímav j-
ších vina ských projekt  Apulie. Jeho 
Accademia dei Racemi je zajímavý pro-
jekt, který sdružuje „rodinu“ malých 
vina ských statk , které mají stejný cíl: 
obrátit pozornost k nejprestižn jší odr d  
Apulie – k Primitivu. 

Velmi jsme p ivítali, že jsme mohli panu 
Perruccimu položit pár otázek:
 
Když dovolíte, za al bych u projektu 
Accademia dei Racemi z roku 
1999, který je hlavn  vaším dílem. 
Samoz ejm  tu byl zájem o kvalitní 
vína Puglie, ale p ece jenom: s jakými 
konkrétními p edstavami jste projekt 
za ínali, z eho jste vycházeli? 
Projekt Accademia dei Racemi jsem za-
hájil hned po úsp chu, který jsem m l 
s vínem Primitivo di Manduria DOC 
Felline. Hlavní myšlenkou bylo dát do-
hromady nejzajímav jší vinice, a to i ty, 
které jsme nevlastnili, dát všemu tolik 

pot ebný ád a taky u it nejen mladé, ale 
i zkušené a starší, ob as zatvrzelé pro-
ducenty vína, jak zlepšit kvalitu hrozn , 
aby vyráb li lepší a moderní vína. Dali 
jsme dohromady i tým zkušených eno-
log , kterým jsme sv ili vini  kaci. Šlo 
nám o globální vizi, jak nabídnout Apulii 
na mezinárodním trhu.

Kdybyste tento projekt hodnotil dnes 
po více než dvaceti letech – na co jste 
hrdý, jaké cíle p ed vámi ješt  stojí? 
Po 20 letech mohu íci, že to byla dobrá 
zkušenost, která položila základy moder-
ních vín Apulie. Byla to léta plná výzkumu, 
nadšení, optimismu a nakonec i úsp ch . 
A koli Akademie již neexistuje, z stává 
dnes jako její d dictví mnoho sou asných 
nezávislých apulijských projekt , kte-
ré na naši práci úsp šn  navazují. Jsou to 
spole nosti, jako Castel di Salve v Salentu, 
Paolo Petrilli v Luce e, De Filippo v Trani, 
Torre Guaceto v Brindisi, Menhir v Salentu 
atd. Spole n  jsme hrdí na to, že jsme dali 
sv tu v d t nejen o našem Primitivu a našli 
jsme mu v našich oblastech nejvhodn jší 
polohy, ale na naše stoly jsme op t dostali 
nap íklad zapomenuté Susumaniello, Fia-
no Minutolo nebo Ottavianello, geneticky 
identické s odr dou Cinsault. 
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V samém srdci historického regionu Manduria na rodinném vina ství Azienda Agricola Felline di 
Mandurie lahvuje svá „primitiva“, vedená tradi ním systémem „alberello“,  pan Gregory Perrucci.
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V té souvislosti m  napadá další otázka: 
nedávno jsme psali o oblasti Alto 
Adige, kde se na celkových 5 000 ha 
d lají vína, která z tém  98 % nesou 
ozna ení DOC. Samoz ejm  lze jen 
t žko srovnávat, ale není vašich DOC 
a DOCG p ece jenom málo (podle 
n kterých pramen  to je mezi 3–7 %)? 
Dovolte mi, abych tady z stal trochu 
déle a za al více zeširoka, Apulie má 
velmi bohatou a starodávnou historii, 
samoz ejm  i ve vina ství. Apulijská 
historie p ipomíná mnohé národy, které 
tu nechaly velmi výrazné stopy. Byli to 

ekové, ímané, Turci, Arabové, Nor-
mani, Slované, Špan lé, Francouzi atd. 
Apulie je region, který byl a  po dobrém, 
i po zlém vždy n kým z t chto národ  

ovládán, v lepším p ípad  se n jak doká-
zal p izp sobit. N co podobného se d lo 
i s vínem: vždy tu bylo jen málo t ch, kte-
í se snažili o kvalitu, v tšina se snažila 

vyhov t výrobc m z jiných oblastí, kte í 
však nem li zájem podporovat a chránit 
p vodní odr dy a typy vína. To je vlastn  
i ást p íb hu našeho Primitiva. I po „ne-
ekaném“ úsp chu vín Manduria DOC, 

které se d lalo pouze v Mandurii a v žád-
né jiné oblasti Apulie, „vynalezli“ velcí 
výrobci spole n  s politiky IGT rozší ení 
oblastí pro celou Apulii s hanebn  vy-
sokými výnosy: více než dvojnásobek 
Manduria DOC! Nyní se Apulie kone n  
brání p ed výrobci ze severu, ale ti bez 
skrupulí skupují vinice a celá vina ství 

a tam d lají ohromná množství „svých“ 
apulijských vín. Práv  jako sv dectví této 
kapitalistické kolonizace jsem již v roce 
2002 vyrobil víno Anarkos (Anarkos Pu-
glia Rosso, Accademia dei Racemi), víno, 
které svým duchem stojí proti výrobc m, 
kte í do Apulie tak hojn  stále p icházejí. 
Snad to je dostate né vysv tlení tak malé-
ho procenta vín, která mohou nést ozna ení 
kvality DOC a DOCG.

Považujete i v takových pom rech 
za ešení odr dy, jako jsou práv  
Primitivo, Negroamaro, Nero di Troia, 
Bombino atd.? 
Možná že ješt  více než samotné odr dy 
bych cht l chránit nejvhodn jší a histo-
ricky nejd ležit jší oblasti, a dokonce 
i výjime né vinice. Je z ejmé, že p vodní 
odr dy révy vinné, jako jsou ty vámi zmi-
ované, je t eba udržovat a chránit, aby-

chom je mohli nabídnout jako vína ist  
odr dová nebo podle zájmu ve sm sích 
s jinými autochtonními odr dami nebo 
i s t mi evropskými. To vše je ale otáz-
ka asu, ochoty, porozum ní, pot ebného 
nadšení a pak i pochopení, kterého se nám 
bohužel ob as nedostává. 

Vidíme ve sv t  díky klimatickým 
zm nám, že se réva vinná vysazuje 
v místech, kde to bylo d íve 
nemyslitelné, de  nují se nové oblasti, 
jako jsou New Latitude Wines (vína 
nových zem pisných ší ek). Jak se 

s nespornými klimatickými zm nami 
vyrovnáváte ve vaší zemi?
Opravdu jsme hodn  znepokojeni tímto vý-
vojem. Zvykáme si na stále ast jší p írodní 
katastrofy, náhlé lijáky, krupobití a p etr-
vávající dlouhá období sucha. Naše nejty-
pi t jší odr dy, Primitivo a Negramaro, 
se sice velmi dob e p izp sobují suchému 
podnebí, ale na druhé stran  o to více trpí 
vlhkými podmínkami. Z dlouhodobého hle-
diska však bude problém v t chto m nících 
se klimatických podmínkách udržet dobrou 
úrodnost a d ležitou rovnováhu p dy. V -
ím, že vina  je strážcem klimatu a životní-

ho prost edí a že je zodpov dný p edevším 
za innost ve prosp ch p írody. Proto bude 
velmi d ležité pracovat udržitelným zp so-
bem, t eba získávat veškerou možnou vodu 
a recyklovat ji pro zem d lské ú ely. Mu-
síme také co nejvíce upustit od jakýchkoliv 
chemických zásah  do vinic. Bohužel tady 
asto narážíme na to, že ty nejd ležit jší 

„karty“ mají v rukou naši politici.

Salento
Poloostrov Salento je p vabný, proslun -
ný pás zem  hý kaný Jaderským a Jón-
ským mo em. Chvílemi m žete mít pocit, 
že jste na severu Afriky: cihlov  ervená 
p da, všude kaktusy a ostr vky palem jen 
tak tak stínící v kameni schoulené vesnice. 
Našt stí je dlouhé a notn  horké léto zmír-
ováno chladn jším vánkem p icházejícím 

od mo e. Zato zimy jakoby tu ani neby-

Jedny z nejkrásn jších vinic najdeme na poloostrov  Salento na p vabném, proslun ném  pásu zem , 
hý kaném  Jaderským a Jónským mo em.
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ly – jsou krátké, mírné a deštivé. Jestliže 
jsme v oblasti Alta Murgia v souvislosti 
s kvalitou vín již použili sl vko „p iho ívá“, 
pak na poloostrov  Salento musíme íci, 
že „ho í“. Taky tu vina i musejí být velmi 
opatrní, aby hrozny „nespálili“ a správn  
zavlažovali. Tady je nejd ležit jší odr dou 
„ ernoho ké“ Negroamaro, které je vysáze-
no na tém  12 000 hektarech celé Apulie, 
nejvíce práv  v Salentu v provinciích Lec-
ce a Brindisi. O p vodu názvu této odr dy 
existuje n kolik teorií: ty nejjednodušší vy-
cházejí z velmi tmavé barvy hrozn  (negro – 
erný) a chuti (amaro – ho ký). asto se 

p ipomíná, že název pochází ze spojení ec-
kého „mavros“ a latinského „niger“, což by 
znamenalo „ erno- erný“. Obecn  je p ijí-
mán názor, že odr du p ivezli do Itálie e tí 
kolonisté n kdy v 8. století p . n. l.

V Salentu odr da „zapustila hluboce své 
ko eny“ a vedená jako tradi ní alberello 
nebo na nízkých podp rných m ížích velmi 
dob e snáší vysoké teploty a sucho, aniž by 
ztratila pot ebné kyseliny. Vína jsou ist  
odr dová nebo sm sky, nej ast ji s odr -
dami Malvasia Nera a starov kou Susu-
maniello, v posledních letech je úsp šná 
i ve spojení s odr dou Primitivo. Salento 
je také místem, kde se zrodilo první italské 
r žové víno. To se tu d lá tradi ní meto-
dou „alzata di cappello“, což je doslova 
„pozvedání klobouku“. Jen lehce lisované 
hrozny se nechají krátce kvasit, kdy se ze 
slupek modrých hrozn  uvol uje ervené 
barvivo. Až se zvedne matolinový klobouk 
(odtud název „alzata di cappello“), víno 
se sto í. Vše probíhá jen n kolik no ních 
hodin a vzniká elegantní víno jemné chuti, 

a nádherných r žových barev, které podle 
použité „technologie“ nese romantický ná-
zev „Vino di una Notte“ – víno jedné noci. 

Možná tím nejslavn jším a zcela jist  nej-
starším je „P t r ží“ (Five Roses de Castris) 
z vina ství Leone di Castris. To bylo zalo-
ženo jako sou ást panství v Salice Salen-
tino, které poté, co prodal své nemovitosti 
ve Špan lsku, zakoupil v roce 1665 vévo-
da Oronzo Arcangelo Maria Franceso dei 
Conti di Lemos. A tímto datem „zrození“ 
je vina ství také nejstarším v celé Apulii. 
Vévoda Oronzo, doslova o arován kraji-
nou Salenta, tu na 5 000 hektarech vysadil 
olivovníky, pšenici a révu vinnou. A za al 
d lat víno: již za átkem 19. století za ali 
jeho potomci vyvážet sudová vína do Spo-
jených stát , N mecka i Francie. V muzeu 
vína „Piero e Salvatore Leone de Castris“ 
se dozvíte nejen o nejstarších vina ích rodu 
de Castris, ale hodn  o celém apulijském 
vina ství, že vina ství má velkou záslu-
hu na tom, že se za alo v roce 1925 plnit 
apulijské víno do láhví, že rozhodujícím 
zp sobem p isp li ke vzniku DOC Salice 
Salentino v roce 1971. Uprost ed 350 let 
historie, starých fotogra  í, r zných doku-
ment  a dobového vina ského za ízení tu 
m žete ochutnat i mnohá vína, mezi nimi 
i ono r žové Five Roses, které bylo pojme-
nováno po vzácné rodové tradici, podle 
níž m l každý mužský potomek rodu de 
Castris p t potomk . Dnes nabízené víno 
není z roku 1943, kdy bylo ve vále ných 
letech jako první r žové víno v Itálii na-
lahvováno na základ  objednávky generála 
Charlese Polettiho, ale i ta sou asná pat í 
k t m nejlepším. Víno (obvykle 90 % Ne-
groamaro, 10 % Malvasia Nera) m žete 
p ímo p ed vina stvím ochutnat v klubu 
Five Roses Club 1943. Aby se p íznivci 
tohoto r žového vína nemuseli p íliš shá-
n t, tak byl roku 2019, pro zm nu ve m st  
Lecce, otev en další klub Five Roses Club 
1943 s ozna ením Number 2, kde je v na-
bídce tém  t icet druh  vín s ozna ením 
de Castris. 

Toto jméno je na p edním seznamu t ch, 
kte í se zasloužili o to, že celá oblast nese 
ozna ení „Cinque Rose“ – práv  to, které 
generál Poletti „americky“ p ejmenoval 
na Five Roses. 

Vedle r žových vín se na rostoucím zájmu 
o apulijská vína podílejí i ta, která nesou 
ozna ení Negroamaro di Terra d’Otranto 
(DOC z roku 2011) v podob  rosso, rosato, 
riserva, frizzante a spumante. Možná nej-
znám jší apelací je Salice Salentino: mezi 

Možná tím nejslavn jším „vínem jedné noci“, ale  zcela jist  nejstarším 
je „P t r ží“ (Five Roses de Castris)  z vina ství Leone di Castris.
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t mito víny vyniklo p edevším Casato di 
Melzi Salice Salentino DOC Riserva, které 
se m že pochlubit již podruhé nejvyšším 
zlatým ocen ním na Mundus Vini. Je to 
úžasný sp ch, ale nás p i poslední návšt v  
Salenta nejvíce oslovila typická kombinace 
(80 % Negroamaro a 20 % Mavasia Nera) 
v podob  vína Salice Salentino „Liante“ 
DOC 2017. „Liante“ znamená v místním 
dialektu „vítr z Levantu“ a my jsme rádi 
p ijali upozorn ní, že se jedná o „závan“ 
toho nejlepšího, co tradi ní odr dy Apulie 
mohou nabídnout. 

V Salentu se zcela jist  setkáte i s pojmem 
Vincotto Original Salento. Je to jeden 
z tradi ních italských výrobk , který se 
vyrábí lisováním dob e vyzrálých hrozn  
s vyšším obsahem cukru (v Salentu jsou 
hrozny sušeny ve vinicích až 30 dní) a ná-
sledným va ením. Po dosažení varu se 
pokra uje pomalu 24 hodin na mírn jším 
ohni až na p tinu p vodního objemu. Hus-
tá, tmav   alová kapalina zraje v dubo-
vých sudech cca 4 roky, má zvláštní slad-
kou chu  a její výroba je pom rn  p ísn  
sledována a upravena zákonem z prosince 
2016. Je to ve sv t  gastronomie velmi 
žádaná, úžasná ko enicí potravina staro-
bylého p vodu, již v 1. století ji jako vyni-
kající omá ku (embamma) popsal slavný 
spisovatel, p írodov dec a  lozof Plinius 
Starší. Vedle ko enité sladkosti si pone-
chává všechny vlastnosti ervených vín. 

Pro va ený mošt ze Salenta se používají 
bohat  cukernaté hrozny z oblastí vín IGT 
op t z osv d ené kombinace odr d Neg-
roamaro a Malvasia Nera. 

Ze „sklepa Evropy“ na výsluní
Jestliže jsme v úvodu použili pon kud han-
livé p irovnání apulijských vín ke „sklepu 
Evropy“, v záv ru musíme tento názor 
up esnit. D lají se tu a po Evrop  stále vozí 
obrovské objemy apulijských vín. Zárove  
tu najdete stále v tší po et vina , kte í 
jako jedinou cestu do p íštích let vidí níz-
ké hektarové výnosy, jsou vzd laní, sbírají 
zkušenosti po celém sv t , nechají si pora-
dit od „létajících enolog “ a dovedou oce-
nit potenciál starých odr d. 

Pan Gregory Perrucci si post žoval na vý-
robce ze severu, kte í podle jeho názoru 
bez skrupulí a stále ješt  levn  skupují vi-
nice a celá vina ství a tam d lají ohromná 
množství „svých“ apulijských vín. Našt stí 
se tu objevují i jiní „velcí“, kte í mají „ as“. 
Takovým je nap íklad Marchese Piero An-
tinori z toskánské Florencie, který v roce 
1999 získal Le Tenuta Bocca Di Lupo 
(140 ha v oblasti Castel del Monte DOC) 
a vina ství La Tenuta Masseria Maìme 
s 350 hektary v Salentu. Novou spole nost 
pojmenoval Tormaresca a tam se rozho-
dl pro Apulii ud lat to, co se mu poda ilo 
v Toskánsku v 70. letech. Velmi p esv d-

ivým dokladem tohoto zájmu je ikonic-
ká interpretace odr dy Negroamaro jako 
Masseria Maìme Salento IGT. 

Podobné o ekávání vzbuzují investice 
Kendall-Jackson z Kalifornie. Spole nost 
Jackson Family Wines je vina skou holdin-
govou spole ností, která krom  Kendall-
-Jackson Winery vlastní a provozuje více 
než 35 vina ství po celém sv t . Tady jsou 
všechny nad je spojeny se jménem zakla-
datele spole nosti, Jesse Jacksona, jedné 
z nejvýznamn jších osobností amerického 
vina ství, který ekl: „S každou láhví Ken-
dall-Jackson se snažíme ctít jeho d dictví, 
které nás každý den inspiruje, když spole -
n  pracujeme na výrob  t ch nejlepších lid-
skýma rukama vyráb ných vín na sv t .“
I když strávíte v Apulii n jaký, t eba i del-
ší as, p íliš toho z tém  90 000 hektar  
vinic neochutnáte. To se zkrátka nedá. M -
žete se jen lehce dotknout tohoto úžasného 
bohatství. Ale i tak v mnoha vina stvích 
vycítíte až vzrušující snahu zviditelnit Apu-
lii v i sv tu, ukázat na její kulturu a tra-
dice, ohromné architektonické bohatství 
nebo se pochlubit místní kuchyní a vínem. 
Ve všech t chto souvislostech se ukazuje, 
a v posledních letech stále d razn ji, že 
apulijská vína „na to mají“. 

P ipravi l  J i í  Trapek
Foto autor  a  archiv Gregoryho 
Perrucciho

Jednu z cest „ze sklepa na výsluní“ ukazuje i Marzia Varvaglione ze Salenta. Londýnské Financial Times 
za adily vina ství Varvaglione mezi nejrychleji rostoucí evropské spole nosti.
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Tip 1. 
Madre Desolata
Jestliže jsme v titulku použili p i popisu Apulie slova „prostá, rustikální a bezstarostná“, 
m li bychom ješt  p idat „hluboce v ící“. V dob  Svatého týdne Apulie se po celé zemi 
slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista a p íchod jara. Ve všech v tších obcích a m ste kách 
vyjdou do ulic a na nám stí pr vody r zných bratrstev a v ících a zem  se naplní velmi 
silným citem víry a prastarých tradic, které i nev ící napl ují jakousi tichou modlitbou, 
sdílenou bolestí uk ižování a zárove  i nad jí. Jedena z nejp sobiv jších, tém  divadel-
ních scén se odehrává v m ste ku Canosa di Puglia. Procesí k Madre Desolata (Opušt -
ná) se zú ast uje celá obec, ale nejp sobiv jší je provedení písn  Stabat Mater (Jacopo-
ne da Todi), kterou zpívá na 250 místních žen, oble ených v truchlivé erni a s tvá emi 
zahalenými rouškami. Tato dojemná ást obrazu života Apulie se v r zných podobách 
opakuje všude po celý pašijový týden. 

Tipy na cestu

Tip 2. 
Pohádkové Alberobello

íká se, že žádný návšt vník Apulie nesmí vynechat Alberobello, b lavou pohádku 
„trulli“ – kruhových domk  stav ných „na sucho“. Po celé Apulii jich je spousta, ale 
nejvíce, zhruba 1 400, je práv  soust ed no na malém prostoru v Alberobellu. M sto 
za alo psát svoji historii v 16. století, kdy hrabata de Conversano za ala s kolonizací 
tohoto území a rozkázala stav t tak trochu provizorn , „na sucho“, aby v p ípad  
královské kontroly ušet ila na dani. Domky v Alberobellu jsou p vabn  nalepeny 
jeden na druhý a vytvá ejí uli ky a nám stí ka, chrán ná tajuplnými mytologickými 
znameními na st echách umn  skládaných z vápencových desek zvaných „chianca-
relle“. Tato architektonická pohádka byla v roce 1996 zapsána na seznam kulturního 
d dictví UNESCO. 

Tip 3. 
Gravina – zahrada pot šení 
T mito slovy nazval svou letní loveckou rezidenci císa  Friedrich II. Švábský. M sto 
Gravina leží na západ  provincie Bari na ímské Via Appia a jméno získalo po výji-
me ném kopcovitém terénu protkaném mnohými roklemi (gravine – it. rokle). Vedle 
vzácných stavebních památek, jako je zachovalý ímský most i úchvatná katedrála 
z 11. století, najdeme tu prehistorická, st edov ká i novov ká jeskynní obydlí, kostely 
a krypty vytesané v tufových skalách. M sto vždy nabízelo hojn  pšenici a víno (grana 
dat et vino), což dokládá i podoba m stského erbu. Dalo v roce 1983 i jméno apelaci 
Gravina DOC Bianco. Mezi p evážn  bílými víny z odr d Greco Bianco, Malvasia Bi-
anca a Bianco di Alessano vyniká jedno z nejstarších italských bílých vín, které se dnes 
d lá ve vina ství Società Agricola Botromagno, vlastn ném rodinou d’Agostino. Víno se 
m že pochlubit historií starší 2 500 let. 

