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Dopis šéfredaktora

letošní dubnové íslo asopisu WINE 
& Degustation je výjime né. Jedná se totiž 
o sté vydání Vašeho oblíbeného asopisu. 
Když se podívám na tu adu titulních stran, 
test , reportáží, rozhovor , cest za tuzem-
skými i zahrani ními vina i a mnoha dal-
ších materiál , napl uje mne radostí, že 
tímto asopisem posledních deset let trvale 
a pravideln  p ispíváme k ší ení pov domí 
o tak kulturním nápoji, jakým vždy bylo 
a je víno, kultivujeme prost edí obchodu 
s vínem u nás a na Slovensku a z Vašich 
reakcí vím, že Vám p inášíme možnost 
relaxovat nad p íb hy z cest po blízkých 
i vzdálených ástech sv ta i osobností, kte-
ré ve vina ském sv t  mnoho znamenají.

Nezbývá než pod kovat vydavatelství 
Yacht, že tento nový projekt tehdy p ed 
deseti lety, v t žkých dobách pro tišt ná 
média, podpo ilo a vzalo si ho pod svá 
„vydavatelská k ídla“, všem minulým 
i sou asným spolupracujícím autor m, 
gra  kovi, který mimochodem také vytvo-

il všech 100 ísel tohoto asopisu, jazyko-
vým korektor m, kolegyním, které se sta-
raly a starají o obchod i distribuci asopisu 
a všem dalším lidem, kte í se podílí na tom, 
že asopis pravideln  vzniká a každý m -
síc ho nacházíte ve Vašich schránkách, 
novinových stáncích i vinotékách a dal-
ších distribu ních místech. Díky ur it  pa-
t í i všem našim dlouholetým obchodním 
partner m. A samoz ejm  p edevším Vám, 
našim tená m, kte í v dob  internetu, 
webových stránek a sociálních médií ctíte 
tradici a kvalitu prestižního tišt ného aso-
pisu a každý m síc se t šíte na jeho nové 
vydání.

Rok 2019 je pro redakci WINE & Degus-
tation slavnostní, toto je sté vydání asopi-
su, v listopadu oslavíme deset let na trhu. 
P ipíjím tedy všem spolupracovník m i fa-
noušk m asopisu WINE & Degustation 
do dalších let a další stovky vydání plných 
poutavých p íb h  z nekone n  pestrého 
sv ta vína a gastronomie.

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 Guilhem & Jean-Hugues 
Goisot, Exogyra Virgula 
Saint-Bris 2017

Zajímavé víno z malého rodinného 
biodynamického vina ství z málo 
známé ásti Burgundska p ijel, krom  
svých dalších vín, v b eznu do Prahy 
p edstavit osobn  Guilhem Goisot. 
Vesni ku Saint-Bris-le-Vineux najde-

te v oblasti Auxerrois nedaleko mno-
hem slavn jšího m ste ka Chablis. 
Zdejší vína pat í k výjimkám, pokud 
totiž mluvíme o bílých burgundských 
vínech, tém  vždy obdivujeme vína 
z odr dy Chardonnay. Ale v Saint-
-Bris se p stuje Sauvignon!

Víno p sobí atraktivním a velmi is-
tým dojmem. Má líbivé ovocné tóny 

bílých broskví, bílého rybízu a an-
greštu, s výraznou minerální slanos-
tí, a i když jde o Sauvignon, zcela 
jednozna n  v tomto vín  vnímáte 
burgundský terroir. V záv ru je dlou-
hé a má p edpoklad i dob e dále zrát 
n kolik let v láhvi. Ur it  jde o velmi 
zajímavý vzorek, kterým m žete po-
t šit i lehce pozlobit milovníky bur-
gundských vín.
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Dekadence

Dekadence ve své podstat  znamená 
úpadek, ale výrazem dekadence se 
dá vyjád it i bezuzdné ukájení, po-

žitká ství, nebo morální zkaženost.

Dekadence se asto vztahuje k um ní – ze-
jména k literatu e a výtvarnému um ní. My-
šlenkové a um lecké hnutí postavené na po-
citech zmaru, smutku a nudy, ale zárove  
na vytvá ení co nejra  novan jšího um ní. 
Život vyznava  dekadence byl plný okul-
tismu, extrémního náboženství, drog a nevá-
zaného sexu.

Pro mne se odehrála dekadence první b ez-
nový víkend, i když jen v ur itých de  nicích 
svého významu. Vyjád il bych svou dekaden-
ci jako požitká ství, bezuzdné ukájení chu o-
vých pohárk  a ra  nované um ní snoubení. 
Jedinou drogou bylo víno, nevázaný sex 
a nuda nikoliv a smutek a zmar nastal, jedin  
když se dopila láhev lahodného vína.

Dekadence prvního b eznového víkendu 
spo ívala p edevším ve snoubení, které se již 
po n kolikáté odehrálo pod taktovkou dvoji-
ce Marek Dušek a Lucie Pun ochá ová. 

Scéná  je celkem jednoduchý – p ipravit b ž-
né pokrmy a snoubit je s mimo ádnými víny. 
Tedy je to jednoduché pro všechny ú astní-
ky krom  dvou – výše jmenovaných orga-
nizátor . Ti zahájili p ípravu již n kolik dní 
p edem naložením sýr  a masa, p ípravou 
sklenic, vína a dalších gastronomických spe-
cialit a p edpokládám, že likvidace následk  
dekadentní degustace jim zabrala n kolik ná-
sledujících dn , kdy myli a uklízeli.

My ostatní jsme jen p inesli láhev skv lé-
ho vína a nechali se dekadentn  oblažovat 
snoubením pokrm  s výjime nými víny. 
Naše smysly zažily bezuzdné ukájení a po-
žitká ství, ale bez toho, abychom podlehli 
morální zkaženosti.

Ur itou dekadenci by laskavý tená  mohl 
spat ovat ve faktu, že se snažíme snoubit 
nesnoubitelné, tedy b žný pokrm a vzácné 
víno. Ovšem já spat uji dekadenci v tom, že 
i relativn  všední pokrm se dá p ipravit velmi 
nevšedn . A na tomto principu fungoval celý 
ve er. Lucie a Marek p ipravili n co tak bra-
vurního, že by jejich výkon mohl aspirovat 
na gastro po in roku. Snoubení s vínem pak 
byla pomyslná t ešni ka na dortu, kdy gastro-
nomická dekadence eskalovala do gourmet-
ského nebe. 

Jemnost a vyzrálou delikátnost 1997 Cham-
pagne Nicolas Feuillatte jako aperitiv trium-
fáln  podtrhli titáni Champagne 1997 Salon 
a 1999 Dom Pérignon k pizze Hawai s lávo-
vou solí. K tomuto chodu se ješt  podávaly 
dv  ananasové speciality Hula o Maui (šu-
mivé ananasové víno) a Maui Blanc (tiché 
ananasové víno) – jak vidíte, dekadence ne-
zná hranic.

Utopence z vojenických špeká k  doprovo-
dila p tice velkých bílých vín – 1982 Kloster 
Eberbach Riesling Rüdesheimer Bischofs-
berg, 1995 Vincent Girardin Meursault Les 
Narvaux, 1989 Leo Alzinger Hochstrasser 
Grüner Veltliner Federspiel Wachau, 1986 
Weingut Schmidl Grüner Veltliner, Honivogl.

Nakládaný Hermelín se dekadentn  snoubil 
s kolosálními víny regionu Bourgogne – 1995 
Vincent Girardin Chassagne-Montrachet 
Morgeot, 2005 Domaine Bachelet-Ramonet 
Batard-Montrachet, 2002 Louis Jadot Mon-
trachet, 1986 Domaine Henri Clerc & Fils 
Batard-Montrachet.

Další dekadence nastala u bramboráku s hou-
bami, kde jsme vyzkoušeli hned n kolik styl  
vín – 1985 Champagne Leclerc Briant, 1996 
Joseph Drouhin 1er Cru Clos des Mouches, 
1995 Domaine Esmonin 1er Cru Clos Saint-
-Jacques, 1997 Moillard Nuits-Saint-Georges 
1er Cru Clos des Grandes Vignes.

Opravdový Olymp dekadence jsme prožili 
u špan lských ptá k  s rýží a giganticky ob-
sazené sady ervených vín – 1976 Domaine 
Leroy Aloxe-Corton 1er Cru, 1978 Domaine 
Leroy Chambolle-Musigny, 1969 Jaboulet-
-Vercherre Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos 
Saint-Jacques, 1988 Château Cheval Blanc.
Schwarzwaldský dort si velmi dob e poro-
zum l s 1977 Graham’s Vintage Port a 2000 
Arvay Tokaji Aszú 6 Puttonyos.

P.S. P i psaní tohoto sloupku se cítím po-
n kud dekadentn … když vzpomínám 
na všechny ty chu ové nuance a nemohu si je 
zopakovat, cítím pocit zmaru, smutku a upa-
dám do morálního patosu…

Château Cheval Blanc 1988

Nevím, které víno bych si nejrad ji vy-
bral z dekadentního snoubení, a tak jsem 
nakonec sáhl po naprosté klasice pravého 
b ehu eky Gironde v Bordeaux, po iko-

n  oblasti Saint-Émilion Château Cheval 
Blanc. Temná granátová barva s inkous-
tovými odlesky, vynikající viskozita. 
V n  je istá, opulentní, s tóny zralých 
lesních plod , podhoubí, d eva a dýmu. 
Po krátké dob  se objevují tóny k že 

a ko ení. Ušlechtile vyzrálé víno s pod-
dajnou taninovou strukturou, tóny suše-
ného ovoce a ušlechtilého d eva. H ejivý 
tón prozrazoval velmi dobrý ro ník a stá-
le živé víno s dalším potenciálem zrání. 
Velmi dlouhý, delikátní a nazrálý záv r.

Ivo Dvořák
Viceprezident 

Asociace sommelierů ČR

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

z domova
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Spole nost ES-WINES, dovozce, distri-
butor a specialista na špan lská vína, 
za ala po átkem tohoto roku rozši o-

vat své portfolio vín. Na eský trh tak nov  
dováží vína ze sv toznámých vina ských 
oblastí Špan lska. Konkrétn  jde o výhradní 
zastoupení prestižních vina ství Viñedos de 
Alfaro z oblasti Rioja, Pago de Carraovejas 
z oblasti Ribera del Duero, Soler Jove z ob-
lasti Penedés a Ossian z oblasti Rueda. 

Filozo  í a p edností spole nosti ES-WINES 
je d raz na osobní p ístup ke každému kli-
entovi. „Našim zákazník m chceme v první 
ad  naslouchat. Chceme v d t, jaký styl vín 

preferují, a vybírat pro n  práv  ta vína, která 
jim poskytnou nevšední zážitek,“ komentu-
je prozákaznický p ístup majitel spole nos-
ti ES-WINES Mgr. Lud k Nesiba. Oslavy, 

výro í nebo rodinná setkání jsou tedy ideální 
p íležitostí, jak využít perfektního zákaznické-
ho servisu, který spole nost nabízí. Díky široké 
distribu ní síti ES-WINES se s novými víny sa-
moz ejm  setkáte i v restauracích, vinných ba-
rech nebo vinotékách. 

Všechna nov  dovážená vína budou navíc 
ve dnech 28.–30. 5. p edstavena na veletrhu 
Wine Prague 2019 na výstavišti v Let anech, 
kde prob hne ízená degustace za ú asti zá-
stupc  jednotlivých vina ství, kte í budou svá 
vína prezentovat odborné ve ejnosti. Více in-
formací najdete na www.es-wines.cz.

Společnost ES-WINES získala 
na českém trhu nová zastoupení

JIŽ 15. LET HLEDÁME 
A VYBÍRÁME VÍNA 
Z BULHARSKA, KTERÁ PATŘÍ 
KVALITOU NA SVĚTOVOU ŠPIČKU.

www.prowine.cz 

Prowine 190x82.indd   1 8.3.2019   1:10:10
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Sommelierské mistrovství světa

Pedpokládám, že spousta z vás o této 
kratochvíli jist  slyšela nebo etla. 
Ano, je to pro ú astníky adrenalinový 

a stresový týden, b hem kterého se z n kolika 
desítek sout žících vybere ten nejlepší, který 
bude po dobu t í let neomezen  kralovat so-
mmelierskému sv tu a na v ky v k  dostane 
p ívlastek „Nejlepší sommelier sv ta“. A je-
likož jsem se, po vít zství v eské kvali  ka-
ci, m l možnost této události zú astnit letos 
v Antverpách, pod lím se s vámi o pár zají-
mavých post eh .

A první zajímavost se hned nabízí. Jen t žko 
si asi dovedeme p edstavit mistrovství sv ta 
v hokeji konané v Brazílii. P eci jen podmín-
ky tam nejsou až tak vhodné a zájem místních 
by asi taky nebyl nejv tší. I proto p ekvapuje 
u sommelierské akce tohoto významu umís-
t ní do Belgie, do Antverp. Pravda i v Belgii 

mají pár set hektar  vinic, ale žádný šlágr to 
není, a pokud se podíváte do restaurací, tak 
všude kraluje pivo, pochopiteln . À propos, 
nep ipadá vám popis zem  n emu podob-
ný? Ale i tak je o sommelierství v Belgii vel-
ký zájem a i mimo vina ské oblasti jsou po a-
datelé schopni zajistit velmi zajímavý vinný 
program pro všechny zú astn né. Nejen tedy 
pro sout žící.

Toto je bod íslo dva. Jelikož další zajíma-
vostí jsou jména, která se zde prezentují, a to, 
jak ke svým prezentacím p istupují. Kdysi 
jsem d lal sport a nikdy jsem nechápal v tu 
o d ležitosti ú asti. Ale tady, p estože stá-
le jezdím pro výsledky, a ne pro oby ejnou 
ú ast, bych to díky doprovodným akcím byl 
ochoten pochopit. Slavné zna ky, jako jsou 
Miguel Torres, Famillie Perrin, Bellavista, 
Gérard Bertrand, se p etahují o to, kdo se 
bude moci odprezentovat a kdo ud lá zajíma-
v jší degustaci. A ú astníci tak mají možnost 
vyslechnout si, jak pan Torres vzk ísil staré 
autochtonní odr dy Katalánska, jak si je 
nenechal na zahrádce pro návšt vy a zkusil 
z nich ud lat víno a p ijel nám p edstavit ty-
i odr dy, o kterých vinný sv t do te  nem l 

pon tí. Do toho Famillie Perrin p ipraví degu-
staci své vlajkové lod  Hommage à Jacques 
Perrin, a aby všem zvedli tlak a roztáhli zor-
ni ky ješt  p ed nalitím vína, tak oznámí, že 
p ipravili 8 ro ník  v etn  toho v bec histo-
ricky prvního, 1989. A takhle to jde po ád. 
A p estože ú ast nebývá vše, tak zde má lo-
v k mnoho d vod  se zaradovat i z ní. Navíc 
takové zkušenosti jsou k nezaplacení.

A t etí zajímavost? Nejspíše to, kdo sou-
asnému sommelierskému sv tu kraluje. 

Sommelie i nejsou vina i, takže netrpím 
p edstavou, že lov k narozený ve Francii 
musí automaticky být p es víno skv lým 
odborníkem. Stejn  jako si nemyslím, že 
každý Novozélan an je profík ve st íhání 
ovcí. Ale p eci jen bych ekal, že v pop edí 
budou slavné gastronomické zem . Jenže 
sou asnost pat í N mecku (Marc Almert je 
vít zem roku 2019), v pop edí je Lotyšsko, 
Litva nebo t eba Rumunsko a Polsko, což ne-
jsou úpln  zem , jež si lov k p edstaví pod 
slovem gastronomie. Na stran  druhé jsou 
to zem , které pro své reprezentanty budují 
týmy trenér , sparing sommelier , psycholo-
g  a sponzor , a posouvají tak sommelierské 
sout žení na úpln  jiný, superprofesionální 
level. A zem , které s nimi budou chtít držet 
krok, nemají jinou možnost než se vydat stej-
ným sm rem.

Pr b hem a otázkami ze sout že vás zat žo-
vat nebudu, jelikož ty vlastn  nebyly v bec 
zajímavé. Ty byly jen neskute n  t žké. Ale 
pokud byste m li zájem se dozv d t více, tak 
se rozhodn  vyplatí zavítat na Facebook Aso-
ciace Sommelier  eská Republika a zhléd-
nout pár videí z tohoto mistrovství.

P.S. Když už se odhodlali takovou akci uspo-
ádat piva i z Belgie a stálo to za to, tak co 

teprve až se do toho obují takoví piva i, jako 
jsme my. Už aby to bylo a my jsme mohli 
p ivítat t eba jen malé Mistrovství Evropy 
sommelier  v roce 2023…

Château Beaucastel, Hommage 
à Jacques Perrin 1989, 
Châteauneuf-du-Pape, Francie

Toto víno jsem jsi pro tento m síc vybral 
z velmi jednoduchého d vodu. Velmi as-
to se mluví o velkých vínech, o ikonách 
vinného sv ta. A když už jsou tyto su-
perlativy použity, výjime n , zasloužen  
a správn , tak se v tšinou kon í jen u slov 
bez ochutnání nebo pití. Já m l možnost 
další takovou ikonu ochutnat a již po n -

kolikáté to u m  bylo víno od Rhôny.  
Výjime nost láhve spo ívá v tom, že 
je to v bec první vyrobený ro ník 
vína, které se dostalo mezi nejvyhle-
dávan jší vína sv ta. Navíc toto víno 
je naprosto netypicky pro svou apelaci 
postaveno na odr d  Mourvèdre, což 
z n j d lá ješt  v tší zajímavost. Sa-
motné víno však ve svém v ku 30 let 
naprosto zastínilo veškeré informace 
okolo. Nádhern  nazrálé a harmonické 
jak v aroma, tak v chuti. Jemná, ele-

gantní a sv ží kyselina spolu s jem-
ným sametovým t íslem tvo ily páte  
vína, okolo které se to ily tóny tabáku, 
nugátu, oliv nebo bouquet garni, aby 
v záv ru uvolnily prostor sušenému 
ervenému ovoci, hlavn  je abinám 

a t ešním s dotekem šípk . P i ochut-
návání jsem m l pocit, že se každý ze 
zú astn ných zav el s tímto vínem 
do vlastní bubliny a okolí se jej v bec 
netýkalo. Nebo aspo  já jsem to tak p i 
setkání s touto ikonou m l.

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

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

Court of Master Sommeliers, 
semifi nalista Mistrovství Evropy 

sommelierů 2017

z domova
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Rodinné vina ství Baláž z Dol-
ních Dunajovic v Mikulovské 
vina ské podoblasti za alo le-

tos v únoru s výstavbou nové vina -
ské budovy, která bude sloužit nejen 
ke zpracování hrozn , výrob  a zrání 
vín, ale zárove  i k prodeji. 

Moderní vina ská hala bude proto 
rozd lena do t í ástí. Vedle samot-
ných technologických prostor ur e-
ných k p íjmu suroviny, výrob  a zrá-
ní vína nabídne špi kové a kulturní 
zázemí k prezentacím, degustacím 
a prodeji vín a dalších produkt  vi-
na ství. 

Vina ství plánuje dokon it veškeré 
práce ješt  v letních m sících p ed za-
hájením vinobraní ro níku 2019, tak 
aby mohlo p ijmout první zákazníky 
a zájemce o degustace a vína ješt  
v pr b hu hlavní turistické sezony, 
a hlavn  pak v nové budov  zpracovat 
a vyrobit ro ník 2019. 

Architektonický návrh nové budovy vi-
na ství Baláž vznikl v brn nském archi-
tektonickém studiu Bukolský architekti 
s.r.o. a je dílem zkušených autor  Marti-
na Bukolského a Miloše ernohorského. 

„Cht li jsme ve vina ství pokro-
it a posunout se n kam dál. Nová 

generace našich d tí se již aktivn  
do chodu vina ství zapojuje a p iná-
ší nové podn ty, které se na výsled-
ných vínech odráží. Proto jsme se 
rozhodli vybudovat nové, moderní 
a elegantní prostory, které tyto nové 
vize podpo í,“ uzavírá majitel vina -
ství pan Ji í Baláž.  

Rodinné vinařství Baláž v roce 2019 v novém!

Inzerce

Duben 2019 |  11

Vizualizace moderní vina ské haly vina ství Baláž
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z  domova

Po p ti letech se blíží k záv ru 
rekonstrukce historického ob-
jektu, který bude sloužit mimo 

jiné i pro vina skou turistiku. Na již-
ní stran  Mikulova, v chrán né zón  
CHKO Pálava, na poloostrov  Portz 
Insel vzniká n co, co není ve vina -
ském sv t  p íliš asté. Jedná se o his-
torický letohrádek, který má jako jedi-
ný ve st ední Evrop  ochranný zd ný 
bastion se st ílnami. 

Historie samotného záme ku se datuje 
k roku 1627, kdy kardinál Maxmilián 
Dietrichstein za al budovat toto sídlo. 
Je ovšem pravd podobné, že ostr vek 
byl opevn n již v 16. století jako sou-
ást protitureckého opevn ní. 

Sou ástí usedlosti jsou i sklepní pro-
story, které m ly v pr b hu staletí 
r zné funkce. Jak vojenské, tak i pro 
pobavení. Poz statky um lé jeskyn  

u vstupu do úzkých uli ek, labyrint, 
až po zdokumentovanou funkci vy-
poušt ní kachen ze sklepních otvor  
pod bastionem. Kachny pak šlechta 
z bastion  st ílela. Dokonce zde byl 
17. 7. 1672 na lovu a plavb  lo kou 
císa  Leopold I. se svou chotí.

Pohnutá historie za íná rozd lením 
ostrova Portz Insel železni ní tratí 
v roce 1855 a následuje úpadek toho-
to krásného místa, jež od roku 1937 
až do roku 2000 prakticky chátralo. 
Celá oblast byla v p ímém dosa-
hu rakouské hranice, a stala se tak 
p edm tem geopolitiky. 

Posledních p t let vlastní celý objekt 
a p ilehlý areál rodina Cibulkova, kte-
rá ho postupn  renovuje a znovu bu-
duje. Rodinné vina ství Vino Cibulka 
bude využívat celý areál pro ukázko-
vou výrobu sekt . Návšt vníci se již 
v pr b hu letní sezóny budou moci 
seznámit s pokra ujícími opravami 
areálu a p ípadn  i ochutnat organická 
vína z produkce tohoto vina ství.

Výroba organických vín a záchrana 
nemovitých kulturních památek je 
p ísp vek tohoto vina ství k obnov  
kulturních tradic v oblasti Mikulova 
a na Morav , tak aby zážitek z pití 
vína byl umocn n i prost edím, kde se 
víno vyrábí a degustuje.

Rodinné vinařství Vino Cibulka chystá překvapení!

Skvělá 
vína 

z Rioji

Rosado 
Garnacha

Viura 
Blanco

Tinto 
Garnacha

TOP ČERVENÉ 
Rodiles 2007

Nejen pro 
gastronomii

KONTAKT:
+420 602 758 556 

nesiba@es-wines.cz
www.es-wines.cz

Zástupce vina ství na veletrhu 

Wine Prague 2019

Nejen pro 
gastronomii

SILVER

Resort Holding 190x82.indd   1 8.3.2019   10:31:02

Inzerce
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Pípravy na nejv tší tuzemskou vi-
na skou akci roku – veletrh Wine 
Prague 2019 – jsou v plném prou-

du. Veletrh prob hne ve dnech 28. až 
30. kv tna tradi n  na výstavišti PVA 
EXPO v pražských Let anech. „Veletrh 
Wine Prague je akcí, která nemá v tu-
zemsku obdoby, a p ináší skute n  mno-
ho p íležitostí pro navazování obchod-
ních kontakt , ale i d kladné poznání 
celého odv tví,“ íká o veletrhu Wine 
Prague jeho prezident Michal Šetka.

V tuto chvíli vrcholí registrace vystavo-
vatel  z ad tuzemských i zahrani ních 
vina  a samoz ejm  i dovozc  vín 
a poskytovatel  nejr zn jších služeb 
s vínem spojených. Zájemci o expozi-
ci na veletrhu Wine Prague 2019 mají 
v tyto dny poslední možnost kontaktovat 
organizátory na info@wineprague.com 
a zasílat p ihlášky, pro vystavovatele 
zbývají poslední místa. Návšt vníci se 
mohou op t t šit na mnoho slavných 
vina ských jmen. Na Wine Prague 
2019 se p edstaví prestižní eská a mo-
ravská vina ství, jako nap íklad Vi-
na ství Illias, Vina ství Nepraš & Co., 
M lnické vina ství Kraus, Vina ství 
Kolby a Reisten, Šlechtitelská stanice 
Velké Pavlovice nebo Aliance vina  
V8 a spolky VOC Modré hory, Nezá-
vislí vina i, Vina i Dunajovské kopce 
a mnoho dalších. Chyb t nebudou ani 
dovozci zahrani ních vín, z nichž vy-
bíráme nap íklad ADVEAL, Globus, 
OpenWine nebo novinku na eském 

trhu, spole nost ES-WINES. A do Pra-
hy již tradi n  mí í i mnoho zahrani -
ních host . P edstavit svá vína p ijede 
letos poprvé prestižní sdružení Consor-
zio Valpolicella, na své si p ijdou i mi-
lovníci rakouských, n meckých nebo 
špan lských vín. 

Sou ástí veletrhu bude již tradi n  
program degustací a seminá . N -
mecké ryzlinky a systém VDP bude 
prezentovat p ímo ambasador tohoto 
spolku, návšt vníky eká seminá  
italského Consorzio Valpolicella a de-
gustace prestižních vín této oblasti 
a spole nost ES-WINES povede íze-
nou degustaci za ú asti špan lských 
vina . Ukázkou špi kové tuzemské 
produkce budou nap íklad degustace 
vín VOC Modré hory, Dunajovských 
kopc  a Unie enolog . 

Registrace pro návšt vníky budou spuš-
t ny v dubnu. Profesionálové z restau-
rací a cateringových  rem a obchodníci 
s vínem mohou již nyní kontaktovat 
po adatele na info@wineprague.com 
a zažádat o vstupenky pro majitele spo-
le nosti a odborný personál, který má 
na starosti práci s vínem, zdarma. Z d -
vodu úspory asu doporu ují po adate-
lé všem návšt vník m využít možnosti 
registrace a nákupu vstupenek p edem.

Aktuality z p íprav veletrhu a prak-
tické informace pro návšt vníky jsou 
k dispozici na www.wineprague.com.

Wine Prague 2019

Přivítejte jaro
s Winestore

www.winestore.cz

K nákupu balíčku 4 vybraných vín
paštika Melememaso ZDARMA

Nabídka platí do vyprodání zásob.

OC Kunratice, Dobronická 504, Praha 4

In
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pozvánky

V sobotu 20. dubna 2019 se v okolí Šatova u Znojma koná 
rok od roku populárn jší akce, kterou je Den Znovín Walk-
ingu. B hem vycházky, jejíž náro nost si mohou ú astníci 

zvolit sami, lze na dvou stanovištích ochutnat osm r zných vzork  
vín. Ú astnit se akce s „walkingovými“ holemi není podmínkou, 
ale organizáto i jejich využití v ele doporu ují. Tematická trasa 
s názvem „Jarní p írodou p es dv  lávky na Šobes“ vede z Hnanic 
Národním parkem Podyjí k ochutnávkovému stánku na vinici Šo-
bes a je zam ena na p írodní zajímavosti. Druhá trasa s názvem 
„Geinus Loci – Hnanice – Šatov – Havraníky“ za íná op t v Hnani-
cích a sm uje k ochutnávkovému stánku na Starých vinicích v Ha-
vraníkách. Odtud vede do Šatova k Moravskému sklípku, pak podél 
vinice Peklo a po hrani ní cest  (bývalá „železná opona“) s kou-
zelnými pohledy do okolí. Záv r obou okruh  je op t v Hnanicích. 
Mapy a další podrobnosti najdete na webu znovin.cz.

Spolek Vina i z Rakvic srde n  zve všechny p íznivce a milovníky vína do vina -
ské obce Rakvice na již 13. ro ník akce Den otev ených sklep . Místní vina i 
provedou návšt vníky po rakvických vinných sklepech, kde bude možné ochut-

nat vína s nezam nitelným rukopisem jednotlivých sklepmistr  a pozvolna u skleni -
ky dobrého vína nasát jedine nou atmosféru zdejších sklep . Všichni milovníci vína 
jsou proto srde n  zváni v sobotu 27. dubna od 11.00 do 19.00 hodin strávit p íjemný 
den s místními vina i. Za „sklepné“ v cen  800 K  získají ú astníci volnou degustaci 
stovek bílých, ervených i r žových vín, skleni ku, praktickou kapsu na krk s logem 
spolku a mapu s vina stvími, ze kterých si každý návšt vník odveze vína dle vlastního 
výb ru v hodnot  400 K . Vstupenky budou v prodeji až v den akce, a to od 9.30 hod. 
v pokladn  sokolovny na adrese: Nám stí 146, Rakvice. 

Bližší informace na www.vinari-rakvice.cz nebo na tel.: +420 602 450 053.

Ve tvrtek 25. dubna 2019 se v pražském hotelu 
Thalia na Národní t íd  uskute ní již pátá prezen-
tace špan lských vín, kterou po ádá ICEX Trade 

and Investment. Na této prezentaci, ur ené výhradn  pro 
profesionály, se p edstaví 25 významných vina  z 25 vi-
na ských region  Špan lska. Tradi n  se bude konat také 
odborný seminá  o špan lském vín . Akce je ur ena pro 
dovozce, distributory, velkoobchod, vinotéky, restaurace, 
hotely a další profesionály. 

Vstup je zdarma po registraci na e-mailové adrese 
praga@comercio.mineco.es nebo na tel.: 224 941 255-60, 
kde také získáte p ípadné další informace.

Den Znovín Walkingu: 20. dubna 2019

Za vínem do Rakvic: 7. dubna 2019

5. prezentace a degustace španělských vín: 25. dubna 2019

014-17_Pozvanky_kor.indd   14 31.3.2019   12:36:39
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Spole nost BELA MOST srde n  zve všechny milovníky dobrého vína 
na letošní IX. ro ník degusta ní výstavy „Dny vína“ v Most . Již devátým 
rokem budou mít návšt vníci možnost ochutnat vynikající eská, moravská, ale 

i zahrani ní vína a užít si setkání s vina i. P íjemnou atmosféru k degustaci tradi n  
navodí cimbálová muzika Jirkovák. Tak jako každý rok se i letos bude výstava konat 
ve sportovním a vzd lávacím st edisku Benedikt Most, a to ve dnech 25.–26. 4. 
mezi 15.00 a 20.30 hod. Zde bude sou asn  možné zakoupit jednodenní vstupenku 
za 300 K  v p edprodeji, anebo v den konání degusta ní výstavy. P knou zábavu 
p eje a na Vaši návšt vu se t ší po ádající spole nost BELA MOST. Více informací 
naleznete na www.belamost.cz.

IX. DNY VÍNA v Mostě: 25.–26. dubna 2019

Víno v srdci Evropy

5. ročník mezinárodního 
veletrhu vína pro profesionály 
a odbornou veřejnost

www.wineprague.com      

9

28. – 30. 5. 2019
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

Wine Prague 190x171.indd   1 1.3.2019   0:09:50

014-17_Pozvanky_kor.indd   15 31.3.2019   12:37:01



16 |  WINE & Degustat ion

pozvánky

Vina ství Lednice ANNOVINO srde n  zve všechny milovníky vína 
v sobotu 27. 4. od 10.00 hod. na Den otev ených dve í a slavnostní 
otev ení nového vina ského centra ANNOVINO v Lednici. 

Pro návšt vníky bude p ipraven bohatý program, kterým provede moderátor 
Josef Mádle. Krom  degustací a prohlídky vina ství se mohou ú astníci t šit 
na pokus o vytvo ení nového eského rekordu v oslavném p ípitku nebo na slav-
nostní k est Vina ského centra ANNOVINO a jeho nových vín, který prob hne 
v 11.00 hod. Ke skv lým vín m budou sou asn  zajišt ny i regionální gastrono-
mické speciality. K poslechu zahrají cimbálové skupiny CimbálMEN, Žižkovjánek 
a Vergarionci, které doplní p vecké sbory Bobule a Mužáci z Valtic, Mužáci z Led-
nice a Mužáci ze Staré B eclavi. Chyb t nebude ani ve erní „after party“ od 19.00  hod. 
V rámci pestrého programu prob hne i dražba vín pro dobro inné ú ely a sekání sekt  
r znými p edm ty a mnoho dalších sout ží. Více informací na www.vinarstvilednice.cz.

Slavnostní otevření vinařského centra 
ANNOVINO Lednice: 27. dubna 2019

o-
nek 
Led-

00  hod. 
ekání sekt  

Sdružení vina  z mikroregionu Strážnicko zve všech-
ny milovníky vína na otev ené sklepy, které se usku-
te ní v sobotu 27. dubna v Petrov  v areálu historic-

kých sklep  Plže. Vstupné zahrnuje neomezenou degustaci 
po dobu trvání akce, která prob hne od 10.00 do 19.00 hod. 
Sou ástí vstupného je také skleni ka, katalog a kupon na víno 
v hodnot  100 K . Cena vstupného na míst  je 550 K , v p ed-
prodeji potom vstupenka stojí 450 K . V malebném prost edí 
Strážnického mikroregionu tak bude na jednom míst  možno 
ochutnat vína z n kolika vina ských vesnic, a to v prostorech 
historických sklep  areálu petrovských Plž , národní památ-
kové rezervaci. Bohatý doprovodný program i ob erstvení 
budou zajišt ny. Na setkání u skleni ky dobrého vína se t ší 
vina i ze Strážnice, Petrova, Sudom ic, Vnorov, Tvarožné 
Lhoty a Rad jova. Více na www.vinari-straznicka.cz.

Vina ství Sonberk zahajuje letos již tvrtý ro ník Sonberského 
(ne)vinného kulturního léta v Popicích u Hustope í. Festival 
startuje 5. ervence vystoupením sourozenc  Ulrychových 

a Javory Beat a odehrává se postupn  po n kolik ve er  v pr b hu ce-
lého léta uprost ed zdejšího vinohradu. Program pro tento rok obsahuje 
celkem 6 akcí, na kterých se znovu vyst ídají lokáln  úsp šní um lci 
i velká jména. Krom  hudby se i letos m žete t šit na ve ery vypln né 
povídáním. Dva týdny po zahájení léta p ijedou o sou asném eském 
 lmu povídat manželé Ond ej a Bára Trojanovi, které doprovodí Mar-

tin „Kudla“ Kudli ka. Následovat bude vystoupení Jaroslava Duška 
a kapely Jananas, kterou vybral sonberský sklepmistr Old ich Drápal. 
Prázdniny budou na Sonberku zakon eny 30. srpna vystoupením Ka-
mila St ihavky. Úplným lou ením s létem bude koncert kapely Kanci 
paní nadlesní, a to ve spojení s první ochutnávkou lo ských vín. Bližší 
informace o festivalu a lístky k zakoupení na www.sonberk.cz.

Jaro s vinaři Strážnicka: 27. dubna 2019

Zahájení Sonberského (ne)vinného kulturního léta: 5. července 2019

014-17_Pozvanky_kor.indd   16 31.3.2019   12:37:07
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Lednice

20. - 21. 6. 2019

www.oenoforum.cz

Mezinárodní odborná konference s tématickou degustací
Cesty k velkým vínům – „Víno a taniny“

19. 6. 2019

Mezinárodní soutěž vín

014-17_Pozvanky_kor.indd   17 31.3.2019   12:37:34
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ze  zahrani í

New Scientist je mezinárod-
ní v decký asopis zam ený 
na nejnov jší výzkumy ve v d . 

I když uve ejn né lánky nemusejí projít 
oponentním ízením, jsou jejich auto i 
takovými osobnostmi ve sv t  v dy, že 
mají odpovídající v deckou váhu. Jed-
nou z posledních studií je i p ísp vek 
prof. Alexe Maltmana z britské Aberys-
twyth University (Department of Geo-
graphy and Earth Sciences), ve kterém 
se v nuje smyslovému vnímání charak-
teru p dy ve vín . Samoz ejm  že vazba 
mezi vínem a p dou je cen na jako n co 
zvláštního, ale názor na sl vko „terroir“ 
již léta sv t vína rozd luje. Je však z ej-
mé, že v da má pom rn  jasno. Mohli 
bychom jmenovat adu jmen uznáva-
ných odborník , kte í se, zjednodušen  
e eno, shodují na tom, že s výjimkami, 

jako je nap íklad chlorid sodný, minerá-
ly v p d  žádnou chu  nemají. Ve snaze 
pochopit chemii terroiru však zárove  
dokládají, že nap íklad experiment s od-
r dou Pinot Noir v Côte de Nuits potvr-
dil na základ  hmotnostní spektrometrie 
pozoruhodné rozdíly jak v hroznech, tak 
ve vín  i nedaleko od sebe položených 
vinic, a to co se tý e anorganických lá-
tek, kterých je u typických vín pouze 
0,2 % objemu, což je množství bezvý-
znamné. 

Prof. Maltman vychází ze své nedávno 
vydané publikace „Vineyards, Rocks & 
Soils“ (Oxford University Press, 2018), 
když tvrdí, že výživou máme na mysli 
krom  uhlíku, kyslíku a vodíku dalších 
14 základních prvk , které vinice pot e-
bují k r stu. V tšina z nich je „uzam e-

na“ uvnit  geologických nerost , které 
tvo í p dní fyzikální rámec. Je snadné 
prokázat, že tyto živiny musí být v roz-
toku, aby je réva mohla absorbovat – 
ko eny révy pevné látky absorbovat 
nemohou. Samoz ejm  ada složitých 
proces  m že uvolnit n které z t chto 
prvk  z mate ské geologie a umožnit 
jim, aby se rozpustily v p dní vod , 
která sousedí s ko eny vinné révy. Ale 
tyto procesy jsou pomalé, p íliš poma-
lé, aby mohly poskytovat každou vege-
ta ní dobu soubor živinových minerá-
l . Odpov  na záhadu chuti ve vín  
pak nalézá v rozpadné organické hmo-
t , v bakteriích, asách a plísních, které 
prostupují geologický povrch. 

Krom  jiného je humus schopen recy-
klovat živiny, je propojen s organismy 
prosp šnými pro p du a je jediným 
p írodním zdrojem esenciálního dusí-
ku a fosforu, který ve v tšin  hornin 
chybí. Názory prof. Maltmana lze po-
važovat za p ístupný, pe liv  v decky 
argumentovaný pokus o stanovení li-
mit  geologického vlivu a zachování 
n kterých dalších možností, které vy-
žadují pochopení významu slova te-
rroir. Velmi sympatické jsou slova pana 
profesora v záv ru knihy: „Dlouho 
jsem se snažil zd raznit, jak geologie 
podmi uje tolik v cí v našem moder-
ním život ; kdybych ale v d l, co bych 
jako geolog mohl ud lat pro chu  vína, 
pak bych byl š asten!“

Vinohradnická geologie

Inzerce
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Toskánsko jako hrdého vlastní-
ka velkých italských DOCG 
není t eba p edstavovat. P e-

kvapiv  si to nemyslí sami jeho 
obyvatelé, p edevším vina i. V tos-
kánském vínu, v jeho v ni i chuti lze 
najít mnohem více než jen žádoucí 
otisk vina ského kraje – po ur itém 
porozum ní objevíte v jeho charak-
teru i obraz lidí žijících v Toskánsku 
i s jejich pohnutou historií a obdivo-
vanou kulturou. Tento obraz se však 
nezjevuje každému – je t eba jej 
hledat. K tomu nyní napomáhá i pro-
gram sdružení TWA (Toscana Wine 
Architecture). TWA sdružuje 14 vý-
znamných architektonicky výjime -
ných vina ství (Cantina Antinori, 
Caiarossa, Cantina di Montalcino, 
Castello di Fonterutoli, Colle Ma-
ssari Farm Ripalte, Il Borro, Le Mor-
telle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca 
di Frassinello, Salcheto a Frescobal-
di Tenuta Argentiera). Tento vý et je 
natolik p itažlivý, že projekt s cílem 
hlubokého poznání toskánského vína 
a architektury, a tím i podpory ces-
tovního ruchu lze považovat za je-
den z nejd ležit jších propaga ních 
vina ských program  posledních let.

Itálie, navzdory tisícileté tradici 
kamenných zem d lských dom  
a sklep , se dnes adou projek-
t  moderních vina ství, kde se 
nutná funk nost dokonale spoju-
je s tradicí a povahou kraje, stala 
výzvou pro moderní tvorbu. Stala 
se výzvou pro slavné sv tové ar-
chitekty od sira Normana Fostera 
až po Franka Gehryho, kte í všu-

de po vina ském sv t  vytvo ili 
obdivované architektonické dílo. 
Vždy  práv  do Toskánska do-
putoval „Oskar“ za architekturu: 
cena „Miese van der Rohe“, ud le-
ná odbornou porotou v Barcelon  
pro projekt Archea Associati a Aba 
Arredamenti pro vina ství Cantina 
Antinori v San Casciano ve Val di 
Pesa. Cantina Antinori je jedním 
ze trnácti vina ství, která v rámci 
speciálních návšt vních progra-
mových okruh  nabízejí nejen pro-
hlídky a ochutnávky vín, ale také 
seznámení se slavnými italskými 
návrhá i, jako jsou Mario Botta, 
Renzo Piano a Tobia Scarpa. Navíc 
mnoho vina ství hostí i historické 
um lecké instalace, vytvo ilo rov-
n ž zajímavé vztahy s moderním 
um ním. Celý projekt je nabízen 
slovy „Když se víno stává um -
ním“ a je ojedin lou p íležitostí 
projít se cestou designu, udržitel-
nosti a funk nosti, je p íležitostí, 
jak porozum t významu díla, které 
si rozumí s krajinou. Spole nými 
znaky všech prací jsou p edevším 
úcta k okolnímu prost edí, asto 
se jedná o gravita ní ešení vý-
roby, jako stavební materiály jsou 
využity místní zdroje, spot ebu 
kryjí obnovitelné zdroje, p íklad-
ná jsou odpadová ešení, d sledn  
je sledována minimální uhlíková 
stopa atd. Návšt vy (mimo ochut-
návky) jsou bezplatné, vzhledem 
k rozsáhlému území, kde vina ství 
leží, je vhodné díl í okruhy v pro-
gramu Toscana Wine Architecture 
pe liv  volit. 

Toscana Wine Architecture
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ze  zahrani í

Rodinná spole nost MSC (Me-
diterranean Shipping Com-
pany) je druhou nejv tší p e-

pravní  rmou na sv t  a vedle 450 za-
oceánských nákladních lodí vlastní 
i  otilu 17 výletních lodí dce iné 
spole nosti MSC Cruises. Nejnov jší 
lo , MSC Meraviglia, doslova plující 
m sto, je malým technickým zázra-
kem. Lépe e eno „velkým“, protože 
lo  je 315 metr  dlouhá, 43 široká, 
výtlak 176 600 tun, má 14 palub 
pro 4 500 cestujících, o n  se stará 
2 370 len  posádky… Každý tech-
nický detail a použité technologie 
od návrhu ideálního tvaru trupu lodi, 
dvou samostatných pohonných jed-
notek, stabilizace trupu, so  stikova-
ného odsolování mo ské vody, ešení 
odpadní vody, recyklace, rekuperace 
atd. jsou fascinujícím dokladem mož-
ností sou asné v dy a techniky. 

Technická stránka celého projektu 
je jedna v c, druhou jsou podobné 
zážitky pro cestující. T m je nabí-
zena cesta, která je popisována jako 
luxusní dovolená ve st edomo ském 
stylu. Ve dvanácti restauracích se pod 
vedením mezinárodn  uznávaných 
a oce ovaných šéfkucha  Ramóna 
Freixema ze Špan lska a Haralda 
Wohlfahrta (N mecko) nabízejí zá-
žitky, které jsou oslavou st edomo -
ské kuchyn . To vše je doprovázeno 
odpovídajícím nápojovým lístkem 
pravideln  zpest ovaným „legen-
dami“. Tou poslední byla nap íklad 

vína spojená se jménem jediného 
neporaženého sv tového šampiona 
v t žké váze, Rockyho Marciana. 
Vína pocházejí z malého vina ského 
m ste ka Ripa Teatina (Abruzzo), 
kde se narodil otec slavného boxera 
a kde ve vina ství pomáhal i malý 
Rocky. Lidé z Ripa Teatina jsou zná-
mí jako „forte e gentile“ (silní a jem-
ní) a tak byla i tato vína nabízena. 

Víno na Meraviglii te e opravdu 
hojn  a je i sou ástí vystoupení 
slavného Cirque du Soleil, je na-
bízeno i v dvoupodlažní promená-
d  Galeria Meraviglia zast ešené 
80 metr  dlouhou zak ivenou LED 
obrazovkou, na které jsou p ená-
šeny snímky no ní oblohy, zápa-
du i východu slunce a nejkrásn jší 
obrazy st edomo ské krajiny. Te e 
tu i pivo a op t hojn : 47 druh  piv 
v láhvi a 12 to ených. 

Meraviglia byla ocen na jako nejlep-
ší lo  roku (Cruise Critics), získala 
i cenu Bureau Veritas 8 Golden Pea-
rls za isté provozy a minimální do-
pad na životní prost edí. Ti, kte í již 
cestu na Meraviglii zažili, tvrdí, že 
vzhledem k pohodlí a nabídce m li 
pocit, že se na tuto kuliná skou cestu 
nevydali na lodi, ale zažili ji v p vab-
ném st edomo ském m ste ku. 

Pokud byste m li zájem, tak je t eba 
takovou dovolenou zajistit alespo  
p l roku p edem. 

Italské prázdniny trochu jinak

ze zahrani íze  zahrani í

AKCE 495 Kč

Vinoteka Praha.indd   1 16.7.2018   9:25:06
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Jasper Morris, MW, je považován 
za jednoho z nejv tších odborník  
na odr du Pinot Noir nejen v Bur-

gundsku, ale v nuje se jí po celém sv t , 
v posledních letech p edevším na Novém 
Zélandu. Zkušenosti jako zakladatele 
vina ské spole nosti Morris & Verdin 
a pozd ji pozice Purchasing Director 
u londýnské Berry Bros. & Rudd mu 
umožnily napsat adu knih – tou po-
slední je kniha Inside Burgundy (cena 
Andre Luis Simona) –, které jeho posta-
vení ve sv t  burgundské rodiny pinot  
ješt  posílilo. Poté co vydal i „Zprávu 
o budoucnosti vína“, která ukazuje na bu-
doucnost vina ského pr myslu v p íštích 
50 letech, je jeho hlas velmi respektován 
i v p ípadech, kdy se jedná o toto téma. 

Proto byla velmi vážn  p ijata i zpráva, 
kterou Jasper Morris reagoval na doku-
ment OSN s varováním, že do roku 2040 
by mohla teplota na zemi vzr st až o 2 ºC. 
Pan Morris, dnes senior poradce auk ní-
ho domu Christie’s, na otázku, zda bude 
odr da Pinot Noir v souvislosti se zm -

nou klimatu stále vhodnou 
odr dou pro Burgundsko, 
opatrn  odpovídá, že glo-
bální oteplování má na vini-
ce samoz ejm  vliv: musíme 
si uv domit, že se n co d je, 
a musíme o tom p emýšlet. 
Vždy  již dnes je vid t, že 
„kvalita“ v burgundských 
polohách se posunula nej-
mén  o 50 metr  výše 
do svahu. Jasper Morris ani 
nev í, že by Pinot Noir byl 
ve vážném ohrožení, nev í 
ani n kterým názor m, že by tradi ní 
odr du mohly nahradit jiné odr dy, na-
p íklad Syrah. Nezamítá ale možnost 
vyšlecht ní nových odr d, ostatn  b ží 
ada projekt , které hledají odr dy lépe 

p izp sobivé o ekávaným zm nám kli-
matu v p esn  ur ených apelacích.

Na toto téma se vyjád ila i Ludivine 
Griveau, hlavní enoložka a editelka 
Hospice de Beaune. Dodejme, že to 
je od as  Guigone de Salins (spolu-

zakladatelka v roce 1443) v d jinách 
Hospice de Beaune skute n  první 
žena. Ludivine Griveau nyní ídí práci 
23 vina ství na 60 hektarech p ede-
vším Premier a Grand Crus. Znepo-
kojující suché a velmi horké léto až 
do doby sklizn  vzbudilo obavy, že by 
se v Burgundsku mohl objevit „velmi 
netypický“ ro ník, který by bylo mož-
né nazvat jako „kalifornský“. Našt stí 
se nic takového nestalo, je to však d -
vod k zamyšlení…

Pinot Noir v Burgundsku

Inzerce
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Akcí, kde se kombinuje sportov-
ní výkon s ochutnávkou vín, je 
po sv t  opravdu hodn : jednou 

z nich je nap íklad velmi dob e obsazo-
vaný Marathon du Médoc, který se koná 
každé zá í na vinicích Bordeaux. Závod 
se 23 degusta ními zastávkami, do kte-
rého se m že p ihlásit 10 000 závodník , 
je po vyhlášení vždy velmi rychle vypro-
dán. Zviditelnit se v tomto sm ru snaží 
i Moldavsko, konkrétn  vina ství Miles-
tii Mici. Vina ství uspo ádalo sice „jen“ 
desetikilometrový závod, který se neko-
nal mezi vinicemi, ale až na krátké „na-
dechnutí“ skute n  hluboko v podzemí. 
Pokud jste sklepy Milestii Mici nevid li, 
tak se m že tak dlouhý závod ve sklep  
zdát nepochopitelný, ale tady by se daly 
b žet i daleko delší závody. SE QWC 
(State Enterprise Quality Wines Com-
plex) Milestii Mici skute n  udivuje: je 
to obrovské podzemní m sto vytvo ené 
t žbou stavebního vápence. Ten se b lá 
všude po kraji, jako odpadový v oby ej-
ných vesnických zídkách i p esn  ezaný 
a opracovaný ve vznosných zdech koste-
l . Tento stavební materiál byl po staletí 
vy ezáván speciálními, postupn  mo-
dernizovanými stroji, a tak v hloubce až 
80 m byly vyt ženy desítky km chodeb: 
údaje se asto liší, ale všechny udávají 
více než 200 km chodeb. 

 A je to m sto se vším všudy: dlouhé 
kilometry silnic i s b žným doprav-
ním zna ením, semafory, k ižovat-

kami, nám stími… Každá z „ulic“ 
nese jméno n které z odr d a práv  
tady vás napadne, že je št stí, že je 
na sv t  tolik odr d, aby daly jména 
všem t m podzemním prostorám. 
Po „m st “ se m žete vydat p šky, 
na kole, autem i autobusem… nako-
nec se tu b hají i závody. 

Sklepy byly r zn  využívány: je-
den as dokonce jako protiatomové 
kryty pro p ípad jaderné války se 
Spojenými státy. Po roce 1960 byly 
vyhodnoceny ideální podmínky pro 
archivaci vín (vlhkost 85–95 %, stá-
lá teplota v rozmezí od 12–14 ºC) 
a v roce 1969 vznikl zmi ovaný 
státní podnik SE QWC. Ze dvou sto-
vek km chodeb je dnes plných 55 km 

využito pro technologické ú ely. 
Nejvíce navšt vovaný je uprost ed 
„m sta“ uložený i tzv. Zlatý fond – 
podle odhadu tém  2 miliony láhví 
vína. Práv  tento archiv jako nejv t-
ší kolekce vína na sv t  byl v srpnu 
2005 zapsán do Guinnessovy knihy 
rekord . Dodejme, že podobné zážit-
ky nabízejí i Integrated Wine Produ-
cing Establishment „Cricova“ JSC – 
sklepy ve m st  Cricova: ve srovnání 
s Milestii Mici tu je ale „jen“ 120 km 
chodeb v hloubce až 100 m.

Všeobecná podpora vlády vina ské-
mu pr myslu je vid t hned p i p íletu 
na mezinárodní letišt  v Kišin v  – 
od roku 2017 bylo letišt  p ejmenová-
no na Wine of Moldova Airport. 

Závody ve sklepě

www.vinocibulka.cz

Inzerce
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První velkou vina skou událostí 
roku 2019 se stal mezinárodní 
svátek vín Wine Paris, který 

jeho po adatelé nazvali „výjime ným 
spojením jihu a severu“. Wine Paris 
je totiž nový spole ný projekt st edo-
mo ského veletrhu VINISUD a me-
zinárodního veletrhu VINOVISION 
PARIS, který je pro zm nu zam en 
na severní francouzské vina ské ob-
lasti, jako jsou Champagne, Burgund-
sko, Alsasko a st ední ást Loiry. Pod 
projektem je podepsána spole nost 
COMEXPOSIUM & ADHESION 
GROUP, která je jednou z nejv t-
ších sv tových skupin organizujících 
odborné akce pro širokou ve ejnost, 
p edevším úsp šnou v organizování 
tzv. B2B a B2C akcí s vysokou p i-
danou hodnotou v oblasti vína a liho-
vin. V portfoliu spole nosti jsou vedle 
World Wine Meeting v Pa íži, Chica-
gu, Singapuru a San Francisku i oba 
zmín né veletrhy. Na výstavišti Parc 
des Exposition Porte de Versailles se 
poda ilo v únoru tohoto roku poprvé 
spojit oba veletrhy, aby tak bylo Pa-
íži a celému vina skému sv tu na-

bídnuto odpovídající reprezentativní 
místo, kde bude v žádoucím m ítku 
p edstavena celá Francie – sever i jih. 
„P ekvapiv “ bylo zjišt no, že Pa íž 
leží skute n  v srdci Francie, že pat í 
dopravn  k nejlépe p ístupným m s-
t m a že z mnoha dalších d vod  ta-
ková akce Pa íži p ímo „sluší“. 

Povzbuzující je, že Wine Paris se sta-
la také první spole nou akcí mnoha 
mezioborových organizací, které se 
v pr b hu d jin složit  na podobných 
projektech domlouvaly. 

Jak se na Wine Paris domluvil jih se 
severem, lze podobn  p ijmout i jiné 
prezentované spojení: tentokrát „pra-
vého a levého b ehu“. V tomto p í-
pad  se jedná o spole enství Grand 
Cercle des Vins de Bordeaux, které 
od roku 2013 spojuje 164 nemovitos-
tí (51 z levého b ehu, 113 z pravého). 
Alain Raynaud, prezident a zaklada-
tel iniciativy, tvrdí, že Grand Cercle 

je to, co lze nazvat demokratickou 
stranou Bordeaux. V ní jsou produ-
centi a vína posuzováni pouze svou 
kvalitou, a nikoliv jejich historií s cí-
lem ukázat a podporovat cenov  do-
stupné víno Bordeaux ze všech jeho 
ozna ení.

Wine Paris je veletrhem mezinárod-
ním a tradi n  siln  byly zastoupeny 
italské regiony, p edevším Piemonte, 
Friuli, Lombardie, Abruzzo, Veneto 
a Toskánsko. Jeho hlavní zahrani ní 
událostí se stala ú ast jediného afric-
kého zástupce – s Francií historicky 
úzce spojených vina  z Alžírska. 

Wine Paris

Nejširší nabídka
italských vín v ČR

NAPIŠTE NÁM:
DUDA@VINODOC.CZ

VÍCE NEŽ 300 RŮZNÝCH
VÍN SKLADEM

ZAJÍMAVÉ PODMÍNKY 
PRO RESTAURACE, BARY 
A VINOTÉKY

KONZULTACE OHLEDNĚ 
SESTAVENÍ ČI OBMĚNY 
VINNÉHO LÍSTKU

Inzerce
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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. 