TTiipppyyy nnaa cceessttuu

Ji í Trapek
V sv t  vína se pohybuje od d tství díky strýci 
z jihomoravských Nikol ic. Víno nezanedbával 
ani p i studiích na pražském VUT ani pozd ji 
na FF UK. Po asopisech s technickým zam e-
ním p isp l svým dílem i ke vzniku prvních vi-

na ských odborných asopis  a b hem let se stal 
uznávaným odborníkem, což mu umožnilo len-
ství v komisích ady domácích i zahrani ních sou-
t ží. Dnes si jako tane ník, zp vák, v ela , ez-
bá  a horolezec užívá vína ve vlastních vinicích 
a sklep . Je p esv d en, že není lepší škola pro 
psaní o vín , než ud lat vlastní. 
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Jste lenem jedné z nejslavn jších vina -
ských rodin v Alsasku. M žete prosím 
popsat nejd ležit jší momenty ve vina -
ské historii vaší rodiny?

P edevším je to rok 1639, kdy byla mými 
p edky spole nost založena a rodina Hugel 
za ala vyráb t víno na kopcovitých vini-
cích v okolí našeho malého milovaného 
m sta Riquewihr. Jejich iniciály jsou stále 
v našem rodinném erbu nad t emi kope -
ky. Hugel navíc znamená kopec ve starém 
alsaském dialektu. Posléze se naše rodin-
ná historie týkala p edevším jednotlivých 
osobností. Emile, který se na po átku 
19. století rozhodl soust edit na vysokou 
kvalitu práce ve vinicích, dále Jean, který 
se zasloužil o mezinárodní v hlas vina ství 
Hugel. P edstavte si, že ve t icátých letech 
minulého století vyrazil na první propa-
ga ní cestu do Austrálie, Thajska a dalších 

zemí. A nakonec 11. a 12. generace Huge-
l , která zajistila, že Hugel je dnes nejlépe 
distribuovaná zna ka alsaských vín na sv -
t . Dnes jsme p ítomni ve více než 100 ze-
mích sv ta. A nyní je to náš as, 13. gene-
race rodu Hugel, abychom ukázali svou 
hodnotu a potenciál.

Alsasko je ve srovnání s dalšími vina -
skými oblastmi Francie velmi speci  cké. 
Co vy osobn  považujete za nejzajíma-
v jší na alsaské vina ské tradici?

Podle m  jsou pravd podobn  nejzajíma-
v jšími aspekty sama historie tohoto regi-
onu a samoz ejm  také odr dy révy vinné, 
které jsou zde vysázeny. Museli jsme po-
m rn  bojovat za to, aby naše odr dy byly 
akceptovány a také si získaly sv j v hlas. 
A to p edevším ve Francii. Alsasko je dnes 
jakousi skládankou odr d révy vinné. Na-

jdete zde odr dy, které tu byly vždy: Ries-
ling and Gewürztraminer, dále odr dy p e-
vzaté z dalších francouzských oblastí: Pinot 
Blanc, Pinot Gris a Pinot Noir, a také z N -
mecka, jako nap íklad Sylvaner. Jsme stále 
jedinou oblastí Francie, která ozna uje svá 
vína podle odr dy. A jsme na tu svoji vý-
jime nost pat i n  hrdí. P ítomnost t chto 
odr d také hodn  napovídá o evropské kul-
tu e Alsaska, o jeho dlouhé a nepokojné his-
torii a také o našich obchodních partnerech.

Mohl byste nám prosím popsat vina -
skou  lozo  i vaší rodiny, ím je výjime -
ná a jak se liší od vašich koleg ?

Myslím, že v ta, kterou jsem v naší rodin  
slýchal nej ast ji a která nás nejlépe cha-
rakterizuje, je následující: „100 % kvality 
vína je v hroznech“. S touto myšlenkou je 
naše vina ská  lozo  e pom rn  p ímo a-

Rodina Hugel se v Alsasku vínu věnuje již od roku 1639. Výjimečnou postavou rodu 
byl Frédéric Emile Hugel, který se po první světové válce postavil do čela hnutí 

za obnovu alsaského vinařství. Rodina Hugel je jedním z nejváženějších světových 
vinařských rodů a současně jedním ze zakládajících členů asociace předních rodinných 

vinařských podniků světa. Ačkoli ve vinařství používají nejmodernější technologie, 
užívají od roku 1715 také nejstarší nepřetržitě používaný sud na světě, který je zapsaný 

v Guinessově knize rekordů. S Jeanem Frédéricem Hugelem, který je nejmladší 
generací této významné vinařské rodiny, jsme připravili nesmírně zajímavý rozhovor.
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Historický d m vina ství Hugel najdete v samém centru malebného m ste ka Riquewihr. 
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rá: nezanechávat žádné stopy. Cílem je, 
aby naše práce ve sklep  byly ve výsled-
ných vínech vid t co nejmén . Od našich 
koleg  se p íliš nelišíme. Jen se snažíme 
d lat v ci v každém kroku o trochu lépe. 
Což na konci celého et zce vytvo í ob-
rovský rozdíl.

Pokud vím, vaše rodina p íliš nepra-
cuje s alsaským systémem Grand Cru. 
Na vašich etiketách toto ozna ení nena-
jdeme. Pro ?

To je dlouhý p íb h s velmi politickým 
podtextem. D vodem je zp sob, jakým 
byla klasi  kace Grand Cru v Alsasku 
vytvá ena. Jeanny Hugel, prezidentka 
první Grand Cru komise v Alsasku, se 
ze zoufalství rozhodla zrušit ozna ení 
Grand Cru na etiketách, když vid la, že 
kvantita vít zí nad kvalitou. Následovala 
obrovská bitva r zných lidských eg, která 
je možná snad pouze v Alsasku. Necht l 
bych tady nikoho jmenovat, všechna ta 
zú astn ná ega jsou dnes pry , protože ti 
lidé zem eli. Nová generace rodiny Hugel 
je p ipravena se posunout dále. Deklaro-
vali jsme, že s ro níkem 2015 ve vina -
ství Hugel op t p ichází vína s ozna ením 
Grand Cru.

V sou asné dob  se v Alsasku vedou také 
diskuse o vytvo ení kategorie Premier 
Cru. Považujete to za zajímavý a dobrý 
krok pro alsaské vina ství?

Ano i ne. Nebyli jsme zatím schopni pre-
cizn  dotvo it systém Grand Cru tak, aby 
znamenal dostate ný p íjem, ze kterého 
by vina i mohli žít a sou asn  zhodnotit 
svou p du tím, že z ní budou vznikat pou-
ze špi ková vína. Myslím si, že úrove  
Premier Cru nebude mít žádnou budouc-
nost bez toho, abychom p epsali limity 
a snížili množství Grand Cru v tomto 
regionu. Jen mi v te, že bych opravdu 
necht l být tou osobou, která za to bude 
zodpov dná.

Schoenenbourg je pravd podobn  vaší 
nejlepší vinicí. Jak byste toto Cru cha-
rakterizoval a která vína z této vinice 
vyrábíte?

Schoenenbourg je jedním z nejslavn jších 
Cru v Alsasku již od t ináctého století. 
Po dlouhou dobu od st edov ku a renesance 
zajiš uje obci Riquewihr bohatství a mezi-
národní uznání. Je to jižn  orientovaná vini-
ce se slínovým podložím, naprosto ideální 
místo, které považujeme za klenot v našem 

Vinice v okolí m ste ka Riquewihr
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majetku. Dává Riesling s obrovským a ne-
dostižným potenciálem ke zrání, se struktu-
rou a charakterem, jaký najdete pouze tady. 
Náš Grossi Laüe Riesling a Schoelhammer 
parcellaire cuvée pochází práv  z této vini-
ce. A musím zmínit i velký návrat odr dy 
Muscat na tuto vinici. Jedna ást, která byla 
znovu osázena p ed patnácti lety, za íná dá-
vat hrozny mimo ádné kvality.

Ve vašem portfoliu najdeme jedno velmi 
oblíbené, dalo by se íci základní víno, 
avšak sou asn  víno vynikající kvality, 
a sice Gentil. Jaký je p íb h tohoto vína?

Gentil znamená ve francouzštin  ušlechti-
lý. V Alsasku se za alo velmi záhy (a ba-
víme se o 17. a 18. století) rozlišovat mezi 
b žnými odr dami, ze kterých vznikala 
jednoduchá vína, která byla ur ena pro 
každodenní konzumaci a lidé je hojn  po-
píjeli p edevším v místních restauracích, 
a ušlechtilými odr dami, ze kterých se 
vyráb la ušlechtilá vína ur ená pro zrá-
ní a export. Tato ušlechtilá vína – cuvée 
z ušlechtilých odr d –, si užívaly na svých 
stolech evropské královské rodiny. V deva-
desátých letech minulého století se rodina 
Hugel rozhodla tuto dávnou tradici obnovit 
a vytvo ila cuvée z ušlechtilých odr d jako 
alternativu k vínu Edelzwicker. A samo-
z ejm  vzniklo n co, co bylo daleko více 
než b žné jednoduché víno. Tím, že v láhvi 
bylo podstatn  lepší víno, než nabízeli naši 
kolegové, a i když bylo dražší, stal se Gen-
til záhy velmi populárním a také komer -
n  úsp šným vínem. Zasloužen ! A jsme 
na n j právem hrdí.

Když se vás zeptám na vaši osobní chu-
ovou preferenci, kterou z typických al-

saských odr d máte nejrad ji?

Tak to je otázka, na kterou neumím odpo-
v d t. Zjednodušen  mohu íci Riesling, 
což je odr da, kterou obdivuji. Ale varuji 
každého, aby se konstantn  nezamiloval 
do 40 let starého vína z odr dy Gewürz-
traminer. To je odr da, kterou jsem poznal 
opravdu d v rn  a nau il jsem se ji oce o-
vat. A je to odr da, kterou je mít rád velmi 
snadné i velmi složité. Myslím, že každý 
piják alsaského vína za ne s touto odr dou 
a také u ní nakonec skon í. Je to jen o ase, 
který jí dáte k tomu, aby se ve vín  zcela 
projevila.

P edstavte si, že by n kdo cht l svému 
klientovi jednoduše vysv tlit stylistické 
rozdíly mezi Rieslingem z Alsaska, N mec-
ka nebo Rakouska. Co byste vyzdvihl?

Myslím, že N mci více považují Riesling 
za aromatickou odr du a snaží se ukázat 
bohatý aromatický pro  l postavený p ede-
vším na primární aromatice odr dy. U nás 
v Alsasku aromatická odr da znamená 
Gewürztraminer, u Rieslingu hledáme spí-
še mineralitu, slanost a zemitost. A samo-
z ejm  pokud chcete dob e p edstavit al-
saský Riesling, tak je to p edevším suché, 
velmi gastronomické víno, a pokud v n m 
máte o ekávat sladkost, (samoz ejm , 
i my známe botrytidu), tak vám to vždy 
ekneme.

Jist , Alsasko má dlouhou tradici ve vý-
rob  sladkých vín. Jaká je ale situace 
t chto vín dnes? Nap íklad oblast Sau-
ternes má dnes s prodejem vín velké 
problémy.  

Máte pravdu, tato vína se dnes neprodávají 
snadno, ale pro Alsasko je velké št stí, že 
není závislé na prodeji sladkých vín. My 
je dnes vyrábíme opravdu ve výjime -
ných ro nících a díky tomu jejich kvalita 
výrazn  stoupla. Hugel byl vždy známý 
kvalitou svých sladkých vín a dnes, když 
se vydám zp t do archivu, musím íci, že 
jsme tato vína nikdy ned lali lépe. A také 
jsme za tato vína oce ováni vysokými 
body a skv lým hodnocením v nejd leži-
t jších asopisech a publikacích, za n kolik 
vín jsme v poslední dob  dostali dokonce 
100  bod . Vždycky je skv lé vid t, když 
tisk a vina ští kritici jen potvrzují vaše zá-
m ry a myšlenky.

Celý vina ský sv t je nyní výrazn  ovliv-
n n pandemií COVID 19. V Alsasku 

dokonce probíhala diskuse o krizové 
destilaci vína. Jak moc jste touto epide-
mií zasažení vy a co d láte pro to, abyste 
ochránil své podnikání?

Mohu vám íci, že kultura naší rodiny je 
jedine ná! V naší rodin  máte stále pocit, 
že válka skon ila v era a t žké výzvy v po-
sledních letech vytvo ily ne-li ochrannou 
sko ápku, tak minimáln  smysl pro to, 
abychom p edvídali to nejhorší a doufali 
v to nejlepší. Velmi rychle jsme se dostali 
do úsporného módu, víme jak toho ud lat 
hodn  s málem a tuto zkušenost jsme vy-
užili. Musím íci, že naši zam stnanci byli 
hrdinové, akceptovali, že musí vystoupit 
ze své komfortní zóny, tak aby všechny 
aktivity mohly být zachovány a vše jsme 
zvládli. P edstavte si, že jsme poslali kaž-
dého, opravdu každého i z kancelá í ven 
na vinice, protože jsme nemohli sehnat 
žádné sezónní pracovníky, které obvykle 
využíváme. A stát se z ekonoma manaže-
rem vinic, to je opravdu seriózní zm na!
V prodeji jsme nyní o 20 % níže, mnoho 
našich zákazník  byly restaurace, hotely 
a bary. A up ímn , když p emýšlím o jejich 
situaci, nejsem si jist, že si mám právo st -
žovat… Velmi na n  i na všechny další, kte-
í jsou touto pandemií postiženi, v poslední 

dob  myslíme. Na všechny, kte í riskují své 
zam stnání, své zdraví a n kdy i své životy.

Vína rodiny Hugel do eské republiky 
exkluzivn  dováží spole nost Winestore, 
www.winestore.cz.

Text :  Michal  Šetka
Foto:  Archiv spole nost i  Hugel

Vína rodiny Hugel poznáte podle typické žluté etikety a rodinného erbu.
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Skv lé p dní podmínky, teplé panonské podnebí a Nezi-
derské jezero se svým zásadním vlivem na termoregulaci 
i vlhkost vzduchu d lají z Burgenlandu ideální oblast pro 

p stování révy vinné. DAC oblastí je dnes v regionu Burgenland 
hned p t. Jedná se o Neusiedlersee DAC, Leithaberg DAC, Ro-
salia DAC, Mittelburgenland DAC a Eisenberg DAC. Ty dáva-
jí pestrou paletu velmi zajímavých vín r znorodých styl , které 
jsme však pro korektnost samoz ejm  porovnávali zvláš . Vína 
do test  tentokráte zaslali i p ímo n kte í rakouští vina i. V testu 
se tak nakonec setkala vína ze t í z t chto p ti region , nejmenší 
oblasti, tedy novinku Rosalia DAC a Eisenberg DAC, v tomto 
srovnání a pravd podobn  na tuzemském trhu zatím nenajdete.

Leithaberg DAC je oblast, která se rozkládá na západních b ezích 
Neziderského jezera. Vyrábí se zde suchá bílá i ervená vína s je-
dine ným typickým charakterem. Oblast je vymezena na území t í 
m st – Eisenstadt, Jois a Winden. Zdejší p dy jsou bohaté na b i-
dlici a vrstvy ruly. Bílá vína s ozna ením Leithaberg DAC se mo-
hou vyráb t z odr d Chardonnay, Weissburgunder (Pinot Blanc),  
Neuburger a Grüner Veltliner bu  jako jednoodr dová, nebo jako 
cuvée zmín ných odr d. ervená vína jsou pak postavena na od-
r d  Blaufränkisch. Ta m že být dopln na o St. Laurent, Zweigelt 
nebo Pinot Noir, maximáln  však do výše 15 % celkového objemu. 

ervená vína musí zrát v sudech a dosahovat minimáln  12,5 % al-
koholu. Vina ská oblast Neusiedlersee se rozkládá na rakousko-ma-

arských hranicích východn  od Neziderského jezera. Réva vinná 
se zde p stuje na 6 675 ha. Neusiedlersee DAC vzniklo v roce 2012 
a tato vína se vyrábí z odr dy Zweigelt. Povolena jsou i cuvée s vý-
znamnou p evahou Zweigeltu. To ale platí pouze u varianty Reserve 
a podíl Zweigeltrebe zde musí být minimáln  60 %. 

Dominantní odr dou na 2 104 ha oblasti Mittelburgenland je 
Blaufränkisch. Zdejší výh evné hlinité p dy dávají Frankov-
kám typická aromata lesních plod  a stopy ko ení. I zde se vína 
ozna ují kategoriemi Mittelburgenland DAC a Mittelburgen-
land Reserve. P edevším vína kategorie Reserve mají velký po-
tenciál k dlouhému zrání.  

Burgenland je zajímavou vina skou oblastí jak z pohledu vín 
samotných, tak z pohledu vina ské turistiky. Vína ze zdejších 
DAC jsou osobitá a vykazují vysokou, a p edevším konzistentní 
kvalitu. Rozhodn  se jedná o vína, která stojí za pozornost kon-
zument  i importér .

Text :  Michal  Šetka
Foto:  Michal  Šetka a  ÖWM /  Robert  Herbst

Vína DAC z regionu 
Burgenland
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Náš říjnový Grand test věnujeme rakouským vínům regionu Burgenland. 
Tato oblast má dlouhou a obsáhlou vinařskou historii a tomu odpovídající 

rozmanitost vyráběných vín. My se však zaměříme výhradně na vína 
s chráněným rakouským ochranným označením původu DAC. 

Grand tes t

© ÖWM / Robert Herbst
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SILVER

BRONZE

www.vinero.cz

Rudi Wagentristl, Chardonnay 2016, Leithaberg DAC

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatavými odlesky a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, snoubící tóny 
smetany, vanilky, zralého manga a ananasu. V chuti je víno plné a komplexní a najdeme v n m tóny zralých žlutých 
jablek, melounu Cantaloupe, vanilky a zázvoru. Delší, krémový záv r.
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GOLD

88,33 bodů | 349 Kč 2020–2025

Grilovaná chobotnice

LEITHABERG DAC – BÍLÁ VÍNA

Hans Moser, Chardonnay 2018 
Scheibenberg, Leithaberg DAC

St. Zehetbauer, Pinot Blanc 2018 
Ried Satz, Leithaberg DAC

St. Zehetbauer, Chardonnay 2018 
Ried Steinberg, Leithaberg DAC

85,33 bodů | 329 Kč

84,67 bodů | 550 Kč

82 bodů | 546 Kč

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky, 
vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, 
s dominantním projevem vanilky a smetany, jež dopl uje 
podtón žlutého melounu a zralých broskví. V chuti je 
víno st edn  plné a strukturované a dominují zde tóny 
zralých pomeran , kumkvátu a citronu, jež dopl uje 
podtón banánové slupky a ko ení. St edn  dlouhý záv r. 

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými 
odlesky a st ední viskozita. Aroma je výrazn jší 
a velmi reduktivní, p ipomínající broskvová 
jádra, sušené byliny a kapusti ky. V chuti je 
víno st edn  plné a sv ží a najdeme v n m tóny 
zelených jablek, zelených hrozn  a minerality. 
St edn  dlouhý záv r.  

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zlatavými 
odlesky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší, 
p ipomínající rebarborový kompot, kandované 
broskve i broskvový kolá . V chuti je víno 
st edn  plné, s výrazným projevem pe ených 
toust , kompotovaného ananasu a broskví, s do-
tekem vanilky. St edn  dlouhý záv r.  

Telecí maso na rozmarýnu

Pstruh à  la gravlax

Tom Kha Gai

2020–2023

2020–2028

2020–2022

dlouhý hý ý závzáv r. 
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WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Partnerem degustací 
je minerální voda

Legenda:
Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Grand tes t

Degustační komise časopisu 

pro Grand test Vína DAC z regionu Burgenland 

Zleva: Michal Procházka – sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore), 
Mikuláš Duda DipWSET – obchodní a marketingový editel (VinoDoc 
s.r.o.), David Král – vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head 
sommelier (MAKRO), Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation 
a sommelier (Bokovka),  Tereza Němečková – Advanced in Wines 
and Spirits (VinoVinoVino), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, 
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista 
Mistrovství Evropy sommelier  2017 (Advivum)

baru 
Advivum

Na Příkopě 859/22, Praha 1, 
Tel.: +420 733 532 255

www.advivum.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách
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www.vinoter ia .cz

SILVER

www.vinoter ia .cz

www.rakouskevino.cz

St. Zehetbauer, Blaufränkisch 2015 Ried Steinberg, Leithaberg DAC

Weingut Salzl, Zweigelt 2018 Selection, Neusiedlersee DAC

Syt jší purpurov  ervená barva s  alovým okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma vína je intenzivní 
a komplexní a p ipomíná zralé erné bobulové ovoce, erné ko ení a ušlechtilé d evo. V chuti je víno strukturované a pln jší 
a dominují zde tóny zralých ostružin a višní, jež doprovází podtón karamelu a vav ínu. Delší, elegantní záv r.

Syt jší purpurov  ervená barva s  alovým okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní a p ímo aré, s tóny 
zralého erného rybízu, ostružin a višní, s dotekem nového ko ení. V chuti je víno plné, strukturované, p íjemn  sv ží a najdeme 
v ní tóny povidel, ostružinového džemu a višní, s výraznou ko enitou stopou. Delší, strukturovaný záv r.
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GOLD

GOLD

90 bodů | 674 Kč

88,50 bodů | 240 Kč

2020–2028

2020–2028

pp

ýý

Vep ový pupek na grilu

Játra s omá kou 
z erveného vína

LEITHABERG DAC – ERVENÁ VÍNÁ 

NEUSIEDLERSEE DAC 

St. Zehetbauer, Blaufränkisch 
2016, Leithaberg DAC

86 bodů | 396 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s nachovým okra-
jem a vyšší viskozita. V aroma je víno intenziv-
n jší a p ipomíná zralé ervené bobulové ovoce, 
erné ko ení a spálené d evo. V chuti je víno 

st edn  plné a strukturované, velmi sv ží a domi-
nují zde tóny jahod a t ešní, jež doprovází podtón 
erného pep e a sko ice. Delší, sv ží záv r.  