PODERI DEL PARADISO, 
A FILIPPO 2015, TOSCANA ROSSO IGT

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a kom-
plexní, nabízející tóny ho ké okolády, kakaa, orchidejí 
nebo bor vkového džemu. V chuti je víno st edn  
plné a komplexní a nejdeme v ní tóny erných o ech , 
tabáku a zralého erného bobulového ovoce. St edn  
dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★590 Kč

www.essentia-vino.cz

2019–2024

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
ENTRECÔTE 2017, 
MERLOT & CABERNET & SYRAH

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým granátovým 
okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma 
je intenzivn jší a p ímo aré, nabízející tóny višní, 
viš ového likéru, ho ké okolády a kakaa. V chuti je 
víno jemné a elegantní, pln jší a najdeme v n m tóny 
povidel, mlé né okolády, bor vek a sladkého ko ení. 
St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★169 Kč
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www.unitedbrands.cz

2019–2020

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, TERRA 
LINDA SYRAH 2017, VINO DE ESPAÑA

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým nachovým okra-
jem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní, 
nabízející tóny ostružinového džemu, viš ového likéru, 
karamelového popcornu a sladkého ko ení. V chuti je víno 
pln jší a elegantní, s dominantním projevem zralého er-
veného bobulového ovoce, jež dopl ují podtóny erného 
ko ení a vav ínu. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★149 Kč
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www.unitedbrands.cz

2019–2020

SANFELETTO, BOSCO DI FRATTA 
VALDOBIADENE PROSECCO SUPERIORE 
DOCG MILLESIMATO 2016, BRUT

JOSEF DOCKNER, RIESLING RIED 
ROSENGARTEN 2017, TROCKEN, 
KREMSTAL DAC

SONBERK, RIESLING 2017, VOC MIKULOV, 
SUCHÉ, POPICE, SONBERK   

WEINGUT AUGUST ESER, 
SCHLÜSSELERLEBNIS RIESLING 2016, 
QUALITÄTSWEIN, RHEINGAU

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a in-
tenzivn jší, hrubší perlení. Aroma je st edn  intenzivní 
a elegantní, p ipomínající zralé hrušky, zelená jablka 
nebo bílé kv ty, s lehkým dotekem limetového džusu. 
V chuti je víno leh í, s dominantním projevem citrono-
vé dužiny, zralého zeleného jablka nebo bílých grep , 
s lehkou mineralitou. Kratší, sv ží záv r.

Syt jší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší, harmonické, p ipo-
mínající zralé mandarinky, kv t lilie nebo bílé kv ty, 
s výrazným dotekem bílého rybízu. V chuti je víno 
sv ží, st edn  plné, p ipomínající nektarinky, limetovou 
š ávu, zralé angrešty. Delší, minerální záv r. 

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a sv ží, s dominant-
ním projevem broskvové d tské p esnídávky, bílých 
kv t  nebo vlhké b idlice. V chuti je víno sv ží, st edn  
plné, s pikantní kyselinou a p ipomíná kandované 
citrony, broskvový kolá  nebo bílý rybíz, s výraznou 
minerální stopou. Delší, sv ží záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se st íbrnými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a elegantní, odr -
dov  typické, p ipomínající lipový kv t, zralé meru ky, 
s lehkým dotekem propolisu a minerality. V chuti je víno 
harmonické, s patrným zbytkovým cukrem a sv ží kyse-
linou a p ipomíná pe ená jablka, kandované pomeran e 
nebo sušená jablka. Delší, minerální záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

349 Kč

290 Kč

320 Kč

265 Kč
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www.vinoprosim.cz

www.dockner.cz

www.sonberk.cz

www.vicom-vino.cz

2019–2020

2019–2026

2019–2024

2019–2024

CANNONBALL, CABERNET SAUVIGNON 
2016, SONOMA COUNTY AVA, CALIFORNIA

Syt jší rubínov  ervená barva s granátovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivní, nabízející tóny 
h ebí ku, sko ice a tabáku, jež dopl ují podtóny erné-
ho rybízu a povidel. V chuti je víno pln jší, komplexní 
a dominují v ní tóny okolády, karamelu, erného rybí-
zu, ostružin a moruší. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★590 Kč
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www.californianwines.eu

2019–2022
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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

MGM MONDO DEL VINO, 
ALPHA BIANCO, VINO VARIETALE

VINAŘSTVÍ BALÁŽ, IRSAI OLIVER 2018, 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, 
DOLNÍ DUNAJOVICE, ZIMNÍ VRCH

JOSEF DOCKNER, SAUVIGNON BLANC 
GÖTTWEIGER BERG 2017, TROCKEN, 
NIEDERÖSTERREICH

FAMILIE HUGEL, GENTIL „HUGEL“ 2017, 
AOC ALSACE

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma je výrazn jší a harmonické, 
p ipomínající sušený ananas, meru ky, dobromysl 
a mandarinkovou k ru. V chuti je víno leh í a harmo-
nické a p ipomíná broskvový džem, sušená jablka nebo 
va ené kdoule. Kratší záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a vy-
soká viskozita. Aroma je velmi intenzivní, harmonické, 
p ipomínající erstvé citrony, mandarinky nebo žlutá 
jablka, s dotekem kv t  jablon . V chuti je víno sv ží, 
s pikantní kyselinou a leh í, p ipomínající pomeran o-
vou k ru, ervené grapefruity nebo limetovou š ávu. 
Delší, sv ží záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a elegant-
ní, p ipomínající rozkvetlou louku, vlhké kameny nebo 
citronovou k ru. V chuti je víno leh í a sv ží a najdeme 
v ní tóny zralých citrus , angreštu a rybízu, s výrazným 
podtónem kou e. St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se st íbrnými odlesky a vyso-
ká viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a elegantní, p ipo-
mínající zralé meru ky a mandarinky, s dotekem erstvých 
banán  a zralých hrušek. V chuti je víno sv ží, st edn  
plné, harmonické a najdeme v ní tóny zralých žlutých 
jablek, kdoule nebo karamboly, s p íjemným minerálním 
podtónem. St edn  dlouhý, harmonický záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★ ★★ ★ ★

★ ★ ★ ★

189 Kč

150 Kč230 Kč

261 Kč
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www.unitedbrands.cz

www.vinarstvibalaz.czwww.dockner.cz

www.winestore.cz

2019

2019–20212019–2021

2019–2022

VINAŘSTVÍ ANNOVINO LEDNICE, 
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2018, POZDNÍ 
SBĚR, POLOSLADKÉ, LEDNICE, VE STARÝCH

MEZZACORONA, CASTEL FIRMIAN, 
NEROFINO 2015, IGT VIGNETI DELLE 
DOLOMITI

Sv tlejší staror žová barva s m d nými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a p evládají 
v n m tóny zralých jahod a malin, jež dopl ují podtóny 
t eš ového likéru a celulózy. V chuti je víno nasládlé, 
s nižší kyselinou, p ipomínající malinový džem, jaho-
dovou limonádu a smetanu. Kratší záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým purpurovým 
okrajem a st ední viskozita barvící sklenku. Aroma je 
st edn  intenzivní, p ipomínající zralé višn , je abi-
ny nebo arónie, s lehkým dotekem t eš ových jader. 
V chuti je víno st edn  plné a sv ží, p ipomínající viš-
n , arónie nebo brusinky, s lehkým dotekem krvavých 
pomeran . Kratší, sv ží záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★

179 Kč

259 Kč

pppp

www.valtickepodzemi.cz

www.chutitalie.cz

2019–2020

2019–2021

BODEGA SANTA CRUZ DE ALPERA, 
GARNACHA TINTORERA ROBLE 2016, 
D.O. ALMANSA 

Temná, inkoustov  ervená barva s purpurovým okrajem 
a st ední viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivn jší 
a mohutné, p ipomínající pe ené švestky, rybízový džem 
nebo kompotované višn , s dotekem animality. V chuti 
je víno st edn  plné a p ímo aré, p ipomínající ovocné 
džemy, viš ový likér, sirup, okoládu a tabákové listy. 
St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★180 Kč
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www.orovino.cz

2019–2022

SPIER WINES, SEAWARD SHIRAZ 2015, 
W.O. COASTAL REGION

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým granátovým 
okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je in-
tenzivn jší a p ipomíná viš ový likér, ostružinový džem 
a pe ené maso s lehkým náznakem lanýž . V chuti je 
víno st edn  plné a strukturované, p ipomínající ho kou 
okoládu, doutníky, viš ový džem nebo grilované maso. 

St edn  dlouhý, animální záv r.

★ ★ ★399 Kč

www.zebrawines.cz

2019–2021
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Dne 28. února 2019 byl o  ciáln  
zahájen prodej nového ro níku sezón-
ního vína Ryzlink rýnský a vlašský 
spole nosti WINESTORE s.r.o. Víno je 
zám rn  p ipravené z eských 
a rakouských hrozn , nebo  lás-
ka k vínu a vina ským oblastem 
jižní Moravy a Weinviertelu 
spojuje Winestore již n kolik let 
se špi kovým vina em Philli-
pem Zullem, který exkluzivn  
toto cuvée práv  pro Winesto-
re vyrobil. Jedná se o suché 
a sv ží víno k denní konzumaci 
s lehkými pokrmy, inspirované 
portugalským Vinho Verde, 
kterému také nejvíce odpovídá 
jeho charakteristika. Nazelenalé, 
isté a jiskrné víno s intenziv-

ním primárním ovocným aroma 
citrusových plod , k upavé až 
k ehké v chuti, se sv ží a pruž-
nou kyselinou a lehkou stopou 
zbytkového cukru. Ve sklenici 
i v ústech se projeví delikátní 
jemný dotek perlení díky CO2, 
které je do cuvée p idáváno 
k posílení celkové sv žesti 
a harmonie tohoto vína.

Prodej na www.winestore.cz  

26 |  WINE & Degustat ion

t ipy

Osv žte se sklenkou skv lého šumivého vína Cá Neva Prosecco 
DOC Millesimato Extra Dry. Toto šumivé víno se vyzna uje jiskrnou 
žlutou barvou, velmi jemným perlením, intenzivní v ní bílých kv t , 
erstvého sadového ovoce a bohatou chutí s projevem zelených 

jablek Granny Smith. 

Díky delikátní chuti je toto prosecco ideálním partnerem pro r zné 
druhy pokrm , a  už se jedná o p edkrmy, pokrmy bohaté na plody 
mo e, sýrové talí e nebo lehké ovocné dezerty. Výhradn  ru ní sb r 
dokládá unikátnost tohoto šumivého vína, které je vyrobeno z odr dy 
Glera metodou Charmat. Objednávejte na níže uvedeném kontaktu.

Kontakt: info@rd-sro.com, tel. +39 3473212784 
www.caneva.wine, www.facebook.com/canevaproseccoitaly

P ivítejte jaro výjime nými víny z produkce Vina ství Sedlák. 
Ochutnejte noblesní Neuburg 2017, pozdní sb r, pocházející ze 
45 let staré vinice ve Velkých Bílovicích, který zrál v dubových 
sudech. Žhavou novinkou je potom Sekt Pinot Blanc 2015, Brut 
Nature, který zrál na kvasni ných kalech až 30 m síc . Osv žte 
se tímto sektem s jemným intenzivním perlením a krémovou 
chutí s typicky nazrálým, lehce minerálním záv rem.

Více na www.vinarstvi-sedlak.cz

CÁ NEVA PROSECCO DOC 
MILLESIMATO EXTRA DRY

WINESTORE CUVÉE 
RYZLINK „RÝNSKÝ 
A VLAŠSKÝ“ 

VINA STVÍ SEDLÁK NABÍZÍ 
JEDINE NÁ VÍNA

á N P

 
RY
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OFYR vypadá skvěle v jakémkoliv venkovním prostředí. 
Rozdělejte v něm oheň a obyčejné venkovní grilování 
proměníte na zvláštní událost. Oživí terasy a svým teplem 
vytvoří příjemnou atmosférou. Je k dostání jak v cortenové 
oceli tak i v černé práškované oceli. OFYR si můžete vybrat 
i ve variantách s úložným prostorem a pracovní deskou. 

Pro domov... i pro profesionály...
Ohniště OFYR jsou navržena i pro profesionální použití, 
Ve variantě XL s průměrem plotny 150 cm nabízí dostatek 
místa pro dva kuchaře současně a dokáže obsloužit až 
150 hostů. Pojďte vašim hostům ukázat pravou cooking 
show díky OFYRu XL s digestoří a řešením Creative! 
Díky tomu Vás nezaskočí ani nepříznivé počasí.

KDYŽ UŽ MUSÍTE BÝT NA BŘEHU, PROČ SI NEUDĚLAT ŽIVOT O NĚCO PŘÍJEMNĚJŠÍ?

Zjistěte více a vyberte si svého prodejce na www.ofyr.cz

Umění 
venkovního 
vaření
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Rodinné vina ství Baláž z Dolních Dunajovic v Mikulovské vina ské 
podoblasti uvedlo v roce 2018 na trh novou adu vín s ozna e-
ním PONTIC. Jde o spole ný projekt s vina stvím Taubenschuss 
z Rakouska na po est 100 let od vzniku eskoslovenska. Cílem 
bylo uvést na trh vína dvou rodinných vina ství z obou stran hranice 
a ukázat, jak dnes spolu na hranici žijí a vycházejí vina i, kte í erpají 
ze stejné vina ské kultury, historie a klimatických podmínek. Víno 
pochází z vini ní trat  Pod Slunným vrchem v katastru Dolních 
Dunajovic. Alkoholická fermentace prob hla spontánn  ve velkém 
dubovém sudu, ve kterém víno leželo 8 m síc  na jemných kalech. 
Na trh bylo víno uvedeno krátce p ed státním svátkem 28. íjna 2018. 

Toto i další vína vina ství Baláž m žete ochutnat na výstav  
Wine Prague 2019 ve dnech 28.–30. 5. 2019. Více informací 
na www.vinarstvibalaz.cz.

Spole nost INTERIA nabízí atypickou výrobu regál  
„na míru“. P ední díly mají úpravu pro popisování k ídou. 
Dubové i akátové d evo lze impregnovat pro použití 
do vlhkých prostor.

Výroba: INTERIA Znojmo s.r.o., 671 51 Olbramkostel 178
Kontakt: +420 603 213 222, info@interiaznojmo.cz

VINA STVÍ BALÁŽ P EDSTAVUJE 
RYZLINK VLAŠSKÝ 2017 PONTIC 

ATYPICKÉ REGÁLY 
NA VÍNO

WINE SAFARI MEZI PAHORKY TOSKÁNSKA S RENATOU KOSTELNÍKOVOU, 
ANTONIEM SFERLAZZEM A JEJICH AGENTUROU DIVINE WINE TOURS

Zažijte Wine Safari mezi pahorky Toskánska nebo v jiných vinných oblastech 
Itálie s Renatou Kostelníkovou, Antoniem Sferlazzem a jejich agenturou DiVine 
Wine Tours. Ulovte si nejlepší ro níky prestižních vín z apelace Chianti, Brunello 
di Montalcino, Amarone della Valpolicella nebo Barolo a zažijte atmosféru na míst  
p ímo ve vinných sklepech. 

Spole nost DiVine Wine Tours nabízí:
Individuální,  remní, motiva ní a vzd lávací na míru šité soukromé zájezdy za vínem 
nebo gastronomií do Toskánska a dalších oblastí pro vybranou klientelu malých 
a st edních skupin milovník  vína, a to v etn  prohlídek vina ství s degustací. 

Zájezdy probíhají za doprovodu kvali  kovaných, dvojjazy ných pr vodc , 
samoz ejmostí je možnost p ímého nákupu vín ve vina stvích.

Renata Kostelníková, tel.: +420 721 116 576 nebo whatsapp: +39 333 6478242
Email: contact@italiecestovani.com, web: www.tuscany-italy-wine-tour.com
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Po třech letech zavítal do Prahy vynikající burgundský vinař Guilhem 
Goisot, aby zde ve spolupráci se svými dovozci, společností Advivum, 

představil produkci rodinného vinařství Domaine Guilhem & Jean-Hugues 
Goisot. Tato rodinná vinařská doména produkuje svá vína z přibližně třiceti 

hektarů vinic v okolí obcí Saint-Bris a Irancy již po několik generací.

Guilhem Goisot v Praze

Domaine Guilhem & Jean-
-Hugues Goisot sídlí v obci 
Saint-Bris-le-Vineux, kterou 

najdete na severu Burgundska v ob-
lasti Auxerrois, nedaleko mnohem 
slavn jšího m ste ka Chablis. Tato 
rodinná doména zde svá vína vytvá-
í p ímo v centru obce ve sklepích 

z 11. a 12. století. Již po mnoho let 
pracují v bio režimu a skoro 14 let 
mají certi  kaci jako biodynamic-
ké vina ství. Sám Guilheim Goisot 
považuje biodynamiku p edevším 
za zp sob, jak zajistit, aby se réva vin-
ná sama lépe a p irozen  vypo ádala 
s nástrahami po así, rozdílností ro -
ník  i nebezpe ím chorob. V rámci 
biodynamické  lozo  e samoz ejm  
pracují i ve sklep , nicmén  za zásad-
ní považuje Guilhem práv  d kladnou 
a pe livou práci ve vinicích.

Saint-Bris-le-Vineux je s nedalekým 
Chablis spjato kimeridžským vápen-
cem ve zdejších p dách. Tato a sou-
sední obce však byly za azeny do ob-
lasti Côtes d’Auxerre, což umožnilo 
vysazovat i jiné odr dy než jen Char-
donnay i Aligoté. V roce 2003 pak 
vznikla jedine ná a pro Burgundsko 
výjime ná apelace Saint-Bris, která 
ítá asi 130 hektar  vinic a p stuje se 

zde Sauvignon. Domaine Guilhem & 
Jean-Hugues Goisot pat í v této ape-
laci k absolutní špi ce, kvalitu a styl 
jejich vín oce ují nejen mnozí vina i 
z mnohem slavn jších a znám jších 
apelací Burgundska, ale také odbor-
níci a francouzští vina ští kritici.

Prvním vínem degustace bylo Bour-
gogne Aligoté 2017. Krásn  sv ží, 
ovocné a chu ov  bohaté víno, spíše 
p ipomínalo solidní Chablis, než jed-
noduché Aligoté. Jedním z d vod  
je ur it  i fakt, že vinice, na kterých 
dozrály hrozny pro toto víno, jsou 

degustat ion
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vysázeny na kimeridžské k íd , tedy 
podloží dob e známém práv  z Chablis. 
Nakonec Guilhem Goisot má v portfo-
liu svých vín i jedno Chablis – Chablis 
Faucertaine 2015, které jsme také 
ochutnali. Pochází z vinic, které vlast-
ní rodina jeho manželky. Krásn  ovoc-
né Chablis, které zraje v 500litrových 
sudech, s p knou minerální strukturou 
a spíše moderním výrazem.

Velmi zajímavá byla t i vína z tém  
neznámé apelace Côtes d’Auxerre. 
Tato vína se vyrábí z odr dy Char-
donnay a my jsme b hem degustace 
m li možnost srovnávat vína z ro níku 
2015. Bourgogne Côtes d’Auxerre Bi-
aumont 2015 pochází z vinice ve vyšší 
nadmo ské výšce s jižní expozicí. Je to 
obdivuhodn  sv ží a sou asn  vyzrá-
lé, harmonické a bohaté víno s krás-
nou mineralitou a dlouhotrvající chutí. 
Bourgogne Côtes d’Auxerre Gueules 
de Loup 2015 je z velmi kamenité 
polohy. Hrozny zde skv le vyzrávají 
a výsledné víno je jemné, krásn  ovoc-
né, minerální, s až aristokratickou  -
nesou. Naproti tomu Bourgogne Côtes 
d’Auxerre La Gondonne 2015 je víno 
ve v ni kv tinové, v chuti však plné, 

ko en né a velmi minerální, 
p sobí až lehce slan .

Nejv tším lákadlem této de-
gustace však byly nesporn  
burgundské sauvignony. Prv-
ní z degustovaných byl Exo-
gyra Virgula Saint–Bris 2017. 
Víno vyrobené z odr dy Sau-
vignon Blanc je nádherný 
a velmi istý a dynamický 
Sauvignon s líbivým ovoc-
ným výrazem bílých brosk-
ví, bílého rybízu a angreštu, 
s výraznou minerální slaností, 
a i když jde o Sauvignon, zce-
la jednozna n  v tomto vín  
vnímáte burgundský terroir. 
Oproti tomu Corps de Garde 
Saint–Bris 2015 je Sauvignon 
Gris z vinice Moury staré jen 
málo p es dvacet let. Mimo-
chodem na výsadb  této vi-
nice se poprvé podílel práv  
i Guilhem. Toto víno p sobí 
kulat jším, ale také sev en j-
ším dojmem, ur it  není tak 
líbivé jako p edchozí vzorek, 
na druhou stranu zaujme svou 
vrstevnatou strukturou.

Domaine Goisot má v portfoliu i er-
vená vína. Z nich jsme ochutnali velmi 
p íjemné Bourgogne Côtes d’Auxerre 
Corps de Garde rouge z ro ník  2014 
a 2015. Ro ník 2014 p sobil ve srov-
nání lehce rustikáln , nicmén  v obou 
p ípadech se jedná o krásn  pitelná 
ovocná vína s jemnou mineralitou. 
Vrcholem produkce ervených vín je 
Irancy Mazelots, tedy víno z apelace, 
která si již své renomé za íná budovat. 
Ochutnali jsme ro ník 2016. Mohut-
né víno s krásnou ovocnou strukturou 
a tóny t ešní, výraznou mineralitou 
a ko en ným výrazem. Expresivní 
víno, které podporuje i áste né zrání 
v nových sudech. Má velmi dlouhý zá-
v r a velký potenciál zrát.

Domaine Goisot je ukázkou toho, že 
i v tak slavné oblasti, jako je Burgund-
sko, je stále co objevovat a menší a málo 
známé apelace není radno opomíjet. 
Jejich vína jsou skv lá, burgundským 
Sauvignonem nadchnete i pozlobíte ne-
jednoho fanouška burgundských vín a to 
vše navíc za ceny, které jsou vzhledem 
k nabízené kvalit  velmi p íznivé.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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Krása starých keřů 
v kalifornském Lodi

cesty za  vínem
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To první, co jsme uvid li, byly staré 
ke e révy vinné. Na papí e napsa-
né sl vko „staré“ mnoho ne íká: 

snad každý máme p edstavu o tom, co 
je stará réva – v N mecku „alte Reben“, 
v anglických oblastech „old vines“ nebo 
ve Francii „vieilles vignes“. Tady v Lodi 
ale máte pocit, že jste se ocitli v jiném, 
tém  pohádkovém sv t . Nemusíte být 
nadáni b hvíjakou p edstavivostí, abys-
te si p i pohledu na více než stoleté ke e 
p edstavili prastaré ohnuté postavy s ši-
roko roztaženýma rukama, ukazujícíma 
kamsi do mlžné dáli. Stojí tu lety hluboko 
zako en ny s bolav  rozpraskanou k ží, 
kterou jim zem  hojí šedav -zelenými 
mechy a lišejníky. Jen tmavé hrozny Zin-
fandelu i jasn  ervené odr dy Flame 
Tokay dávají v d t, že v t chto prastarých 
ke ích ješt  pulzuje život. 

Jak starý je „starý ke “?
Nenajdeme žádnou právn  závaznou 
de  nici, která by obecn  ur ila pojem 
„staré vinice“. Podobn  tomu je s termí-
nem „rezerva“, který se m ní ve svém 
významu v r zných zemích i menších 
oblastech. 

Nikdo nepochybuje o tom, že p ívlastek 
„starý“ si zaslouží staré ke e, které mají 
své místo i v Guinessov  knize rekord . 
Takovým je nap íklad ke  odr dy Schia-
va Grossa (Black Hamburg), prokazateln  
vysazený v anglickém Hampton Court Pa-
lace v roce 1769. Nejvíce se z n j sklidilo 
v roce 2001, bylo to neuv itelných 383 kg. 
Velkou návšt vnickou atrakcí je rovn ž 
ke  odr dy Žametovka ve slovinském Ma-
riboru, údajn  vysazený n kdy ke konci 
17. století. Z n j se sklidí na 50 kg hroz-
n  a pak vyrobí na stovku malých láhví. 

Nemenším zážitkem je více než 350 let 
starý ke , který na pergolách pod jihoty-
rolským renesan ním Castel Katzenzun-
gen zaujímá plochu p es 300 m². Ve sm si 
s mladšími ke i pak Versolan v láhvi pot ší 
na 500 svých obdivovatel . 

Mladší, ale nemén  úctyhodné výsadby 
najdeme v australském Barossa Valley. 
Tam jsou staré ke e ve vinici Shiraz Turkey 
Flat (Tanunda), založené již v roce 1847, 
a na vinici „Blok 42 Penfolds Kalimna“ 
z roku 1888 dokonce chrán ny zákonem 
zakotveným v Charta Barossa Old Vine.

A  se podíváme do Anglie, Francie, N -
mecka, Itálie nebo Austrálie, vždy dostane-
me n jakou odpov  na otázku: Jak starý 
je „starý ke “. V každé však zazní slova 

o kvalit  vína, již proto, že opravdu staré 
vinice vyžadují více práce p i menším vý-
nosu, a jen kvalita vína je d vodem k jejich 
zachování. Neexistuje však žádný d kaz 
o tom, že vinice staré 30, 50 nebo 70 let dá-
vají lepší vína než dob e vedené a správn  
zat žované vinice t eba desetileté. 

Alain Carbonneau, emeritní profesor 
na univerzit  v Montpellier, tvrdí, že 
„hospodá sky živé“ jsou evropské vinice 
do 40 let. Obvykle se ale již po 25 roku 
života projevují ú inky stá í, p edevším 
pokles výnosu. Pokud se tedy vinohrad-
ník rozhodne staré ke e zachovat, musí 
být p esv d en, že existuje vnímatelný 
rozdíl v charakteru a kvalit  vína vyro-
beného ze starých ke  a „ekonomicky 
mladých vinic“. 
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Poprvé jsem obrázek starých keřů Zinfandelu z kalifornského Lodi viděl v Lodi – 
v italském městě Lodi. Tam jsme v podloubí jednoho z nejkrásnějších italských 

historických náměstí Piazza della Vittoria popíjeli místní, pikantně mandlové San 
Colombano al Lambro, přikusovali jedinečný sýr Grana Padano a nemohli jsme 

pochopit, proč se vinaři z tak krásné oblasti, jako je Sant’Angelo Lodigiano, chlubí 
„cizím peřím“. Jako by té krásy okolo měli málo. Až později jsme pochopili, že mezi 
oběma městy je tolik vazeb, historických i kulturních (obě Lodi, italské a kalifornské, 
jsou partnerská města), že pro místní je zcela přirozené, že kalifornský úspěch zcela 

„přirozeně“ považují za vlastní. Stejně tak tomu je i obráceně. Obrázky letitých, někde 
i více než 100 let starých keřů révy vinné uchvátily i nás, a tak se stalo, že prostřednictvím 

vinařů z italského Lodi jsme se dostali až do dalekého Lodi kalifornského.

Plných 40 % kalifornského vína z odr dy Zinfandel je vyrobeno 
v AVA Lodi a také proto je Lodi slaveno jako „hlavní m sto Zinfandelu“.
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Pro zachování starých vín hovo í i to, že 
tyto vinice mají lepší ko enový systém, kte-
rý je bohat  vyvinutý, a jejich ko eny ve-
dou hluboko do podloží. Mnoho starých vi-
nic proto p ežívá i v suchých ro nících bez 
závlahy a v tších problém , protože jsou 
odoln jší v i klimatickým stres m. Také 
proto jsou prosazovány v sou asném sv -
t , který hledá ešení pro trvale udržitelný 
život. Rozsáhlé ko enové systémy se podle 
názoru mnohých odborník  výrazn  podí-
lejí na stále diskutovaném tématu „terroir“ 
a nabízejí n které odpov di. Ko enové sys-
témy p sobí také jako jakási „vyrovnávací 
pam “, a také proto dávají starší ke e vína 
mén  prom nlivého charakteru, která se 
vyzna ují zralejšími odr dovými v n mi 
a chutí, jsou více extraktivní, t íslovinami 
bohaté, a p esto jemn jší. Jsou i složit jší 
v celkovém výrazu, v dochuti jsou s tro-
chou básnické nadsázky považované až 

za nekone né. Prof. Carbonneau dodává, 
že tato vína ale nejsou tak živá a „hlasitá“ 
jako ta z mladších vinic. 

Staré ke e jsou rovn ž odoln jší v i 
plísním a r zným chorobám, mají však 
podobn  jako lidé jiné problémy spojené 
s v kem: u révy vinné je m žeme zjedno-
dušen  nazvat choroby d eva. 