Uzená kachní prsa

2020–2026

záv r.  
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Weingut Wendelin, Zweigelt 
Classic 2019, Neusiedlersee DAC

85,67 bodů | 389 Kč

Syt jší purpurov  ervená barva s výrazným 
 alovým okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. 

Aroma je intenzivní a p ímo aré, p ipomínající 
ervené bobulové ovoce, rybízové listy a povidla. 

V chuti je víno st edn  plné a sv ží, svým charakte-
rem korespondující s aroma, a podpo eno o podtóny 
ko ení a zralých trnek. St edn  dlouhý záv r. 

Zv inové klobásky

2020–2024

záv r. 

Grand tes t

Plán degustací  pro rok 2020

Grand test svět 

Listopad 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 10. 2020

Grand test: Gevrey-Chambertin a Gevrey-Chambertin 

Premier Cru

P edstavujeme: ervená vína – Etna DOC

Prosinec 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 11. 2020

Grand test: Champagne Brut a Extra Brut Non Vintage 

(základní cuvée jednotlivých dom )

P edstavujeme: Franciacorta DOCG

Grand test ČR a Slovensko 

Listopad 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 10. 2020

Vína z kvevri

Prosinec 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 2. 11. 2020

Tramín ervený
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www.vinospol .cz

SILVER

BRONZE

Weingut Keringer, Zweigelt 
2018, Neusiedlersee DAC

88,17 bodů | 250 Kč

Tmavší purpurov  ervená barva s  alovým okra-
jem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a sv ží, 
p ipomínající zralé višn  a t ešn , s dotekem po-
meran ové k ry a spáleného d eva. V chuti je víno 
strukturované a pln jší a p ipomíná zralé ostružiny 
a višn , jež doprovází podtón rozmarýnu, tymiánu 
a t eš ových jader. Delší, strukturovaný záv r. 

Kan í se švestkovou 
omá kou

2020–2030

ý záv r.r.
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www.vinadac.cz

Artisan Wines, Zweigelt 2018, 
Neusiedlersee DAC

85,17 bodů | 209 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a p evládají 
v n m tóny zralých ostružin a moruší, s lehkým 
dotekem d eva a ko ení. V chuti je víno komplexní 
a st edn  plné a najdeme v n m tóny višní a šves-
tek, jež doprovází podtón krvavých pomeran  
a nového ko ení. Delší, sv ží záv r. 

Bažant nadivoko

2020–2027

www.vinospol .cz

SILVER

www.toskanskevino.cz

Weingut Wendelin, Zweigelt 2017, Neusiedlersee DAC Reserve

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní 
a komplexní a najdeme v n m tóny povidel, ostružinového džemu a bor vkového kolá e, jež doprovází podtón 
erného ko ení. V chuti je víno pln jší a komplexní, s dominantním projevem zralého erného bobulového 

ovoce a dotekem ho ké okolády, tabáku a erného aje. Dlouhý, strukturovaný záv r.
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GOLD

90,33 bodů | 745 Kč 2020–2031

Hov zí à la rossini

NEUSIEDLERSEE DAC RESERVE

Weingut Keringer, „100 days“ Zweigelt 
2018, Neusiedlersee DAC Reserve

89,50 bodů | 550 Kč

Tmavší rubínov  ervená barva s tenkým 
sv tlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je 
intenzivní a komplexní a p ipomíná ko ení, kafr, 
zralé višn  a ostružiny. V chuti je víno mohutné 
a strukturované, st edn  plné a dominují zde tóny 
ostružinového džemu, sladkého ko ení i tabáku. 
St edn  dlouhý, strukturovaný záv r. 

Grilovaná žebra 
s viš ovou omá kou

2020–2024

www.bacchus.cz

Weingut Gebrüder NITTNAUS, 
Zweigelt 2018 Ried Luckenwald, 
Neusiedlersee DAC Reserve

88,67 bodů | 449 Kč

Syt jší purpurov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní 
a komplexní a nabízí tóny vav ínu a nového ko ení, 
jež doprovází podtón zralých moruší a aronií. V chuti 
je víno st edn  plné a komplexní, s výrazným proje-
vem zralých trnek a višní, jež doprovází podtón kou e 
a tabáku. St edn  dlouhý, strukturovaný záv r.

b

a ta ttabáaba ku. S

Pfeffer steak

2020–2029

záv rrr..

BRONZE
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www.bacchus.cz

Weingut Salzl, „Sacris“ Zweigelt 
2017 Ried Luss, Neusiedlersee 
DAC Reserve

Weingut Gebrüder NITTNAUS, 
Zweigelt 2018 Ried Goldberg, 
Neusiedlersee DAC Reserve

87,67 bodů | 695 Kč

86 bodů | 449 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a velmi 
vyzrálé, p ipomínající bor vkový kolá , vinné listy 
i ostružiny. V chuti je víno strukturované a st edn  

plné a dominují zde tóny pe eného masa, erného 
bobulového ovoce a erného ko ení. Delší záv r. 

Syt jší rubínov  ervená barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a struktu-
rované, s výrazným tónem bylin i rybízových list , 
jež doprovází podtón bor vek a višní. V chuti je víno 
strukturované a st edn  plné a dominují v ní tóny 
erného ko ení, jež doprovází podtón zralých višní, 

švestek a je abin. St edn  dlouhý záv r.  

Pe ený jelení h bet

švešveste a j

Jehn í hrudí v mátové krust

2020–2028

2020–2026

Grand tes t

www.vinero.cz

Weingut K+K Kirnbauer, Blaufränkisch Gold Reserve 2017, Mittelburgenland DAC

Syt jší rubínov  ervená barva s ten ím sv tlejším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní 
a snoubí tóny erného ovoce, k že a ušlechtilého d eva. V chuti je víno komplexní a pln jší a najdeme v ní tóny 
pe eného erného ovoce, erného ko ení, sko ice a balzamických tón . Dlouhý, strukturovaný záv r.
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92,33 bodů | 659 Kč 2020–2035

Králík po královsku

MITTLEBURGENLAND DAC

GOLD

www.vinadac.cz

Artisan Wines, Zweigelt 2018, 
Neusiedlersee DAC Reserve

86,33 bodů | 319 Kč

Sytá purpurová barva s  alovým okrajem 
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je 
intenzivní a srozumitelné, s projevem erného 
bobulového ovoce a ko ení. V chuti je víno 
leh í a sv ží a dominují zde tóny višní a ostru-
žin, s dotekem bor vkového džemu a jalovce. 
Delší, ovocný záv r.  

Jehn í koleno

2020–2025
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www.pro-vino.cz

www.vinoprovas.cz

SILVER

BRONZE

Weingut Familie Weber, Blaufränkisch 
Reserve 2017 Lutzmannsburg, 
Mittelburgenland DAC

Eichenwald, „Der Gugafang“ 
Blaufränkisch 2018, 
Mittelburgenland DAC

86,83 bodů | 490 Kč

86,67 bodů | 245 Kč

Tmavá purpurov  ervená barva s tenkým rubínovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a p ipomíná listy rybízu, erstvé byliny a ervené 
bobulové ovoce. V chuti je víno st edn  plné a sv ží, 
s dominantním projevem zralého erného bobulového 
ovoce, jež dopl uje podtón krvavých pomeran  
a pomeran ové k ry. St edn  dlouhý záv r. 

Syt jší granátov  ervená barva se sv tlejším okra-
jem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a p i-
pomíná zralé erné bobulové ovoce, pep  a badyán. 
V chuti je víno st edn  plné a strukturované a domi-
nují zde tóny viš ových jader, ostružin a brusinek, jež 
dopl uje ko enitý podtón. St edn  dlouhý záv r.  

86 83 b

ppp

T stoviny s ragú z divo áka

Bruselská paštika

2020–2024

2020–2025

r.

ý

www.vinoprovas.cz

SILVER

www.vinovinovino.shop

Weingut Gesellmann, Creitzer Blaufränkisch 2018, Mittelburgenland DAC Reserve

Temn  rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a komplexní a snoubí 
tóny zralého erného peckového ovoce, sladkého ko ení a tabáku. V chuti je víno sv ží a st edn  plné, dob e strukturované 
a p ipomíná zralé t ešn , ervený rybíz a ostružiny, s dotekem mladého d eva a nového ko ení. Delší, strukturovaný záv r.
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GOLD

89,50 bodů | 540 Kč 2020–2028

y

Pe ený vep ový b ek 
s demi-glace

MITTLEBURGENLAND DAC RESERVE

Eichenwald, „Der Geistesblitz“ 
Blaufränkisch 2016, 
Mittelburgenland DAC Reserve

86 bodů | 425 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva s širším sv tlejším 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenziv-
n jší a p ipomíná spálené d evo, rozmarýn nebo 
vav ín, s dotekem zralých aronií. V chuti je víno 
st edn  plné, sv ží a najdeme zde tóny zralých 
bor vek, je abin i višní, s lehkým ko enitým 
podtónem. St edn  dlouhý, sv ží záv r.  popop dtdtónem

Jelítko na grilu s vinnou 
omá kou

2020–2023

r.  
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M U T Ě N I C E

Mutěnice patří k největším a nejvýznamnějším obcím 

Slovácké vinařské podoblasti. Kde jinde najdete 

ve sklepních uličkách téměř 600 vinařských rodin, které se 

poctivě věnují vinařskému řemeslu po generace. Přátelská 

atmosféra, folklor, zkušení vinaři a do modrobíla zbarvené 

Mutěnské búdy, to je vinařská obec Mutěnice, která 

vám při návštěvě doslova učaruje. Obcí navíc prochází 

Mutěnická vinařská stezka, a tak můžete svou návštěvu 

vinných sklípků spojit s cykloturistikou a vyhlídkovou 

projížďkou mezi okolními vinohrady.

z ech a  Moravy

Vini ní tra  Vyšicko

Mut nice jsou s vina ským e-
meslem spjaty již od nepa-
m ti. Katastr Mut nic osíd-

lili lidé již v prav ku, o emž sv d í 
bohaté archeologické nálezy. Ovšem 
první historická zmínka o Mut nicích 
je kolem roku 1368. Jedním z doklad  
je i nejstarší známá obecní pe e  z roku 
1613, která obsahuje vinný ke  s hroz-
ny. V p edb lohorském období vznik-
lo i doposud používané pojmenování 
vini ních tratí Vyšicko i Mut nská 
hora. Po staletí se mut ni tí vina i ídili 
vlastním horenským právem. Za jeho 
porušení, nap íklad krádeže ve vini-
cích, bývaly vynášeny velmi p ísné 
tresty. Provinilec mohl nap íklad p ijít 
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nejen o ruku, ale také o hlavu. V roce 
1725 byla založena nejstarší mut nická 
horenská kniha, do níž se zapisovaly 
všechny p evody vinohrad .

Dalším významným datem je rok 1903, 
kdy obec pronajímá 20 m ic obecních 
pozemk  Zemskému spolku pro Mar-
krabství moravské. Spolek zde zakládá 
Zemskou révovou školku. V roce 1912 
p ibyl i Státní a zemský vzorný sklep 
úst ední, pozd ji sídlo Vina ského in-
spektorátu. V té dob  se o Mut nicích 
hovo í jako o centru moravského vi-
na ství. V dvacátých a t icátých letech 
minulého století ve Výzkumné stanici 
vinohradnické a vina ské byl položen 

základ šlecht ní vinné révy a rozši o-
vání ušlechtilých odr d. Pod jejím vli-
vem za ali mut ni tí vina i zpracovávat 
ist  odr dová vína. Na mut nických 

vinicích se objevily odr dy Ryzlink 
rýnský, Sylvánské zelené, Neuburské, 
Ryzlink vlašský, Tramín, Frankovka, 
Burgundské modré, Modrý Portugal 
apod. V sou asné dob  stanice zajiš uje 
udržovací šlecht ní odr d a klon .

V katastru obce Mut nice je vysázeno 
více než 300 hektar  vinic a najdete 
tu 5 vini ních tratí – Mut nskou horu, 
Dub anskou horu, Vyšicko a Úlehle 
a Hrani ky. Jedním z úst edních vina -
ských center celé obce je bezpochyby 

rozsáhlý komplex vinných sklep  – 
„Mut nské búdy“ –, kam každoro n  
zavítá ada milovník  tuzemských vín 
v rámci pravideln  konaných akcí, 
jako je Den jarních otev ených skle-
p . Své sklepy zde obhospoda uje té-
m  600 vina ských rodin. Jednotlivé 
sklepy jsou r zného stá í a provedení. 
Najdete zde jak malebné sklepy star-
ších generací, tak i sklepy vybavené 
moderním za ízením, degusta ními 
místnostmi, posezením a také poko-
ji skýtajícími ubytování. Typickým 
prvkem v tšiny mut nických sklep  
je vstupní pr elí zvané „ž dro“ a tra-
di ní malování slováckými ornamenty 
i škrábanými sgra  ty.

Ba
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MoravaD
yje

LANŽHOT

POŠTORNÁ

TVRDONICE

MORAVSKÁ
NOVÁ VES

HRUŠKY

MIKULČICE
PRUŠÁNKY

LUŽICE

MUTĚNICE

DUBŇANY RATÍŠKOVICE

VACENOVICE

STRÁŽNICE
LIPOV

BLATNIČKA

TVAROŽNÁ
LHOTASUDOMĚŘICE

ČEJČ
HOVORANY

ŠARDICE SVATOBOŘICE

ŽELETICE

ŽDÁNICEUHŘICE

ŽAROŠICE
KOSTELEC

BUKOVANY

VŘESOVICE

KORYČANY
BUCHLOVICE

VELEHRAD
BÍLOVICE

BABICE
SUŠICE

OSVĚTIMANY

POLEŠOVICE

HLUK
VLČNOV

BORŠICE

KUNOVICE

NAPAJEDLA

OSTROŽSKÁ
NOVÁ VES

ŽERAVICE
VĚTEŘOV

VRACOV

DOMANÍN

VLKOŠ
BZENEC

UHERSKÝ
OSTROH

DOLNÍ
BOJANOVICE

BŘECLAV

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

HODONÍN

KYJOV

VESELÍ
NAD MORAVOU
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V tšina mut nických vinohrad  je si-
tuována na jižních, jihovýchodních 
a jihozápadních svazích. To souvisí 
p edevším s geologickými a klima-
tickými podmínkami. Horniny, kte-
ré se objevují v katastrálním území, 
jsou mladé – pocházejí z pleistocénu 
a kvartéru. Jedná se výhradn  o sedi-
menty. Mnohem d ležit jší než horni-
ny je p dní pokryv. V katastru Mut nic 

a blízkém okolí se nej ast ji nacházejí 
ernozem , vytvo ené na vrstv  spraší 

uložených na píscích, p ípadn  i nivní 
p dy na nivní uloženin  s podložím 
písku. Jsou to tedy p dy leh í a st ed-
n  výsušné. V jedné lokalit , na seve-
ru katastru, se také objevuje ernozem 
na ernozemních píscích s jemným 
p ekryvem spraše. Tyto p dy jsou rov-
n ž lehké, ale siln  výsušné. Statistické 

údaje ukazují na velmi velký po et let-
ních dn  s teplotami nad 25 °C, kterých 
je 53,3 dne v roce. Dále na vysokou 
pr m rnou teplotu v ervenci 25,2 °C 
a ro ní pr m rné množství srážek 
500 až 600 mm. Historicky bylo v Mu-
t nicích celkem 15 vini ních tratí. Cel-
kový po et je však dnes zredukován 
a v tšina menších tratí totiž dnes spadá 
pod výše zmín ných 5 nejv tších. Nej-
v tší vini ní tratí je Úlehle o celkové 
rozloze 100 hektar  vinic, které domi-
nují terasovité vinice. Druhou nejv tší 
tratí je pak Mut nská hora o rozloze 
75 hektar , která se nachází p ímo nad 
areálem Mut nských búd a jejíž terén 
je lenitý, s p íkrými svahy. T etí nej-
v tší tratí je Vyšicko o rozloze 62 hek-
tar , jedná se o náhorní tra , ležící 
kolem nejvyššího bodu v Mut nicích, 
se silným proud ním v tr , napomá-
hajících proti mrazík m a houbovým 
chorobám. Dub anská hora o rozloze 
49 hektar  je vini ní tratí s úzkými 
vinohrady drobných p stitel  révy vin-
né a leží na okraji katastru Mut nic. 
Nejmenší vini ní tratí jsou pak na jihu 
Hrani ky o rozloze 24 hektar , leží-
cí na jižní stran  katastrálního území, 
s t žšími jílovitými p dami. 

z  ech a  Moravy

Vina ství Št pánek

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
Solaris 2018, výběr 
z cibéb, sladké, 
Mutěnice, Hraničky
Syt  žlutá barva se zá ivými 
zlatavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je 
istá, intenzivní, s nádechem 

kv t  zralého ovoce a ovocné 
zava eniny. Chu  je sladká, 
š avnatá, p ipomínající ovocný 
sorbet a ovocné mlé né koktejly. 
St edn  dlouhý záv r. 

Hibernal 2019, výběr 
z hroznů, polosuché, 
Mutěnice, Úlehle
Pr zra né sv tle zelenkav  žluté 
víno, velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, p íjemn  herbální, 
s tóny medu ky, máty a grepové 
k ry. Chu  je š avnatá, ovocná, 
p ipomínající ryngle, mango 
a citrusy. Delší záv r. 

Doporu ená vína z VINA STVÍ ŠT PÁNEK, 
která stojí za pozornost:
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Mou první zastávkou v Mut nicích bylo 
VINA STVÍ ŠT PÁNEK. Rodinné 
vina ství Petra Št pánka bylo založeno 
v roce 2008 a co do objemu vyrobe-
ných láhví pat í k jednomu z nejv tších 
v Mut nicích. Jejich prioritou p i vý-
rob  vín je však vinná réva té nejvyšší 
kvality, která je odrazem jejich každo-
denní práce. Majitelem vina ství je Petr 
Št pánek, který jej ídí spole n  se svou 
ženou Jarmilou. Petr Št pánek aktuáln  
hospoda í na 13 hektarech vlastních 
vinic na vini ních tratích Úlehle a Hra-
ni ky, dále pak ást hrozn  pro výrobu 
svých vín nakupuje od jiných p stitel . 
„Do p íštích p ti let bychom ale cht li 
být zcela sob sta ní, a proto plánujeme 
vysadit asi 20 hektar  vlastních vinic,“ 
íká Petr Št pánek. 

Ve vina ství se zam ují na vý robu uni-
kátních bílý ch a r žový ch vín s nižším 
obsahem alkoholu a vyšším obsahem 
zbytkového cukru. Zárove  hledají ideál-
ní pom r mezi p írodním cukrem a kyseli-
nou. P i vý rob  vín erpají ve vina ství ze 
zkušeností, které jsou v rodin  p edávány 
po n kolik generací, ale také z osobních 
zkušeností ze zahrani í. Vý zvou je pro n  
vyráb t vína nejvyšší kvality s patrnou je-

dine ností jejich regionu. To vše dotvá í 
nezam nitelný  charakter vín, která spoju-
je nadšení z jejich práce. Skv lou ukáz-
kou této vina ské  lozo  e jsou nap íklad 
jejich vína z odr d Muškát moravský, 
Hibernal nebo Ryzlink rýnský s patrnou 
stopou zbytkového cukru, která se t ší 
úsp ch m a oblib  nejen u konzument , 
ale i na tuzemských a zahrani ních vina -
ských sout žích nebo v publikaci Pr vod-
ce nejlepšími víny R. 

P estože portfolio vín Petra Št pánka 
tvo í zhruba z poloviny vína se zbyt-
kovým cukrem, vina ství se v sou asné 
dob  soust edí primárn  na vína suchá, 
která jsou, jak íká Petr Št pánek, jejich 
vizí do budoucna. „V p íštích letech by-
chom se cht li ješt  více soust edit na-
p íklad na odr dy Ryzlink rýnský, Syl-
vánské zelené a Tramín ervený, které 
chceme vyráb t výhradn  z vlastních vi-
nic s redukovaným výnosem a s nižším 
obsahem zbytkového cukru,“ pokra uje 
Petr Št pánek. Krom  bílých vín na-
jdete v portfoliu vina ství samoz ejm  
i vína r žová a ervená, a to z odr d 
Rulandské modré, Cabernet Sauvi-
gnon, Neronet nebo Merlot. V ad  vín 
s ozna ením „Reserva“ pak vyrábí Petr 

Št pánek strukturovan jší a pln jší vína 
zrající v sudu. Z jeho pestrého portfolia 
vín si tak vybere tém  každý. „Nov  
se mohou naši zákazníci t šit i na naše 
vína pod ochranným ozna ením VOC 
Slovácko, kterého jsme se nedávno stali 
sou ástí,“ uzavírá naše povídání vina  
Petr Št pánek. 

Další z navštívených vina ství v Mu-
t nicích bylo Vina ství Petra Mokruši, 
které se dlouhodob  adí ke špi kovým 
výrobc m vín v obci. Petr Mokruša za-
ložil své vina ství v roce 2007, a navá-
zal tak na vina skou práci svého otce 
Martina. Hrozny pro výrobu vín p stuje 
na 6 vinicích ve 2 vini ních tratích obce 
Mut nice. T mi jsou výše zmín né trat  
Mut nská hora s jižn  až jihovýchodn  
orientovanými svahy s pís itohlinitou 
p dou a Vyšicko, tedy náhorní rovina 
s p dou hlinitou s p ím sí jílu a písku. 
Podložím jsou v obou p ípadech sedi-
menty obsahující mušle a další ulity 
korýš  z období pleistocénu a kvartéru.

Základními odr dami vina ství jsou 
Rulandské šedé, Sauvignon a Ryzlink 
rýnský. V tšina jejich vín je suchá, p i-

Petr Št pánek ve sklepVinohrad Petra Št pánka na vini ní trati Úlehle
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pravená s d razem na istotu, ovocnost, 
sv žest, š avnatost, dlouhou dochu , 
pikantní kyselinu a z etelný odr dový 
charakter každého vína. Krom  níže uve-
dených doporu ených vín nabízí pochopi-
teln  vina ství pestrou odr dovou skladbu 
vín s d razem na zdejší typické bílé odr -

dy. V jejich portfoliu najdete i jedno rosé 
a jedno ervené víno z odr dy Dornfelder. 
N která vína jsou vyráb na složit jším 
zp sobem a jsou charakteristická macera-
cí slupek hrozn  s moštem a následným 
zráním vína v sudech spolu s vinnými 
kvasnicemi. Vznikají tak vína velmi ro-

bustní, krémová a houževnatá. Skv lou 
ukázkou takového vína je nap íklad Pinot 
Blanc sur lie, které zraje v malých dubo-
vých sudech a 12 m síc  na kvasni ných 
kalech. Toto strukturované a precizn  vy-
robené víno pot ší i milovníky ra  nova-
n jších bílých vín a dokazuje vina ský um 
Petra Mokruši. „Nov  také vyrábíme Tra-
mín ervený v dubovém sudu a Ryzlink 
rýnský v akátovém,“ íká Petr Mokruša.

Další novinkou v portfoliu vín je od le-
tošního roku Ryzlink rýnský 2019 z VOC 
MUT NICE, kterého je vina ství také 
nov  sou ástí. „Na ja e p íštího roku pak 
plánujeme vysazovat Sylvánské zelené 
a Ryzlink rýnský. Zejména Sylvánské 
zelené je sice ve vinici náro n jší odr -
da, ale na Slovácko pat í a já v ím, že 
z ní vyrobíme skv lé víno. Aktuáln  jsme 
také koupili velký dubový sud o obje-
mu 1 000 litr  s regulací teploty, ve kte-
rém plánujeme vyráb t Ryzlink rýnský. 
V blízké budoucnosti se tedy mohou naši 
zákazníci t šit na vícero variant vín z této 
královské odr dy,“ uzavírá Petr Mokruša. 
Vina ství se mimo jiné m že opakovan  

z  ech a  Moravy

Petr Mokruša s manželkou

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
Pinot Blanc sur lie 
2018, moravské 
zemské víno, suché
Bronzov  žlutá barva 
s mosaznými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je 
intenzivn jší, istá, s nádechem 
sušených pomeran , 
slune nicového kv tu a lu ního 
medu. Víno je suché, š avnaté, 
st edn  plné, s nádechem grep , 
pomela a bergamotu. Delší záv r. 

Ryzlink rýnský 2019, 
VOC MUTĚNICE, 
suché, Mutěnice, 
Vyšicko
Tmavší zelenožlutá barva, 
velmi dobrá viskozita. V n  je 
intenzivn jší, s tóny p ipomínajícími 
apíkatý celer, petrželovou na  

a grepovou š ávu. Chu  je st edn  
plná až pln jší, ko enitá, s výrazn jší 
minerální strukturou a pikantní 
ko enitou naho klostí. St edn  
dlouhý záv r. 

Doporu ená vína z VINA STVÍ PETR MOKRUŠA, 
která stojí za pozornost:
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pochlubit ozna ením „Výrobce vína oce-
n ný titulem Salon vín eské republiky“, 
a je tak osv d enou zastávkou p i vašich 
cestách do Mut nic. 

V rámci mé návšt vy Mut nic jsem za-
vítal i do Modrého vina ství. To vznik-
lo v roce 2009 a jeho zakladateli jsou 
brat i Marian a Libor ížkovi. V jejich 
rodinném a atypickém vina ství se sna-
ží skloubit um ní, moderní architektu-
ru a víno do jednoho velkého zážitku. 
Sklep, který je nov  vybudován na úpatí 
vini ní hory, tak dýchá moderním spo-
jením skla, kovu, d eva a kamene. Ne-
všední dojem dola ují plastiky a mal-
by na skle. Ve vina ství se soust e ují 
primárn  na výrobu bílých vín, která 
tvo í asi t i tvrtiny celkové produkce. 
Vína tvo í moderní cestou na nerezo-
vé technologii z hrozn  jak vlastních, 
tak od osv d ených vinohradník , a to 
z vini ních tratí Mut nská hora, Dub-
anská hora a Úlehle. Jejich vína jsou 

lehká a sv ží, s nižším obsahem alko-
holu.  Vlajkovou lodí jejich vina ství je 

Cuvée Kristýnino Tajemství z Dub an-
ské hory, vyráb né z hrozn  strýcovy 
vinice v po tu pouhých 600 láhví.

Libor a Marian ížkovi jsou jedn mi ze 
spoluzakladatel  nového VOC MUT -
NICE, proto v jejich portfoliu najdete 

i atraktivní Ryzlink rýnský a Sylván-
ské zelené v ro níku 2018 práv  z této 
apelace. Krom  istých odr dových 
bílých vín dopl uje portfolio vín i rosé 
z Cabernetu Moravia. ervená vína pak 
vyrábí z odr d Cabernet Sauvignon, 
Merlot a Dornfelder, a to p edevším 
v Kobylí na Morav , kde také vlastní 
jeden z nejstarších sklep  v obci. V ad  
vín „Natural“ pak m žete ochutnat vína 
zrající v dubových a akátových sudech 
po dobu 12–24 m síc , která p edstavu-
jí vrchol produkce Modrého vina ství. 
„Tato vína budou v prodeji za átkem 
p íštího roku a jedná se o vína, která 
jsme vyrobili s minimálními enologic-
kými zásahy, s minimálním obsahem 
síry. Jak íkáme ve vina ství, jedná se 
o tzv. adu vín ‚Nature number one‘, 
tedy p íroda na prvním míst ,“ komen-
tuje vína Marian ížek.

O tom, že Modré vina ství dokonale pojí 
víno a um ní, se m žete nejlépe p esv d-
it p i své návšt v . Um ní z dílny Adolfa 

Vondry tu na vás dýchne tak ka na kaž-
dém kroku, a to jak ve vinném sklep , tak 
v prostorách útulného penzionu. Lásku 
k vínu a um ní ostatn  dokládají i sa-
motné etikety vín zdobené um leckými 
prvky. „Práce kolem vina ství zam stná-
vají celou naši rodinu, bez které bychom 
chod vina ství nebyli schopni zvládat, 
jsme proto hrdým, ryze rodinným vina -
stvím. Sou asn  se snažíme ú astnit ady 
vinných festival  a akcí po celé eské 
republice, a p edstavit tak naše vína ad  
milovník  vín osobn . Do budoucna 
máme v plánu zkvalitn ní našich služeb 
z hlediska vina ské turistiky, abychom 
mohli svým zákazník m nabídnout co 

P i návšt v  Modrého vina ství na vás dýchne um ní na každém kroku.

★ ★ ★ ★ ★ ★ 
Sylvánské zelené 2018, 
VOC MUTĚNICE, 
polosladké, Mutěnice, 
Úlehle
Sv tlejší citronov  žlutá barva se 
st íbrnými odlesky a velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá a st edn  
intenzivní a snoubí ovocné tóny 
podzimních jablek a drceného bílého 
pep e. Chu  je leh í a pikantní 
a p ipomíná žluté sadové ovoce 
a nektarinky. St edn  dlouhý záv r.

Ryzlink rýnský 2019, 
pozdní sběr, suché, 
Ořechov, Háje
Pr zra n  sv tle žluté víno se 
st íbrnými odlesky a velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá a intenzivní, 
odr dov  typická a p ipomíná zralé 
broskve, nektarinky a lipový kv t 
s podtóny exotického ovoce. Chu  
je st edn  plná a š avnatá, s velmi 
dobrou ovocnou kyselinou a tóny 
p ipomínajícími zralé peckoviny 
a klementinky. St edn  dlouhý záv r. 

Doporu ená vína z MODRÉHO VINA STVÍ, 
která stojí za pozornost:
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nejlepší servis, ješt  pohodln jší ubytová-
ní a špi ková vína, to vše na jednom mís-
t ,“ uzavírá Marian ížek. 

Poslední zastávkou p i mém putová-
ní po Mut nicích bylo malé butikové 

vina ství Radima Holešinského. Vi-
na ství Holešinský je mladé, rozvíje-
jící se vina ství, které vzniklo v roce 
2014. Mladý a talentovaný enolog 
Radim Holešinský se o výrobu vína 
a chod vina ství stará sám za výpomo-
ci své rodiny. Sklep vina ství najdete 

v mut nické uli ce vinných sklep , 
tedy v „Búdách“. Vína vyrábí v men-
ších šaržích, p edevším z odr d typic-
kých pro zdejší oblast, jako je Ryzlink 
rýnský, Sauvignon, Rulandské šedé, 
Ryzlink vlašský, Neuburské a další. 
V sou asn  dob  hospoda í na vinicích 
o rozloze 0,5 hektaru na vini ních tra-
tích Vyšicko, Mut nská hora a Úleh-
le a jeho ro ní produkce iní zhruba 
7 000 láhví.

Jeho  lozo  í výroby vín je v první 
ad  snaha o zachování odr dovosti 

a nezam nitelného terroir dané trati. 
Výsledkem jsou vína s výraznou aro-
matikou, která mají sv j istý a od-
r dový charakter. „Snažím se o co 
nejmí  enologických zásah , proto 
velká v tšina mých vín kvasí ist  
p írodními kvasinkami. S oblibou í-
kám, že mou  lozo  í výroby je tzv. 
‚postmoderna‘, tedy výroba vín kla-
sickým, konven ním stylem, ale s mi-
nimálním zásahem ve sklep  tak, aby 
prim hrála pouze odr da,“ íká Radim 
Holešinský. 

z  ech a  Moravy

Zakladatelé Modrého vina ství, zleva Marian a Libor ížkovi Radim Holešinský ve své vinici

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Authentic, Rulandské 
modré 2018, výběr 
z hroznů, suché, 
Mutěnice, Dubňanská 
hora
Cihlov  ervená barva s širším 
lososovým meniskem, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, st edn  
intenzivní, s nádechem je abinové 
zava eniny, brusinek a erveného 
rybízu. Chu  je š avnatá, p íjemn  
ko enitá, p ipomínající t ešn , 
brusinky a lesní jahody. Delší záv r. 

Classic, Ryzlink rýnský 
2019, pozdní sběr, 
polosuché, Mutěnice, 
Dubňanská hora
Pr zra ná žlutozlatavá barva se 
st íb itými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, hroznová, 
s nádechem zeleného a žlutého 
zralého ovoce. Chu  je sv ží, 
minerální, s velmi dobrou ovocnou 
kyselinou, p ipomínající zelená 
jablka a zralé citrusy. Dlouhý záv r. 

Doporu ená vína z VINA STVÍ HOLEŠINSKÝ, 
která stojí za pozornost:
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Krom  klasického stylu bílých i erve-
ných vín se Radim Holešinský zam uje 
okrajov  i na výrobu naturálních a oran-
žových vín. Oranžová vína školí v hli-
n ných nádobách kvevri nebo v kame-
ninových nádobách. Tato vína pak kvasí 
a následn  zrají v kontaktu se slupkami 
po dobu 6–9 m síc . Skv lou ukázkou 
takového p írodního vína je jeho Tra-
mín ervený 2017, který zrál 9 m síc  
na slupkách. „Aktuáln  chystám novinku 
v podob  Veltlínského zeleného z ro níku 
2019, které bude k dispozici jak z dubo-
vého sudu a z kameninové nádoby, tak 
z kvevri, tedy Veltlín ve t ech r zných po-
dobách,“ pokra uje Radim Holešinský. 

P estože vina ství Radima Holešin-
ského pat í bezpochyby k velmi ma-
lým butikovým vina stvím s omeze-
nou ro ní produkcí, svým p átelským 
vystupováním a poctivým p ístupem 
k vina skému emeslu dokazuje, že 
i takto mladé a malé vina ství stojí 
za vaši návšt vu. Ostatn , jak tvrdí Ra-
dim sám: „Odm nou je pro m  v první 
ad  spokojenost zákazník , kte í víno 

ochutnají a rádi se k nám vracejí,“ uza-
vírá Radim Holešinský. 

Mut nické sklepní uli ky jsou pro-
tkány adou vinných sklípk , a tak 
tu m žete neustále objevovat nové a 

nové vina e, kte í vás p ekvapí svým 
vina ským umem a pohostinností. P i 
návšt v  Mut nic vám dozajista ne-
smí uniknout ani vyhlídka z 9 metr  
vysoké, moderní rozhledny Vyšicko, 
která stojí na samotném vrchu vini ní 
trati Vyšicko a nabídne poutavý výhled 
do okolí. Vyrazte proto do Mut nic a 
vychutnejte si tu panorama okolních 
vini ních svah , t eba s láhví dobrého 
mut nického vína. 

Text :  Václav Ticho
Foto:  Vina ství  Petr  Mokruša, 
VINA STVÍ ŠT PÁNEK, Modré 
vina ství ,  Vina ství  Holešinský

Své zkušenosti p edává Radim Holešinský i nejmladší generaci.

Václav Ticho  DiPWSET
Ve sv t  vína se pohybuje od roku 2014, kdy jeho 
láska k vínu p erostla ze záliby v profesi. P so-
bil jako sommelier v n kolika pražských restau-
racích, následn  jako sommelier ve spole nosti 
Makro a v roce 2018 potom doplnil tým redakce 

WINE & Degustation. Víno je pro n j nekon ícím 
zdrojem vzd lání. I proto je držitelem titulu Di-
plomovaný sommelier pod hlavi kou AS R a je 
úsp šným absolventem degustátorských zkoušek 
dle SN. Díky studiím v zahrani í je také hrdým 
držitelem titulu Court of Master Sommeliers Cer-
ti  ed nebo Diploma in Wines & Spirits. 
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z  ech a  Moravy
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Martine, my se spolu již dlouho setká-
váme p edevším p i zasedáních „Dlou-
hého stolu p átel vína“, tedy nesmírn  
zajímavé skupiny lidí z mnoha obor , 
které spojuje záliba ve vynikajících ví-
nech. Co tebe jako v hlasného galeris-
tu, znalce a sb ratele um ní p ivedlo 
k lásce k vínu?

Vyr stal jsem v rodin , ve které se láska 
k um ní d dí. M j prad de ek Jan Kodl 
byl mecenášem um ní na konci 19. sto-
letí. D de ek Ji í Kodl sám maloval 
a p átelil se s tv rci eské moderny. Otec 
Pavel Kodl byl vášnivý sb ratel, kte-
rý se snažil rodinnou sbírku rozši ovat 
i v dobách komunismu. Jako dít  jsem si 
doma užíval atmosféru setkávání mého 
táty s p áteli, kte í nad sklenkou vína de-
batovali o malí ích a jejich tvorb . Víno 
prost  k um ní pat í. Rád sedávám ve er 
v galerii, upíjím dobré víno, pozoruji ob-
razy kolem a p emýšlím si.

Jaká vína obecn  pat í ke tvým 
nejoblíben jším?

V tšinou mi nejvíce chutnají vína z ob-
lastí, které jsem navštívil a které si mohu 
spojit s n jakým p íb hem. Z ervených 
preferuji oblast Burgundska, kterou jsem 
projel na kole. Rád jezdím do Toskánska 
na dovolenou a užívám si i zdejší víno. 
U bílého vína dávám p ednost oblasti 
Wachau a v posledních letech i vín m 
moravským. 

Krom  toho, že jsi milovníkem vína, vím, 
že jsi i vášnivým lovcem a gurmánem. 
Jaký je tv j nejoblíben jší pokrm ze zv -
iny a jaké víno máš k n mu nejrad ji? 

Dovolím si up esn ní – jsem vášnivý mi-
lovník p írody, rybá , ornitolog, houba , 
trochu lovec a gurmán. Nejrad ji mám 
zajíce na erno a k n mu si dám ervené 
z vesnice Puligny-Montrachet.

Víno a výtvarné um ní je jist  nosné 
téma. Která díla, jež zobrazují vinnou 
tematiku, považuješ za nejpoveden jší?

Vybaví se mi olej Josefa Navrátila 
„Ve sklep  Chlumeckého“ z padesátých 
let 19. století. Slavnou vinárnu a lah d-
ká ství v Železné ulici Navrátil asto na-
všt voval a na obraze také sám sebe vy-
podobnil jako jednoho z host . Ostatn  
Navrátil pro svého p ítele vinárníka Jana 
Chlumeckého vytvo il i výv sní štíty s la-
h dkami a soubor menších zátiší, který 
sloužil jako pouta  pro jeho lah dká ství 
„U Itala“. K t mto pracím vznikla ada 
studií, na kterých malí  realistickým zp -
sobem lehkou skicovitou malbou zobra-
zoval mimo jiné r zné druhy mo ských 
živo ich . Mám ale také rád p íb h etiket 
slavného francouzského vina ství Château 
Mouton Rothschild. Na oslavu ukon ení 
2. sv tové války vyzval baron Philippe 
de Rothschild mladého francouzského 
um lce Philippa Juliana, aby navrhl vin tu 
s motivem churchillovského vít zného V. 

A tak v roce 1945 zapo ala tradice, že 
na etiketách vína Château Mouton Roth-
schild je vyobrazeno dílo n kterého zná-
mého um lce, p i emž každý rok jde o ji-
nou osobnost. Objevila se zde díla takových 
velikán , jako byli Jean Cocteau, Georges 
Braque, Salvador Dalí, Joan Miró, Marc 
Chagall, Vasilij Kandinskij, Pablo Picasso, 
Andy Warhol a ada dalších.

Dovedl bys o n které z velkých malí -
ských osobností prohlásit, že víno vý-
razn  ovlivnilo její tvorbu?

Nelze nevzpomenout na italského barok-
ního mistra Caravaggia a jeho olejomalbu 
„Bakchus“. Obraz byl namalovaný kolem 
roku 1595 a je na n m zobrazen Bakchus, 
b h vína a nespoutaného veselí, jako mla-
dík s hrozny a listy vinné révy ve vlasech. 
Na kamenném stole p ed ním je mísa ovo-
ce a velká karafa erveného vína. V této 
souvislosti musím také zmínit holandské 
malí ství 17. století, které se stalo silným 
zdrojem inspirace i pro dílo Emila Filly 
a jeho slavná zátiší, v nichž je téma vína 
mnohokrát akcentováno. 

Co gastronomie? Ta je pom rn  as-
tým motivem obraz . Co bys zájem-
c m o um ní doporu il v rámci toho-
to tématu? 

Ve výtvarném um ní se vyskytuje tema-
tika jídla velmi asto a v zásad  v kaž-
dém historickém období, a to jak v um ní 

Martin Kodl pochází z rodiny s dlouholetou sběratelskou tradicí, sahající až 
do 19. století. Vystudoval Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před třiceti 
lety spolupořádal první, ještě předlistopadovou aukci na pražském Žofíně. Od roku 

1992 vede Galerii Kodl, která na českém trhu s uměním dosahuje dlouhodobě nejlepších 
výsledků. Působí jako soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století. 
V rodinné tradici pokračují i jeho dva synové Matyáš a Jakub, kterým pomáhá sestra 
Adéla. Mají na starost sekci současného umění. Martin Kodl je však také vášnivým 

milovníkem vína a gastronomie. A jelikož je spojení vína a umění mimořádně zajímavé 
a nosné téma, pozval jsem Martina k rozhovoru pro čtenáře WINE & Degustation.

Martin Kodl
Umění a víno
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církevním, tak sv tském. Zajímavá díla 
s touto tematikou vznikala nap . i v rám-
ci 19. století v eském prost edí. Pražská 
komunita um lc  se již kolem poloviny 
19. století hojn  setkávala, a to v rámci 
tzv. stolních spole ností. K jejich setká-
ním mnohdy vznikaly karikaturní gra  ky 
i kresby. Jednu takovou vytvo il dokon-

ce i Josef Mánes, považovaný jinak spí-
še za vážného tv rce, který byl jedním 
z hlavních inspira ních zdroj  generace 
na p elomu století. asto si vzpomenu 
na jeho „Vep ové hody spole nosti um l-
c “ z roku 1847, které jsou svého druhu 
ojedin lou reportážní karikaturou, zachy-
cující oslavu um lc  se vším, co k ní pat-
ilo. Jedná se o jeden z vrchol  eské kari-

katury obecn  a poukazuje zcela bez obalu 
na zásadní roli gastronomie p i formování 
výtvarného pro  lu eského um ní. 

Poj me se konkrétn  v novat tvé ga-
lerii, ta má dnes již pom rn  dlouhou, 
úsp šnou a slavnou historii. Co vše lze 
u vás najít a koupit?

Galerie Kodl je auk ní a výstavní sí  za-
ložená na více než stoleté rodinné sb ra-
telské tradici. Z auk ních síní vzniklých 
po revoluci pat íme k t m s nejdelší histo-
rií. Zam ujeme se na prodej obraz , kre-
seb, gra  k a plastik eského výtvarného 
um ní 19. a 20. století. Krom  dvou auk-
cí, kterým p edchází p edauk ní výstava, 
po ádáme v pr b hu roku specializované 
expozice a p es léto vypl ují st ny galerie 
eští a zahrani ní sou asní auto i v rámci 

Letního výtvarného salonu, organizova-
ného sekcí Kodl Contemporary. O tu se 
starají mé t i d ti. 

V um leckém prost edí jsi známý i po-
ádáním velmi slavných aukcí výjime -

ných výtvarných d l. Jak tyto aukce 
probíhají?