To vše jsou otázky pro každého vino-
hradníka v okamžiku, kdy se na vinici, 
která se dožila 30–40 let, zamýšlí, jak 
dál. Když se ale jedná o ke e, jako jsou 
ty v Lodi, a n kterým je kolem 125 let, 
musíte uvažovat jinak.

Lodi – hlavní m sto Zinfandelu
V apelaci Lodi AVA si jsou místní vina-
i dob e v domi, že starší vinice pot e-

bují více práce a zárove  se „odvd í“ 

menším výnosem. Um jí však dob e 
po ítat. Práce a výnos je jedna v c, dru-
hou je „Lodi’s Heritage Vineards“. Toto 
d dictví na misce vah, kde na druhé je 
zisk, p esv d iv  p evažuje. V polovin  
19. století je za ali tvo it p ist hovalci, 
kte í se usazovali v míst  pojmenova-
ném Wine Creek po ke ích divoké révy, 
která bujn  rostla na b ezích ek. Hlavní 
podn t k vybudování m ste ka dnes na-
zývaného Lodi však vzešel od železni ní 
spole nosti Central Paci  c Railroad, kte-
rá krajem plánovala novou trasu. Místní 
nabídli železni ní spole nosti jako „po-
bídku“ 160 akr  pro vybudování stanice. 
Kolem ní se za ali usídlovat další osad-
níci a byli opravdu ze všech kout  sv ta. 
Velkou ást z nich tvo ili Italové, a tak se 
z p vodního názvu osady, pojmenované 
podle nedaleké eky Mokelumne, stalo 
Lodi, které mnohým p ipomínalo jejich 
italské domovy. Jiným zase Napoleono-
vo první vojenské vít zství (bitva u Lodi 
1796), faktem je, že m sta zakládaná 
pod jménem Lodi najdeme t eba v Te-
xasu, Virginii, Ohiu, Nebrasce, Missouri 
a v dalších mnoha místech celých Spoje-
ných stát . 

Mnozí z nov  p íchozích byli ti, kte í 
propadli „zlaté hore ce“, ale žádné zlato 
v podh í Sierry nenašli, a tak se rozhodli 
vrátit k p d . Vedle pšenice, ovoce a o e-
šák  to byla i réva vinná. Ur itá tradice 
sahá až do prvních let 18. století, kdy 
v zemi stav l své misie ád františkán , 
který pro své liturgické pot eby vysazo-
val prastarou odr du p ízna ného názvu 
Mission. Mnohem pozd ji se tu p ipomí-
ná p sobení ma arského hrab te Arpáda 
Haraszthyho, který je v n kterých prame-
nech nazýván „otcem kalifornského vi-
na ství“. Hrab  Haraszthy p ivezl ze své 
cesty po Evrop  100 000 sazenic, údajn  
350 odr d, lze p edpokládat, že mezi nimi 
byl Zinfandel. P es snahy františkán  
a nesporné zásluhy uherského pána se ale 
skute ná historie vina ství kolem Lodi za-
íná psát až se jménem kapitána Charlese 

M. Webera. Kapitán Weber získal tém  
20 000 ha p dy, na které v roce 1850 za-
ložil komunitu, která se pozd ji stala m s-
te kem Stockton. Na jeho severním okraji 
pak byly založeny první vinice. 

M ítky našeho „starého evropského 
kontinentu“ je historie kalifornského 
Lodi velmi krátká a ve srovnání nap í-
klad s tím italským tém  „nezáživná“. 
O to více a p ekvapiv  p sobí staré ke e 
révy vinné, které jsou pe liv  opatrovány 

34 |  WINE & Degustat ion

cesty za  vínem

Lodi nejsou jen staré ke e, ale vzhledem k historii oblasti tu najdete opravdu kus vina ského sv ta.
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po celé Lodi AVA. Vysv tlení je velmi 
jednoduché: je to samoz ejm  práce prv-
ních osadník , ale hlavním d vodem jsou 
„tokajské pís ité p dy“. Tak jsou nazývá-
ny polohy p edevším kolem eky Moke-
lumne, které jsou považovány za nejv tší, 
nejhez í a nejkrásn jší z celé AVA Lodi. 
V hlubokých píse ných, mineráln  boha-
tých naplaveninách, které nechávají ko-
eny pronikat hluboko do p dy, se pranic 

nelíbí révokazu, a tak tu dnes najdeme 
výjime né polohy, které nebyly na p elo-
mu 19. a 20. století postiženy tímto nebez-
pe ným šk dcem. Pokud n které vinice 
nebyly révokazem napadeny, tak to vi-
na i všude ve sv t  považovali za zázrak. 
Za zázra né jsou proto ozna eny nap í-
klad vinice na eckém ostrov  Santorini, 
n které pob ežní vinice, ojedin lá místa 
v Champagni, stejn  tak je popisována 
francouzská vinice Sarragachies (Ar-
magnac) – ta byla jako 200letá dokonce 
vyhlášena v roce 2012 za Francouzskou 
historickou památku. 

Vinice v Lodi nejsou popisovány jako 
zázra né, místním sta í popis „Lodi’s 
Heritage Vineards“. Stá í t chto nijak 
nepostihl „rok 0“ – konec a za átek 

doby, kdy byly všude ve sv t  vysazo-
vány na zni ených vinicích nové odr -
dy na odolných amerických podnožích. 
Oproti t m nejstarším ke m v Evrop  
mají ty kalifornské úctyhodný, až pade-
sátiletý „náskok“. Více než 100leté ke e 
nejsou jen odr dy Zinfandel, je to i Fla-

me Tokay, p vodn  špan lský Carignan 
nebo tehdejší Black Malvoisie. Tato 
odr da byla vysázena na vinici Bech-
told v Lodi již v roce 1885, pozd ji byla 
ur ena jako Cinsaut. Vinice Zinfandelu 
jsou však nejv tší a tvo í dnes nejv tší 
komer ní výsadbu pravoko enné révy. 
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Hlavním d vodem stá í ke  jsou „tokajské pís ité p dy“. Tak jsou nazývány polohy  
hlubokých píse ných, mineráln  bohatých naplavenin, kde se pranic nelíbí révokazu.

Inzerce

Prosecco DOC Extra Dry Millesimato Cá Neva
NEJVYŠŠÍNEJVYŠŠÍ

KVALITA PROKVALITA PRO
NEJLEPŠÍNEJLEPŠÍ

CHUCHU
Šumivé víno žluté barvy a ovocné chuti, která připomíná zelené jablko, s intenzivní vůni 
čerstvého ovoce, vyrobené ze 100% hroznů Glera metodou Charmat. Jeho jemná chuť 
a příjemné perlení ho předurčuje pro všechny druhy jídel, jako masové nebo rybí předkrmy, 
sýry, chody z mořských plodů a měkkýšů, ale také s dezerty.

Kontakt: info@rd-sro.com

+39 3473212784

@canevaproseccoitaly

www.caneva.wine

@ca_neva_prosecco

SOCIETA AGRICOLA GAIA 190x125.indd   1 25.3.2019   14:56:51
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American Viticultural Area (AVA) Lodi 
dnes p edstavuje oblast mezi San Franci-
sco Bay a poho ím Sierra Nevada, mezi 
m sty Sacramento a Stockton o rozloze 
tém  223 000 hektar , z nichž je 42 000 
osázeno révou vinnou. Plných 40 % kali-
fornského vína z odr dy Zinfandel je vy-
robeno v AVA Lodi, a také proto je Lodi 
slaveno jako „hlavní m sto Zinfandelu“. 
K proslulosti tohoto vína a celé oblasti, 
pomohlo nejen pís ité podloží, které za-
bránilo rozší ení révokazu, ale i výhodná 
poloha celé oblasti: Lodi má tém  st e-
domo ské klima (leží na 38. rovnob žce) 
a d ležité je, že je položeno p ímo na vý-
chod od zajímavého p írodního systému 
Sacramento River Delta. Odtud otev enou 
pr rvou v kalifornském pob ežním pásu 
proudí chladn jší oceánské v try a vytvá í 
pro révu p íhodné klima v jinak horkém 
vnitrozemí: udržuje nízkou vlhkost, brání 
nebezpe ným mraz m, rozši uje období 
zrání atd. AVA Lodi je klasi  kována jako 
oblast III. podle Winklerovy stupnice. Tzv. 
Winkler Index je metodou klasi  kace kli-
matu, vyvinutou na University of Califor-
nia v Davisu. Metoda je založena na hypo-
téze, že réva roste, pokud je teplota vyšší 
než 10 ºC – m í se každý den vegeta ního 
období od 1. dubna do 31.  srpna na sever-
ní polokouli. Jinými slovy je za azení AVA 
Lodi velmi p íznivé. 

Region získal status AVA v roce 1986, 
ale jak uvádí Gerald Asher ve své publi-
kaci „The Pleasures of Wine“, již v roce 
1956 získalo Lodi od vlády USA ocen ní 
jako „americký Sherryland“, aby tak bylo 
zd razn no zam ení oblasti na doliho-
vaná vína. To se zm nilo zejména poté, 
co se v roce 1979 „vrátil“ do Lodi Robert 
Mondavi, který si otev el vina ský podnik 

Woodbridge. Postupn  se ke spole nosti 
Woodbridge (nyní spole nost Constellati-
on) p idaly Sutter Home (Trinchero Wine 
Group), Delicato a Gallo, které skupovaly 
nejv tší díl místní produkce a z ní pak na-
bízely sice kvalitní, ale vína, která n kte í 
kritikové popisovali jako „pr myslová“. 
Také proto bylo ješt  v roce 2 000 v Lodi 
jen 12 vina ství. Dnes s tém  drama-

American Viticultural Area (AVA) Lodi dnes p edstavuje oblast mezi San Francisco Bay a poho ím 
Sierra Nevada, mezi m sty Sacramento a Stockton.

Rodina Mettler má po generace vinice v t ch nejkrásn jších ástech AVA Lodi na vyhlášených 
pís itých polohách kolem eky Mokelumne. Vina ská tradice rodiny sahá až do poloviny 
18. století, kdy rodina Mettler hospoda ila na vinicích v Alsasku.
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tickým zájmem o kvalitu tu je více než 
70 v tších výrobc  a na 85 menších, ro-
dinných podnik , které jsou asto vedeny 
tvrtou a pátou generací vina  sídlících 

v Lodi. V roce 2006 a na základ  zvýše-
ného zájmu o jedine nost výrazu jednot-
livých menších oblastí bylo schváleno 
sedm nových podoblastí AVA Lodi: tou 
první je po všech stránkách výjime ná 
Mokelumne River, dále Cosumnes River 
s výrazným podílem bílých odr d, tep-
lejší Alta Mesa, Jahant nesoucí jméno 
francouzského p ist hovalce, zlatokopa 
Petera Jahanta, kopcovitá Clements Hills, 
Borden Ranch na svazích Sierra Foothils 
a nejvýše položená Sloughhouse. 

V roce 2015 byla AVA Lodi vyhlášena aso-
pisem Wine Enthusiast jako vina ská oblast 
roku, a to nejen jako držitel environmen-
tální a ekonomického Leadership Award, 
ale p edevším jako p stitel odr dy Zinfan-
del, které v Kalifornii íkají krátce „Zin“. 
V o ích mnohých vina  odr da získala 
i tím, že po více než t iceti letech diskuzí 
a neshod, v etn  právního zásahu BATF – 
Ú adu pro alkohol, tabák a st elné zbran  
(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 
Explosives) – byl kone n  poodhalen p -

vod této odr dy. Dlouholetý „Zinquest“, jak 
byl pojmenován výzkum DNA provád ný 
Carole Meredithovou z Kalifornské univer-
sity v Davisu, potvrdil, že Zinfandel je to-
tožný s italskou odr dou Primitivo. Dlužno 
íci, že u n kterých vina  „domácí“ odr da 

na pov sti naopak ztratila. Výzkum sice 
uzav el debatu, zda je Zinfandel totožný 
s odr dou Primitivo, ale otev el jiné otázky. 
Primitivo se dostalo do Itálie z Chorvatska, 
kde byla nazývána Tribidrag nebo Crljenak 
Kastelanski. Kalifornští odborníci by ješt  
rádi zjistili, jakou cestou se Zinfandel dostal 
do USA. Samoz ejm  v Lodi jsou p esv d-
eni o „italské cest “, jinde v í „té p ímé 

z Chorvatska“. Jsou i tací, kterým se líbí p í-
b h o zásilce sazenic z víde ského Schön-
brunnu pro zahradníka George Gibse, o od-
r d  Black st. Peter ze zahrad v Anglii i 
o stolním „Zin  ndalu“ z bostonské školky 
Charlese M. Hoveye.

A  tou i onou cestou se Zinfandel do Ka-
lifornie dostal, je v Lodi doma. Tady se 
navíc hojn  ukazuje v ojedin lé podob  
starého ke e. O ní a o tém  rodinných 
vztazích mezi révou a lov kem hovo-
í rád každý z rodin, které po generace 

o tyto ke e pe ují. 

Historic Vineyard Society (HVS)
Spole nost HVS byla založena v roce 
2011 jako nezisková organizace, která se 
zam uje na zachování historických vinic 
v Kalifornii. Je obdivuhodné, že pracuje 
bez zam stnanc  a tém  bez režijních 
náklad , p esto se tak výrazn  realizuje 
p edevším na poli vzd lávání zam e-
ném na velmi zvláštní povahu t chto his-
torických poklad . Tady v Lodi si není 
možné nevšimnout, jak dokonale fun-
guje tak r znorodé spole enství. Jsou to 
p edevším p vodem N mci a Italové, ale 
i ostatní etnické skupiny p íkladn  spo-
lupracují, pokud se jedná o krajinu, kde 
žijí, o zachování toho, na co jsou tak hrdí: 
v rámci HVS to jsou staré vinice.

V rozsáhlém registru HVS jsou historic-
ké vinice celé Kalifornie, samotné AVA 
Lodi tam má více než deset „položek“, 
mezi nimi takové vinice jako Bechthold 
z roku 1880, Giorgi/Ferrari Vineyards 
(1920), Rous (1900), McCay Cellars 
Faith „Lot 13“ (1900) nebo Katushas’ 
Vineyard z roku 1901. Mezi t mi dosud 
neregistrovanými jsou vyhlášené polohy, 
jak jsou Royal-Tee (1890) nebo Soucie 
z roku 1910. 

Inzerce

8. května 2019, Znojmo
Horní náměstí, 10.00–20.30 hod.

VÍNO | FOLKLOR | GASTRONOMIE

Ochutnejte nově certifikovaná vína  
VOC Znojmo odrůd Sauvignon,  
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené.
Nechte se unášet rytmem folklórních souborů a ochutnejte speciality 
z Pohořelického kapra, které připraví přední restaurace a hotely. Pro 
jarní květnové dny nemůžete vybrat lepší místo než právě Znojmo!

Malá ochutnávka z programu:
• Folklórní soubor Dyjavánek
• Cimbálová muzika Ženičky a klebetnice 
• Duende – Latina, Amerika, Jazz
• Lakomá Barka – folk z Českého Krumlova
• Shum Davar – balkánský temperament
• Vesna – bohyně folklóru
• Cimbálová muzika Antonína Stehlíka

Na další cimbálové muziky se můžetě těšit na odrůdových ulicích: 
Sauvignonové ulici, Ryzlinkovém trhu a Veltlínském náměstí.

Novinka! Soutěž o roční vinnou rentu 
= 52 lahví vín. Sledujte náš Facebook 
a Instagram.

Záštitu nad akcí převzal 
ministr zemědělství 
Miroslav Toman

www.vocznojmo.cz
 VOC Znojmo
  voc_znojmo

#vocznojmo #znojmochutna
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cesty za  vínem

Mike Dildine z vedení HVS pat í k t m 
nadšeným vyznava m starých ke  révy 
vinné, který velmi t žce nese, když n kte-
ré as od asu zmizí. Podle n j mizí nejen 
vzácný genetický materiál, ale i ást vina -
ské historie celé Kalifornie. Našt stí je tu 
stále hodn  t ch, které tato historie oslovu-
je, staré vinice udržují, dokonce obnovují 
ty zapomenuté, i když to je n kdy jen pár 
ke . Taky ne eší, nakolik jsou tak staré 
ke e ekonomicky využitelné. Na tuto as-
tou otázku odpovídá jeden z nejuznávan j-
ších odborník , rovn ž len HVS, Tegan 
Passalasqua: „Jsem p esv d en o tom, že 
náš starý Zinfandel je moud ejší a v mno-
hém i trp liv jší. Nedává sice takové výno-
sy, není tak la ný jako mladá réva, ale má to 
všechno tak n jak lépe spo ítané. Dovede 
si poradit v dobách sucha i v deštivých ob-
dobích a jen tak n co ho nep ekvapí. Taky 
umí mluvit sám za sebe daleko p esv d i-
v ji než ti mladší. Byli bychom však slepí, 
kdybychom vedle t chto p edností nevid li 
problémy, které provázejí jakékoliv stá í.“ 

Není možné si nevšimnout, že snad všich-
ni majitelé starých ke  o nich mluví jako 
o lidech: s úctou hodnotí jejich vitalitu, 

ob as se zeptají na jejich zdraví, zajímají 
se o to, jak se jim da í v „suchém“ režimu, 
snaží se vyhov t všem jejich p áním… 
Zkrátka spolu rádi a asto hovo í. 

Z takových hovor  vzniklo nap íklad 
zajímavé víno Juvenile ve vina ství Tur-
ley. To vzniklo jako dialog mezi starý-
mi a mladými ke i. Ve vina ství Turley 
Cellars se hrozny z „obou v kových 
skupin“ zpracovávají samostatn , aby se 
tak mohly pln  projevit. V p ípad  Juve-
nile se ale jedná o sm s vín z mladých 
i starých vinic (vinice Ueberroth pochází 
z roku 1885), o které je možné íci, že 
vzhledem ke sta í vinic a pom ru sm si 
to jsou vína „osmnáctiletá“. Nabízíme ji 
jako mladé víno, p esto v ur itém slova 
smyslu skute n  „osmnáctileté“. 

Historic Vineyard Society se rovn ž sna-
ží, aby ochrana starých ke  neležela jen 
v srdcích a rukou místních vina , ale 
stala se záležitostí celé spole nosti. Pro-
to v HVS vznikla skupina, která zvažuje 
možné právní a da ové prost edky, aby 
mohl být vytvo en žádoucí rámec právní 
ochrany tohoto výjime ného d dictví. 

Flame Tokay
Pokud mluvíme o starých ke ích v Lodi, 
tak nem žeme nevzpomenout trochu za-
pomenutou odr du Flame Tokay. Ješt  
d íve než se o Lodi za alo mluvit jako 
o „hlavním m st  Zinfandelu“, bylo totiž 
popisováno jako „hlavní m sto Tokaye“. 
Tato zajímavá odr da je sice lenem ro-
diny Vitis vinifera, ale réva s krásnými 
ervenavými bobulemi hrozn  byla p -

vodn  p stována jako okrasná rostlina 
a byla považována p edevším za odr -
du stolní. Genetika klade p vod odr dy 
do Alžírska, do oblasti Hauts Plateaux 
podél pob eží k hranici s Marokem, 
kde je nazývána Ahmer Bou Ahmeur. 
Ve více než 60 synonymech pak snad-
no objevíme kus cesty, kterou se odr da 
vydala po vina ském sv t . Samoz ejm  
p ekvapí slovo Tokay, které nás Evropa-
ny pochopiteln  sm uje k Ma arsku. 
Ma arští vina i jsou na své nejslavn jší 
víno velmi opatrní, a tak se jim poda ilo, 
že podle rozhodnutí EU museli ve Fran-
cii p estat jméno Tokay používat, podob-
n  tomu bylo i v Itálii, kde m li podob-
ný problém s jednou z nejoblíben jších 
a nejvíce vysazovaných odr d Friuli – 
s odr dou Tocai Friulano. P estože nemá 
s tokajskými víny nic spole ného, muse-
lo být v roce 2007, v souvislosti s ma-

arským „tažením“ na ochranu jejich 
zna ky, ono problematické „Tocai“ z ná-
zvu Tocai Friulano vypušt no.

Spojené státy v Evropské unii nejsou, 
do Ma arska to jsou tisíce kilometr  
a navíc p es oceán, takže se kaliforn-
ští vina i mohou stále t šit z respekto-
vaného lesku „krále vína, vína král “, 
který se tak trochu, t ebaže jen názvem, 
promítá i do jejich vín. Odr da Flame 
Tokay se do Lodi dostala kolem roku 
1864, ty i roky poté, co byla poprvé 
p ivezena do USA, kde se již koncem 
19. století stala nejd ležit jší stolní 
odr dou. V následujícím století navíc 
ukázala, že z ní lze p ipravit zajímavá 
šumivá vína, brandy a vína portského 
typu. P vodn  st edomo ské odr d  se 
v kalifornských podmínkách mírných, 
teplých letních dn , chladných nocí 
a v dob e odvodn ných pís itých p -
dách velmi dob e da ilo. Zejména v ob-
lasti nyní o  ciáln  vedené jako Lodi 
Mokelumne River AVA. 

Nové generace vina  však za aly po-
stupn  objevovat evropské odr dy, 
p edevším Cabernet Sauvignon, Char-
donnay a Chenin Blanc, v oblíbenosti 

Flame Tokay je sice lenem rodiny Vitis vinifera, ale réva s krásnými ervenavými bobulemi hrozn  
byla p vodn  p stována jako okrasná rostlina a byla považována p edevším za odr du stolní. 
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jako stolní odr dy ji asem nahradila vel-
mi úsp šná odr da Thompson Seedless. 
V rámci jedné generace se odr da Flame 
Tokay z vinic tém  vytratila a stala se 
nostalgickou záležitostí starších p stite-
l , pro jiné op t rostlinou více okrasnou 
než užitkovou. 

Z Lodi se pak vzhledem ke všem t mto 
skute nostem stalo „hlavní m sto Zin-
fandelu“. To ovšem nic nem ní na tom, 
že hrozny Flame Tokay získávají na tra-
di ním vina ském svátku Lodi Grape 
and Harvest Festival pro svoji velikost, 
krásu a chu  pravideln  nejvyšší ocen -
ní. P ekvapiv  práv  generace vina , 
která Flame Tokay ze svých vinic od-
stranila, se k ní nyní vrací a p ipomíná ji 
jako ást vina ského kulturního d dictví. 
A dodejme, že takové d dictví se všude 
nenajde: ty prastaré ke e, tém  stromy 
obalené zá iv  ervenými hrozny, jsou 
jako pohled do vina ského ráje. Velkým 
zážitkem je i forti  kované bílé víno, kte-
ré se z hrozn  Flame Tokay op t d lá 
(Jessie Grove, Tegan Passalcqua). edi-
tel spole nosti Lodi District Vintners As-
sociation, pan Bob High  ll, vidí budouc-

nost odr dy tém  v takových barvách, 
jako mají její dozrávající hrozny – tedy 
p kn  r žov . 

Notný kus vina ského sv ta
Lodi nejsou jen staré ke e, ale vzhledem 
k historii oblasti tu najdete opravdu kus 
vina ského sv ta. Za zlatem hor Sierra 
Nevada i za volnou zem d lskou p dou 
sem sm ovali lidé ze všech kout  sv -
ta. P icházeli jako Mettlerovi z Francie, 
rodina Koth tady poctiv  uctívá n mecké 
d dictví odr dami Kerner, Dornfelder, 
Zweigeltrebe, rodina Rudi Maggia p i-
šla z Janova, ze stejného m sta pochází 
i p edkové Giacoma Peirana z Peirano 
Lodi Estate Vineyards. Do ješt  v tší dál-
ky se ob as podívá uznávaný vina  Chue 
Her, jehož rodina p išla na konci viet-
namské války z Laosu, poutavý p íb h se 
traduje v rodin  Johna van Ruitena, je-
hož p edkové žili v holandském Spaarn-
woude. Tak bychom mohli pokra ovat 
od zem  do zem , od jednoho vina ství 
ke druhému. Nakonec zjistíte, že snad 
v každém vina ství si hý kají tradice 
zemí, odkud kdysi p ed lety jejich rodi-
na p išla. Ono „hý kání“ spo ívá mimo 

jiné i v tom, že vedle „kalifornských 
odr d“ najdeme v jejich vinicích rov-
n ž odr dy pocházející z jejich p vodní 
domoviny. Aniž opustíte Lodi, m žete 
ochutnat opravdu hodn  z bohatství vi-
na ského sv ta – vždy  AVA Lodi nabízí 
na 100 odr d! Tak t eba ve vina ství Mar-
kus Bokisch Vineyards m žeme ochutnat 
Tempranillo (Wine Enthusiast 92 bod ), 
Albariño a další špan lská vína, ve vi-
na ství Ron Silva nabízejí vína portugal-
ská, z mnoha „italských“ to je nap íklad 
Sorelle Winery proslavené koncertem 
na téma Sangiovese. V chladn jších ás-
tech Lodi, ve vina ství Borry Vineyards 
dominují n mecké styly a odr dy, Fran-
cii najdeme v Acquiesce Winery, jinde 
Jižní Afriku a její Pinotage atd. 

Když spojíte tuto bohatou nabídku s histo-
rií starých ke  a jako víno ochutnáte toto 
výjime né spojení, pak se vám Lodi zapíše 
do srdce, stejn  tak jak to dokázalo ud lat 
všem, kte í tu p vodn  hledali zlato. 
 
P ipravi l  J i í  Trapek
Foto autor,  archiv Histor ic  Vineyard 
Society a  IWWC Lodi 

Inzerce

. 

 
 

-

.

www.znovin.cz www.matfyz.cz

Rulandské modré
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Tip 1. 
Lodi ZinFest Wine Festival
Každým rokem se v kv tnu v Lodi slaví oblíbený „Zin“. Jakousi lednovou p edehrou, v tší a vý-
pravn jší, je akce v San Francisku pod názvem Zinfandel Experience. Ta v Lodi je však v mnohém 
p íjemn jší a intimn jší, a navíc to máte velmi blízko k vinicím a sklep m, odkud nabízené víno 
pochází. Je to taková kalifornská verze našich Otev ených sklep . Vše se odehrává podél krásné 
eky Mokelumne v parku Lodi Lake Park. Je to vždy na 200 vín od tém  50 místních vina . Tady 

v Lodi máte zajišt no, že se zú astní každý z nich i se svými velkými rodinami. Nakonec to jako 
velká rodinná oslava vypadá. Za pouhých 55 USD ochutnáte nejen r zné typy vín charakteristic-
kých pro AVA Lodi, ale ochutnáte regionální kuchyni od nejlepších dodavatel  z celé oblasti San 
Joaquin. Kalifornští vina i berou celou akci velmi vážn , a tak v obrovském stanu Wine School 
m žete na ad  seminá , ízených degustací a r zných program  objevit AVA Lodi zp sobem, 
jaký nabízí jen tato Lodi ZinFest. Je rovn ž velmi pou né, jak rázn , a p esto s úsm vem po adatelé 
dokážou zajistit, že se do areálu nedostane nikdo mladší ne 18, ale tady v Kalifornii 21 let.

Tipy na cestu

Tip 2. 
Lodi Wine & Visitor Center
Pokud byste se nedostali na ZinFest nebo Zinfandel Experience, pak p ímo v Lodi nabízí své služ-
by návšt vník m opravdu obdivuhodné Lodi Wine & Visitor Center. Není to ledajaký d m, kde 
dostanete základní informace, jednoduchou brožurku a ukážou vám sm r. Centrum je komplexem 
dokonalých služeb, které v klidu nabízejí v kostce obdobný program jako samotný kv tnový Zin-
Fest. Vše je ale pe liv  p ipraveno i pro nejnáro n jší klientelu, jsou tu nabízeny zájezdové progra-
my po jednotlivých AVA. Tam všude potkáte vinný hrozen jako zna ku centra, která vám nabízí 
mnohé vskutku lákavé výhody. A to nejen ohledn  cen na degustacích, v restauracích a muzeích, 
ale p edevším co se tý e pohodlí zp sobu dopravy, asových p edstav atd. Pokud byste se nechali 
oslovit natolik, že si zaplatíte lenství v Lodi Wine Club, pak, jak tvrdí n kte í lenové, již tuto ást 
Kalifornie neopustíte. 