Na ja e a na podzim po ádáme na Žofín  
aukce, na kterých dražíme vždy 250 vzác-
ných um leckých d l. Jedním z našich 
zásadních obchodních a spole enských 
moment  jsou p edauk ní výstavy. Jejich 
p íprava je náro nou prací, která nás ale 
také nesmírn  baví. Výstavy si nenechají 
ujít nejen sb ratelé a zájemci o koupi, ale 
také milovníci um ní. asto totiž máme 
v aukci díla, která se na eské um lecké 
scén  objevují po mnoha desítkách let, 
jiná na trhu dosud nebyla k vid ní v bec. 

z  ech a  Moravy

František Kupka / Divertimento II bude ozdobou podzimní aukce Galerie Kodl.

Caravaggio / Bakchus
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Atmosféra sálových aukcí se nedá ni ím 
nahradit. ada lidí se p i koupi nechává 
strhnout prost edím a svým okolím. Sou-
asná situace ve sv t  i u nás si ovšem 

žádá i online aukce. Na listopad proto 
p ipravujeme propojení klasické auk-
ce s prodejem na nové auk ní platform  
artsbay.cz, kterou vytvo il syn Matyáš. 
Nabídneme p enos z aukce, dražbu po te-
lefonech a online. Samoz ejmostí je i za-
pojení sociálních sítí.

Víno je dnes i zajímavou alternativní 
investi ní komoditou. Mnoho našich 
tená  do vína investuje. O tom, že 

lze zajímavým zp sobem investovat 
i do um ní, není pochyb. Co bys poradil 
t m, kte í by rádi investovali i do um -
leckých d l?

Nejprve všem doporu uji, aby se v oboru 
trochu vzd lali, protože nejde jen o peníze, 
ale o ur itý rozhled. Dnes, v dob  interne-
tu, není problém se základním zp sobem 
zorientovat. Nejlepší je samoz ejm  se 
na obrazy dívat, chodit do muzeí, na vý-
stavy, studovat encyklopedie. Sta í, když 
se zájemce porozhlédne, jestli se mu líbí 
19. století, postimpresionismus, moderna 

nebo sou asnost. Investice do um ní by 
se m la odvíjet nejen od o ekávání zhod-
nocení, vždy  jde i o emocionální záleži-
tost. V zásad  by tedy lidé m li kupovat 
obrazy, které se jim líbí. A velice úzce by 
m li být napojeni na n koho, kdo jim umí 
dob e poradit, aby nekoupili falzum nebo 
p edražený obraz. 

V tuto chvíli p ipravuješ svou podzimní 
aukci, na co se m žeme t šit?

Návšt vníci p edauk ní výstavy i zájemci 
o koupi se mají na co t šit. Protože jsme 
kv li pandemii museli zrušit jarní aukci, 
m li jsme dost asu na p ípravu. P edsta-
víme spoustu významných v cí. Nejdráže 
vyvolávaným dílem bude naprosto unikátní 
obraz Františka Kupky „Divertimento II“, 
který je jedním z nejvýznamn jších d l 
jeho abstraktního období 30. let. M že 
být ozdobou jakékoli sbírky sv tového 
malí ství. Koneckonc  obraz „Diverti-
mento I“ je dnes ve sbírkách newyorské-
ho Guggenheimova muzea. V nabídce je 
i další úchvatné Kupkovo dílo „R žový 
klobouk“. V ím, že pot šíme všechny, 
kte í by své sbírky rádi rozší ili o obrazy 
Josefa apka, Mikuláše Medka, Františ-

ka Muziky, Václava Špály i Jind icha 
Štyrského. Tém  šedesáti exemplá i je 
na aukci zastoupeno devatenácté století. 
Prostor dostane i sou asné um ní, repre-
zentované kup . Janem Kalábem i jedi-
ne ným Theodorem Pišt kem. Pro m  
osobn  je nejsiln jším zážitkem chystané 
aukce dražba obrazu „Adieu, Guy Moll“, 
který považuji za Pišt kovo nejintimn jší 
a nejvýznamn jší dílo. I proto jsme ho dali 
na titulní stránku katalogu. 

Nezapomeneme ani na tradi ní charita-
tivní Aukci pro Paraple. A ve prosp ch 
Vojenského fondu solidarity poputuje 
výt žek z prodeje pro nás netypického 
auk ního p edm tu – originálních hodi-
nek Orlík eské zna ky PRIM.

Když se n jaká aukce opravdu povede, 
jaké víno si otev e Martin Kodl na osla-
vu úsp chu?

Oslavy mám zásadn  spojené s šampa -
ským. Nemá se pít ve velkém množství, 
ovšem má být skute n  kvalitní.  

P ipravi l :  Michal  Šetka
Foto:  Archiv Mart ina Kodla
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Grand tes t

Koncem léta proběhlo další letošní zatřídění vín, která budou nosit emblém VOC 
ZNOJMO, a tato vína právě vstoupila na trh. Jelikož se v tomto zatřídění objevují 
především vína z odrůdy Ryzlink rýnský, kterému delší doba zrání velmi svědčí, 
i my jsme s pravidelným redakčním testem VOC ZNOJMO, tentokrát ryzlinků 
z ročníku 2019, počkali až na tuto dobu. Zajímavým zpestřením degustace byly 

i dva nové vzorky Královské řady VOC ZNOJMO z ročníku 2017.

Ryzlink rýnský VOC ZNOJMO 2019 
a Královská řada 2017

Zkratka VOC znamená „vína originální certi  kace“ a má 
garantovat pro oblast typická, chu ov  plná a aromatic-
ká vína z ov ených oblastí Znojemska. Do apela ní-

ho systému VOC ZNOJMO jsou za azeny t i pro Znojemsko 
nejtypi t jší odr dy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské 

zelené. Historicky první apela ní systém v eské republice, 
spolek vina  VOC ZNOJMO, si pom rn  rychle vybudoval 
dobré renomé. A to nejen kvalitou svých vín, ale i schopnos-
tí vina  organizovat spole né akce, podílet se na spole ném 
marketingu i podporovat zajímavé projekty ve Znojm  a okolí. 
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THAYA vinařství, Ryzlink rýnský 
2019, VOC ZNOJMO, suché

Sv tlejší slámov  žlutá barva s etnými 
zelenými odlesky a st ední viskozita. Aroma 
vína je intenzivn jší, s výrazným projevem 
bílých kv t , jež dopl ují podtóny sušeného 
citrusového ovoce a k ížal. V chuti je víno sv -
ží a st edn  plné, s výraznou mineralitou, již 
dopl ují tóny zralých citrus , zelených jablek 
a pomeran ové k ry. Dlouhý, sv ží záv r. 

Vinařství Piálek & Jäger, 
Ryzlink rýnský 2019, 
VOC ZNOJMO, suché

Syt jší zlatožlutá barva se slámovými 
odlesky, vyšší viskozita. Aroma je intenzivní 
a strukturované, nabízející tóny sušených 
merun k, st edozemního ko ení a lipového 
kv tu. V chuti je víno komplexní, st edn  
plné a sv ží a najdeme v ní tóny sušených 
pomeran , ervených grapefruit  a kdoulí. 
Delší, h ejivý záv r. 

VINO HORT, Ryzlink rýnský 2019, 
VOC ZNOJMO, suché, Znojmo, 
Načeratický kopec

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a vrstev-
naté, p ipomínající va ené kdoule, bílé broskve 
nebo lipový kv t. V chuti je víno sv ží a leh í 
a dominují zde tóny zralých zelených jablek, 
pomeran ové k ry a limetové š ávy, s lehkým 
minerálním podtónem. St edn  dlouhý záv r. 

GOLD

BRONZE

RYZLINK RÝNSKÝ VOC ZNOJMO 2019

200202020 2026

200202020 2023200202020 2022

88,60 
bodů

84,40 
bodů

86 
bodů

Mo ský jazyk 
a citronovou omá kou

cena 195 Kč 
www.vinarstvithaya.cz

Kr tí saltimbocca

cena 240 Kč 
www.pialek.cz

Pstruh na grilu

cena 266 Kč 
www.vinohort.cz

SILVER

V roce 2014 p edstavil spolek VOC ZNOJMO speciální 
edici vín originální certi  kace s názvem „Královská ada 
VOC ZNOJMO“. Vína pocházejí výhradn  z odr dy Ryzlink 
rýnský a procházejí schválením hned dvou komisí. Finální 
rozhodnutí vydává komise na zasedání, jež se koná 33 m -
síc  od data ov ení hrozn . Pokud vína projdou, obdrží 
speciální pásku s logem Královská ada VOC ZNOJMO. 
Páska je v odlišné barv  než pásky pro znojemská vína ori-
ginální certi  kace, a to v žluto- erveném provedení, stejn  
jako speciální znak VOC ZNOJMO. Láhve mohou být uza-
v eny pouze kvalitním korkovým uzáv rem. Exkluzivní vína 
Královské ady jsou uvedena na trh vždy 28. zá í p íslušného 
roku. V testu tedy p inášíme dv  vína, která jsou opravdovou 
horkou novinkou.

asopis WINE & Degustation se zabývá novými víny VOC 
ZNOJMO pravideln  každý rok. Mnohé ryzlinky rýnské z ro ní-
ku 2019 zat íd né do VOC ZNOJMO potvrdily dobré renomé to-
hoto VOC. Vína na medailových pozicích svou kvalitou pot šila, 
i za medailovými pozicemi bylo n kolik velmi p íjemných a cha-
rakteristických vín. Slibným dojmem p sobila i ob  nová vína 
z Královské ady. Je pravda, že mezi víny z ro níku 2019 komise 
jasn  up ednostnila sušší vína, která byla istá, p íjemn  ovocná 
a nic neskrývala. Polosuchá vína totiž p sobila spíše fádním nebo 
mén  harmonickým dojmem. Možná je to pro leny VOC ZNOJ-
MO nám t k zamyšlení nad limitem zbytkového cukru v jejich 
vínech i vyt íbení stylu zat íd ných polosuchých vín.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Ryzlink rýnský VOC ZNOJMO 2019 
a Královská řada 2017

Zleva: Michal Procházka – sommelier, obchodní editel 
(Vino e Cuore), Roman Novotný – spolupracovník WINE 
& Degustation a sommelier (Bokovka), David Král – vít z BOHEMIA 
SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier (MAKRO), 
Mikuláš Duda DipWSET – obchodní a marketingový editel 
(VinoDoc s.r.o.), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, 
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, 
semi  nalista Mistrovství Evropy sommelier  2017 (Advivum)

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Partnerem degustací 
je minerální voda

baru 
Advivum

Na Příkopě 859/22, Praha 1, 
Tel.: +420 733 532 255

www.advivum.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

DDDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

Grand tes t
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ZNOVÍN ZNOJMO, Ryzlink 
rýnský 2019, VOC ZNOJMO, 
suché, Hnanice, Knížecí vrch

Syt jší zlatožlutá barva se zelenými odles-
ky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a líbivé, nabízející tóny lipového kv tu, 
kv t  hluchavky a sušených jablek. V chuti je 
víno leh í a sv ží, s dominantním projevem 
pomeran ové a grepové k ry, erstvé hroznové 
š ávy a zralých jablek. Kratší záv r. 

Víno Vaněk, Ryzlink rýnský 2019, 
VOC ZNOJMO, suché, Vrbovec, 
U sv. Urbana

Sv tle zlatožlutá barva se zelenkavými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a odr dov  typické, p ipomínající zralá zelená 
jablka, lipový kv t a akátový med. V chuti 
je víno st edn  plné a sv ží, s dominantním 
projevem citrusových plod , zralých žlutých 
jablek a broskví. St edn  dlouhý, minerální 
záv r. 

84 
bodů

84,20 
bodů Kalamáry s citrusovým 

salátem

cena 170 Kč 
www.znovin.cz

Knedlo vep o zelo 

cena 220 Kč 
vino.vanek@seznam.cz

cena 180 Kč 
www.vinice-hnanice.cz

cena 200 Kč 
www.waldberg.cz

cena 250 Kč 
www.vinarstvidobrovolny.cz

cena 160 Kč 
www.tasovickevinarstvi.cz

cena 180 Kč 
www.vinice-hnanice.cz

cena 250 Kč 
www.vinarstvidobrovolny.cz

Vinice Hnanice, Ryzlink rýnský 
2019, VOC ZNOJMO, suché, 
Hnanice, U Kapličky

Vinařství WALDBERG, Ryzlink 
rýnský 2019, VOC ZNOJMO, 
polosuché, Vrbovec, Waldberg

Vinařství Dobrovolný, 
Ryzlink rýnský 2019, VOC 
ZNOJMO, polosuché, Znojmo, 
Načeratický kopec

Tasovické vinařství, Ryzlink rýnský 
2019, VOC ZNOJMO, polosuché, 
Tasovice, Kamenný vrch

Vinice Hnanice, Ryzlink rýnský 
2019, VOC ZNOJMO, polosuché, 
Havraníky, Staré vinice

Vinařství Dobrovolný, 
Ryzlink rýnský 2019 – stará réva, 
VOC ZNOJMO, polosuché, 
Konice, Kraví hora

82 
bodů

81,40 
bodů

81,20 
bodů

81,60 
bodů

81,20 
bodů

81,20 
bodů

2020–2022 2020–2021
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Grand tes t

cena 219 Kč 
www.artevini.cz

cena 290 Kč 
www.vinohort.cz

cena 164 Kč 
www.vslechovice.cz

ARTE VINI, Ryzlink rýnský 2019, 
VOC ZNOJMO, suché

VINO HORT, Ryzlink rýnský 2019, 
VOC ZNOJMO, suché, Dobšice, 
U Hájku

Vinné sklepy Lechovice, Ryzlink 
rýnský 2019, VOC ZNOJMO, 
polosuché, Božice, Pustina

80,60 
bodů

80,20 
bodů

80,20 
bodů

2020–20232020–2026

Vinařství WALDBERG, 
Královský Ryzlink rýnský 
2017, VOC ZNOJMO, suché, 
Dyjákovičky, U Sklepů
Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a vysoká 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a nazrálé, p ipomí-
nající sušené broskve, pomeran ovou k ru a vlhké 
kameny. V chuti je víno strukturované, st edn  plné 
a sv ží, s výrazným projevem citronové k ry a grep , 
jež doprovází podtón sušených bylin a sušených jablek. 
St edn  dlouhý, strukturovaný záv r.

VINO HORT, Královský Ryzlink 
rýnský 2017, VOC ZNOJMO, 
suché, Dobšice, U Hájku

Sv tlejší zlatožlutá barva se zelenými odlesky 
a vysoká viskozita. Aroma je nazrálé, intenzivní 
a komplexní a najdeme v n m tóny erstvých 
mandlí, sušených merun k, kompotovaných 
broskví a erstvých bylin. V chuti je víno st edn  
plné a sv ží, s dominantními tóny zralých pome-
ran  a citronu, jež dopl uje podtón minerality 
a bílých kv t . Delší, ízný záv r. 

SILVER

200202020 2023200202020 2026

85,60 
bodů

89 
bodů Bujabéza se šafránovým 

základem

cena 350 Kč 
www.waldberg.cz

Rizoto s bílým vínem 
a ra ím masem

cena 399 Kč 
www.vinohort.cz

GOLD

RYZLINK RÝNSKÝ VOC ZNOJMO, KRÁLOVSKÁ ADA 2017
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Š ampa  ské  má  ve sv  t   mí chaný ch 
ná poj   neuv   iteln   bohatou historii. 
Nedlouho poté , co byly na za  á tku 

18. století  založ eny první  š ampa  ské  domy, 
m  ž eme nají t dobové  odkazy na použ ití  š am-
pa  ské ho v mí chaný ch ná pojí ch. Nejd  í ve 
byly sou  á stí  takzvaných „Punches“, to byl 
mí chaný  ná poj, který  vlá dl nejvyš š í  spole  -
nosti v podstat   až  do dalš í ho století , kdy se 
koktejlová  kultura za  ala vý znamn   rozš i-

 ovat. V roce 1766 napsal Thomas Nugent, 
6. hrab   z Westmeathu, ž e si už í vá  pun   Ba-
rona Zulowa: „velkou misku silné ho pun  e, 
vyrobenou z arracku a š ampa  ské ho.“ A roku 
1788 Louis-Sebastian Mercier poznamenal 
ve své  knize Tableau de Paris, že pa  í ž ské  
ž eny nejsou milovnicemi intenzivní  chuti 
a v  n  pun    vyrobený ch z destilá t  . Ná poje 
jim p  iš ly p  í liš  silné . To nasv  d  uje tomu, ž e 
se v Pa  í ž i setkal pun   s malý m ú sp  chem. 

„  eš ení m,“ pí š e David Wondrich ve své  ú -
ž asné  knize Punch, „by bylo ud  lat punch 
ne s lihovinami, ale s „vin de Champagne“ 
a prá v   dí ky té to myš lence se stal Punch je-
š t   více populá rní m, a v podstat   tak vznikl 
ú mysl mí chat ná poje za použ ití  Champagne. 

N  kolik první ch recept   s š ampa  ský m 
v mí chaný ch ná pojí ch byly kupodivu p  ed-
pisy na horké  ná poje,  asto se spoustou 

74 |  WINE & Degustat ion

Champagne v mixologii  a  koktej lech

degustat ion

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 seznámili se světem šampaňského vína v teoretické i praktické rovině. Celým 
programem provází Markéta Zázvorková a Ivo Dvořák, kteří si však pro poslední vzdělávací 
seminář přizvali odborníky na slovo vzaté – Václava Vojíře a Jana Braniše. Zasvěceným je tak 

jasné, že poslední lekce Champagne Academy probíhala ve vyhlášeném Bugsy’s Baru.

Ch ampagne Academy
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ko  ení , podobné  tomu, co bychom si dnes 
objednali jako Mulled Champagne. Ve sku-
te  nosti první  kniha, která  byla v  nová na 
vý hradn   mí chaný m ná poj  m, Oxford 
Nightcaps, z roku 1827, m  la jen jeden re-
cept, který  obsahoval Champagne. Byl to 
nápoj zvaný „Pope“ a konkrétn  varianta 
„Bishop“, ze v té dob  tak populá rní  rodiny 
ko  enitý ch ná poj  . Je zají mavé  pozname-
nat, ž e i tehdy bylo p  idá vá ní  š ampa  ské ho 
považ ová no za vý robu pré miové  a ž á dou-
cí  verze standardní ho ná poje, což  je trend, 
který  dnes pokra  uje, a výsledný drink 
s Champagne se ozna uje slovem Royal / 
Royale. P íkladem m že být klasický Kir 
s bílým vínem a Kir Royale s Champagne 
i Crémantem. 

Než  byla v roce 1862 vydá na kniha Jerryho 
Thomase „How to Mix Drinks, or the Bon 
Vivant’s Companion“, nebylo použ í vá ní  
š ampa  ské ho v koktejlech tolik obvyklé . 
Kniha obsahuje i jedny z první ch recep-
t   na š ampa  ské  koktejly v  etn   slavné ho 
Champagne Cocktail. 

Champagne Cocktail vychá zí  z velmi jed-
noduché  p  edstavy, co je koktejl, jak byl 
poprvé  de  nová n v roce 1806 v magazí nu 
The Balance. V p  vodní m receptu dochá zí  
jen k vý m  n   destilátu (nej  asteji whisky) 
za š ampa  ské . Tento drink se stal nesmí rn   
populá rní  po celé  Americe, zejmé na mezi 
bohatý mi lidmi, kte  í  byli až  p  í liš  ochotni 
utratit i  ty  ikrá t tolik za koktejl ze š am-
pa  ské ho ve srovná ní  s koktejlem na bá zi 
whisky. 

Až  po vydá ní  první ch knih o koktejlech tedy 
vidí me, jak proniká  použ í vá ní  Champagne 
do mí chaný ch ná poj   a stá vá  se stá le popu-
lá rn  jš í m jak mezi barmany, tak i v odborné  
literatu  e. V  tš ina nejzná m  jš í ch a ikonic-
ký ch knih z barové ho prost  edí  obsahuje 
mnoho š ampa  ský ch koktejl   a  asto jsou 
to i autorské  koktejly tv rc  t chto knih. 

Champagne Moë t & Chandon m la jako 
celosv  tov   nejznám jší a nejoblí ben  jš í  
zna  ka š ampa  ské ho na prosazování no-
vých barových trend  od po átku zna ný 
vliv. Vž dy byla leaderem ve sv  t   Cham-
pagne, od roku 1743 udá vala sm  r a stano-
vala p  í sná  krité ria pro vý robu Champagne 
a sdí lela kouzlo svých šampa ských s ce-
lý m sv  tem. S Moë tem jsou tak spojeny 
š ampa  ské  rituá ly: sabrá ž , pyramida skle-
nic, pití  z lá hve, k  est lodí , st  í ká ní  Cham-
pagne ví t  zi závod  i nedávná novinka 
v tomto sv t , tedy Champagne serví ro-
vané  na ledu. I p  esto, ž e zna  ka vypadá  

konzervativn  , je to prá v   Moë t & Chan-
don, který  neustá le bo  í  hranice a p  ichá zí  
s dalš í mi rituá ly. Ve spole  nosti Moë t & 
Chandon v dí, ž e ž e poruš ovat pravidla, 
posouvat hranice dá l a neustá le opoušt t 
svoji komfortní  zó nu je um  ní . Dnes celá 
skupina LVMH p ichází s novými pro-
dukty, sdílí novou „koktejlovou etiketu“ 
a p  iná š í  pr  kopnické ho ducha do baro-
vého koktejlové ho sv  ta. Historie koktejl   
z Moë t & Chandon za  í ná  u Punch Ro-
maine, vyrá b  né ho od za  á tku 19. stol až  
po jeho serví rovaní  v první  t  í d   Titanicu.

Dnešním hitem letních dn  je „Champagne 
on ice“, tedy na ledu. V St. Tropez lidé  pili 
š ampa  ské  na ledu od 60. let. „Je to osv  ž u-
jí cí  zp  sob pití  š ampa  ské ho, které  si, jak 
ví te, m  ž ete vychutnat kdekoli a kdykoli,“ 
 ekla Caroline Brun agentu  e Bloomberg. 

„Je to tak jednoduché .“ Pití  Champagne 
na ledu francouzi nazý vají  „à  la piscine“ 
nebo swimming pool style. Tedy pití u ba-
zénu. Piper-Heidsieck byla první  zna  kou 
Champagne, která  se okolo roku 2007 po-
kusila importovat tradici pití  Champagne 
na ledu do USA, a to dí ky své mu programu 
Piscine, který  zd  raz  oval nadm  rné  skle-
nice a podá vá ní  na ledu. Nicmé n   neusp  -
la – serví rovala totiž standardní  cuvé e, jen 
jiný m zp  sobem. 

První  skute né Champagne on ice bylo Moë t 
& Chandon Ice Imperial, které p  iš lo na trh 

v roce 2011 s p  í slibem, ž e nabí dne „jedi-
ne  nou a ž í ze   hasí cí  chu  “, která  spojuje 
t  i charakteristické  vlastnosti Champagne – 
intenzitu ovoce, bohatost a sv  ž est. P  i uve-
dení  na trh se serví rovalo do velké  sklenice 
na ví no a na led. Pro mnoho lidí  to bylo n co 
ne  ekané ho, postupn  však vznikla nová ka-
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tegorie Champagne. V roce 2016 byla uvede-
na na trh varianta Ice Imperial Rosé a p idaly 
se i další spole nosti. Vznikla tak Champagne 
jako Pommery Royal Blue Sky, Piper Heid-
sieck Riviera, Lanson white label i Veuve 
Clicquot Rich. Ten spat il sv tlo sv ta v roce 
2015 a v roce 2016 následovala varianta rosé. 
Chef de Cave Dominique Demarville, kte-
rý  Veuve Clicquot Rich vymyslel, uvá dí , ž e 
„cukr v š ampa  ské m je jako ko  ení  v receptu. 
P  i sprá vné m použ ití  m  ž e vyvolat speci  cké  
aroma a hraje si s p  í chut  mi.“

P  i mí chá ní  koktejl  s champagne je t  eba 
zvá ž it n  kolik hlavní ch okolností , které  mají  
vý razný  vliv na vý sledn   vytvo  ený  ná poj. 
Jsou to p edevším styl Champagne, jeho do-
záž, použ ití  ledu a také vý b  r skla. Vš echny 
tyto faktory zá sadn   ovliv  ují  vzhled, v  ni 
a chu    ná lní ho koktejlu, proto je t eba as-
to vyzkouš et n  kolik variant, než  nalezneme 
sprá vnou kombinaci. Je tedy d  lež ité  dob  e 
zná t ingredience, ze který ch se ná poj sklá dá . 
R  zné  styly š ampa  ské ho spojené  s r  zný -
mi ú rovn  mi dozá ž e pomá hají  vytvá  et š i-

rokou paletu chutí , se kterou si m  ž ete hrá t 
a experimentovat. Když  za  nete mí chat se 
š ampa  ský m, doporu  ujeme vá m ochut-
nat vybrané  ví no. P  itom si zapiš te p  í chut   
a v  n  , se který mi se setká vá te, abyste zjis-
tili, která  z palety v  ní  na vá s vysko  ila ze 
skleni  ky jako první , protož e prá v   tato p  í -
chu  , aroma, vá m m  ž e pomoci p  i vý b  ru 
dalš í ch ingrediencí . Dozá ž  a sladkost, kterou 
ví no zanechá  ú stech, také  hraje d  lež itou 
ú lohu p  i vý b  ru dalš í ch ingrediencí  pro vy-
tvo  ení vý sledného mí chaného ná poje. Vy-
b  r skla, které  je dnes k dispozici, je pestrý  
a m  ž e mí t velký  vliv na to, jak nakonec do-
padne vá š  kone  ný  koktejl. Nejenž e formuje 
první  dojem, který  má  vybí zet k napití , ale 
také  m  ž e vý razn   ovlivnit, jaký  bude cel-
kový  charakter a styl koktejlu. Ur  ité  typy 
skla zvý raz  ují  r  zné  chut  , respektive jejich 
vnímání a samoz ejm  také intenzitu perlení . 

É ra mí chá ní  klasických koktejl   se š ampa  -
ský m se v podstat  za  ala psá t sou  asn   s vy-
robou Champagne. S první mi lá hvemi na trhu 
se objevují  první  ná poje s Champagne. A od té  
doby se t  š í  nesmí rné  popularit  . Nezná m  j-
š í mi milovní ky koktejl   z Champagne nebo 
i jejich autory byli nap  í klad Princ Regent 
(  len britské  krá lovské  rodiny 1762–1830), 
z š é fkucha    Alexis Soyer a Auguste Esco-
f  er, autor knihy Moje francouzská  kuchyn  , 
ze spisovatel   Ernest Hemingway a mnoho 
p  í sluš ní k   armá dy, nemluv   o n  který ch 
slavný ch jmé nech kulturní ho a spole  enské ho 
sv  ta. Vš ichni tito lidé  m  li radost z mí chá ní  
se š ampa  ský m a pomohli dí ky své  vá š ni vy-
tvo  it nejen ná poje, které  zná me a milujeme 
dodnes, ale také  celou kategorii mí chaný ch 
ná poj  . V jejich receptech m  ž eme hledat in-
spiraci i nyní . 
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Champagne Academy

VEUVE CLICQUOT RICH 
Doporu ujeme podávat na ledu a doplnit 
ozdobou: okurka, paprika, grapefruitová k ra, 
ananas, pep , celer.

VEUVE CLICQUOT RICH ROSÉ 
Doporu ujeme podávat na ledu 

a doplnit ozdobou: limetka, 
grapefruitová k ra, aj, zázvor.

PUNCH ROMAINE
1790

Historie totoho legendární punče se navrací až do devadesátých let osmnáctého sto-

letí, kdy byl tak populární, že jeho sláva se rozšířila až do Švédska, kde o něm najdeme 

zmínku v kuchařské knize z roku 1808 slavného šéfkuchaře Escoffi era, od kterého 

pochází tato receptura. Bohužel jej proslavila spojitost s lodí Titanic. Na její palubě byl 

cocktail servírován jako šestý a samostatný chod pro cestující první třídy oné noci, kdy 

se parník potopil. Escoffi er byl velkým fanouškem podávání koktejlu přímo na ledu 

a chuť tohoto nápoje měla připravit chuťové pohárky na hlavní chod. Osvěžit je.

Receptura:

•  1 bílek

•  25 ml bílého rumu

•  20 ml bílého vína

•  10 ml cukrový sirup

•  10 ml citronové šťávy

•  20 ml čerstvá pomerančová šťáva

•  75 ml Moët & Chandon Brut Impérial

Návod:

Do šampaňské misky dáme led (tříšť ideálně) a ne-

cháme je chladit. Shaker naplníme ledem a od-

měříme všechny ingredience kromě Champagne. 

Protřepeme. Vyprázdníme z kupetky led a do při-

pravené sklenice nápoj scedíme. Dolijeme Cham-

pagne a ozdobíme pomerančovou kůrou.
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DEATH IN THE AFTERNOON
1930

CHAMPAGNE COCKTAIL
1850

FRENCH 75
1910

Byl stvořen slavným autorem Ernestem Hemingwayem a recept na něj uveřej-

něn poprvé v roce 1935 v koktejlovém manuálu „So Red The Nose“. V knize bylo 

20 receptur od známých spisovatelů inspirovaných jejich díly. Cocktail byl uveřejněn 

na první straně.

Hemingway napsal: „Myšlenka stvořit tento cocktail přišla v momentě, kdy jsme 

byli společně s dalšími třemi důstojníky několik hodin na palbubě lodi Capt. Bra 

Saunderse rybařící v zálivu.“

Editor knihy si připsal poznámku: „Po šesti těchto cocktailech slunce vychází.“

První písemná zmínka o Champagne Cocktail pochází z Panamy z roku 1855. Při 

sbírání popisků a náčrtů svých cest po Panamě ve slavné knize Roberta Tomese 

byl recept na tento cocktail uveden. Koktejl byl tak populární, že se dostal do první 

vydané knihy o koktejlech „Bartenders Guide“ od JerryhoThomase.

Jméno cocktailu je odvozeno od  75 mm lehké zbraně, která byla oporou francouz-

ské armády během 1. světové války.  Byl to Henry Tépe z pařížského Henry‘s Baru, 

kdo pojmenoval cocktail „Soixante-Quinze“ (Seventy-Five), v roce 1915. Britský  

romanopisec Alec Waugh je nazval „nejmocnějším nápojem na světě“. Zatímco 

Harry Craddock přidal recept na tento cocktail do své knihy „The Savoy Cocktail 

Book“ a nazval jej pozoruhodně precizním.

Receptura:

• 15 ml Absintu

• 100 ml Moët & Chandon Brut Impérial

Receptura:

• 2 střiky Angostura Bitters

• 20 ml cukrového sirupu

• 75 ml Moët & Chandon Brut Impérial

Receptura:

• 15 ml citronové šťávy

• 10 ml cukrového sirupu

• 25 ml London Dry Gin

• 75 ml Moët & Chandon Brut Impérial

* Gin můžeme nahradit Hennessy VS

Návod:

Obě ingredience nalijte do cupetky nebo fl étny 

a servírujte.

Návod:

Nalijte všechny ingredience do sklenice, do půlky 

zaplňte drceným ledem, promíchejte a doplňte 

sklenici drceným ledem do plna. Ozdobte zástři-

kem citrusové kůry.

Návod:

Všechny ingredience kromě Champagne odmě-

říme do šejkru, důkladně protřepeme a pak sce-

díme do předem vychlazené sklenky. Dolijeme 

Champagne a servírujeme ozdobené zástřikem 

citronové kůry.
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irost vína
irost ervených vín se bude ur ovat po-

m rn  obtížn  bez dobrého zdroje sv tla. 
U mnohých ervených vín je zapot ebí 
pe liv  zkoumat obsah sklenky proti sví -
ce nebo p írodnímu zdroji denního sv tla 
i speciálním lampám. D ležité informace 

o irosti a barv  vy teme i z okraje bar-
vy ervených vín, tedy z menisku vína. 
V ideálním p ípad  by ervené víno m lo 
být iré, isté, pr svitné nebo jiskrné. 
Ovšem velmi asto ervená vína obsahují 
mnoho pigmentových látek, které mohou 
irost ovlivnit. I b hem zrání vzniká v erve-

ných vínech výrazn jší sediment – depot –, 
který je zcela p irozený a kvalitu vína nesni-
žuje. Podle irosti se dají indikovat i n kte-
ré odr dy s ten í slupkou, obsahující mén  

barevných látek, jako je t eba Pinot Noir, i 
naopak odr dy s vysokým podílem barviv 
ve slupce, i dokonce v dužin  – barví ky. 

N která ervená vína, zejména v tradi -
ních regionech Francie, se mohou vyráb t 
bez  ltrace a bez i ení (Vin non Collé, 
non Filtré) a jejich irost nemusí být úpl-
n  brilantní.

Barva vína
Barva erveného vína se bude odvíjet p e-
devším od použité odr dy, p vodu, zp so-
bu vini  kace a v ku vína. Nap íklad vína 
z odr dy Pinot Noir / Rulandské modré 
jsou pr svitná, s granátov  ervenou bar-
vou s purpurovými odlesky, pokud jsou 

mladá, zatímco t eš ov  ervená i maha-
gonov  ervená bývá typická u zralejších 
vín a jantarov  nahn dlá barva s tmav  
rubínovými odlesky je typická pro pln  
vyzrálá vína. Tyto barevné odstíny m -
žeme najít v regionech s kontinentálními 
klimatickými podmínkami – nap íklad 
Bourgogne, N mecko, Rakousko nebo 
i u nás v eské republice. N kdy se však 
podobná barva m že objevit i u vín z od-
r dy Frankovka – nap íklad n která vína 
od nás nebo ze Slovenska (Skalický ru-
bín). Mahagonové a jantarové tóny se 
tradi n  objevují i u starších vín z odr dy 
Nebbiolo – Barolo, Barbaresco a další.
Vína z Bordeaux odr d, jako je Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Carménère i Petit Verdot, poskytují in-
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degustat ion

Anonymní 
degustace

Červená vína
V anonymní degustaci se s červenými víny setkáváme poměrně často 

a v následujícím textu si připomeneme to, jak být při poznávání červených vín 
úspěšní. Řekneme si, jak velký vliv na barvu, vůni a chuť má použitá odrůda, 

původ vína, způsob vinifi kace, ale i ročník a zrání vína v láhvi. Podle jednotlivých 
informací si pak můžeme složit celou mozaiku a určit víno „na slepo“.
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koustov  i karmínov  ervené odstíny, 
které zráním p echází do krvav  až cihlo-
v  ervené barvy.

Neproniknutelnou, tmav  hn do ervenou 
barvu pak mají vína z odr d ozna ova-
ných jako barví ky – Neronet, Alibernet, 
Alicante Bouschet, Saperavi, Colorino 
a další. Tmavší barva ervených vín bude 
asto souviset i se st edozemními klima-

tickými podmínkami i oceánským kli-
matem. Všeobecné pravidlo pro barvu 
ervených vín íká, že ím je víno starší, 

tím sv tlejší má barvu. 

Viskozita
Viskozita ervených vín je úm rná množ-
ství glycerolu, alkoholu, zbytkového cukru 
a dalších extraktivních látek ve vín . Vína 
z kontinentálních podmínek budou mít 
spíše nižší intenzitu stékání, zatímco vína 
z teplejších klimatických podmínek budou 
tvo it velké, pomalu se pohybující slzy. 
Nap íklad vína ze zámo ských region , 
jako je Jižní a Severní Amerika, JAR i 
Austrálie, mívají vysokou viskozitu, za-
tímco st edoevropská ervená vína jsou 
v projevu viskozity spíše skromn jší. Ex-
trémní viskozita se projevuje nap íklad 
u vín z apelace Amarone della Valpolicella, 
kde alkohol dosahuje asto až 16 % obj., 
nebo u vín s vysokým zbytkovým cukrem, 
nap íklad naše Frankovka, slámové víno.

V n  a chu  ervených vín
Aromatický pro  l ervených vín budou 
ovliv ovat p edevším použité odr dy révy 
vinné, z kterých je víno vyrobeno, a zp -
sob vini  kace. Pokud bude ve v ni patrné 
ko ení a d evo, lze p edpokládat, že vini  -
kace prob hla v dubových sudech, zatím-
co vína s primárními tóny ovoce a kv t  
budou vyrobená spíše reduktivním zp so-
bem v inertních nádobách. Charakteristic-
ké aroma nám pom že ur it odr du a re-
gion, kde se typicky tyto kultivary p stují.  

T ešn , višn , ervený rybíz, brusinky, 
granátové jablko, jahody i maliny pro-
zradí odr du Rulandské modré od nás, ale 
pokud se ve v ni objeví i o íšky, okoláda, 
sko ice, ko ení, pražená kávová zrna, sud 
i d evo, bude víno s velkou pravd po-

dobností z klasického regionu Bourgogne 
z vyšší apelace.

Švestky, kapie, šípek, sušené goji, povi-
dla, ostružiny, erné t ešn , erný rybíz, 
kakaové boby, okoláda, espresso, peka-

nové o echy, sko ice, k že nebo houby nás 
pak navedou na odr du Merlot do západní 
nebo jižní Francie, pop ípad  do Toskán-
ska jako „Supertoskánské víno“. erný 
rybíz, ostružiny, tmavé moruše, Crème de 
cassis, erné t ešn , sušené švestky, oko-
láda, pražená kávová zrna, tabákový list, 
erný aj, h ebí ek, léko ice, sko icový 

lanýž, k že, animalita, houby, podhoubí, 
sud i d evo jsou typické tóny pro Caber-
net Sauvignon z teplejšího vina ského re-
gionu. T ešn , nektarinka, švestky, slivo , 
kapie, ostružiny, sušené švestky, sladké 
ko ení, lesní podrost, k že, balsamico, la-
nýž, sko ice, okoláda, dým, sud, ko ení 
mohou být charakteristické tóny odr dy 
Frankovka / Blaufränkisch. Višn , t ešn , 
ervený rybíz, granátové jablko, šípek, 

zralejší víno, švestky, bor vky, ostružiny, 
erný bez plod, koriandr, žampiony, jalo-

vec, léko ice, pekanové o echy, santalové 
d evo, kakao, sud jsou typické pro Svato-
vav inecké / Saint Laurent.

Temperamentní ervená vína s opulentním 
nádechem dýmu, karamelu a ostružinové 
zava eniny mohou být z teplých region  
Špan lska, nap íklad Rioja nebo Toro. Živá 
vína s elegantním nádechem ko ení a pec-
kovin nás mohou vést do oblasti Toscana, 
do apelace nap íklad Chianti Classico, 
k erveným vín m z odr dy Sangiovese.

Dotek ervených vín
T lnatost ervených vín bude spojena 
s vyzrálostí hrozn , a tudíž i s p vodem. 
Podobn  jako u v n  se zámo ské regio-
ny budou vyzna ovat výrazn jší t lnatostí, 
zatímco vína z kontinentálních podmínek 
budou spíše st edn  plná. D ležitým as-
pektem hmatového vjemu je i projev t íslo-
vin. Taniny (t ísloviny ve vín ) mohou být 
hebké, poddajné a m kké, a to v tšinou 
z dob e vyzrálých hrozn  z teplejších re-
gion . Adstringentní (svíravý) pocit v ústní 
dutin  zanechají vína z bobulí, které neby-
ly pln  vyzrálé, a pochází tedy ze skrom-
n jšího ro níku nebo z chladn jší vina ské 
oblasti. Výraznou taninovou strukturu mají 
i vína, která dlouho zrála v nových dubo-
vých sudech, nap íklad kvalitní ervená 
vína z Bordeaux i vína z oblasti Sud-Est 
z odr dy Tannat nebo Malbec.

P íklad využití anonymní 
degustace u ervených vín

Tmav  ervená barva s výrazn jším, šir-
ším cihlovým meniskem. Komplexní v n  
tmavého lesního ovoce a erných t ešní 

s p íjemnými podtóny ko ení. Chu  byla 
koncentrovaná, vyzrálá a elegantn  har-
monická. Velmi dlouhý záv r. 

Podle barvy by se dalo usuzovat na dlou-
hou maceraci barviv ze slupky a surovinu, 
která byla dob e vyzrálá, tedy z teplejšího 
regionu nebo z teplého ro níku. Pikantní 
v n  ko ení byla z ásti daná odr dovou 
v ní a z ásti zráním ve vypáleném d e-
v ném sudu. Chu  potvrdila vyzrálou 
surovinu z teplého ro níku a š avnatá 
kyselina navedla do kontinentálních kli-
matických podmínek.

Jednalo se o víno z velmi so  stikova-
ného vina ství, které používá kvalitní 
d ev né sudy a rozhodn  umí pracovat 
s modrými odr dami, jako je Frankov-
ka. Mohla by to být Frankovka z n kte-
rého ze stát  bývalého Rakouska-Uher-
ska. Charakterem by to mohlo odpovídat 
Kékfrankos z ma arské oblasti Villány, 
Eger nebo Szekszárd. Mohla by to být 
i odr da Blaufränkisch z Burgenlandu 
z Rakouska, ale ko enitost a kyselina 
vedou ješt  trochu severn ji do vino-
rodých oblastí eska nebo Slovenska. 
Víno je evidentn  vyzrálé, z vynikající-
ho ro níku. Byla to Frankovka, pozdní 
sb r, ro ník 2009 z vina ství František 
Mádl – Malý vina , Velkopavlovická 
podoblast.

Na co si dát pozor
U n kterých vín zejména ze zámo ských 
oblastí m že díky vysokému alkoholu p so-
bit chu  subjektivn  nasládlým dojmem, ale 
vína jsou v tšinou v kategorii suchých vín.

U vín starších ro ník  (více než 15 let) 
m že dojít k zám n  vín z oblasti Bour-
gogne s víny z oblastí Barolo i Barbaresco. 

Pozor i na starší vína z odr dy Gamay 
z Beaujolais, která v ur itém stádiu vyzrá-
ní za ínají nabírat animální tóny, p ipomí-
nající starší Bourgogne.

Nesnadné je i ur ení starších Bordeaux 
z levého i pravého b ehu a není úpln  
jednoduché rozpoznat vyzrálý Cabernet 
Franc z Val de Loire od n kterých vín 
z pravého b ehu Bordeaux.

Rozhodn  není lehké rozpoznat dobré 
Zweigeltrebe od rodi ovských odr d – 
Frankovky a Svatovav ineckého.

Text :  Ivo Dvo ák
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Ama je oblast, která byla osídlena 
již ve st edov ku. Je to malá obec 
v kopcích v nadmo ské vý šce 

500 metr , pat ící pod Gaiole in Chianti 
v okrese Siena. Vina ství leží v samém srd-
ci historické oblasti Chianti Classico, kde 
se vinice st ídají s olivový mi háji a lesy. 
Sou asné d jiny Amy za aly v sedmdesá-
tý ch letech minulého století, kdy 4 rodiny 
z íma kupují Castello di Ama. Nebyla to 
jednoduchá záležitost, nov  osázely v tšinu 
z 55 hektar  práv  zakoupené p dy a hned 

poté vybudovaly fermenta ní sklep s nejno-
v jší technologií. Jejich cíl byl jasný , navrátit 
obci Ama její slávu z roku 1773 a vyráb t 
Chianti, které by bylo schopné sout žit s nej-
v tšími sv tovými víny – zkrátka toužily 
po návratu ke starému vina skému emeslu.