Tip 3. 
Zlatá hore ka (gold rush) v Kalifornii
V lednu roku 1848 bylo v kalifornské Colom  objeveno zlato. Následn  se do Sierra Nevady vyda-
lo na 300 000 lidí z celého sv ta p ímo posedlých vidinou rychlého zbohatnutí. Ale již v roce 1850 
byla v tšina zlata v této oblasti vyt žena a ti mén  úsp šní, byla jich samoz ejm  v tšina, musela 
své št stí hledat jinde. Když p esko íme pár let historie, uvidíme, že n kte í jej alespo  áste n  
našli v místech, kde dnes leží n které vinice AVA Lodi. Tohoto pohnutého kusu kalifornské his-
torie si m žete všimnout v samotných vina stvích, ale výrazn jší p ipomínky najdeme až severn  
od Lodi, na cest , která vede ke slavnému El Doradu. Tam si m žete ve m ste kách, jako jsou Co-
loma, Auburn i Mariposa, p ipomenout to, co známe tak dob e z dobrodružných knih o Divokém 
západ . N kde to jsou „m ste ka duch “, kde již nikdo nežije, jinde si m žete sami rýžovat a v it 
v n jakou tu zlatinku, které organizáto i pravideln  do eky dopl ují, nebo prožít dobrodružný den 
v n kterém z místních muzeí.

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. 

ces ty  za  vínem
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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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Již osmá generace rodiny Christmann 
sídlí v mále vesni ce Gimmeldin-
gen. V sou asné dob  vina ství hos-

poda í na 22 hektarech vinic, které leží 
na úpatí poho í Haardt v okolí obcí Gi-
mmeldingen, Königsbach, Ruppertsberg 
Deidesheim. Dominantní odr dou je 
zde pochopiteln  Ryzlink rýnský, který 
p edstavuje t i tvrtiny celkové produk-
ce vina ství. Steffen Christmann ale rád 
pracuje i s burgundskými odr dami, jeho 
portfolio vín tak dopl ují i vína z odr d 
Spätburgunder a Weissburgunder. Filo-
zo  í vina ství je úcta k p írod  a k místní 
p d , která je nositelem nezam nitelného 
projevu falckých vín. Na etiketách vín se 

tak m žete setkat s jedn mi z nejprestiž-
n jších poloh v rámci klasi  kace VDP. 
Steffen Christmann je ur it  vina em, 
který má o n meckém vina ství co íci, 
a to nejen z pohledu vlastní  rmy, ale 
jako prezident VDP i z pohledu mnoha 
dalších významných n meckých vina -
ství. Práv  proto jsme ho pozvali k tomu-
to rozhovoru.

M žete našim tená m stru n  p ed-
stavit historii svého vina ství?
Tradice našeho vina ství sahá v Gimmel-
dingu až do 16. století, nicmén  vina ství 
jako takové vzniklo, když jeden z mých 
p edk  zakoupil vinohrady od princezny 

a církve po Francouzské revoluci. V té 
dob  byla rýnská Falc sou ástí Francie. 
Já jsem dnes osmou generací pracující 
na našich vinohradech. Je to opravdová 
radost, ale i velká zodpov dnost být sou-
ástí tak dlouhého et zce p edk .

Prezentujete se jako rodinné vina ství, 
jak d ležitý vliv má, podle vás, práv  
rodinná tradice na kvalitu a styl vína?
Vinohradnictví je sou ástí naší DNA 
a velikou vášní. Nikdo z nás nep emýšlí 
nad tím, že by existovala lepší práce než 
být vina em. Hlavn  proto, že není žádná 
jiná profese, která by umožnovala praco-
vat v harmonii s p írodou ve vinohradech 

Vinařství Christmann je ikonickým vinařstvím v německé vinařské oblasti Pfalz. 
Pod vedením energického Steffena Christmanna, majitele vinařství a prezidenta 

spolku VDP, jsou zde vyráběna vína v plně biodynamickém režimu. Jejich 
vína jsou stylová a charakteristická výrazným odrůdovým charakterem 

i čistotou. Steffen Christmann bude jednou z vinařských hvězd velmi zajímavé 
akce s názvem Sprechen Sie Wein?, kterou v květnu pořádá společnost 

VinoVinoVino, jež je také dovozcem vín z Vinařství Christmann.

Steffen Christmann

42 |  WINE & Degustat ion

legendy sv tového vina ství
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legendy sv tového vina ství

a vytvá et rukod lný produkt, který p ináší 
radost tak velkému množství lidí a zárove  
umožnuje cestovat po celém sv t  a repre-
zentovat tam sou asn  naši práci. Vzhle-
dem k tomu, že já i má rodina chceme mít 
vliv na každý jednotlivý krok na vinici 
a ve sklep , rozhodli jsme se ponechat 
naše vina ství vícemén  v menší velikos-
ti. Tímto zp sobem m žeme ur ovat naši 
 lozo  i jak na vinicích, tak ve stylu vína. 

M žeme tedy vytvá et vína, která vypráví 
p íb h o naší vášni, naší historii a o našem 
domov , a p enést do sklenice náš vlastní 
„christmannovský“ styl vína.

Mnoho vina  ve sv t  má problémy 
s p edáváním vina ských tradic dalším 
generacím a i prestižní vina ství jsou 
díky tomu prodávána velkým brand m. 
Jak je to u vás? Chystají se vaše d ti pra-
covat ve vina ství?
Naše rodina žije vínem. Produkci vína 
a jeho degustování si užíváme s nadšením. 
Všechny mé ty i d ti milují jídlo a víno. 
Naše nejstarší dcera Sophie studuje eno-
logii a vinohradnictví a na konci lo ské-
ho léta se vrátila dom  po zkušenostech 
z Nahe, Badenu, Bordeaux a Austrálie 
jako devátá generace vina  rodiny Christ-
mann. Spolupráce t í generací ve vina ství 
je nádherná, vzrušující, ale samoz ejm  
n kdy také složitá. Avšak kombinace zku-
šeností a nových inovativních myšlenek 
umož uje produkovat úžasná vína.

Vaše vina ská  lozo  e vás postupem 
asu dovedla až k biodynamice. Pro ? 

Považujete biodynamiku za ten nejlepší 
p ístup k práci ve vinicích i ve vina ství?
Když jsem se vrátil dom , uv domil 
jsem si, že náš region a naše rodina mají 
jedny z nejlepších vinohrad  na sv -
t , ale co jsme z nich tehdy vytvá eli? 
Sto let zpátky byl Riesling oslavován 
po celém sv t , ale v dob , když jsem 
vina ství p evzal já, z té slávy už moc 
nezbývalo. Mým cílem tak bylo navrátit 
ty asy a s ostatními vina i iniciovat re-

nesanci rýnských vín z Dolní Falce. Vy-
tvo it velké víno, které by v rn  odráželo 
sv j terroir, vyžaduje zdravé vinohrady 
plné života, kde víno roste v naprosté 
harmonii s okolní p írodou. Proto správ-
ná odpov  byla biodynamické vino-
hradnictví. Takže ano, dle mého názoru, 
když chcete d lat velké víno, nesmíte 
biodynamiku opomenout.

Kolem p írodních vín, biovín a biodyna-
mických vín se dnes vedou veliké a vášni-
vé diskuse. Jsou vyznava i p írodních vín 
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i biovín, kte í staví styl výroby a bio  lo-
zo  i nad organoleptickou istotu a kvali-
tu výsledného vína. Jak se k tomu stavíte 
vy osobn ? Vína, která jsem od vás ochut-
nal, byla vždy k iš álov  istá a naprosto 
skv lá, ale to se o mnoha jiných p írod-
ních vínech i biovínech íci nedá…
Z mého pohledu se snažím p i vinohrad-
nictví p írod  povolit uzdu. Abychom 
toho byli schopni, musíme pracovat 
s perfektn  zralým a zdravým hroznem. 
Všechna naše vína fermentují na jejich 
vlastních p írodních kvasinkách, nejsou 
ni ím p ikrášlována a manipulována. 
Na ochranu hrozn  používáme jen velmi 
malé množství síry, abychom nezakrý-
vali terroir. Tak my chápeme p írodní vi-
na ství. Mn  p ijde diskuze o p írodním 
vina ství vždycky p íliš ideologická. No, 
a n kdy se stává, že je tak oslavováno 
i špatné víno, víno vzniklé bez pot ebné 
pé e a bez talentu. 

V portfoliu vašich vín najdeme rieslin-
gy, což je pro n meckého vina e samo-
z ejmé, ale také pinoty. Jaký styl vín se 
snažíte z t chto p vodn  burgundských 
odr d vyráb t?
Odr dy Pinotu byly p stovány v na-
šem vina ství od jeho po átku. Musím 
p iznat, že p estože já jsem vždy v no-
val nejv tší pozornost Rieslingu, moje 
dcera si dala za cíl práci na nových 
stylech Pinotu Noir. Vína jsou to pak 
mineráln jší, p ísn jší a elegantn jší. 
D lá mi velkou radost jí v propagaci 
a práci na takových vínech pomáhat. 
Jsem p esv d en, že naše pinoty p sto-
vané na vápenci spolu s podnebím Bur-
gundska osmdesátých let, které se u nás 
v sou asnosti projevuje, mají velkou 
budoucnost. Je to velmi poutavé.

Vra me se k Rieslingu. Jak by podle vás 
m l vypadat skv lý Riesling z oblasti Pfalz 
a jaký je váš „recept“ na jeho výrobu?
Rieslingy dolní Pfalze p irovnávám 
k primabalerínám. Jsou plné síly, na-
p tí, a p esto stále tan ící a vibrující. 
Pfalz leží na ideální k ižovatce pro 
suchý Riesling. Teplé dostate n  pro 
plné, kulaté t lo a zárove  chladné pro 
mineralitu a sv žest. Naše Rieslingy 
jsou naprosto suché a elegantní. To 
se dá velmi t žko napodobit. Nic není 
d ležit jšího než vystihnout perfektní 
zralost hrozn  v pr b hu sklizn . Musí 
být plné, zralé, ale ne p ezrálé. Aby-
chom toho dosáhli, musíme provád t 
ru ní sklize  na jednom vinohradu n -
kdy i dvakrát nebo t ikrát.

Riesling je odr da, která nádhern  zraje 
v láhvi, vím o vás, že jste za al n která 
svá vína poušt t do prodeje v láhvové 
zralosti. Podobnou  lozo  i má s touto 
odr dou shodou okolností i váš eský do-
vozce, spole nost VinoVinoVino. Kdy by 
se, podle vás, m l Riesling ideáln  konzu-
movat, aby projevil pln  sv j potenciál?
Riesling je velmi rozmanitá odr da, 
jako málokterá jiná. Naše základní vína 
v nejnižší cenové kategorii jsou velmi 
p íjemná mladá, nap íklad v teplém dni 
nebo k p edkrm m. Nicmén  prémiová 
vína a vína nejvyšší kategorie GG jsou 
opravdu mohutná až po ty  až osmiletém 
zrání v láhvi, kdy základní ovocné tóny 

ustupují a do pop edí p ichází zralá aro-
mata. Pak víno projeví svou dokonalost 
na mnoho let.

Jste také prezidentem organizace VDP. 
Jak vnímáte p echod od klasického n -
meckého systému k tomuto apela nímu? 
N mecko má velmi rovnostá ský p ístup, 
ve kterém o klasi  kaci vína rozhodují pou-
ze zralost hrozn  a kvalita vína ve skleni-
ci. V souvislostech poslední doby práv  
toto selhává. V globálním sv t  p estává 
být p vod vína d ležitý. Zvlášt  v zemi, 
kde má p vod tak významnou tradici 
a v níž je zakotvena pov domost o roz-
dílnosti jednotlivých vina ských oblastí 

Duben 2019 |  45

042-47_Rozhovor Steffen Christmann_kor.indd   Odd1:45 31.3.2019   11:53:02



46 |  WINE & Degustat ion

legendy sv tového vina ství

tak, jak je tomu krom  N mecka už jen 
v Burgundsku. Bylo fatální tuto skute -
nost opomíjet. Proto se snaha vina  VDP 
posunout p vod vína do pop edí setkala 
s pozitivní odezvou. Jsme p esv d eni, že 
v dohledné dob  budou tuto cestu násle-
dovat všichni vina i v N mecku. Po pár 
letech úsp chu na trhu se tento postup jeví 
jako velmi úsp šný. 

A jak tento vývoj vnímá v tšina n -
meckých vina ? Opravdu vnímáte 
úplný p echod k systému VDP jako 
budoucnost n meckého vina ství a na-
prosté v tšiny n meckých vina ?
Je skv lé sledovat, jak si více a více mla-
dých vina  mimo naši organizaci VDP 
p isvojuje náš nový systém. V sou as-
nosti se to stává i systémem N mecké 
p stitelské asociace, takže brzy doufáme, 
že se nový systém stane i naším novým 
vinným zákonem.

Chystáte se v kv tnu do Prahy na skv -
lou akci „Sprechen Sie Wein?“. Jak 
vnímáte eský trh?
Mám radost, že eši jsou stále otev e-
n jší našemu vínu. Samoz ejm  oce ují 
p íznivou cenovou úrove  našich vín, 
ale milovníci slavných vín ze Cham-
pagne, Burgundska nebo Bordeaux také 
stále více re  ektují výjime nou kvalitu 
našich vín.

Co je, podle vás, nejv tší devizou n -
meckých vina  pro úsp ch jejich vín 
na eském trhu?
Zvlášt  z hlediska r znorodosti a p í-
jemné kyseliny perfektn  sedí k eské 
kuchyni. Je tolik vín, která perfektn  
dopl ují konkrétní eská jídla. Oprav-
du nemám obavu o budoucnost našich 
vín u vás.

Tato akce má podtitul „Riesling a b -
ek“. Považujete b ek k rieslingu 

za ideální kombinaci, nebo si ke svým 
riesling m radši dáte n co jiného?

Miluji b ek! Klasický po evropsku, 
nebo i na asijský styl. Našt stí Riesling 
se hodí k ob ma verzím. Ale stejn  
skv le se hodí k rybám, mušlím, te-
lecímu, zelenin , nebo dokonce k ho-
v zímu, pokud není doprovázené sil-
ným výpekem. A samoz ejm  chutná 
i skv le samotný, k p íjemné konver-
zaci nebo na party. 

Každý vina  má své plány a mety, kte-
ré by cht l ve své karié e ješt  dosáh-
nout. Jaké jsou ty vaše?
Na znovuzrození našeho vína ství, 
region  a oblasti Rýna jsem pracoval 
mnoho let. Jestli tato má snaha oprav-
du úsp šn  transformuje n mecké 
vinohradnictví do srozumitelného 
systému p vodu, bude to obrovský 
úsp ch. Ale stejn  tak je pro m  ne-
smírn  d ležité, abychom pokra ova-
li my jako rodina. Vzájemn  se inspi-
rovat a produkovat skv lá vína. Na to 
se moc t ším.

P ipravi l :  Michal  Šetka
Foto:  Archiv Vina ství  Chris tmann
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Das Sekt Battle

Velkovečeře 
Jana Punčocháře 

s vinaři 
13. května 18.00 hod. 
U Matěje 1, Praha 6

Velká vinná párty 
za účasti nejlepších 
německých 
a rakouských vinařů 
a jejich vín

odpoledne 13. 5. od 15. 00 hod. 

U Matěje 1, Praha 6

Velká bitva rakouských sektů jako nedávno slepá 
soutěž Champagne - teď bojují rakouské sekty 
a vítěze vyberete vy!

Vstupné zdarma. Počet míst omezen, registrace na info@vinovinovino.cz
Vstupné 590 Kč. Konzumace bez omezení. Vstupné na goout.net

Více informací a vstupné 
na info@vinovinovino.cz nebo facebooku

Degustace s vinaři
14. května 
13. 00 - 17. 00 hod. 

VinoVinoVino  
uvádí

Knoll l Prager l Ott l Tement l A. Christmann l Wittmann

Georg Breuer l Van Volxem l Ingrid Groiss l Bründlmayer

Pichler - Krutzler l Peter Veyder - Malberg

Gesellmann l  Moric l Kracher

Při zadání hesla ORDNUNGMUSSWEIN je cena 490 Kč

Vstupné volné
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Vyrábíte víno v jednom z nejkrásn jších 
a sou asn  nejslavn jších míst oblasti 
Chianti Classico. Mohl byste nám krátce 
p edstavit  d jiny Castello di Ama? 
Ama je oblast, která byla osídlena již 
ve st edov ku. Je to malá obec v kopcích 
v nadmo ské výšce 500 metr , pat ící pod 
Gaiole in Chianti v okrese Siena. Nachá-
zíme se v samém srdci historického Chi-
anti, kde se vinice st ídají s olivovými háji 
a lesy. Sou asné d jiny  Amy za ínají v se-
dmdesátých letech minulého století, kdy 
4 rodiny z íma kupují Castello di Ama. 
Nebyla to jednoduchá záležitost, nov  
osazují v tšinu z 55 hektar  práv  zakou-
pené p dy a hned poté budují fermenta -
ní sklep s nejnov jší technologií. Jejich 
cíl byl jasný, navrátit obci Ama  její slávu 
roku 1773 a vyráb t Chianti, které by bylo 
schopné sout žit s velkými víny – zkrátka 
toužili po návratu ke starému vina skému 

emeslu. V roce 1982 sem za ala sm o-
vat i moje cesta. Byl jsem mladý agronom 
a b hem n kolika let jsem se stal vedoucím 
podniku s obrovským potenciálem. Rozho-
dl jsem se nastavit práce na vinici tak, aby 
se v nich odrážel m j obdiv k francouzské 
metod  a  lozo  i. V roce 1996 jsem se 
oženil s Lorenzou Sebasti, dcerou jednoho 
z vlastník , a spole n  jsme zahájili dlou-
hou fázi letitého studia za ú elem p esné-
ho ur ení potenciálu terroir k optimalizaci 
výroby, tak aby cílem byla vždy kvalita. 
Už od po átku jsme hled li na budoucnost 
Amy s p edstavou nutnosti p stovat, chrá-
nit a p edávat úctu k terroir a tradicím na-
šim d tem a návšt vník m vina ství.

ím žije Castello di Ama dnes? Z mé 
návšt vy si dob e pamatuji, že krom  
vína zde dostává velký prostor i moder-
ní um ní.

Jak jsem íkal, Castello di Ama žije myšlen-
kou „p stovat a chránit“ tím, že odkazuje 
na úctu k terroir a tradicím a zahrnuje jak 
víno, tak pohostinnost a um ní. Naše sbírka 
um ní zahrnuje díla stvo ená na tomto míst  
mezinárodními um lci, kte í se inspirují sa-
motným 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 spojené s b hem asu a  lozo  í, kterou 
tvo í harmonické spojení vína, um ní, ar-
chitektury a oblasti. A tím se Ama stává sa-
mostatným um leckým dílem, výrazem au-
tenti nosti a pravdy.  Pohostinnost je gesto, 
které je pro nás p irozené, a  už v naší malé 
restauraci „Il Ristoro di Ama“, tak v našich 
p ti suitách, nacházejících se ve Ville Ri-
cucci z 18. století, kde se nabízí možnost 
se intimn  sžít s místem, jež je opatrováno 
s láskou a je obohaceno o um lecké detaily 
a vybavení, a  už historické, nebo soudobé.

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. Marco Pallanti je určitě jedním 

z nejrespektovanějších vinařů v Toskánsku. V roce 2006 se dokonce na nějaký čas 
stal prezidentem  Consorzia Chianti Classico. A právě tohoto výjimečného vinaře 

jsme pozvali k rozhovoru pro dubnové číslo časopisu WINE & Degustation.
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Ama, Ama Riserva, ale p edevším vína 
San Lorenzo, Vigneto Bellavista a Vigne-
to La Casuccia pat í dlouhodob  k ab-
solutním špi kám vín Chianti Classico. 
Jaký je váš osobní „recept“ na špi kové 
Chianti Classico, je to mimo ádné terroir 
nebo výjime ný p ístup k výrob  vína?
M j p ístup k vínu je takový, že chci ukázat 
kulturu terroir v jednom celku. Využívám 
výhradn  hrozny z našich vinic. Pro m  je 
víno syntézou, která nám umožní vypráv t 
o tradicích, 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 zárove  
elegantních vín. S výb rem vinic, který za-
po al v roce 1978, cht lo vina ství Castello 
di Ama nejen zavést koncept „Cru“, který 
p edtím v této oblasti nebyl, ale p edevším 
podtrhnout jedine nost tohoto terroir.

Doufám, že se nebudete zlobit za jednu 
trochu kontroverzní otázku. T i posledn  
jmenovaná vína pat í do relativn  nové 
kategorie „Gran Selezione“. Jaký je váš 
názor na tuto kategorii? Musím íci, že 
když jsem byl p ed n kolika lety pozván 
na první prezentaci vín Gran Selezione 
a byla tam vaše vína a n která další slavná 
a dlouhodob  skv lá Chianti Classico, byl 
jsem nadšen. Po letošní degustaci ve Flo-

rencii jsem byl velmi rozpa itý z mnoha 
nových vín, která se do této kategorie 
dostala a rozhodn  nepat í svou kvalitou 
a stylem mezi špi ku Chianti Classico. Ne-
bojíte se, že se z „Gran Selezione“ za íná 
pro n které výrobce stávat trochu laciný 
marketingový nástroj?
Jsem rád, že jste ocenil Gran Selezione. Jak 
jste jist  pochopil, jedná se  o krok kup edu 
k de  nici p vodu vína, protože  spojuje kon-
krétní víno s konkrétní p dou ješt  více než 
Riserva. Ve skute nosti je úkolem výrobce 
vytipovat své nejlepší vinice pro výrobu vína 
Chianti Classico. Takto to m lo být a tak to 
pochopila i v tšina výrobc , kte í se s tímto 
projektem ztotožnili. Možná existují také vý-
robci, kte í se stali sou ástí této „rodiny“ ek-
n me trošku nepat i n , ale jsem p esv d en, 
že as a spot ebitelé to budou um t rozlišit.

Pokud se v osmdesátých a devadesátých 
letech  minulého století mnozí výrobci 
v oblasti Chianti Classico vydali cestou 
zavád ní mezinárodních odr d, dnes 
vnímám spíše tendenci návratu k tra-
di ním odr dám této oblasti. Jaký je váš 
názor na využití Cabernetu Sauvignon 
a Merlotu ve vínech Chianti Classico?
V minulosti bývaly využívány mezinárodní 
odr dy, protože výzkum klon  Sangiovese 
byl zastaralý a byl proveden za jiným ú e-
lem, než za ú elem kvality. V posledních 
20–25 letech bylo certi  kováno  mnoho 
nových klon  Sangiovese, jejichž nejsiln jší 
stránkou je kvalita, a s nimi bylo vyzkou-
šeno mnoho r zných nových mén  silných 
podnoží. To všechno vedlo k významnému 
znovuobjevení Sangiovese, a tak meziná-
rodní odr dy ztratily ást svého kouzla. Já 
ale v ím, že komplexnost se rodí z r z-
norodosti, a tudíž bu me rádi i za Chianti 
Classico s dalšími dopl kovými odr dami – 
ale  opravdu dopl kovými, ne korigujícími, 
jak ob as slýchám, nesmí tu být nic, co by 
se m lo korigovat –, ale tak, aby identita ob-
lasti z stala dominantní a aby byl stále za-
chován silný charakter odr dy Sangiovese. 
Chianti Classico se ostatn  již dlouho rodí 
jako cuvée, a ne jako isté Sangiovese.

Váš Merlot s názvem L’Aparita dnes pat-
í mezi legendární vína nejen pro Castello 

di Ama, ale pro celé Toskánsko a asto je 
srovnáván s nejlepšími sv tovými Merloty. 
Jaká byla cesta k vytvo ení tohoto vína?
L’Apparita je p ísp vkem vina ství Castello 
di Ama k obnovení tradice. Když jsem zde 
zahájil svou cestu v roce 1982, m l jsem 
p íležitost p edstavit si a znovu narýsovat 
zapomenuté vinice v Am  díky radám Pa-
tricka Léona, rodinného p ítele vlastník  
a mého tutora v prvních letech, který byl 
v té dob  technickým editelem Château 
Mouton-Rothschild. Tehdy jsme tušili mož-

Na Castello di Ama najdete nejen víno, ale i expozice moderního um ní.

L’Apparita z odr dy Merlot pat í k nejlepším vín m na sv t .
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nosti Amy a pomýšleli jsme rovn ž na vel-
ké mezinárodní odr dy, které by mohly dát 
na t chto kamenitých, vápencových a jílovi-
tých  p dách našich kopc  dobré výsledky. 
Mezitím jsem odjel studovat do vina ství 
a na enologické stáže univerzity v Bor-
deaux, kde se zrodila láska k francouzským 
vín m a k Merlotu, ale p edevším zájem 
o metodu a  lozo  i práce, kterými pracovali 
vina i za Alpami. A pro m  je práv  L’Ap-
parita v dokonalé harmonii s koncepcí va-
lorizace oblasti a experiment  pro budoucí 
tradice. Jde o odlišnou typologii svým p vo-
dem 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 nalahvován a prodán v roce 
1985, a necht la být nikdy kopií žádného 
jiného sv tového Merlotu. 

Krom  klasických toskánských vín vy-
rábíte na Castello di Ama i skv lé bílé 
víno z odr dy Chardonnay a také víno Il 
Chiuso, což je Pinot Noir. Jste vy osobn  
milovníkem burgundských vín, když jste 
si pro dopln ní portfolia zvolil práv  tyto 
dv  odr dy, nebo má výroba t chto vín 
jiný d vod?

ekn me hned, že je to moje láska k bur-
gundským vín m. Za al jsem jako milovník 
Bordeaux, ale postupn  jsem se nau il milo-
vat eleganci, harmonii, rovnováhu a jemnost, 
tedy Burgundsko. ervené i bílé. A odtud 
myšlenka zkusit zasadit „ante litteram“ – 
tedy v roce 1984 –  Chardonnay a Pinot Nero. 
Jelikož je náš terroir siln  vápencový a kop-
covitý, domníval jsem se, že p i 500 metrech 
nadmo ské výšky a p i nižší slune ní expozi-
ci vinice se nám poda í z t chto mezinárod-
ních odr d vyrobit vynikající vína z oblasti 
Chianti Classico. Tedy ne kopie, ale originály 
díky svému p vodu. A zdá se mi, že nakonec 
se to opravdu poda ilo: jak Al Poggio, tak Il 
Chiuso mají výraz r znorodosti, ale jsou zro-
zené „pod toskánským sluncem“.

Nemohu vynechat ani víno s exotickým 
názvem „Haiku“. S jakou  lozo  í vzniká 
toto víno?
Haiku se zrodilo v roce 2009 a je plodem 
spojení t í odr d: 50 % Sangiovese a zby-
lá ást je rovným dílem složena z Caber-
netu Franc a Merlotu, pocházejících ze 
dvou malých ploch vysazených v roce 
2001 na kopcích Amy na vinohradu 
Montebuoni. Název pochází z tradi ního 
poetického útvaru p vodem z Japonska, 
který je složen ze t í verš . Je to poezie 
prostého zabarvení bez jakéhokoli ná-
zvu, nejkratší na sv t , která je zbavena 

všech jazykových ozdob a její síla spo-
ívá v sugesci p írody  a ro ních období. 

Vzhledem ke své krátkosti vyžaduje tento 
útvar velkou stru nost myšlenek a obrazu. 
Naše kopce jsou pro nás partiturou, do níž 
p íroda vtiskla noty symfonie pro orche-
str, který p edstavujeme my s vina stvím 
Castello di Ama. Toto víno tedy vyjad uje 
jiný jazyk, zúžený na to podstatné, životní 
energii tohoto místa, a je sv dectvím p ed-
stavy o vín , jež je možné získat z terroir 
Amy, p esahující klasická schémata.

Poj me zp t k Chianti Classico. V po-
sledních letech zaznamenává oblast Chi-
anti Classico obrovský boom. Obecná 
kvalita vín roste, stejn  tak jako export 
Chianti Classico do r zných zemí sv ta. 
Jaký je myslíte hlavní d vod mezinárod-
ního úsp chu vín Chianti Classico?
T i v ci: p íjemnost, pitelnost a sv žest. Ji-
nými slovy Sangiovese v Chianti Classico 
má mohutnost velkých sv tových vín, ale 
p estože to není prosté víno,  uchovává si 
zárove  rysy lehkosti t ch nejelegantn j-
ších sv tových vín. Chci tím íci, že v ur-
itých situacích Sangiovese v Chianti Clas-

sico m že mít eleganci a harmonii velkých 
vín z Pinotu Noir z Burgundska.