V roce 1982 sem za ala sm ovat i cesta 
Marca Pallantiho, sou asného enologa. 
Tehdy mladý agronom se b hem n kolika 
let stal vedoucím podniku s obrovským po-
tenciálem. Rozhodl se p itom nastavit prá-

ce ve vinici tak, aby se v nich odrážel jeho 
obdiv k francouzské metod  a  lozo  i vý-
roby. V roce 1996 se pak oženil s Lorenzou 
Sebasti, dcerou jednoho z vlastník , a spo-
le n  zahájili dlouhou fázi letitého studia 
za ú elem p esného ur ení potenciálu te-
rroir k optimalizaci výroby, tak aby cílem 
byla vždy kvalita. Už od samého po átku 
hled li na budoucnost Amy s p edstavou 
nutnosti p stovat, chránit a p edávat úctu 
k terroir a tradicím budoucím generacím 
a návšt vník m vina ství. 

V srdci oblasti Chianti Classico, mezi městečky Gaiole a Radda, najdete Castello 
di Ama, jedno z nejlepších a světově nejuznávanějších vinařství Toskánska. 
V majetku vinařství je 250 ha zemědělské půdy, z čehož 90 ha tvoří vinice 

a 40 ha olivové háje. Zásluhy na nesporném úspěchu tohoto vinařství v Itálii 
i ve světě má jeho majitelka paní Lorenza Sebasti a enolog Marco Pallanti, kteří 

tvoří nerozlučnou dvojici nejen v práci, ale i v soukromém životě.
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Vina ství Castello di Ama žije myšlen-
kou „p stovat a chránit“ tím, že odkazu-
je na úctu k terroir a tradicím a tato my-
šlenka spojuje jak víno, tak pohostinnost 
a um ní. Jejich sbírka um ní zahrnuje 
díla stvo ená na tomto míst  mezinárod-
ními um lci, kte í se inspirují samotným 
terroir v podmínkách, které nejsou odlišné 
od t ch, jež mají vina i. Tak jako je víno 
ponecháno ve sklepích, tak je i um ní spo-
jené s b hem asu  lozo  í, kterou tvo í 
harmonické spojení vína, um ní, archi-
tektury a oblasti. A tím se Ama stává sa-
mostatným um leckým dílem, výrazem 
autenti nosti a pravdy. 

Vína z produkce Castello di Ama pat í 
dlouhodob  k absolutním špi kám ob-
lasti Chianti Classico. Filozo  i výroby 
a jejich charakter nejlépe vystihuje Marco 
Pallanti, který se mimo jiné v roce 2006 
stal na n jaký as prezidentem Consorzia 
Chianti Classico. „M j p ístup k vín m 
je takový, že chci ukázat kulturu a te-
rroir v jednom celku. Využívám výhrad-
n  hrozny z našich vinic. Pro m  je víno 
syntézou, která umožní vypráv t o tradi-
cích, d jinách a kouzlu této lokality lépe 
než slova. A když mluvíme o lokalit , tak 
nadmo ská výška spolu s typem p dy, jež 
je siln  vápencová, jsou velmi d ležité 
faktory pro pochopení vína z oblasti Ama. 
Tyto jedine né podmínky nám umož ují 
dosáhnout ve stejný as vysoké cukerna-
tosti hrozn  a sou asn  fenolické zralosti, 
a dosáhnout tak strukturovaných a záro-
ve  elegantních vín. S výb rem vinic, kte-
rý zapo al v roce 1978, cht l ve vina ství 
Castello di Ama nejen zavést koncept 
„Cru“, který p edtím v této oblasti nebyl, 
ale p edevším podtrhnout jedine nost to-
hoto terroir. 

V portfoliu vina ství najdete jak nadstan-
dardní Chianti Classico z názvem „Ama“, 
tak zcela výjime ná Chianti Classico ze 
špi kových „Cru“ poloh – La Casuccia, 
Bellavista nebo San Lorenzo. Proslulým 
je ale také jejich Merlot L’Apparita, který 
dnes pat í mezi legendární vína nejen pro 
Castello di Ama, ale pro celé Toskánsko 
a asto je srovnáván s nejlepšími sv tový-
mi Merloty. Když totiž Marco Pallanti od-
jel studovat do Bordeaux na enologickou 
stáž, zrodila se tu jeho láska k francouz-
ským vín m, odr d  Merlot, a p edevším 
zájem o metodu a  lozo  i práce, kterou 
pracovali vina i za Alpami. Jde o odlišnou 
typologii svý m p vodem a r znorodostí, 
která má ale p esto vý znamné spole né 
pojmenování: schopnost evokovat terroir 
Chianti. L’Apparita našla tento typ výrazu 
již od svého prvního ro níku, který  byl na-
lahvován a prodán v roce 1985, a necht la 
bý t nikdy kopií žádného jiného sv tového 
Merlotu. Krom  klasický ch toskánských 
vín vyrábí na Castello di Ama i skv lé bílé 

víno z odr dy Chardonnay a také víno 
Il Chiuso, což je Pinot Noir. Marco Pallan-
ti totiž za al jako milovník Bordeaux, ale 
postupn  se nau il milovat i burgundskou 
eleganci, harmonii a jemnost. P esn  ta-
kový je Pinot Noir „Il Chiuso“, který má 
však lehký výraz r znorodosti, protože 
byl stvo en „pod toskánským sluncem“. 
V portfoliu Castello di Ama najdete i víno 
s exotickým názvem „Haiku“. Haiku se 
zrodilo v roce 2009 a je plodem spojení 
t í odr d: 50 % Sangiovese a zbylá ást je 
rovný m dílem složena z Cabernetu Franc 
a Merlotu, pocházejících ze dvou malý ch 
ploch vysazený ch v roce 2001 na kopcích 
Amy na vinohradu Montebuoni. Název po-
chází z tradi ního poetického útvaru p vo-
dem z Japonska, který  je složen ze t í verš . 
Je to poezie prostého zabarvení bez jaké-
hokoli názvu, nejkratší na sv t , která je 
zbavena všech jazykový ch ozdob a její síla 
spo ívá v sugesci p írody a ro ních období. 
Toto víno tedy vyjad uje jiný  jazyk, zúžený  
na to podstatné, životní energii tohoto mís-
ta a je sv dectvím p edstavy o vín , jež je 
možné získat z terroir Amy, p esahujícího 
klasická schémata.

Vína z Castello di Ama v sob  pojí šarm, 
noblesu a aristokratický projev a bezpo-
chyby pat í k nejlepším vín m celého Tos-
kánska. Jejich zážitek pak umocní špi ková 
italská gastronomie zejména v nadcházejí-
cích podzimních a zimních m sících. 

Výhradním dovozcem Castello 
di Ama je v eské republice 
spole nost CHOVAN s.r.o.

Kontakt pro zájemce:
e-mail: chovan@chovan.cz
tel: 241 431 424
www.chovan.cz
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Marco Pallanti

Castello di Ama je známé nejen špi kovými víny, ale také 
instalacemi moderního um ní p ímo ve vina ství.
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Priorat leží v provincii Tarragona na jihozápad  Kata-
lánska, apelaci D.O.Ca tato oblast získala v roce 2000. 
Zdejší vinice jsou rozmíst ny v nádherné divoké kraji-

n  p evážn  ve svažitém terénu v nadmo ské výšce 100 až 
700 metr  na terasovitých pozemcích a n kdy doslova na ska-
lách. Aby rostliny získaly vodu a živiny, musí zde vinná réva 
vytvo it opravdu hluboký a silný ko enový systém. P dy jsou 
zde vulkanické, s vysokým podílem b idlice a zna ným ob-
sahem minerálních látek. Místní název pro tyto nejlepší p dy 
v oblasti je Illicorella. Nejen že napomáhají zrání hrozn  díky 
odrazu slune ního svitu a kumulaci tepla, ale jsou také schopny 

zadržet dostatek vody nutný pro vegeta ní období. Léta jsou 
zde dlouhá, horká a suchá, nicmén  noci jsou pom rn  chladné 
a chladné je i zimní období. Celá oblast má dnes 2 010 ha vinic 
a víno zde vyrábí necelých 90 vina ství, která jsou, jako jinde 
ve Špan lsku, ozna ována jako „bodegas“.

Slavnou historii Prioratu zapo al v 70. letech 20. století René 
Barbier, který za al pracovat na staré vinici s názvem Clos Mo-
gador. Za prosazení mezi kvalitativní i cenovou špi ku špan l-
ských vín však Priorat vd í Alvaru Palaciovi. Ten v roce 1993 
poprvé lahvoval víno z vinice L’Ermita. Staré ke e odr dy Gar-

Červená vína 
z oblasti Priorat

p edstavujeme

Vinařská oblast Priorat zažívá v posledních letech obrovský rozmach a místní červená 
vína patří k nejlepším, nejvyhledávanějším a nejdražším vínům ve Španělsku. Jde 

o oblast relativně malou, Priorat je druhou nejmenší vinařskou oblastí v Katalánsku. 
Na druhou stranu je to oblast významná, o čemž svědčí i fakt, že je druhou španělskou 

vinařskou oblastí, které bylo uděleno nejvyšší kvalitativní zařazení D.O.Ca. 
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Každý měsíc se na stránkách časopisu WINE & Degustation setkáte s představením málo známé apelace 
a vína, které podle našeho názoru stojí za pozornost, i když se na našem trhu vyskytuje jen sporadicky.

nacha z roku 1940 daly vzniknout velkému, dnes legendárnímu 
vínu, které v té dob  Alvaro považoval dokonce za lepší než 
tehdy nejdražší a nejuznávan jší víno Špan lska – Vega Sicilia. 
Rozhodl se pro velmi odvážný po in a uvedl na trh víno L’Er-
mita za vyšší cenu, než se prodávala Vega Sicilia, a byl úsp šný. 

V oblasti Priorat se vyrábí jak bílá a r žová, tak ervená vína, 
sv tovou slávu si však zcela jednozna n  vydobyla ta erve-
ná. Nejd ležit jšími odr dami jsou zde Cariñena, Garnacha, 
Garnacha Peluda a Cabernet Sauvignon, rozmáhá se i Merlot 
a Syrah. Vína jsou hutná, temn  rubínová, velmi ovocná, s pl-
ným t lem, mohutnou strukturou a vysokou mineralitou a asto 

i alkoholem. Dnes je oblast v pop edí zájm  mnoha slavných 
špan lských vina ských  rem, které zde zna n  investují. Díky 
terénu a nesnadnému p ístupu je zde však práce velmi náro -
ná a Priorat tak navzdory obrovskému potenciálu a kvalit  vín 
z stane pomyslnou t ešni kou na dortu špan lského vina ství 
s omezenou produkcí, která však p ináší obrovské zisky, ne-
bo  vína z Prioratu nejsou levná. Na druhou stranu jde v tšinou 
o vína opravdu špi ková, což ukázal i náš test. Pro milovníky 
mohutných ervených vín je Priorat ur it  zajímavou oblastí 
a na tuzemském trhu je z eho vybírat.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Clos Figueras, Serras del Priorat 2018, Priorat DOCa 
91,50 bodů, cena 575 Kč

Familia Torres, Purgatori 2016, Priorat DOCa 
92,67 bodů, cena 659 Kč

Clos Figueras, Font de la Figuera 2013, Priorat DOCa 
93 bodů, cena 1 050 Kč

Syt jší purpurov  ervená barva s tenkým  alovým okrajem a vysoká 
viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivn jší a komplexní a p ipomíná 
zralé ostružiny, viš ový džem nebo sladké ko ení. V chuti je víno kom-
plexní a strukturované, pln jší a p ipomíná zralé ostružiny, pe ené maso 
a ušlechtilé d evo, s dotekem erného pep e. Delší, strukturovaný záv r. 

Nachov  ervená barva s tenkým purpurovým okrajem a st ední visko-
zita barvící sklenku. Aroma je intenzivn jší a p ipomíná povidla, zralé 
ostružiny, ko ení. V chuti je víno strukturované a pln jší, p ipomínající 
ostružinový džem a zralé bor vky, s dotekem kardamomu a muškáto-
vého kv tu. Delší, strukturovaný záv r. 

Tmav  granátov  ervená barva s tenkým cihlovým okrajem a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a vyzrálé, p ipomínající k ži, spále-
né d evo nebo doutníkovou krabici. V chuti je víno pln jší a elegant-
ní, s dobrou strukturou, p ipomínající moruše, ostružiny a erný pep , 
s dotekem erného aje. Delší, elegantní záv r. 

www.pro-vino.cz

www.global-wines.cz

www.pro-vino.cz

Jehn í kotlety na grilu

Pe ená kan í kýta na kmínu

Pe ená hov zí žebra

e. Delellšíšíší,,, stru

2020–2029

2020–2030

záv rr...

2020–2026

BRONZE

SILVER

GOLD

082-87_Predstavujeme Priorat.indd   Odd1:83 14.10.2020   23:49:18



84 |  WINE & Degustat ion

Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Červená vína z oblasti Priorat

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Partnerem degustací 
je minerální voda

DDDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

p edstavujeme

Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation 
a sommelier (Bokovka), Michal Procházka – sommelier, obchodní 
editel (Vino e Cuore), Mikuláš Duda DipWSET – obchodní 

a marketingový editel (VinoDoc s.r.o.), David Král – vít z 
BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier 
(MAKRO), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, 
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, 
semi  nalista Mistrovství Evropy sommelier  2017 (Advivum), 
Jan Čejka – wine expert (Advivum)

baru 
Advivum

Na Příkopě 859/22, Praha 1, 
Tel.: +420 733 532 255

www.advivum.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Slovanský dům 
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz
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Castelo de Pedregosa, Petit Nûr 2016, Priorat DOCa 
91,33 bodů, cena 398 Kč

Familia Torres, Salmos 2016, Priorat DOCa 
91 bodů, cena 679 Kč

Alvaro Palacios, Vi de Vila Gratallops 2015, Priorat DOCa 
90,50 bodů, cena 2 068 Kč

Alvaro Palacios, Finca Dofí 2017, Priorat DOCa 
89,83 bodů, cena 2 415 Kč

Sytá rubínov  ervená barva s tenkým okrajem a vyšší viskozita. Aro-
ma je intenzivní a harmonické, p ipomínající ervené kv ty, zralé erné 
ovoce a k ži. V chuti je víno pln jší, s p íjemnou sv žestí a p ipomíná 
višn , ostružiny a erné ko ení. Delší, sv ží záv r. 

Sytá purpurov  ervená barva s tenkým  alovým okrajem a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivní a strukturované, p íjemn  nazrálé a nabí-
zí tóny ušlechtilého d eva, kakaa a erných bobulových plod . V chuti 
je víno strukturované a plné a nabízí tóny bor vkového kolá e, ostruži-
nového džemu a sladkého ko ení. Delší, ko enitý záv r.

Rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem a vyšší viskozi-
ta. Aroma je intenzivn jší, p ipomínající  alky, ervené kv ty a zralé 
erné ovoce. V chuti je víno st edn  plné a strukturované, p ipomína-

jící ervený rybíz, je abiny a klikvy, s lehkou dochutí sušených bylin. 
St edn  dlouhý, ko enitý záv r. 

Tmav  rubínov  ervená barva se sv tlejším okrajem a vyšší viskozita. 
Aroma je intenzivn jší a p ipomíná sušené plody, t eš ová jádra a suše-
né peckové ovoce. V chuti je víno st edn  plné a strukturované, s pev-
nou t íslovinou, p ipomínající višn  a ostružiny, jež doprovází podtón 
erného ko ení. St edn  dlouhý, strukturovaný záv r. 

www.orovino.cz

www.global-wines.cz

www.advivum.cz

www.advivum.cz

Medailonky na pep i

Kan í ízky

Grilovaná porchetta

Hov zí Peposo

2020–2026

ko ennnitititý ý ýý záv

2020–2030

2020–2028

ovaný ý ý ý zázázáv r

2020–2027
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p edstavujeme

Alvaro Palacios, Les Terasses 2017, Priorat DOCa 
89,83 bodů, cena 1 100 Kč

Clos Figueras, Clos Figueres 2014, Priorat DOCa 
89,67 bodů, cena 1 750 Kč

Ritme Celler, Plaer 2016, Priorat DOCa 
89,50 bodů, cena 790 Kč

Alvaro Palacios, Vi de Vila Gratallops 2017, Priorat DOCa 
89 bodů, cena 1 549 Kč

Purpurov  ervená barva s tenkým okrajem a vyšší viskozita barvící 
sklenku. Aroma je intenzivn jší a sv ží, p ipomínající erstvé byliny, 
maliny a višn , jež doprovází podtón erného ko ení. V chuti je víno 
strukturované a pln jší, harmonické a nabízí tóny erstvých bylin, er-
ného rybízu nebo erstvé hroznové š ávy. Delší, h ejivý záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva se sv tlejším okrajem a vyšší viskozi-
ta. Aroma je intenzivn jší a nazrálé, p ipomínající k ži, spálené d evo 
a sušené ervené plody. V chuti je víno strukturované a st edn  plné, 
p ipomínající sušené maso, sušené erné bobulové ovoce a erné ko e-
ní. St edn  dlouhý, harmonický záv r. 

Nachov  ervená barva s  alovým okrajem a vyšší viskozita barvící 
sklenku. V n  je intenzivní a vyzrálá, p ipomínající viš ový likér i 
ostružinový džem, s dotekem ko ení. V chuti je víno strukturované 
a komplexní a p ipomíná t eš ová jádra, aronie a višn , s dotekem ja-
lovce a rozmarýnu. St edn  dlouhý, strukturovaný záv r. 

Tmav  rubínov  ervená barva s  alovými odlesky a vyšší viskozi-
ta. Aroma je intenzivn jší a p ipomíná erstvé byliny, erstv  pose-
enou louku a zralé ervené ovoce. V chuti je víno pln jší a struk-

turované a p ipomíná pražené o echy a mandle, erný pep  a višn . 
St edn  dlouhý, strukturovaný záv r. 

www.advivum.cz

www.pro-vino.cz

www.petrus-vino.cz

www.advivum.cz

y

Pe ená k epelka

Kachní rillettes 

Hov zí pe en

K zle í pe ené 
na erveném vín

y. Delelšíšíší,,,, hh ej

2020–2028

2020–2021

kturovavavanýnýný zá

2020–2026

2020–2030
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GOLD SILVER BRONZE

Medaile nejsou ud lovány všem vín m, 
která dosáhnou ur itý po et bod , ale 
výlu n  t em nejlepším vín m v Grand 
testech, v novinkách pak „Vínu m síce“ 
a „Nejlepšímu nákupu“, tedy vínu s nej-
lepším pom rem kvality a ceny. Tyto 

medaile budou pro zákazníky obchod , 
vinoték, restaurací i p ímo vina  a do-
vozc  jasnou zárukou toho, že víno prošlo 
n kterou z degustací asopisu WINE & 
Degustation a bylo ve velké konkurenci 
ocen no náro nou degusta ní komisí a-

sopisu jako jedno z nejlepších vín v dané 
kategorii, které si na našem trhu m žete 
koupit. Orientujte se p i nákupu vína po-
dle medailí asopisu WINE & Degustati-
on a vyzkoušejte vít zná vína, která oce-
nily komise nejv tších odborník  v R. 

WINE & Degustation uděluje 
medaile vítězným vínům

Costers del Priorat, Pissares 2017, Priorat DOCa 
88,83 bodů, cena 500 Kč

Ritme Celler, Ritme negre 2016, Priorat DOCa 
88,50 bodů, cena 499 Kč

Alvaro Palacios, Camins del Priorat 2018, Priorat DOCa 
87,33 bodů, cena 650 Kč

Syt jší rubínov  ervená barva a vyšší viskozita. Aroma je intenziv-
n jší a komplexní, s tóny zralých ostružin a višní, jež dopl uje pod-
tón sladkého ko ení. V chuti je víno strukturované a pln jší a najdeme 
v n m tóny ostružin a bor vek, jež dopl uje podtón nového ko ení, 
jalovce a rozmarýnu. Delší, strukturovaný záv r. 

Sytá rubínov  ervená barva, vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma 
je intenzivn jší a p ipomíná tóny  alek a ervených kv t , s dotekem 
višní a ostružin. V chuti je víno komplexní a plné, p ipomínající sušené 
ostružiny a bor vky, jež doprovází podtón spáleného d eva a karamelu. 
Delší, h ejivý záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s purpurovým okrajem a vyšší viskozi-
ta. Aroma je intenzivní a p ímo aré a p ipomíná zralé ervené ovoce, 
listy révy vinné a ko ení. V chuti je víno st edn  plné, lehce nasládlé 
a najdeme v ní tóny zralých ostružin a švestek, jež dopl uje podtón 
viš ových jader a ko ení. St edn  dlouhý, svíravý záv r. 

www.winebar.cz

www.petrus-vino.cz

www.advivum.cz

jj

Jelení h bet na jalovci

,

Vep ový b ek s demi-glace

ý

Jamon Bellota

ý závvv r.r.r. 

2020–2028

2020–2024

ý, svíríravavavý ý ýý zá

2020–2025
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Není to odborná vina ská literatura, ale tradi ní ro-
mán se vším, co k takové klasice pat í: služka Ire-
na, nemanželské dít  narozené tajn  v porodnici, 

a mladý d dic alsaského vina ství, Franz Gerban, p iznají 
sv j vztah a postaví se proti všem spole enským konven-
cím. To vše na pozadí bou livých vále ných as  druhé 
poloviny 19. století, kdy se na východních svazích Vogéz 
utvá ely p edevším vztahy dvou mnohokrát znesvá ených 
velmocí Francie a N mecka, kdy se jazý ek on ch po-
myslných mocenských vah mnohokrát bolestn  p evážil. 
V prusko-francouzské válce (1870–1871) tu jednou vlály 
barvy Francie, podruhé vlajky n mecké. Tak se po stale-
tích válek, p ísežných mír , velkých i menších, význam-
ných i ned ležitých smluv a dohod vytvo ilo v kraji pod 
Vogézami nakonec cosi, ím autorka poutav  zarámova-
la p íb h dvou mladých lidí. Je to strhující rodinná sága, 
odehrávající se p edevším na usedlosti Gerbanových 
u Altenstadtu a ve vina ství ve Schweighofenu. Práv  tyto 
„vina ské kapitoly“ pot ší každého, kdo se nechal nalá-
kat sl vkem „vina ství“ v titulu. Obraz z alsaských vinic 
a sklep  je velmi p esv d ivý: vždy  autorka p estože vy-
studovala psychologii a pracuje jako nezávislá poradkyn , 
žije se svým mužem v malém rodinném vina ství. Pokud 
byste se n kdy vydali na 170 km dlouhou Alsaskou vinnou 
cestu od Thannu na jihu po severní Cleebourg, a  p šky, 
na kole, autem, nebo vlakem, m že se vám kniha, kterou 
vydala Euromedia Group, a. s. – Ikar (www.euromedia.cz), 
stát dobrým pr vodcem místy, kde se první ást této ro-
dinné ságy odehrává. I tam se m žete zastavit a ochutnat 
n které z odr dových vín z vina ských obcí, které jsou 
jako na š rce s korálky navle eny na této proslulé vina -
ské cest . Je jich tu p es ty icet, které mají alespo  jednu 
vinici za azenou mezi více než padesát obdivuhodných 
Grand Cru. A m žeme vám zaru it, že mnohé z toho, co 
autorka popisuje, najdete v Alsasku dodnes v podob  ja-
zyka, jídla i pití, zvyk  a tradic a nakonec i historie vepsa-
né do kamene od oby ejných malých stavení po mohutné 
hradby etných hrad . 

Tim Anderson je vít z sout že Masterchef a také 
majitel velmi úsp šné japonské restaurace Nanban 
v Londýn , kterou popisuje ve své knize „Nanban: 

japonské jídlo pro duši“. Když ješt  p idáme zna nou pra-
xi, mimo jiné i pobyt ve Fukuoce, nejv tším m st  na ja-
ponském ostrov  Kjúšú, pak bychom jen t žko hledali 
povolan jšího lov ka, který by nás mohl provést sv tem 
japonské kuchyn . Pro b žného „uživatele“ je japonská 
kuchyn  uznávaná díky vzácným a vysoce kvalitním in-
grediencím, precizním kucha ským technikám a staletým 
tradicím. Autor to samoz ejm  ví lépe než kdokoliv jiný, 
ale zárove  tvrdí, jak napovídá podtitul knihy (vydala ji Eu-
romedia Group, a. p., v edici Esence, www.euromedia.cz), 
že to je kuchyn  „snadná“. Možná že p íprava japonského 
jídla m že pro svou složitost n kdy až d sit, ale to se týká 
jen luxusní japonské kuchyn . B žná japonská kuchyn  je 
podle autora vcelku „snadná“: hned v úvodních kapitolách 
se dozvíme, že k uva ení tém  všeho v knize nabízeného 
je t eba jen sedm japonských ingrediencí, které není až tak 
složité sehnat. Vždy  sójovou omá ku, sladké saké, rýžový 
ocet, miso (pasta z fermentovaných sójových bob  a rýže) 
i daši (jakýsi bujón ze sušené chaluhy a tu áka) najdete 

v každém lepším obchod . Tim Anderson má samoz ejm  
na mysli Londýn, ale není to problém ani u nás a pak tu je 
prý i „internet“. Kniha je sestavena jako úvod do sv ta ja-
ponského va ení a recepty v žádném p ípad  „nepodvád -
jí“ – žádný z nich nepracuje s možnými náhražkami. Proto 
je tato kucha ka zábavná, jednoduchá a relativn  rychlá. 
Nau íte se také, jak japonská jídla servírovat a v bec si je 
v našich podmínkách užít. Ostatn  japonský „šmrnc“ má 
pojetí celé knihy – mimo jiné tišt né v ín . 

publ ikace

JAPONSKÁ KUCHYNĚ – 
SNADNO A RYCHLE
Tim Anderson

VINAŘSTVÍ 
V BOUŘLIVÝCH ČASECH
Marie Lacrosse
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Diář

T žko bychom hledali správná slova, kdy-
bychom m li popsat novou knihu Lenky 
Požárové „Londýn prost  žeru“. Má v sob  

kus pr vodce, hodn  z kucha ky, je to také ces-
topis a povedená fotokniha. Je to hodn  výživná 
všehochu , a jak sama autorka íká: „výživná, jako 
je sám Londýn“. Ono to vše je také hodn  o sa-
motné autorce: brn nská roda ka po st ední škole 
ekonomické a obchodní akademii v Rakousku vy-
studovala na brn nské Masarykov  univerzit  obor 
obchodní podnikání. Po škole za ala jako u itelka 
n m iny, pak se na n kolik let stala úsp šnou da-

ovou poradkyní ve velké poradenské  rm . P esto 
zm nila kariéru a stala se z ní „zapálená kucha -
ka“. I když ji mnoho lidí zrazovalo, rozhodla se jít 
touto cestou a b hem p ti let vydala 14 díl  edice 
„Což takhle dát si...“, které získaly mezinárodní 
Gourmand Cookbook Awards ocen ní, jakéhosi 
Oskara za Nejlepší kucha ku na sv t . Když cht la 
zjistit, zdali je víc „psavá“ než „va ivá“, napsala 
adu kulinárních reportáží a kucha ek, vyšel jí i ro-

mán „Muž s v ní kávy, žena s v ní sko ice“. O své 
práci íká: „Tvo ím systémem pokus omyl a ídím 
se intuicí, náladou a také tím, co mám v lednici. 
A nechám p sobit fantazii, ráda bourám p edsud-
ky, i když n které kombinace vypadají na první 
pohled blázniv . Po ád zkouším n co nového, ni-
kdy se nevracím.“ Nyní vám z této „dílny“ velmi 
osobité autorky nabízíme knihu zážitk  z Londýna 
(www.zapalena-kucharka.cz), která je, jak již bylo 
e eno, výživnou všehochutí rebelství, neot elého 

p ístupu, mlsnosti a zjevné lidské radosti – to vše 
prošpikováno recepty, které ve m st  na Temži 
Lenka ochutnala. 

LONDÝN PROSTĚ ŽERU
Lenka Požárová

✔ 17.–18. 10.
Brno – Kurz WSET Level 2 – Prestižní kurz WSET druhé úrovn  prob hne op t 
ve školicím centru jazykové školy MKM v Brn . Studenti získají komplexní 
vzd lání v oboru vín a vina ství v mezinárodním m ítku. www.mkm.cz

✔ 22. 10.
Praha – Raut s víny Castello di Ama – íjnová podzimní degustace v podolské 
restauraci REST bude tentokrát v nována špi kovým vín m z vina ství Castello 
di Ama z portfolia dovozní spole nosti CHOVAN. www.chovan.cz

Praha – BOHEMIA SEKT Trophée – Ve tvrtek 22. íjna se uskute ní již 
23. ro ník mistrovství eské republiky sommelier  – BOHEMIA SEKT Tro-
phée 2020. Vzhledem k vládním na ízením prob hne tentokrát akce v prostorách 
MAKRO Akademie v Praze. www.trophee.cz

✔ 23. 10. – 28. 11.
eský Krumlov – Festival vína eský Krumlov – V pátek 23. íjna bude slav-

nostn  zahájena každoro ní oslava svátku vín v Krumlov . V pr b hu celého 
m síce se tak m žete t šit na nabitý program v novaný nejen vínu a gastronomii. 
www.festivalvinack.cz

✔ 24. 10.
Sedlec u Mikulova – Sedlecká zabíja ka – O  ciální ukon ení vina ské turistické 
sezóny. Spousta dobrého vína, bur áku, mladého vína a zabíja kových specialit. 
K dobré nálad  bude po dobu akce hrát cimbálová muzika. Vstup zdarma. 
www.sedleckavina.cz

✔ 30.–31. 10.
Valtice – Halloween ve Valtickém Podzemí – Strašidelný ve er s dýn mi, obe-
st ený tajemstvími vinných sklep  s pr zra nými tóny cimbálu a vonící výbor-
ným vínem a jídlem. Vstupné zdarma. www.valtickepodzemi.cz

✔ 31. 10.
Vrbovec – Vrbovecké vinobraní – Cech vina  Vrbovec navazuje na staré vina -
ské tradice slavnostního ukon ení vinobraní. Pr vod sklepní uli kou, otev ené 
sklepy, bur ák a mladá vína. Akce prob hne od 12.00 do 20.00 hodin. 
www.cechvrbovec.cz
 
Zaje í – Zaje ská mladá vína – Sedmý ro ník podzimních otev ených skle-
p  v Zaje í. V sobotu se pro vás sklepy otev ou od 12.00 a v ned li od 10.00 
do 12.00 hod. Vstupenky v p edprodeji na webu. www.vinarizajeci.cz

✔ 7. 11.
Bo etice – Putování za mladým vínem – Akci zahajuje nástup vlády, zazní hymna 
Republiky Kraví hora a krátký proslov p edsedy vlády. Pak již následuje volná 
degustace u vina  v ozna ených sklepech. Za átek v 11.00 hod. 
www.republikakravihora.cz

Moravská Nová Ves – Podzimní otev ené sklepy – Vina ský spolek Moravská 
Nová Ves zve všechny vina e, p íznivce i milovníky kvalitního moravského vína 
v sobotu 7. listopadu 2020 v dob  od 10.00 do 19.00 hodin do autentických pro-
stor sklepních uli ek. Otev eno bude na 30 vinných sklep . www.vinarimnves.cz

✔ 7.–8. 11.
Blansko – Na víno s Martinem – Akce nabídne od 13.00 do 18.00 hod. pest-
rou nabídku mladých a ro níkových vín od tém  20 jihomoravských vina . 
Za zvuk  cimbálové muziky m žete ochutnávat nejen vína, ale také speciality 
regionální gastronomie jako sýry, klobásky, sladké i slané pe ivo. 
https://martin.blansko.cz

Hustope e – Festival otev ených sklep  na Hustope sku – Na návšt vníky bude 
o víkendu 7. a 8. listopadu ekat t icítka otev ených sklep , degustace vín z ru-
kou vina , doprovodný kulturní program a krajové speciality. 
www.otevrenesklepy.cz

✔ 11. 11.
Brno – Svatomartinský košt – Vina ský fond po ádá již 16. ro ník tradi ního 
koštu prvního vína nového ro níku na nám stí Svobody v Brn . 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Uherské Hradišt  – Žehnání Svatomartinského vína – Do povolaných rukou p e-
dá nové víno sv. Martin na bílém koni v doprovodu ímských voják  a krojované 
chasy. Od 11.30 hod. následuje degustace Svatomartinských vín. 
www.uherske-hradiste.cz

Znojmo – Slavnosti Svatomartinského a mladého vína – Nabídku mladých 
vín doplní gastronomické dobroty a vínu do noty ladící cimbálová muzika. 
K est Svatomartinského vína ro níku 2020 se uskute ní v symbolickém ase 
11.11 hod. www.znojemskabeseda.cz
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Na těchto místech 
časopis 100% najdete!

Nevíte, 
kde koupíte

Praha

?
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Vinotéka s nabídkou 
800 druhů vín 

nejen z Moravy 
• stáčená vína
• degustace vín

• dárková balení 
• vinný catering

• dodávky vín do fi rem

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

Již 7 vinoték v Praze a Brně

www.global-wines.cz
K dispozici kompletní sortiment 
za ceny internetového obchodu.

Praha

Brno

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

Štefánikova 126/56, Brno - Královo Pole - Ponava

Global Wines vizitka 92_5 x 47.indd   1 27.2.2020   13:46:46

Chybí Vám některé vydání ?

www.sommeliers.cz

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ

prodejní  místa  asopisu WINE & Degustat ion

e!

www.vinvin.cz

Moravská 
chu

Prahy
v centru

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

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

www.lasartoria.cz

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

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

www.neoluxor.cz

EXKLUZIVNÍ ZÁŽITKOVÉEXKLUZIVNÍ ZÁŽITKOVÉ
KURZY VA ENÍKURZY VA ENÍ

S PÁROVÁNÍM VÍNS PÁROVÁNÍM VÍN

www.kucharska.party 
257 533 733 

Czech business club 44x47.indd   1 24.2.2020   14:37:24
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Čechy
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Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz

PRODEJNA 
ČASOPISŮ

Otevřeno: po-pá 9-17 hodin
Nedvědovo nám. 14, 147 00 Praha 4

tel.: 244 460 104, info@w-d.cz

WWW.W-D.CZ

Čejkovická 1324
691 02 Velké Bílovice
út – so  11.00 – 18.00

VINOTÉKA

wwwwwwwwww . h a b a nnnnnnnn s k e s kk l e pp y ... c zzz

Morava

E-shop na
vinarstvivolarik.cz

K R Á L O V S T V Í V L A Š Á K Ů

Valtice, Náměstí Svobody 16 

Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

VINA STVÍ 
JI Í KOPE EK

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

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

Dárková balení • Cesty za vínem • e-shop

listujte s námi
www.press.sk

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

851 04  Bratislava
Slovenská republika

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

Slovensko

090-91_Vizitky.indd   91 12.10.2020   18:16:30



Svatá Terezie šedivá (15. října), vinice 
svým vlasem zdobívá.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

FYLOSFÉRA VINNÉ RÉVY
Prost edí rozmanitých mikrob  v etn  kvasinek, vláknitých hub 
a bakterií, které podstatn  modulují zdraví, r st a produkci hrozn  

PODIVNÉ SLŮVKO:

1. Deik Wine Opener

2. Cuisinart CWO 25

3. Uncle Viner Electric Wine Opener

4. Ozeri Nouveaux II

5.  Oster Cordless Electric Wine 
Bottle Opener

Nejlepší elektrické otvírače láhví 
(dle www.abestpro.com 2020)

PĚT NEJ...

Jižní Afrika je plná nevšedních zážitk  
a mezi n  pat í i víno. V zemi, která je 
mezi deseti nejv tšími výrobci vína, 

byl tento sv t vždy doménou bílých elit. 
Nyní se tvá  tohoto odv tví m ní a mezi 
hrdé jihoafrické vina e se za adila jako 
první žena erné pleti Ntsiki Biyela. Po-
chází z malé vesnice Mahlabathini v pro-
vincii KwaZulu-Natal a využila stipendia 
South African Airways na studium vina -
ství. Velmi úsp šn  absolvovala enologii 
na Stellenbosch University a nastoupila 
do butikového vina ství Stellekaya Wi-
nes. Ntsiki intenzivn  spolupracovala 
s vina i v Bordeaux, a p edevším s vyni-
kající kalifornskou vina kou Helen Keplinger v rámci iniciativy Miky Bulmash  
Wine for the World. To posílilo její váše  pro vina ství, stejn  jako její chu  
založit vlastní vina ství – svoji Aslina Wines založila již jako vyhlášená Vina ka 
roku a lenka správní rady Pinotage Youth Development Academy.

PŘEDPLATITELE

KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMU

KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMU

Predplatne WD 2020.indd   1 29.1.2020   10:48:30

První vinařka černé pleti

Stoleté víno ke stoletému výročí

kaleidoskop

Pi p íležitosti stoletého výro í slavného Schloss Johannisberg byla 
na aukci v nádherném opatství Eberbach vydražena za 18 000 eur láhev 
1920 Riesling Goldlack Trockenbeerenauslese. Jak sd lil editel vina -

ství, pan Stefan Doktor, je tato p kná ástka nejvyšší cenou, jakou kdy vina ství 
za jednotlivou láhev získalo, a druhou nejvyšší v celém regionu Rheingau. Víno 
z vynikajícího ro níku 1920 je podle odborník  krásné jantarové barvy, s vý-
raznou v ní pomeran ového džemu, sušených merun k a fík , jemn  sladké 
a p ekvapiv  sv ží. Na Johannisbergu je p itažlivé i to, že již dlouhá léta se 
tam m žete díky Stefanu 
Doktorovi zeptat na co-
koli a dostane se vám 
laskavé odpov di ve slo-
venštin . Mimo jiné i té, 
že všechna vzácná vína, 
mezi nimi i vína z roku 
1748, zrají v ideálních 
podmínkách Bibliotheca 
Subterranea na samém 
konci hlubokých opat-
ských sklep .

Nejdražší vývrtka 
na světě

92 |  WINE & Degustat ion

Ctihodný Samuel Henshall byl první, kdo 
si dal patentovat vývrtku na víno. Bylo 
to v roce 1795 v Anglii a od té doby 

se vývrtky staly oblíbenou sb ratelskou zále-
žitostí. Podle britského Corkscrew Collection 
Club je dnes považována za nejdražší vývrtku 
ta, která byla vydražena v Essexu za 40 000 li-
ber. Je vyrobena z ocele p vodního London 
Bridge, zbo eného ve 30. letech 20.  století. 
Ve vyhlášeném britském sb ratelském klu-
bu však byla p ipomenuta „vývrtka“ v cen  
480 milion  eur s názvem Millau. Millau je 
nádherné stavební dílo v jižní Francii, druhý 
nejvyšší dálni ní most na sv t . V okamžiku 
posledního p iblížení dvou ástí mostovky 
byla do mezery ve výšce 270 metr  na ekou 
Tarn u m ste ka Millau vložena láhev šam-
pa ského a ta pak byla „otev ena“ posledním 
pohybem mostovky, dlouhé 2 460 metr .
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Předplaťte si WINE & Degustation

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.

Vydává YACHT s.r.o., Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4. 

MOBIL TABLETONLINE

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

www.w-d.cz

Předplatné 890 Kč/rok (10x), doručení časopisu do Vaší schránky

VÝHODY PRO 
PŘEDPLATITELEPŘEDPLATITELE

• získáte časopis za zvýhodněnou cenu
• získáte zdarma vstup na veletrh 

WINE PRAGUE 2021
• doručíme vám časopis

WINE & Degustation až domů
• ušetříte až 33 %

KE KAŽDÉMU KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMUPŘEDPLATNÉMU

BONUS 300 Kč 
na kurzy Vinařského Institutu 

(www.vinarskyinstitut.cz)

KE KAŽDÉMU KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMUPŘEDPLATNÉMU

BONUS 300 Kč 
na kurzy WSET 

(www.mkm.cz/kurzy-wset/wset)

VÝHO RO
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Z příštího čísla

p ipravujeme

Vrbovec

Škola anonymní degustace – fortifi kovaná 
vína a vína zrající pod fl órem

Online degustace během 
koronavirové izolace

Grand test Gevrey-Chambertin

Jednou z nejvýznamn jších vina ských obcí Znojemské 
vina ské podoblasti je Vrbovec. Devátá nejv tší vina ská 
obec v eské republice je notoricky známa svými sklep-
ními uli kami, ve kterých sídlí ada špi kových vina . 
Práv  za nimi se vydáme v listopadovém ísle. Krom  
kulturních památek a dalšího vyžití z hlediska vina ské 
turistiky ve Vrbovci a jeho okolí vám proto detailn  p ed-
stavíme vybraná vina ství,  lozo  i jejich výroby a v ne-
poslední ad  také doporu íme jejich zajímavá vína. 

V seriálu „Škola anonymní degustace“ se v p íštím ísle 
zam íme s Ivem Dvo ákem na velmi zajímavou skupinu 
vín a náro ný obor z hlediska degustátora. Projdeme se 
sv tem Sherry, portských vín, zavítáme do Tokaje, do re-
gionu Jura i dalších kout  sv ta. Nau íme se poznávat 
rozdíly mezi víny podle drobných nuancí, jejichž identi  -
kace na slepo není v bec snadná.

Téma více než aktuální, op t, bohužel…
Po jarním uzav ení restaurací a vináren hledala ada pod-
nikatel  cesty, jak uspokojit své zákazníky a jak nahradit 
zdroje p íjm .  Zamyslíme se nad tím, jaké podstatné od-
lišnosti z hlediska komunikace se zákazníky volily  rmy, 
jaké mají formy online degustací p ednosti a nedostatky. 
A abychom neupadli do rizika subjektivity, provedli jsme 
malý pr zkum se skupinou p ibližn  50 ú astník  t chto 
degustací, o jehož výsledky se budeme opírat. 

Podzimní sychravé období si p ímo žádá ervená vína. 
„Tout le Grand Bourgogne possible,“ ozna il slavnou 
apelaci francouzský spisovatel a profesor historie na uni-
verzit  v Dijonu Gaston Roupnel. Ano, v m ste ku 
Gevrey-Chambertin, které najdete v Burgundsku pou-
hých 10 kilometr  jižn  od Dijonu, se vyrábí vína, která 
pat í k nejv tším, nejkomplexn jším a nejzajímav jším 
burgundským vín m v bec. Jsou výrazná, živo išná, 
strukturovaná, dlouhov ká a vyzrávají do nevídané kva-
lity. A na jejich srovnání i mnoho informací o této pres-
tižní apelaci se m žete t šit v listopadovém Grand testu.
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POPRVÉ

NOVĚ

Ochutnejte vína, která jsme 
pro vás hledali roky

Francie

Španělsko

Itálie

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR ZNAČEK

Itálie

Jakub Přibyl
sommelier

ř

ŠPANĚLSKO
NEJZNÁMĚJŠÍ 
ARISTOKRATICKÁ VÍNA

FRANCIE 
IKONICKÁ 
VÍNA ZE VŠECH 
OBLASTÍ

ITÁLIE 
NEJTYPIČTĚJŠÍ 

A NEJSLAVNĚJŠÍ VÍNA

 Advivum Wine Bar & Glass Shop, v zahradě Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1, tel.: +420 728 563 948

PŘEDSTAVÍME ITÁLII ŘÍZENOU 
DEGUSTACÍ JAKUBA PŘIBYLA IHNED 
PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

www.advivum.cz
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