Jaké jídlo považujete vy osobn  za tu nej-
lepší kombinaci k vín m Chianti Classico? 
N který z prvních chod  od Giovanniho, 
domácího kucha e z Ristoro di Ama, jako 
t eba toskánské t stoviny pici s ragú z kach-
ny nebo divo áka.

Nejen historie, ale i budoucnost a pro-
jekty jsou pro rozvoj regionu a vina ství 
d ležité. Jaké máte plány do budoucna?
Nadále d lat dobrá vína po dalších 200 let. 
Je mi jasné, že to m že vypadat jako pro-
jekt trochu ambiciózní a up ímn  e eno se 
nedomnívám, že bych to zvládl sám. Ale 
z lásky, kterou chovám k této zemi, jí p e-
ji takovou budoucnost, abychom se znovu 
mohli zhostit role lídra sv tového vina ství, 
která nám právem náleží.

Vína Castello di Ama do R dováží 
spole nost Chovan, www.chovan.cz.

P ipravi l :  Michal  Šetka
Foto:  Archiv Castel lo  di  Ama

Duben 2019 |  51

Marco Pallanti – jeden z nejuznávan jších vina  v Toskánsku

048-51_Rozhovor Marco Pallanti.indd   Odd1:51 31.3.2019   11:58:17



Odr da Malbec pochází p vodn  z Bordeaux, kde však 
byla pozd ji nahrazena Merlotem. Ve Francii ji dnes 
najdete ve v tším množství pouze v oblasti Cahors, kde 

se z ní vyráb jí mimo jiné i tamní slavná „ erná vína“. Malbec 
se však postupem asu rozší il do dalších vina ských zemí sv -
ta a našel nový domov. Tím se mu stala Argentina a Malbec je 
dnes v podstat  synonymem pro argentinské víno. 

Malbec je velmi tmavá odr da, která vyniká množstvím 
t íslovin a p i umírn ných výnosech je schopna dávat velká 
vína s velmi ovocným a ko en ným charakterem a schop-
ností dob e stárnout. Do Argentiny ji velmi pravd podobn  
p ivezli na konci 19. století d lníci, kte í se sem st hovali 
z jihozápadní Francie. V argentinském velmi teplém a su-
chém podnebí se jí da í skv le. Malbec se tak rychle stal 

Argentinský 
Malbec

52 |  WINE & Degustat ion

GRAND 

T E S T

17. duben je po celém světě již několik let oslavován jako „Malbec day“. Odrůda 
Malbec má svůj původ ve Francii a historicky se proslavila jako „vin noir“ 

z Cahors, dnes je však Malbec zmiňován především v souvislosti s argentinským 
vinařstvím. Argentinský Malbec je velmi respektovaným pojmem, navíc spojení 
argentinské hovězí maso a argentinský Malbec je v mnoha restauracích vnímáno 

jako vynikající regionální snoubení. I časopis WINE & Degustation se rozhodl přispět 
k oslavám tohoto argentinského vína a pro dubnové číslo jsme připravili Grand test 

argentinských malbeců, které jsou k dispozici na tuzemském trhu.

Grand tes t
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www.baires .cz

Escorihuela Gascón, Gran Reserva 
Malbec 2016, Mendoza

Viña Alicia, Las Compuertas, 
Malbec 2008, Luján de Cuyo, 
Mendoza

90,40 bodů | 500 Kč

90,20 bodů | 1 050 Kč

Tmav  ervené víno s cihlov  zbarveným menis-
kem, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, inten-
zivní, kou ov  podbarvená, s nádechem zralého 
lesního ovoce a pražených piniových jader. Chu  je 
istá, intenzivní, s bohat  strukturovanou architektu-

rou ovoce, d eva a ko ení. Velmi dlouhý záv r.

Rubínov  ervená barva s výrazn jšími cihlový-
mi odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
ovocn  nazrálá, s tóny sko ice, mlé né okolády 
a sušeného ovoce. Chu  je plná a intenzivn jší, 
p ipomínající ostružinovou zava eninu, kvalitní 
okoládu a sko ici. Delší záv r.

Jehn í kotletky 
s rozmarýnovou redukcí

A  novaný sýr s ušlechtilou 
bílou plísní 

2019–2026

2019–2021

pro argentinské vina ství odr dou nejd ležit jší a p stuje 
se dnes prakticky ve všech argentinských vina ských oblas-
tech. Ta nejslavn jší vína pocházejí z provincie Mendoza, 
i když v poslední dob  je ím dál více slyšet i o vínech z re-
gionu Cafayate v provincii Salta.

Podobn  jako u mnoha jiných sv tových odr d vznikají i zde 
ta nejlepší vína ze starých ke . Obrovský zájem o bílá vína 
v 70. letech minulého století byl pro Malbec v Argentin  bo-
hužel osudný, mnoho starých ke  bylo vyklu eno ve pro-
sp ch bílých odr d. Nicmén  16 tisíc hektar  staré révy z -
stalo zachováno a Malbec se po odezn ní této módní vlny 

za al op t hojn  vysazovat. Práv  ze starých ke  tak dnes 
vznikají n která ikonická argentinská vína.

Až se budete 17. dubna rozhodovat, které víno obohatí vaší ve e i, 
zkuste argentinský Malbec. P ipojíte se tak k mnoha lidem po ce-
lém sv t , kte í pozvednou íši na oslavu práce argentinských vi-
na . Na tuzemském trhu je k dispozici opravdu velké množství 
vín ve všech cenových i kvalitativních kategoriích a samoz ejm  
i mnoho skute n  skv lých vín. To vše náš Grand test potvrdil 
a snad vám pom že s výb rem správného vína na váš st l.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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www.chi lskevino.cz

Los Haroldos, Hermandad Malbec 2016, Mendoza
Temn  rubínová barva s cihlovým meniskem, vynikající viskozita. istá, excelentn  slad ná v n , p ipomínající 
zralé lesní ovoce, ovocnou zava eninu a velmi kvalitní d ev ný sud. Chu  je pln jší, s poddajným taninem, 
harmonická, s velmi dobrou š avnatostí zralého lesního ovoce a švestek. Velmi dlouhý záv r.

V
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n
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GOLD

90,80 bodů | 490 Kč

SILVER

BRONZE

2019–2027

Biftek v úprav  medium-rare 
s lanýžovým pyré
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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

baru 
Vinograf

Senovážné nám. 978/23, Praha 1, 
Tel.: +420 214 214 681

www.vinograf.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

Legenda:
Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Grand tes t

Degustační komise časopisu 

pro Grand test Argentinský Malbec 

Zleva: Jakub Král – sommelier (Bourgogne Wines), 

Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , Roman Novotný – 

spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka), 

Richard Süss – obchodní editel (BACCHUS Vins & Champagnes), 

David Král – vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018,

head sommelier (BOHEMIA SEKT) 

052-61_GT Argentinsky Malbec.indd   Odd1:54 31.3.2019   14:02:02



Duben 2019 |  55

www.openwine.cz

www.budamont .cz

www.al i fea .cz

www.global-wines.cz

www.uni ted-dr inks.cz

Pascual Toso, Alta Malbec 2015, 
Argentina

Trapiche, Broquel Malbec 2016, 
Argentina

Familia Furlotti, Malbec 2014, 
Mendoza

Bodega Piedra Negra, Gran 
Malbec 2011, Valle de Uco, 
Mendoza

Escorihuela Gascón, Pequeñas 
Producciones Malbec 2015, 
Mendoza

89,40 bodů | 759 Kč

88,60 bodů | 259 Kč

88,80 bodů | 591 Kč

88,40 bodů | 879 Kč

88,40 bodů | 750 Kč

Tmav  karmínová barva s úzkým rubínovým 
meniskem, vynikající viskozita. V n  je istá, har-
monická, intenzivn jší, s nádechem zava ovaného 
lesního ovoce, ovocného kolá e a sladkého ko ení. 
Chu  je plná, ovocná, p ipomínající ostružiny a er-
né moruše s velmi dobrým poddajným taninem. 
Dlouhý záv r.

Tmav  rubínová barva s úzkým cihlovým menis-
kem, velmi dobrá viskozita. V n  je intenzivní, 
istá, s nádechem ostružinového kompotu a bor v-

kového kolá e. Chu  je plná, vyvážená, š avnatá, 
p ipomínající zralé lesní ovoce a sladké ko ení. 
Dlouhý záv r.

Tmavá karmínov  ervená barva s úzkým menis-
kem, vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivní, 
s nádechem marcipánu, sušených malin a sladkého 
ko ení. Pln jší, poddajná ovocná chu  s tóny lesní-
ho ovoce a ko ení. Delší záv r.

Temn  inkoustová barva, nepr svitné víno, úzký 
meniskus, vynikající viskozita. V n  je istá, nazrá-
lá, s tóny pravých h íbk , podhoubí, k že a lesního 
ovoce. Chu  je plná, intenzivní, s nádechem ko ení, 
d eva a kompotovaných ostružin. Dlouhý záv r.

Granátov  tmavá barva s úzkým rubínovým menis-
kem, vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivní, 
slad ná, s nádechem vzácného d eva, p ezrálého 
lesního ovoce a makovo-povidlového kolá e. Chu  
je opulentní, ovocn  nasládlá, s velmi dobrým 
pom rem taninu a kyselin. Velmi dlouhý záv r.

Domácí chorrizo

Hov zí Cordon Bleu

Soté z divo áka na divokém 
ko ení 

Burger z vyzrálého masa 
na otev eném ohni s chedarem

pp

Rump steak se žampionovou 
omá kou a rösti

2019–2023

2019–2024

2019–2022

2019–2023

2019–2024

mmmm

ý závv r.r.r.
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Grand tes t

Plán degustací  pro rok 2019

Grand test svět 

Kv ten 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 15. 3. 2019
Grand test:  Sauvignony ze Štýrska
P edstavujeme:  Vína z odr dy Torrontes 

erven 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 12. 4. 2019
Grand test: Bourgogne Blanc
P edstavujeme: Lambrusco

ervenec–Srpen 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 17. 5. 2019
Grand test:  Gavi di Gavi DOCG
P edstavujeme:  Retsina

Zá í 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 7. 6. 2019
Grand test: Riesling (Kamptal, Kremstal, Wachau)
P edstavujeme:  Tichá bílá vína ze Špan lska

íjen 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 23. 8. 2019
Grand test: Riesling z Alsaska
P edstavujeme: Tichá ervená vína z oblasti Douro

Listopad 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 6. 9. 2019
Grand test: Barolo – aktuální ro níky na trhu
P edstavujeme:  ervená vína z oblastí Cornas a St.-Joseph

Prosinec 2019 – Leden 2020
Poslední termín pro dodání vzork : 11. 10. 2019
Grand test: Tawny Port (kategorie Tawny 10yo a Tawny 20yo)
P edstavujeme: Sherry 

Grand test ČR a Slovensko 

Kv ten 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 15. 3. 2019
R žová vína z VOC Modré hory

erven 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 12. 4. 2019
Suchá a polosuchá vína z odr dy Hibernal

ervenec–Srpen 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 17. 5. 2019
Veltlínské zelené VOC Znojmo

Zá í 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 7. 6. 2019
VOC Kraví hora

íjen 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 10. 9. 2019
Rulandské bílé a Rulandské šedé z VOC Mikulov

Listopad 2019
Poslední termín pro dodání vzork : 6. 9. 2019
Suchá ervená vína z odr dy Pinot Noir

Prosinec 2019 – Leden 2020
Poslední termín pro dodání vzork : 11. 10. 2019
Sekty vyráb né klasickou metodou  
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www.openwine.cz

www.openwine.cz

www.vinum-bonum.cz

www.bacchus.cz

www.baires .cz

Familia Schroeder, „S“ Malbec 
2015, Argentina

Familia Schroeder, Saurus 
Barrel Fermented Malbec 2017, 
Argentina

Compagnie Vinicole Baron 
Edmond de Rothschild, Aguaribay 
Malbec 2016, Argentina

Trivento Bodegas y Viñedos, 
Trivento Golden Reserve Malbec 
2016, Luján de Cuyo, Mendoza

Enrique Foster, Malbec Finca 
Castro Baros 2010, Mendoza

88 bodů | 1 198 Kč

87,80 bodů | 547 Kč

88 bodů | 289 Kč

87,40 bodů | 595 Kč

87,40 bodů | 595 Kč

Nepr svitná inkoustov  ervená barva s úzkým 
granátovým meniskem, vynikající viskozita. V n  
je istá, intenzivní, s nádechem pivo kového kv tu, 
sušených švestek a sko ice. Chu  je bohatá, s velmi 
dobrou ovocností a pikantním ko enitým podtónem. 
Dlouhý záv r.

Granátov  zbarvené víno s úzkým meniskem, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivní, 
p ipomínající nakládané ovoce, sušené švestky 
a parao echy. Chu  je š avnatá, ovocná, s tóny su-
šených švestek a o ech . Dlouhý záv r s p íjemnou 
ovocnou kyselinou.

Inkoustov  ervená barva s užším sv tlejším 
meniskem, vynikající viskozita. V n  je istá, 
bohatá, s nádechem kv t  r ží, tmavého lesního 
ovoce a dýmu. Chu  je pln jší, harmonická, s velmi 
dobrým pom rem kyselin a taninu, p ipomínající 
zralé lesní ovoce a sladké ko ení. Dlouhý záv r.

Tmavá granátov  ervená barva s úzkým sv tlej-
ším meniskem, vynikající viskozita. V n  je istá, 
intenzivní, p ipomínající vyhaslý krb, zralé tmavé 
peckoviny a h ebí ek. V chuti je pln jší, s výraz-
nou adstringentní t íslovinou a bohatou kyselinou, 
p ipomínající zralé erné t ešn . Dlouhý záv r.

Tmav  cihlov  ervená barva s širším meniskem, 
velmi dobrá viskozita. V n  je vyzrálá, s náde-
chem animálních tón , šípkového aje a ko ení. 
Chu  je st edn  plná, s výrazn jší nazrálostí, 
p ipomínající kakao, okoládu a sušené ovoce. 
St edn  dlouhý záv r.

Špikovaný bažant 
s restovanými bramborami

T-bone steak s baby fazolkami

Mu  oní h bet se smržovou 
omá kou

pp ppp

Telecí Saltimbocca s erstvou 
šalv jí a š ouchanými brambory

Zajíc na divoko 

2019–2024

2019–2025

2019–2025

2019–2023

2019–2021

iii

hý záv r.r.

ý závvv rr.r..

rryryyyyy
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Grand tes t

Domaine Barons de Rothschild Lafi te and 
Nicolas Catena, Aruma Malbec 2016, Mendoza

Escorihuela Gascón, 
Malbec 2017, Mendoza

Trapiche, Gran Medalla 
Malbec 2014, Mendoza

Trapiche, Pure Malbec 2017, 
Valle de Uco, Mendoza

86,80 bodů | 369 Kč

86,40 bodů | 300 Kč

86,40 bodů | 690 Kč

86,40 bodů | 319 Kč

www.global-wines.cz

www.uni ted-dr inks.cz

www.budamont .cz

www.budamont .cz

www.global-wines.cz

www.budamont .cz

www.uni tedbrands.cz

Bodega Piedra Negra, Malbec 
Reserve 2017, Valle de Uco, 
Mendoza

Trapiche, Medalla Malbec 2015, 
Mendoza

Mascota Vineyards, La Mascota 
Malbec 2016, Mendoza

87,40 bodů | 339 Kč

87 bodů | 550 Kč

87,40 bodů | 199 Kč

Temn  granátov  zbarvené víno s úzkým menis-
kem, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, p ipomí-
nající sladké tóny carpaccia z ervené epy, lesního 
ovoce a ko ení. Chu  je plná, s bohatou strukturou 
taninu, š avnatou ovocnou kyselinou, p ipomínající 
zralé lesní ovoce. Dlouhý záv r.

Granátov  ervená barva s rubínovými odlesky, 
vysoká viskozita. V n  je istá, intenzivní, s ná-
dechem zralého peckového ovoce, lesních plod  
a sladkého ko ení. Chu  je pln jší, s poddajnou 
t íslovinou, ovocnými tóny, p ipomínající erné 
t ešn  a slivo . Dlouhý, ko enitý záv r.

Pr zra ná tmav  karmínová barva s úzkým cih-
lovým meniskem, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, s lehkým nádechem dýmu, tmavého lesního 

ovoce a pražených kakaových bob . Chu  je pln j-
ší, s dobrou š avnatou ovocnou kyselinou, p ipomí-
nající grenadinu a erné t ešn . Delší záv r.

Flank steak s pe enými 
brambory v popelu

Jelení h bet s okoládovou 
omá kou

Pe ená divoká kachna 
se smetanovými brambory

2019–2024

2019–2025

2019–2023

052-61_GT Argentinsky Malbec.indd   Odd1:58 31.3.2019   14:02:42



Duben 2019 |  59

La Puerta, Clásico Malbec 2017, 
Famatina Valley, La Rioja

Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rotschild, 
Flechas de los Andes Gran Malbec 2013, Mendoza

Doña Paula, Selección de Bodega 
Malbec 2015, Mendoza

Trivento Bodegas y Viñedos, 
Trivento Reserve Malbec 2017, Mendoza

Dieter Meier, Puro Malbec 2017, 
Mendoza

Trapiche, Melodías Winemaker Selection 
Malbec 2018, Argentina

Kaiken, Mai Malbec 2014, 
Malbec, Mendoza

Kaiken, Terroir Series 
Malbec 2016, Mendoza

Finca Las Moras, Finca Pedernal Malbec 2014, 
San Juan, Pedernal Valley

Finca Las Moras, Barrel Select Malbec 2018, 
San Juan, Tulum Valley

Bodega Atamisque, Atamisque Malbec 2016, 
Valle de Uco, Mendoza

Trapiche, Pure Black Malbec 2016, 
Argentina

86,40 bodů | 266 Kč

86,20 bodů | 466 Kč

86 bodů | 905 Kč

85,60 bodů | 335 Kč

85,40 bodů | 459 Kč

85,20 bodů | 199 Kč

86,20 bodů | 1 533 Kč

86,20 bodů | 245 Kč

86 bodů | 930 Kč

85,40 bodů | 230 Kč

85,20 bodů | 598 Kč

85,20 bodů | 319 Kč

www.openwine.cz

www.vinum-bonum.cz

www.1er.cz

www.bacchus.cz

www.global-wines.cz

www.budamont .cz

www.global-wines.cz

www.global-wines.cz

www.vicom-vino.cz

www.vicom-vino.cz

www.lacaoba.cz

www.budamont .cz
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Grand tes t

Kaiken, Estate Malbec 2017, 
Mendoza

Bodegas Santa Ana, 
Classic Malbec 2018, Argentina

Vallisto, Malbec 2013, 
Valle de Cafayete, Salta

Bodega Atamisque, Serbal Malbec 2017, 
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza

Bodega Atamisque, Catalpa Malbec 2016, 
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza

Mascota Vineyards, 
OPI Malbec 2017, Argentina

Doña Paula, Estate Malbec 2016, 
Valle de Uco, Mendoza

Familia Schroeder, 
Saurus Malbec 2017, Argentina

Pascual Toso, Estate Malbec 2017, 
Mendoza

84,80 bodů | 224 Kč

84,80 bodů | 119 Kč

82,60 bodů | 432 Kč

82,60 bodů | 296 Kč

79,60 bodů | 376 Kč

84,80 bodů | 249 Kč

84 bodů | 315 Kč

82,60 bodů | 318 Kč

80,20 bodů | 294 Kč

www.global-wines.cz

www.uni tedbrands.cz

www.al i fea .cz

www.lacaoba.cz

www.lacaoba.cz

www.uni tedbrands.cz

www.1er.cz

www.openwine.cz

www.openwine.cz
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ZVOLTE SVÉHO 
OBLÍBENÉHO 

KUCHAŘE 
kuchařem roku 2018
v 5. ročníku ankety 

ZLATÝ KUCHAŘ

POSÍLEJTE
SVÉ TIPY od 15. 4. 

do 15. 5. 2019 na 
www.zlatykuchar.cz 
v kategorii „VOLBA 

VEŘEJNOSTI“

Výsledky v kategoriích: 
Zlatý kuchař, Zlatý zahraniční 

kuchař, Objev roku, 
Hvězda gastronomie – 
síň slávy, Zlatý cukrář 

a Volba veřejnosti budou 
zveřejněny 31. 5. 2019 

na www.zlatykuchar.cz 
a www.gastroahotel.cz

GENERÁLNÍ 
PARTNER 
ANKETY

PARTNEŘI

KDO SE STANE 
ZLATÝM 

KUCHAŘEM 
2018?

Více informací 
o anketě najdete na

 www.zlatykuchar.cz 
a www.gastroahotel.cz

052-61_GT Argentinsky Malbec.indd   Odd1:61 31.3.2019   14:03:09



62 |  WINE & Degustat ion

 P E R N Á  –  P E R L A   

Osídlení v okolí obce Perná, 
stejn  jako i v jiných místech 
Pálavy pat í mezi nejstarší 

na našem území. etné archeologic-
ké nálezy mapují p ítomnost obyvatel 
hluboko do prav ku. Byly zde naleze-
ny t eba hroby un tické kultury, nálezy 
popelnicových polí a také kosterní po-
z statky laténské kultury. Krom  toho 
vedla krajem pod Pálavou d ležitá 
obchodní cesta. D vodem byla viditel-
nost zdejších bílých vápencových skal 
i z velké dálky, což z nich inilo vý-
znamný orienta ní bod. Krom  výhod 
plynoucích z pr chodu obchodních 
karavan p inášela strategická poloha 
i mnoho negativ. První dochovaná pí-

Pokaždé když jedu autem od Brna směrem na Mikulov, 

ty svahy přitahují můj pohled. Mnohdy i musím na chvíli 

zastavit či odbočit z hlavní, abych se mohl dostatečně 

kochat a nedopadl jako doktor ve fi lmu Vesničko má 

středisková. Bílé skály Pálavy přímo nad vyhlášenými 

vinicemi, krásně nasluněné západní svahy a úžasná 

historie zdejších vlašáků, to všechno řadí Pernou svým 

terroir mezi nejvýznamnější vinařské obce Moravy. Pokud 

jednoho dne budeme uvažovat o klasifi kaci a výběru těch 

nejlepších vinic u nás, zde se jich několik nabízí. 

z ech a  Moravy

Výhled na Sirot í hrádek z perenských vinic
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semná zmínka o obci Perná se datuje 
do roku 1305. Tehdy zdejší území, 
p vodn  zem panské, daroval Václav 
III. Ortlibu Hendkovi. K roku 1323 
se pak váže další záznam, ve kterém 
Jakub, probošt kounického kláštera, 
slibuje, že opat í bohoslužbu v kapli 
sv. Mikuláše. V listin  vydané králem 
Janem Lucemburským je obec ozna o-
vána jako „Pergen“. To už Perná pat ila 
k mikulovskému panství.

B hem 16. století byl na míst  p vodní 
kaple sv. Mikuláše postaven farní kostel, 
který pat í mezi nejzajímav jší architek-
tonické památky Moravy. Zde je dodnes 
zachována památná kamenná k titelnice 

z první poloviny 15. století. K d ležitým 
památkám obce pat í vedle kostela také 
sousoší Nejsv t jší Trojice, umíst né 
na návsi roku 1865, a neoempírová kaš-
na z roku 1902, která sloužila jako napa-
jedlo pro kon , kte í se v Perné v hojné 
mí e chovali. K Perné pat í také samota 
zvaná „Spálenka“. Ta byla asto navšt -
vovaným místem výletník  ze širokého 
okolí. Sou asn  díky své poloze na cí-
sa ské silnici sloužila jako stanice k p e-
p ahání poštovních koní. Obyvatelstvo 
v obci bylo z v tší ásti n mecké národ-
nosti. Po druhé sv tové válce pak došlo 
k odsunu N mc  a Perná byla dosídle-
na novým obyvatelstvem, pocházejícím 
p evážn  z Valašska.

První o  ciální informace o vina ení 
na území obce pochází ze 14. století. Po-
dle lichtenštejnského urbá e z roku 1414 
se tu vinice dokonce t šily takovému roz-
kv tu, že horenská renta byla dvakrát vyš-
ší než p íjem z polí. Perenské víno z Purg-
manické hory bylo známé široko daleko. 
Roku 1946 byla v Perné založena šlechti-
telská vina ská stanice, která se postupn  
stala významným centrem vinohradského 
výzkumu. Prvním významným úsp chem 
v rámci celé republiky bylo vyšlecht ní 
odr dy „Pálava“ v roce 1979, další odr -
da „Aurelius“ byla p iznána v roce 1983. 
Celkem najdete v obci p es 250 hektar  
vinic, z nichž p evážná ást leží na západ-
ních svazích Pálavy. O Perné, respektive 

Z Á PA D N Í C H  S VA H Ů  PÁ L AV Y

Sklep vina ství Pergen
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Pálavě se v rámci historie vinařství u nás 
mluví hodně často. Zmiňované jsou pra-
staré nálezy vinohradnických nožů či 
domnělá přítomnost desáté římské legie 
na našem území. Výsadba révy římskými 
vojáky či výroba vyhlášeného vína snad 
od jakživa. Dobře se to čte či poslouchá, 
co všechno je na těchto tvrzeních pravdy 
se ale dnes či možná už ani v budoucnu 
přesně nedozvíme. To ale nic nemění 
na jedinečnosti tohoto místa a zdejších 
viničních poloh, možná jedněch z nejlep-
ších a nejvyhlášenějších na celé Moravě.

Špičkových vinic zde v Perné najdete 
opravdu vícero. Asi nejznámější je vi-
nice Železná. Je jednou z nejvýše po-
ložených na Pálavě, v nejvyšším bodu 
atakuje hranici 370 metrů nad mořem. 
Svahy jsou zde relativně mírné a jiho-
západně orientované. Půda je zde těžší, 
nezáhřevná, jílovitá, s vysokým obsa-
hem vápníku a vápenným skeletem. Po-
loha relativně málo trpí suchem, z výše 
položených prudkých svahů sem míří 
během dešťů dost vláhy, které se v mír-
nějším profi lu vinice dobře vsakují. Zde 
vysázené vinice jsou bohužel aktuálně 
velmi mladé, z menší části vysazené 
na počátku 90. let 20. století, z větší 
v posledních letech. Z vinice Železná se 
historicky dodávalo víno na dvůr císa-
řovny Marie Terezie.

Další ikonickou polohou je hned vedle 
ležící vinice Kotelná. Navazuje přímo 
na vinici Železná, jejímž je pokračo-
váním, a je zakončená tzv. Perenským 
kotlem. Vinice má stejné půdní pod-
mínky jako Železná, expozice je více 
jižní. Celá tvoří jednotný mírný svah, 
pouze její nejvýchodnější část končí 
propadlinou. Výškově se drží v rozme-
zí 300–350 metrů nad mořem. Méně 
známou, ale velmi zajímavou polohou 
je vinice Goldhammer. Tato výtečná 
poloha těsně sousedí se Železnou a Ko-
telnou, pod kterými leží. Orientace je 
především jižní, vinice jsou s větším 
sklonem než na trati Železná či Kotelná. 
Půda je zde těžká, jílovitá, s vysokým 
obsahem vápníku a také více kamenitá. 
Vína z této vinice jsou výrazně odlišná 
od předchozích vinic. Více zemitá a pa-
radoxně drsnější než z výše položených 
vinic. Cítit je větší stres vysázených vi-
nic a jejich stáří. 

I když doménou nejlepších vinic Pálavy 
je především Ryzlink vlašský, vinici Pur-
mice proslavil především Ryzlink rýnský. 
Podle starousedlíků jde o nejlepší polohu 
v Perné. Vinice jsou na terasách na jižním 
svahu s velkou svažitostí kolem 15–20 %. 
Půda je velmi dobrá, těžká, ale méně jí-
lovitá a méně kamenitá než na horních 
polohách, s vysokým obsahem vápní-

ku. Z dalších vinic stojí určitě za pozor-
nost i specifi cké polohy Levá a Pravá 
Klentnická, ležící podél silnice směrem 
do Klentnice. Jenom je nezapomeňte 
určovat cestou směrem z Perné nahoru 
do sedla. Pak opravdu leží vlevo, respek-
tive vpravo od silnice. Půdně jsou velmi 
podobné vinici Purmice, množství slunce 
a teplota jsou zde ale nižší. I proto jsou 
to mnohdy vinice, kde sběr hroznů pro-
bíhá v rámci Perné až na závěr vinobraní. 
Mimo hlavní perenský svah najdete ještě 
vinice směrem na Bavory, především vy-
hlášený Bergrus a vinice Levá Bavorská 
(známá i pod původním názvem Her-
mesdorfen). Výškově tyto vinice oscilují 
mezi 240 a 290 metry nad mořem a půd-
ně tvoří takový pálavský mix. Od výraz-
ně propustných půd plných vápencových 
úlomků po těžší jílovité až černé půdy. 
I proto se zde na rozdíl od primárních pe-
renských svahů dobře daří i aromatičtěj-
ším odrůdám, jako je Sauvignon či Char-
donnay, případně i několika osamoceným 
vinicím s modrými odrůdami typu Pinot 
Noir či Merlot.

Prvním navštíveným vinařstvím přímo 
v obci je vinařství Pavel Skrášek. Pavel je 
vinař samouk, který jako malý kluk obje-
voval u své prababičky ve stodole různá 
dobrodružství a zajímavá místa a předměty, 
mezi které patřil i starý lis na hrozny. Ten 

z  Čech a  Moravy

Vinař Marek Šurýn s rodinou
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mu tenkrát jako malému klukovi u aroval 
svým zajímavým mechanismem a p íjem-
ným klapáním klínk , jež jsou pro funkci 
lisu d ležitou sou ástí. Tenkrát ješt  Pavel 
Skrášek netušil, že práv  na tomto malém 
lisu za ne jeho vina ská kariéra. Vyu il se 
strojním mechanikem, své p vodní emes-
lo však brzy pov sil na h ebík a od roku 
1999 se pln  a s nadšením v nuje výro-
b  vína. Zakládá postupn  nové  vinice 
a v roce 2013 za ala výstavba vina ského 
domu. Jeho sou ástí je moderní techno-
logie výroby vín a také penzion. Ná zev 
penzionu „Krajní  ádek“ odráží jeho po-
lohu v klidném prost edí na okraji obce 
s krásným výhledem do vinic.  Vína sklízí 
úsp chy již n kolik let na národních výsta-
vách. Vina  Pavel Skrášek se snaží vyráb t 
mladistvá, sv ží vína. Ale aby nebyla pro-
dukce jednotvárná, každý rok vyrobí jednu 
odr du v úpln  jiné technologii. Rozloha 
vlastních vinic iní 2,5 ha, a to p evážn  
na vini ních tratích Bergrus, Levá Ba-
vorská, U Mikuláška, Zahrady a U Boží 
muky. Mottem vina ství je tvrzení „nejen 
ve ery s námi“, které odkazuje ke kráse 
vína a jeho celodennímu užití. A tím není 
myšlena pouze konzumace, ale celý život-
ní styl, klid a pohoda. 

Ve vina ství Pavel Skrášek se krom  tra-
di ní konzistentní výroby vín nebojí ani 
experimentovat. I proto najdete v nabíd-

ce také nové, netradi ní odr dy i vína 
n ím ozvláštn ná. Koketují s metodou 
battonage, zráním v dubových sudech i 
delší macerací vín na slupkách. Vina ství 
používá kombinaci tradi ních a moder-
ních metod vini  kace. Bílá vína se vy-
ráb jí z odkalených mošt  zakvašených 
ušlechtilými kvasinkami v chlazených 
tancích, ervená macerují ve vini  ká-
toru, poté n která zrají rok v d ev ných 
sudech. Sou asný objem výroby vína se 
pohybuje do 20 tisíc láhví. Ochutnat je 
mohou skupiny až 25 osob na ízených 
degustacích p i návšt v  vina ství.

Druhým navštíveným vina stvím je vi-
na ství Pergen. Pozorný tená  si jist  
vzpomene na za átek tohoto lánku, kde 
jsme p edstavili p vodní název obce Per-
ná – Pergen –, který se stal nám tem pro 
pojmenování dalšího významného vina -
ství v obci. Jeho historie není tak dlou-
há jako samotné Perné, bylo založeno 
v roce 1999 Markem Šurýnem. Vina ská 
tradice v jeho rodin  vychází z postavy 
jeho d dy, který do Perné p išel po dru-
hé sv tové válce spole n  se svou ženou 
z Kyjovska a u il p ist hovalé Valachy 
vina it na opušt ných vinicích po p -
vodních odsunutých n meckých obyva-
telích. Vina it pozd ji za al i jeho otec 
a Marek mu s bratrem už od d tství sa-
moz ejm  pomáhali ve sklep . Mamince 

Pálavské skály p i pohledu z vinice Železná

VINO MARKUZZI POŘÁDÁ  

VE STŘEDU 1 . KVĚTNA OD 12 DO 17 HODIN 

VE FRANCOUZSKÉ RESTAURACI  

ART NOUVEAU V OBECNÍM DOMĚ  

NA NÁMĚSTÍ REPUBLIK Y V PRA ZE

GALADEGUSTACI 
ITALSKÝCH VÍN

Z A OSOBNÍ ÚČ ASTI VINAŘŮ

COLTERENZIO ALTO ADIGE

CASTEL JUVAL ALTO ADIGE

NINO FR ANCO VENETO

CA’RUGATE VENETO

LIS NERIS FRIULI

TOROS FR ANCO FRIULI

LO SPARVIERE FRANCIACORTA

VILLA SPARINA PIEMONTE

M ARCHESI DI GRESY PIEMONTE

CORDERO DI MONTEZEMOLO  

PIEMONTE

CONTERNO FANTINO PIEMONTE

CONTERNO GIACOMO PIEMONTE

M AROLO PIEMONTE

BISERNO TOSC ANA

CASTELLO DI VERR AZZANO  

TOSC ANA

FONTODI TOSC ANA

MONTEVERTINE TOSC ANA

LISINI TOSC ANA

SALVIONI TOSC ANA

COLLESTEFANO MARCHE

VILLA BUCCI MARCHE

MONTEVETR ANO C AMPANIA

GIUSEPPE GABBAS SARDINIE

PALARI SICILIA

K A ŽDÉ VINAŘST VÍ PŘEDSTAVÍ 

NAVÍC JEDNO VÍNO STARŠÍHO 

V ÝZNAMNÉHO ROČNÍKU.

VSTUPNÉ 500 Kč

registrujte se prosím na vino@markuzzi.cz

www.markuzzi.cz

In
ze

rc
e
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zase chodili jako d ti pomáhat na tehdejší 
„jeze ácké vinohrady“. Po revoluci za-
al Marek Šurýn jezdit pracovat do vinic 

v Dolním Rakousku, kde ho místní vina  
postupn  více a více zau oval ve sklep-

ním emeslu a poušt l ke stále složit jším 
úkon m. V té dob  to byla neocenitelná 
škola, p edevším s pohledu poctivosti 
a tradice výroby vína, která u nás byla to-
lik zp etrhaná. 

Vina ství Pergen je ist  rodinná  rma, kde 
se bratr Petr stará o vinice,  maminka o ze-
lené práce a jarní ez s vyvazováním, tatí-
nek o traktory a stroje, bratranec se zau uje 
ve sklep  a Markova manželka p ipravuje 

Inzerce

R E S T A U R A C E

S K V L Á  O B D O V Á 
N A B Í D K A

Anežská 811/11, 110 00 Praha 1, tel. 222 317 715, po—ne 10:00—22:00, www.kalinarestaurant.cz

Kalina Anezka_wd4.indd   1 12.3.2019   15:58:07

Vina  Pavel Skrášek Degusta ní prostory vina ství Pergen
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degustace. O chod  rmy a sklepa se stará 
p ímo Marek Šurýn.  Celkem hospoda í 
na 7 hektarech vinic a vyprodukují ro n  
asi t icet tisíc láhví p edevším p ívlastko-
vých vín. Nejv tší zastoupení má v Per-
genu Ryzlink vlašský, pocházející z t ch 
nejlepších tratí Železná, Purmice, Goldha-
mer a Veltlínské zelené. Marek také hodn  
v í odr d  Aurelius. Sice se d íve nechal 
zviklat jednou místní „odbornicí“, že Au-
relius musí být vždy na cukru, ale brzy 
pochopil, že nejlepší je vždy ten suchý. 
P stují ho ve t ech vinohradech – U Mi-
kuláška, U Boží muky a ve vinici Bergrus. 
Další d ležitou odr dou je samoz ejm  
Pálava. Tu spole n  s odr dou Aurelius 
vysazoval Marek Šurýn nejen proto, že 
jsou to odr dy v Perné vyšlecht né, ale 
také z toho d vodu, že vina ství sídlí v bý-
valém šlechtitelském sklep , kde p sobil 
jako hlavní šlechtitel p ímo Josef Veverka. 
Vina ství Pergen nabízí i další vína z ji-
ných odr d, ale dle samotného vina e jde 
spíše o okrajovou produkci a do budoucna 
se více a více chce soust edit na ty zásad-
ní.  Ve výrob  používají klasické moderní 
postupy, pneumatický lis i ízené kvaše-

ní. ervená vína po prob hnutí jable no-
-mlé né fermentace dále zrají v dubových 
sudech. Vína vina ství Pergen již získala 
adu ocen ní p edevším na výstavách jako 

AWC Vienna i Weinparade Poysdorf. 
Novinkou letošního roku je  Sekt Riesling 
brut, kvašený tradi ní metodou v láhvi. 
Pro návšt vníky po ádají samoz ejm  
degustace i výlety do vinic s pohárkem 
dobrého vína. V letní sezón  je vina ství 
otev ené denn  a sou asn  nabízí i ubyto-
vání ve dvou penzionech. 

Poslední zastávkou je návšt va vina ství 
Popela, které založil v roce 1994 Stani-
slav Popela. Ten je p vodem z Perné 
a vztah k vínu získal už jako dít , kdy 
pomáhal svým rodi m s jeho výrobou 
a ve vinohrad . Myšlenku v novat se vi-
na ství a vinohradnictví m l již v mlá-
dí, kdy pro n j tato práce byla zálibou. 
Za átkem devadesátých let za al tento 
plán realizovat. Se svou ženou, která 
pochází z vedlejší obce Bavory, za ali 
postupn  vysazovat vinice a obd lávat 
již vysazené vinohrady, práv  na katas-
tru obce Perná a Bavory. P vodní výro-

ba probíhala ve vinném sklep  v míst  
bydlišt . V roce 2001 postavili moderní 
vina ský komplex p ímo v Perné. Dnes 
tato vina ská  rma obhospoda uje p es 
22 hektar  vlastních vinic v katastru 
Perná a Bavory. Vinohrady mají pr -
m rné stá í 15 let, jsou v tšinou zatrav-
n né a obd lávání p dy je d kladné 
a hospodárné. Všechny vinice jsou sou-
ástí integrované produkce a sklize  je 

výrazn  redukována na množství 1 až 
1,5 kilogramu hrozn  na hlavu révy 
vinné. Hrozny tak dosahují vysokých 
hodnot p írodní cukernatosti, které 
jsou dle  lozo  e vina ství pot ebné 
jako dobrý p edpoklad pro zrání a kva-
litu vína. Zpracování hrozn  a výroba 
vína probíhá nejmodern jšími vina -
skými postupy a technologiemi. Vina -
ství se zam uje p edevším na výrobu 
ro níkových odr dových, jakostních, 
p ívlastkových a speciálních vín typic-
kých pro tuto vina skou oblast. 

Obec Perná je v hledá ku mnohých 
milovník  vína. A a  zdejší vina ství 
nepat í mezi nejvyhlášen jší v zemi, 
mají obrovský potenciál vývoje ukrytý 
v místních jedine ných vini ních tra-
tích. Podobn  jako u jiných špi kových 
 rem z okolí, které vsadily na zdejší te-

rroir a odr du Ryzlink vlašský, využití 
zdejších unikátních podmínek je jenom 
otázkou umu samotného vina e. A my 
pak díky tomu m žeme pít ty možná 
nejlepší „vlašáky“, které tuzemské vi-
na ství nabízí, tak jak je známe z pro-
dukce vina ství Mikrosvín, Vola ík, 
Michlovský i Gala. Ti všichni, i mnozí 
další totiž vinice v Perné mají a právem 
je považují za rodinné, vina ské zlato. 
Vyrazte tedy i vy, t eba na zdejší ote-
v ené sklepy nebo jen tak na vycházku 
po místních svazích. Vezm te si s sebou 
dobrý vlašák zdejší produkce, najd te si 
tiché místo ve vinicích a kochejte se zá-
padem slunce. Tady je dob e.

Text :  Mart in  Procházka
Foto:  Mart in  Procházka,  Vina ství 
Pavel  Skrášek,  Vina ství  Pergen

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

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

Vina ství Pavel Skrášek
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z  ech a  Moravy
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První m j dotaz musí sm ovat logic-
ky na za átky vašeho vina ení. K vlast-
ním vín m jste se dostal relativn  pozd  
a z úpln  jiného businessu. Co bylo tím 
impulsem?
Pocházím z Mikulova a naše rodina se 
odpradávna v novala vina ství. Jako malý 
jsem trávil as ve vinohrad , v té dob  sa-
moz ejm  s nevelkým nadšením, a pomá-
hal p i vinobraních. Nezamýšlel jsem však 
se stát vina em na plný úvazek. Vystudo-
val jsem práva a po p sobení ve  nan ní 
skupin  PPF jsem se stal partnerem v ad-
vokátní kancelá i v Praze. Víno mne však 
bavilo stále více, a když tatínek odešel 
do d chodu a s vina stvím pomalu kon il, 
stál jsem p ed rozhodnutím, zda vina ství 
v naší rodin  skon í, i nikoliv. Pom rn  

impulzivn  jsem se tehdy ve svých ty-
iceti letech rozhodl vrátit do Mikulova 

a zde nejenže navázat na tatínkovu práci, 
ale vybudovat nové, moderní vina ství. Jít 
do vina ství naplno. Koupil jsem v roce 
2013 v Mikulov  statek na krásném míst  
pod Svatým kope kem, kde jsem v roce 
2014 opravil jednu z budov a vybudoval 
prostory pro vina ství. V roce 2014 pak 
Vina ství Fu ík v t chto prostorách vyro-
bilo první víno.

Vyráb t vlastní víno není nic jednoduché-
ho. Kdo byl pro vás v za átcích nejv tší 
pomocí?
Zásadní roli p i budování vina ství a tvor-
b  vín hraje enolog našeho vina ství Pa-
vel Svoboda. I on pochází z Mikulova, ale 

až do naší spolupráce nikdy v Mikulov  
nepracoval. Prošel si n kolika vina ství-
mi, a když jsme se náhodou v roce 2014 
potkali, zjistil jsem, že by rád v Mikulov  
pracoval, a hlavn  že má stejnou  lozo  i 
výroby vína jako já. Proto jsem ho p e-
sv d il ke spolupráci.

M l jste již od startu jasno, jakým sm -
rem se vina ství svou  lozo  í a typem vín 
vydá? Mnoho vina  se u nás dlouho hle-
dá, než jim sedne n jaký styl.
Hned na po átku jsem si ekl, že ve vi-
na ství nebudu d lat kompromisy. Z let 
strávených v advokacii jsem m l kom-
promis  už plné zuby, a tak jsem cht l d -
lat víno pouze tak, jak to cítím. Tedy vína 
vyrobená co nejjednodušeji, co nejvíce 

Když se jdete projít v Mikulově kolem Svatého kopečku, nemůžete na jeho úpatí minout 
moderní budovu Hotelu Ryzlink a Vinařství Fučík. Vinařství, které už od samého svého 

vzniku upoutalo ziskem několika významných ocenění za svá vína, zde vybudoval 
Petr Fučík. Ač původně z jiného oboru, velmi rychle se mu podařilo etablovat do skupiny 
vyhlášených a vyhledávaných mikulovských vinařství. Jaké byly začátky vinařství, jeho 

cesta k vínu i plány do budoucna mne zajímalo při našem rozhovoru.

Petr Fučík

Vina ství Fu ík najdete v jedné z nejkrásn jších ástí Mikulova a nabízí nádherné výhledy na Svatý kope ek.
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v souladu s p írodou, vína, která nebu-
dou tuctová. Nezajímá mne kvantita, ale 
kvalita. P i takové výrob  je samoz ejm  
základem zdravý a vyzrálý hrozen. Naše 
vinice se nacházejí p ímo v Mikulov , 
pouze n kolik stovek metr  od naše-
ho vina ství, což nám umož uje rychlé 
zpracování hrozn . Sb r hrozn  probíhá 
zásadn  ru n  a hrozny jsou kontinuáln  
p i sbírání sváženy do vina ství, kde jsou 
ihned zpracovány. Po šetrném zpracování 
hrozn  v mlýnkodstopkova i následuje 
macerace v ádu dn  a následné lisování. 
N která vína necháváme kvasit spontán-
n , u n kterých vín využíváme ušlechtilé 
kvasinky, které máme pro daný typ vína 
odzkoušené.

Víno dále zraje v sudech na jemných ka-
lech s jejich ob asným promícháváním, 
krom  n kolika vín, kde dáváme p ednost 
nerezovým nádobám (ale i zde jsou vína 
na kalech). Se sírou v pr b hu výroby 
vína pracujeme pouze tehdy, pokud je to 
nezbytn  nutné, a víno tak zraje praktic-
ky úpln  bez síry. Naše vína v láhvích tak 
mají v tšinou pouze okolo 60 mg/l veš-
keré síry. Takto p irozen  vyvinutá vína 
lahvujeme v tšinou až t sn  p ed dalším 
vinobraním a po lahvování je nechává-
me ješt  3–5 m síc  scelit a odpo inout 
si, než se dostanou k našim zákazník m. 
Vína jsou p ipravena tak, aby poté n ko-
lik let p irozen  zrála v láhvi do nádher-
ných rozm r .

Jaká vína vás osobn  nejvíce baví a na co 
se v produkci svého vina ství soust edíte?
Specializujeme se na ryzlinky, a  už vlašá-
ky nebo rý áky, které jsou dle mého názoru 
na Mikulovsku naprosto unikátní. Hned náš 
první Ryzlink rýnský 2014 vyhrál absolut-
ního šampiona Krále vín v eské republice 
2016 a dostali jsme se s ním do Salonu vín 

R 2015. Vlašák d láme od po átku dv ma 
zp soby. Jeden reduktivn  v nerezových 
tancích a jemných kalech, ten je nádhern  
minerální. Druhý vlašák je „sur lie“, tedy 
na sudu a kalech. Co mne na vina ství baví 
asi nejvíce, je práv  to „hraní“ si s vínem. 
D láme hodn  malých šarží okolo 500 láhví, 

kdy stejné hrozny, ze stejné vinice, zkoušíme 
r zn  zpracovávat.  Hrajeme si s délkou ma-
cerace, máme i macera ní sudy a nap íklad 
letos d láme vlašák s dvoum sí ní macerací 
na slupkách v sudu, který bude v tomto sudu 
ležet další dva roky bez jakéhokoliv zásahu. 
Kupujeme sudy od r zných výrobc  a zkou-
šíme, které sudy jsou nejvhodn jší pro naše 
pálavské hrozny.

Když jsme u t ch pálavských hrozn  – 
kde najdeme vaše vinice?
Všechny naše vinice se nacházejí v katastru 
Mikulova. Ryzlink vlašský a Chardonnay 
pochází z trat  Pod Svatým kope kem I., 
Ryzlink rýnský a Rulandské šedé z trat  
Šibeni ní vrch, Rulandské bílé a Pálava 
z trat  Mariánský kopec a letos budeme 
mít panenský Ryzlink vlašský a Sylvánské 
zelené z trat  Za Turoldem. ást t chto vi-
nic pat í rodin  enologa Pavla Svobody, 
dohromady máme okolo 7 ha vinic. Jsou to 
vinice na nejkrásn jších místech Mikulo-
va, na místech s úžasnými výhledy, a pro-
to i práce na t chto vinicích je radostn jší. 

ervené víno d láme pouze v množství jed-
né až dvou šarží ro n . Hrozny kupujeme 
z Modrých hor – Frankovku a Rulandské 
modré. Naše vinice jsou od prvopo átku 
v integrované produkci s využitím bio p í-
pravk , líbilo by se mi p ejít zcela do režimu 
bio hospoda ení. Nové vinice zakládáme 
v intenzivním sponu, v rýnsko-hesenském 
tvaru a jsou upravované na jeden plodící le-
torost.  Výnos z našich vinic se dlouhodob  
pohybuje v rozmezí  0,7–1 litru vína na je-
den ke  v kvalit  pozdního sb ru.

Sou ástí vašeho vina ství je i Hotel 
Ryzlink. M žete nám ho krátce p ed-
stavit a p ípadn  nalákat návšt vníky 

z ech a  Moravy

Sklep Vina ství Fu ík slouží nejen pro degustace, ale i pro r zné soukromé i  remní akce.

Specialitou vina ství jsou logicky vlašské ryzlinky.
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Mikulova na n jakou konkrétní zají-
mavost i zážitek, který by si nem li 
nechat ujít?
V roce 2016 jsem zahájil rekonstrukci zbylé 
ásti statku a v roce 2017 jsem otev el Ho-

tel Ryzlink. Hotel Ryzlink jsem od po átku 
plánoval jako vina ský hotel, kde víno bude 
provázet na každém kroku. Všechny poko-
je jsou pojmenovány dle jednotlivých od-
r d vinné révy. P i p íjezdu do hotelu hosty 
vítá welcome drink z našeho Chardonnay 
a na pokoji je pro hosty p ipravena zdarma 
láhev vína Vina ství Fu ík jako pozornost. 
Místo obvyklé ledni ky je pak každý pokoj 
vybaven vinotékou s dob e nachlazenými 
víny. Chloubou Hotelu Ryzlink je velký po-
zemek, na n mž budujeme vina ský nau ný 
park, kde najdete na informa ních tabulích 
p edstaveny jednotlivé odr dy vinné révy, 
a to jak odr dy klasické, tak odr dy staro-
bylé i cizokrajné. ást vina ského parku 
pak bude v nována i r zným typ m ezu 
révy a jejího vedení. Snažíme se vytvá et 
pro své hosty i zážitkové vina ské pobyty, 
jakým je nap íklad exkluzivní balí ek „Vi-
nobraní“, v jehož rámci si hosté zažijí sb r 
hrozn , prohlédnou si, jak se hrozny zpra-
covávají, jaké za ízení a technologie se pro 
výrobu vín používají, a je pro n  p ipraveno 
i n kolik speciálních degustací.

Když byste po t ch n kolika prvních le-
tech zhodnotil své rozhodnutí založit vi-
na ství, splnila se vaše o ekávání a cíle? 
Baví vás být vina em?
Základním cílem pro mne je, aby mi vina -
ství z stalo stále koní kem. Na vina ství mne 
fascinuje, jak málo je exaktní. Každý nový 
ro ník hledáte cestu k tomu nejlepšímu vínu, 
to co platilo minule už neplatí. Každý nový 
ro ník se musíte p izp sobovat m nícímu se 

po así, pokud jste minulý rok sbíral v íjnu, 
další rok sbíráte o t i týdny d íve. Tedy chci 
dále hledat cestu k nejlepšímu vínu. Proto 
nehodlám navyšovat naši sou asnou pro-
dukci okolo 50 000 láhví ro n , ale spíše ješ-
t  prohlubovat naše hraní si s vínem. Letos 
nap íklad p icházíme s  pet-natem z Char-
donnay i forti  kovanou Frankovkou, která 
zrála dva roky v kameninových amforách. 
I díky tomu v ím, že se nám da í oslovovat 
naše zákazníky a hledat cesty ke stále lepším 
vín m. Protože nás naše práce opravdu baví 
a napl uje. Tím se splnilo i moje nejv tší 
p ání, které jsem si tehdy vyty il.  

Text :  Mart in  Procházka
Foto:  Michal  Šetka a  archiv 
Vina ství  Fu ík

Sou ástí Vina ství Fu ík je i krásný vina ský hotel.
Petr Fu ík
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Zweigeltrebe je u nás poměrně populární modrá odrůda révy vinné. Je jí v současnosti 
osázeno asi 750 ha vinic, a stala se tak třetí nejpěstovanější modrou odrůdou. 

Dominuje především ve Velkopavlovické a Slovácké podoblasti. V dubnovém testu 
domácích vín jsme se rozhodli prověřit současnou nabídku vín z této odrůdy.
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Suchá červená vína 
z odrůdy Zweigeltrebe

Grand tes t
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Vinařství Fučík, Zweigeltrebe 
Exclusive 2015, pozdní sběr, 
suché, Březí, Liščí vrch

Rubínov  ervená barva s širším sv tlejším 
meniskem, velmi dobrá viskozita. V n  
je istá, ovocná, s tóny grenadíny, zralého 
erveného rybízu a šípkového aje. Chu  je 
istá, st edn  plná, harmonická, s pikantní 

t íslovinou a dobrou kyselinou. St edn  
dlouhý záv r.

GOLD

Zweigeltrebe je st edn  pozdní odr da révy vinné, 
kterou v roce 1922 vyšlechtil Fritz Zweigelt, bý-
valý editel vina ské školy a vina ského ústavu 

v rakouském Klosterneuburgu k ížením odr d Svato-
vav inecké a Frankovka. O její rozší ení v Rakousku se 
pozd ji zasloužil legendární vina  Dr. Lenz Moser a nyní 
je nejrozší en jší modrou odr dou v Rakousku. P ede-
vším na moravské vinice se odr da Zweigeltrebe za ala 
dostávat ve druhé polovin  60. let minulého století. V e-
chách je odr da Zweigeltrebe vysázena také, avšak pouze 
na 17 ha celkem v obou eských vina ských podoblastech.  
V roce 1980 byla odr da Zweigeltrebe zapsána do Státní 

odr dové knihy eské republiky, od téhož data je zapsána 
také v Listin  registrovaných odr d na Slovensku. 

Vlastnosti vín Zweigeltrebe velmi závisí na redukci hroz-
n  na ke i i dobrém zvládnutí následného zpracování 
hrozn  ve sklep .  I když náš test potvrdil, že se v našich 
podmínkách dají z této odr dy vyrobit zajímavá a p íjem-
n  pitelná vína, mnoho vina  potenciál této odr dy zatím 
bohužel využívá spíše pr m rným zp sobem. 

Text  a  foto:  Michal  Šetka

200191919 2021

84,67 
bodůMasové lasagne

cena 249 Kč 
www.vinarstvi-fucik.cz

2019–2022 2019–2020

Vinařství Kněží Hora, Zweigeltrebe 
barrique 2015, výběr z hroznů, 
suché, Strážnice, Horní hory

Sv tle ervená barva s mírným cihlovým 
okrajem, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
intenzivn jší, s nádechem spáleného d eva, 
sušeného ovoce a pražených o ech . Chu  je 
st edn  plná, s výrazn jší kyselinou, drobným 
erveným ovocem a praženými kakaovými 

boby. Delší záv r.

Vinařství Maláník-Osička, 
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr, 
suché, Mikulčice

Švestkov  ervená barva s širším sv tlejším 
meniskem, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, s nádechem švestek, vlašských o ech  

a kaštan . Chu  je st edn  plná, s vyšší kyse-
linou, p ipomínající granátové jablko, ervené 
peckoviny a ervený rybíz. Delší záv r.

Telecí kýta 
s hráškovým pyré

cena 328 Kč 
www.vinarstviknezihora.cz

Uzená žebra 
s bramborovým pyré

cena 199 Kč 
www.vinarstvimalanik.cz200191919 2022 200191919 2020

84,33 
bodů

84 
bodů

BRONZESILVER
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Suchá červená vína z odrůdy Zweigeltrebe

Zleva: Jakub Král – sommelier (Bourgogne Wines), David Král – 

vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier 

(BOHEMIA SEKT), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier 

R, držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, 

semi  nalista Mistrovství Evropy sommelier  2017 (Wine&Degu bar), 

Richard Süss – obchodní editel (BACCHUS Vins & Champagnes), 

Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier

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 
Vinograf

Senovážné nám. 978/23, Praha 1, 
Tel.: +420 214 214 681

www.vinograf.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

DDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

Grand tes t
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2019–2021

2019–2021

2019–2020

2019–2020

2019–2021

Vinařství Vít Sedláček, 
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr, 
suché

Rubínov  ervená barva s širším sv tlejším 
meniskem. V n  je st edn  intenzivní, s p í-
jemnými tóny sko ice, okolády a d eva. Chu  
je st edn  plná, ovocná, s delikátními tóny 
višní a erveného rybízu. Delší, ko enitý záv r 
s dobrou kyselinou.

Rodinné vinařství Sedlák, 
Zweigeltrebe 2016, pozdní sběr, 
suché, Velké Bílovice, Dlouhá hora

Tmav  erveno  alová barva s širším sv tlej-
ším meniskem, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, st edn  intenzivní, s nádechem drobného 
erveného ovoce, zejména erveného rybízu. 

Chu  je pikantní, ko enitá, s nádechem erve-
ného rybízu a h ebí ku. Delší záv r.

Vinařství Kněží Hora, Zweigeltrebe 
barrique 2013, výběr z hroznů, 
suché, Strážnice, Horní hory

Rubínov  ervená barva s cihlovými odlesky 
a širším sv tlejším meniskem, st ední viskozi-
ta. V n  p ipomíná nakládané t ešn , griotku 
a badyán. Chu  je st edn  plná, s vyšší bohatou 
kyselinou, p ipomínající granátové jablko 
a višn . St edn  dlouhý záv r.

Vinařství Žerotín, Zweigeltrebe 
2017, pozdní sběr, suché, Sobůlky, 
Staré hory

Tmav  ervená barva s širším sv tlejším 
meniskem, dobrá viskozita. V n  je istá, s ná-
dechem malin, ostružin a erných t ešní. Chu  
je opulentn jší, nasládlá, p ipomínající t ešn  
a zralé bobulové ovoce. St edn  dlouhý záv r.

Vinařství U Kapličky, Víno Dalibor, 
Zweigeltrebe 2017, pozdní sběr, 
suché, Zaječí, U Kapličky

Temn  granátov  zbarvené víno s úzkým 
sv tlejším meniskem a vynikající viskozita. 
V n  je istá, ko enitá, s nádechem bobkového 
listu, sko ice a spáleného d eva. Chu  je lehce 
svíravá díky vyššímu obsahu taninu s pikant-
ním naho klým tónem spálené chlebové k rky. 
St edn  dlouhý záv r.

Pe ený krocan 
s kaštanovou nádivkou

cena 228 Kč 
www.vinosedlacek.cz

Pe ená husa se 
sladkým erveným 
zelím a lokšemi

cena 210 Kč 
www.vinarstvisedlak.cz

Slepice na paprice 
s t stovinami 

cena 328 Kč 
www.vinarstviknezihora.cz

Kachní prsa s houbami 
shitake

cena 160 Kč 
www.vinarstvi-zerotin.cz

Dušené hov zí maso 
s bramborem 

cena 299 Kč 
www.vinarstviukaplicky.cz

200191919 2021

200191919 2021

200191919 2020

200191919 2020

200191919 2021

81,17 
bodů

81,67 
bodů

82,17 
bodů

81,33 
bodů

82 
bodů

cena 180 Kč 
www.vinarstvi-minarik.cz

cena 240 Kč 
www.spielberg.cz

Rodinné Vinařství Minařík, 
Zweigeltrebe 2015, moravské 
zemské víno, suché, Rakvice, 
Kozí horky

Spielberg, Zweigeltrebe 2017, 
pozdní sběr, suché, Žarošice, 
Oulehle

80,17 
bodů

79,83 
bodů
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GOLD SILVER BRONZE

Medaile nejsou ud lovány všem ví-
n 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 nejlepším po-
m rem kvality a ceny. Tyto medai-

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

jedno z nejlepších vín v dané kate-
gorii, které si na našem trhu m žete 
koupit. Orientujte se p i nákupu vína 
podle medailí asopisu WINE & De-
gustation a vyzkoušejte vít zná vína, 
která ocenily komise nejv tších od-
borník  v R. 

WINE & Degustation uděluje 
medaile vítězným vínům

Grand tes t

cena 190 Kč 
www.vinarstvimalanik.cz

cena 165 Kč 
www.spalek.bio

cena 130 Kč 
www.vinarstvi-minarik.cz

cena 206 Kč 
www.vinof.cz

cena 130 Kč 
www.vinarstvi-minarik.cz

cena 180 Kč 
www.vinnesklepy.cz

cena 249 Kč 
www.vinarstviukaplicky.cz

Vinařství Maláník-Osička, 
Zweigeltrebe 2016, pozdní sběr, 
suché, Mikulčice

Vinařství Špalek, Zweigeltrebe 
2017, jakostní víno, suché, 
Kraví hora

Rodinné Vinařství Minařík, 
Zweigeltrebe 2017, moravské 
zemské víno, suché, Rakvice, 
Kozí horky

Chowaniec & Krajčírovič, 
Zweigeltrebe 2016 CHOP, 
neskorý zber, suché, Svätý Jur, Setz

Rodinné Vinařství Minařík, 
Zweigeltrebe 2016, moravské 
zemské víno, suché, Rakvice, 
Kozí horky

Ludwig, Culinary Collection, 
Zweigeltrebe 2015, výběr z hroznů, 
suché, Novosedly, Stará hora

Vinařství U Kapličky, Víno Dalibor, 
Zweigeltrebe 2016, pozdní sběr, 
suché, Zaječí, U Kapličky

79,33 
bodů

79 
bodů

78,33 
bodů

77,67 
bodů

79,33 
bodů

78,68 
bodů

78,33 
bodů
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Víno v srdci Evropy

5. ročník mezinárodního 
veletrhu vína 
pro profesionály 
a odbornou veřejnost

www.wineprague.com      

9

28. – 30. 5. 2019
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY
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Špan lsko zahrnuje 17 autonomních ob-
lastí, jako Galicie, Asturie, Kantabrie, 
Castilla y León, Baskicko, La Rioja, Na-

varra, Aragonie, Katalánsko, Valencie, Murcie, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalusie, 
Madrid, Baleárské a Kanárské ostrovy. V rám-
ci t chto autonomních spole enství najdeme 
denominace, vina ské oblasti s ozna ením p -
vodu. Pouze v Asturii a Kantabrii není žádná 
denominace, jen vina ské oblasti s ozna ením 
Vino de la Tierra. Ve Špan lsku je aktuáln  
70 denominací, z toho dv  D.O.Ca (Rioja a Pri-
orat), dále 8 oblastí s ozna ením Vinos de Cali-
dad a 18 vina ství s ozna ením Vinos de Pago. 
Na následujících ádcích vybereme a p edstaví-
me ty nejd ležit jší denominace ve Špan lsku.

Rioja D.O.Ca
Rioja byla první vina skou oblastí ve Špa-
n lsku s ozna ením D.O., které získala 
v roce 1925, v roce 1991 jí byla ud lena 
vyšší kategorie D.O.Ca. Z historického 
hlediska je nejd ležit jší vina skou oblastí 
ve Špan lsku. Název dostala podle eky 

Oja a je tvo ena sedmi údolími. Rozd lu-
je se na t i podoblasti – Rioja Alta, Rioja 
Baja a Rioja Alavesa. Maximální teploty 
v lét  38 °C, minimální teploty v zim  
-4 °C. Pr m rné ro ní srážky 400 mm 
a 2 800 slune ních hodin ro n . 

Plocha vinic: 63 137 ha ležících v nadmo ské 
výšce 350–650 m. 
Složení p dy: vápenitojílovité, naplaveniny
P stované bílé odr dy: Viura, Malvasía, Gar-
nacha Blanca, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Verdejo, Maturana Blanca, Tempranillo Blan-
co, Torrontés
P stované modré odr dy: Tempranillo, Gra-
ciano, Garnacha, Mazuelo, Maturana Tinta
Nejd ležit jší odr dou je Tempranillo
Kategorie vín podle zrání v dubových sudech:
Cosecha, Crianza, Reserva, Gran Reserva
Maximální produkce z hektaru: 9 000 kg/ha 
pro bílá vína, 6 500 kg/ha pro ervená vína
Vyráb ná vína: ervená, bílá, r žová, šumivá
Rioja pat í mezi p t nejznám jších a nejpres-
tižn jších vina ských oblastí na sv t .

Priorat D.O.Ca
Je druhou vina skou oblastí Špan lska, 
které bylo ud leno D.O.Ca, a to v roce 
2001. Je situována v provincii Tarrago-
na v Katalánsku. Vinice jsou umíst ny 
ve svažitém terénu na terasovitých po-
zemcích, kde vinná réva vytvá í hluboký 
ko enný systém, aby našla vodu a živi-
ny. Maximální teploty v lét  40 °C, mi-
nimální teploty v zim  -3 °C. Pr m rné 
ro ní srážky 500 mm a 2 600 slune ních 
hodin ro n . 

Plocha vinic: 1916 ha ležících v nadmo ské 
výšce 200–650 m. 
Složení p dy: llicorella, b idlice, kámen, s vy-
sokým obsahem minerálních látek
P stované bílé odr dy: Garnacha Blanca, Ma-
cabeo, Pedro Ximénez, Chenin Blanc, Mosca-
tel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo, 
Pansal, Picapoll Blanco a Viogner
P stované modré odr dy: Garnacha Tinta, 
Cariñena, Garnacha Peluda, Tempranillo, Pi-
capoll Negre, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Pinot Noir, Syrah a Merlot

Španělsko patří k nejdůležitějším vinařským zemím na světě. Historie pěstování 
révy vinné sahá až do roku 1110 př. n. l., kdy první vinice vysadili Féničané poblíž 
města Cadiz. V současné době má Španělsko 953 607 hektarů vinic, což je největší 

plocha vinic na světě, ale ve výrobě je až na třetím místě za Francií a Itálií. 

78 |  WINE & Degustat ion

Nejdůležitější denominace Španělska

advertor ia l

© ICEX - Vinice Bodega Campo Viejo, Logroño, La Rioja
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Maximální produkce z hektaru: 6 000 kg/ha 
pro ervená vína, 8 000 kg/ha pro bílá vína
Vyráb ná vína: ervená, bílá, r žová, sladká
Tradice výroby v této oblasti trvá více než 
800 let, vína mají velký potenciál a pat í k nej-
dražším ve Špan lsku.

Navarra D.O.
Leží v zelené krajin  ohrani ené na severu 
Pyrenejemi a na jihu ekou Ebro. Podnebí 
je na severu atlantické, vlhké a chladné, 
v povodí eky Ebro pak kontinentální, vel-
mi teplé a suché. P dní rozdíly jsou zna -
né, a proto bylo vytvo eno p t podoblastí. 
Maximální teploty v lét  34 °C, minimální 
teploty v zim  -4 °C. Pr m rné ro ní sráž-
ky 500 mm a 2 700 slune ních hodin ro n . 

Plocha vinic: 11 025 ha ležících v nadmo ské 
výšce 400 m
Složení p dy: vápenité, št rkovité, úrodné 
a v podoblasti Ribera Baja pís ité
 P stované bílé odr dy: Viura, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Malvasía, Garnacha Blanca 
a Moscatel de Grano Menudo
P stované modré odr dy: Tempranillo, Gar-
nacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pi-
not Noir, Graciano a Mazuelo
Kategorie vín podle zrání v dubových sudech: 
Cosecha, Crianza, Reserva, Gran Reserva
Produkce z hektaru: 8 000 kg/ha 
Vyráb ná vína: ervená, bílá, r žová, sladká, 
šumivá
Navarra je typický region pro výrobu r žových 
vín ve Špan lsku.

Ribera del Duero D.O.
Leží v srdci autonomní oblasti Castilla y 
León na obou b ezích eky Duero v pro-
vinciích Burgos, Valladolid, Segovia a So-
ria. Klima je zde kontinentální, s lehkým 
vlivem Atlantiku. Maximální teploty v lét  
42 °C, minimální teploty v zim  -20 °C. 
Pr m rné ro ní srážky 460 mm a 2 400 slu-
ne ních hodin ro n . Oblast je známá svý-
mi komplexními ervenými víny, která jsou 
výsledkem kombinace terroiru, mikrokli-
matu a p vodní odr dy Tempranillo, které 
se zde íká Tinto Fino nebo Tinta del País. 
Denominace byla ud lena v roce 1982.

Plocha vinic: 22 040 ha ležících v nadmo ské 
výšce 750–1 000 m
Složení p dy: 32 r zných typ  p dy, na výcho-
d  aluviální s pískem, jílem a vysokým obsahem 
vápence, na severu ve vyšších polohách je k ída
P stované bílé odr dy: Albillo
P stované modré odr dy: Tempranillo (Tin-

to Fino nebo Tinta del País), Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot, Malbec a Garnacha
Kategorie vín podle zrání v dubových sudech: 
Cosecha, Crianza, Reserva, Gran Reserva
Produkce z hektaru: 7 000 kg/ha 
Vyráb ná vína: ervená, r žová, bílá (mimo 
denominaci jako Vino de la Tierra)
Ribera del Duero poskytuje excelentní, plná, 
kulatá a elegantní ervená vína.

Rías Baixas D.O.
Leží v jižní ásti západního pob eží Ga-
licie v severozápadní ásti Pyrenejského 
poloostrova, hrani í s Atlantským oceá-
nem. Podnebí je oceánské, s mírnými tep-
lotami, výrazným vlivem mo e, vysokými 
srážkami a vysokou vzdušnou vlhkostí. 
Maximální teploty v lét  25 °C, minimální 
teploty v zim  6 °C. Pr m rné ro ní srážky 
1 700 mm a 2 400 slune ních hodin ro n . 

Plocha vinic: 4 077 ha ležících v nadmo ské 
výšce 0–300 m
Složení p dy: pís itá se žulovým podložím
P stované bílé odr dy: Albariño, Loureira Blan-
ca, Treixadura, Caiño Blanco, Torrontés, Godello
P stované modré odr dy: Caiño Tinto, Espa-
deiro, Loureira Tinta, Sousón, Castañal, Men-
cía, Brancellao
Produkce z hektaru: 8 000–12 000 kg/ha pro 
bílá vína, 7 000 kg/ha pro ervená vína
Vyráb ná vína: p evažují bílá (95 %)
Úsp ch bílých vín z Rías Baixas, p edevším 
z odr dy  Albariño, nastal od roku 1988, kdy 
oblast získala status D.O. 

Rueda D.O.
Leží na ece Duero mezi m sty Salamanca, 
Valladolid a Ávila. Je nejstarší denomina-
cí v autonomním spole enství Castilla y 
León, status byl ud len v roce 1980. Klima 
je zde kontinentální.

Plocha vinic: 13 074 ha ležících v nadmo ské 
výšce 700–800 m
Složení p dy: chudá na organické látky, št rk, 
s dobrou propustností
P stované bílé odr dy: Verdejo, Sauvignon 
Blanc, Viura, Palomino Fino
P stované modré odr dy: Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon, Marlot Garnacha
Produkce z hektaru: 12 000 kg/ha Albariño, 
11 000 kg/ha  Caiño Tinto, 12 500 kg/ha ostatní
Vyráb ná vína: p evažují bílá, ervená ne-
jsou d ležitá
Rueda je slavná pro svá bílá vína z odr dy Ver-
dejo, která jsou jisk ivá, s tóny kv tin a ovoce.

Murcie
Autonomní oblast Murcie na jihu Špa-
n lska zahrnuje t i denominace Bullas, 
Jumilla a Yecla. Murcie byla d íve známá 
svými t žkými víny, ale v poslední dob  
za ali místní výrobci produkovat i ele-
gantní vína v moderním stylu p edevším 
z odr dy Monastrell, která je zde domi-
nantní. Podnebí je zde pod vlivem kon-
tinentu i St edomo í. Maximální teploty 
v lét  42 °C, minimální teploty v zim  
-6 °C. Pr m rné ro ní srážky 300 mm 
a 3 400 slune ních hodin ro n . 

Plocha vinic 29 851 ha ležících v nadmo ské 
výšce 400–900 m
Složení p dy hn dozemní a vápenité
P stované bílé odr dy Macabeo, Airén, 
Merseguera, Malvasía Chardonnay, Moscatel 
de Grano Menudo, Sauvignon Blanc, Verdejo
P stované modré odr dy Monastrell, Tempra-
nillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Gar-
nacha Tinta, Garnacha Tintorera, Petit Verdot
Produkce z hektaru: 4 000–7 000 kg/ha pro 
ervená vína, 4 500–9 000 kg/ha  pro bílá vína

Vyráb ná vína: p evažují ervená, dále se vy-
ráb jí bílá a sladká

ervená vína jsou typická svojí plností, kom-
plexností, ko enitostí a ovocností.

Cava D.O.
Cava je šumivé víno, které se vyrábí tradi ní 
metodou druhotného kvašení v láhvi. Více 
než 90 % Cavy se vyrábí v Katalánsku, a to 
p edevším v provincii Barcelona  v Sant 
Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès. 
V malé mí e se Cava vyrábí i v dalších 
regionech, jako je Rioja, Utiel Requena, 
Valencia, Extremadura, Campo de Borja, 
Carineña, Navarra. Druhy Cavy podle zrání 
jsou Joven, Reserva, Gran Reserva a podle 
obsahu cukru Brut Nature, Extra Brut, Brut, 
Extra Seco, Seco, Semi-Seco a Dulce. 

Plocha vinic: 33 591 ha ležících v nadmo ské 
výšce 100–800 m
Složení p dy: r zné podle regionu
 P stované bílé odr dy: Macabeo, Xa-
rel-lo, Parellada, Chardonnay, Subira
 P stované modré odr dy: Garnacha, 
Monastrell, Pinot Noir, Trepat
Produkce z hektaru: 12 000 kg/ha
Vyráb ná vína: šumivá
Cava je druhé nejprodávan jší šumivé víno 
na sv t  vyráb né klasickou metodou.

Text :  Dominik Sokol
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Vína z typických odrůd 
České republiky

Ryzlink rýnský

82 |  WINE & Degustat ion

Milí čtenáři, v tomto roce jsme si pro vás připravili seriál o typických 
a nejvýznamnějších odrůdách České republiky. V každém díle se budeme 

věnovat vždy jedné bílé a jedné modré odrůdě, a to z pohledu jejich 
historie, pěstování a rozšíření u nás. Zaměříme se i na vína vyráběná z těchto 

odrůd, jejich aromatické a chuťové vlastnosti a věnovat se budeme i klasickým 
gastronomickým kombinacím, včetně konkrétního doporučeného snoubení. 

V posledním díle shrneme i všechny odrůdy vyšlechtěné na našem území, a tak se 
dostane i na Muškát moravský, Pálavu, André, Cabernet Moravia, Neronet a další 

autochtonní odrůdy ČR. Z Průvodce nejlepšími víny České republiky 
či nedávných Grand testů vám pak představíme nejvýše hodnocená vína.

Historie a p vod
Odr da Ryzlink rýnský pat í mezi nejušlechtilejší bílé od-
r dy. Tento kultivar pochází z oblasti dnešního N mecka, 
z údolí eky Rhein (Rýn), a nejpravd podobn jší místo p -
vodu je Rheingau. Písemné zmínky o této odr d  zazname-
nal již roku 1435 sklepmistr Schloss Katzenelnbogen, Klaus 
Klein  sch. Stá í této odr dy m že však sahat ješt  mnohem 
dál do historie. Existuje pravd podobnost, že tato odr da 
existovala již v antických dobách. O podobné odr d  z Rýna 

se zmi uje Plinius Secundus major (Plinius Starší *23 – †79) 
v díle Historia naturalis. Ve své práci Geschichte des Wein-
baus tuto hypotézu uvádí i Friedrich von Bassermann-Jordan 
(*1872 – †1959). Další prameny uvádí i možnost, že odr du 
Riesling nechal v 9. století vysadit král Ludwig II. (Ludwig 
der Deutsche – Ludvík N mecký *806 – †876). Na naše úze-
mí se Ryzlink rýnský dostal velmi pravd podobn  za vlády 
Karla IV. (*1316 – †1378), ale o v tší rozší ení se zasloužili 
v 17. století mniši z ádu benediktýn . 

Název Riesling se odvozuje od n kolika význam . N mecké 
„Verrieseln“ – sprchávání, „reißender Säure“ – škrábající ky-
seliny, „edles Reis“ – vzácná rýže, „Rusling“ – tmavé d evo 
(russ = mour, saze). Uvažuje se i o možnosti p íbuzenského 
vztahu s bílou odr dou Räuschling nebo o starém názvu vini -
ní trat  Ritzling, která byla v Rakousku v oblasti Wachau. Slo-
vo  riesling poprvé použil Hieronymus Bock (*1498 – †1554) 
v roce 1552 ve své knize Kreuterbuch. Riesling je s nejv tší 
pravd podobností k íženec odr dy Gouais Blanc (Heunis-
ch bílý) X Savagnin (Traminer), pop ípad  n které divoce 
rostoucí odr dy Vitis vinifera var. Sylvestris. Dnes existuje 
p es 60 klon  Ryzlinku.V sou asné dob  se odr da Riesling 
p stuje ve sv t  na ploše p es 50 060 ha a nejlépe se jí da í 
na p dách, kde je b idlice, písek i naplaveniny.

Rozší ení v R

Ryzlink rýnský je naší t etí nejp stovan jší odr dou. 
Celková osázená plocha je 1 313 hektar . Pom rn  dobré 
zastoupení má tato odr da i v echách, ale v tší poddíl 

nejvýznamn jší  odr dy R 

MMMM
aaaaaaa  nnnnnnneeeee
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Historie a p vod

Zweigeltrebe pochází z Rakouska, kde ji roku 1922 vyšlech-
til Friedrich „Fritz“ Zweigelt (*1888 – †1964), editel Höhere 
Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau. 
Její p vodní název byl až do roku 1975 Rotburger, teprve 
poté byla p ejmenována podle svého tv rce na Zweigelt. Pro 
šlecht ní byly použity odr dy Sankt Laurent X Blaufrän-
kisch (Svatovav inecké X Frankovka). O rozší ení této 
odr dy se významn  zasadil legendární rakouský enolog 
a vina  Lenz Moser. Díky zatím nevyjasn né roli, kterou 
m l Friedrich Zweigelt p i spolupráci s NSDAP a gestapem, 

je na Morav . Slovácká podoblast 425 ha, Mikulovská 
podoblast 378 ha, Znojemská podoblast 366 ha, Velko-
pavlovická podoblast 167 ha, M lnická podoblast 46 ha, 
Litom ická podoblast 31 ha. Ryzlink rýnský je velmi po-
pulární odr dou pro VOC. Je uznaný pro VOC Znojmo, 
VOC Mikulov, VOC Blatnice, VOC Valtice, VOC M lník, 
VOC Slovácko, VOC Hustope sko, VOC Bzenec.

Vini  kace

Ryzlink rýnský je vhodná odr da pro výrobu tichých bílých 
suchých, polosuchých, polosladkých i sladkých vín, ale vel-
mi dob e se hodí i na výrobu šumivých vín. Zrání v sudech 
typu barrique se p íliš nepoužívá. Odr dový charakter nejlé-
pe vynikne u vín vyrobených v inertních nádobách. N která 
vina ství však používají Ryzlink rýnský pro p írodní vína, 
nebo dokonce pro vína Kvevri. Sv ží v n  i chu  vín z odr dy 
Ryzlink rýnský jsou nejintenzivn jší u mladých vín, ale velmi 
zajímavý je vývoj aromatických látek i u vín archivních. Zrá-
ní v láhvi m že být u suchých vín z odr dy Ryzlink rýnský 
až deset let a vína sladká bez problém  zrají i n kolik dekád.

Senzorické vlastnosti

Tradi n  by m lo být víno iré, pr zra né a barva bývá 
sv tlá, zelenkav  zlatá s citrónovými odlesky. U sladších 
a zralejších vín se projevují tmavší odstíny a náznak medu i 
jantaru. Mladé suché víno p ipomíná ve v ni limetku, zele-
né jablko, meru ku i mineralitu. Vína se zbytkovým cuk-
rem mohou mít tóny banán , ananasu, maracuji nebo medu. 
Zralejší vína pak mohou von t po grapefruitu, pomelu, 
pomeran ovém kv tu i bergamotu. Archivní vína mohou 
p ipomínat terciární tóny zelených oliv, petroleje, oceli nebo 
pazourku. Typická chu  obsahuje sv ží, bohaté kyseliny 
a minerální tóny. Modern  vyrobená vína mohou mít stopu 
perlení – CO2 –, které zvyšuje pocit sv žesti a živosti vína. 

Gastronomie

Ryzlink rýnský je ideální partner mnoha pokrm , ale leh-
í typy mohou být i ideální spole enské víno. Snoubení vín 

z odr dy Ryzlink rýnský je vhodné s dravými rybami, dr -
beží nebo tvrdými sýry. Vína se zbytkovým cukrem se velmi 
dob e snoubí se zrajícími sýry, dezerty a sladká vína jsou fan-
tastická se sýry s ušlechtilou modrou plísní. Nezapomenutelná 
je pro mne kombinace 2015 Znovín Znojmo Ryzlink rýnský, 
ledové víno se sýrem Roquefort. Skv lým tipem na snoubení 
bude Domaine Eisgrub vinné sklepy Lednice, Ryzlink rýn-
ský, Kvevri 2016, moravské zemské víno, suché, Popice, Son-
berk s kr tím fricassée se smržovou omá kou.

Zweigeltrebe
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nejvýznamn jší  odr dy R 

Ivo Dvo ák  
Ivo Dvo ák je viceprezidentem Asociace somme-
lier  R, jedenáctinásobným vít zem sommelier-
ských sout ží v R a vít zem Mistrovství sv ta 
Habanosommelier Havana. Soudní znalec v oboru 
víno a ostatní alkoholické nápoje. P sobí jako lek-
tor vzd lávacího programu Asociace sommelier  

R „CERTIFIKÁT SOMMELIERA“ a hlavní lek-
tor kurz  Vina ského institutu. Absolvoval WSET 
London Advanced, je držitelem degusta ních zkou-
šek ZPI a mezinárodního degusta ního osv d ení 
OIV. Publikoval p es 300 odborných lánk  a je 
spoluautorem knih „Hledání pravdy o vín “ a „So-
mmelierství“. Od roku 2009 pravideln  spolupracu-
je s asopisem WINE & Degustation.

se v lo ském roce ozvali aktivisté s výzvou k p ejmenování 
této odr dy na Blauer Montag. Synonymum pro Zweigel-
trebe se u nás nepoužívá, ale mimo území R se lze lokáln  
setkat s p vodním názvem Rotburger.

Rozší ení v R

Zweigeltrebe je naše t etí nejp stovan jší modrá od-
r da a zabírá v našich vinicích bezmála 750 hekta-
r . Výrazná p evaha této odr dy je na Morav  – Vel-
kopavlovická podoblast 241 ha, Slovácká podoblast 
226 ha, Mikulovská podoblast 162 ha, Znojemská 
podoblast 103 ha. V echách je pouze malý podíl cel-
kové plochy – Litom ická podoblast 10 ha, M lnická 
podoblast 7 ha. Zweigeltrebe není zatím uznaná odr -
da pro žádné VOC. 

Vini  kace

Zweigeltrebe je možné použít na výrobu r žových tichých 
i šumivých vín, ale velmi vhodná je tato odr da pro výro-
bu suchých ervených vín, která mohou zrát v sudu. Pro 
pln jší typy, zejména z teplejších poloh, se mohou použít 
i sudy typu barrique. Zweigeltrebe dokáže velmi dob e 
zrát a vrchol kvality je v tšinou po t ech až p ti letech, ale 
víno se m že vyvíjet i více než deset let. 

Senzorické vlastnosti

Barva mladých vín m že být tmav  granátov  ervená 
s inkoustovými odlesky. Zralejší vína však mohou mít 
i sv tlejší meniskus s cihlov  ervenou barvou. V n  
mladého erveného nebo r žového vína m že p ipo-
mínat granátové jablko, jostu, nektarinky nebo tmavé 
t ešn . Zralejší víno p echází do tón  švestky, bor vky, 
ostružiny i povidla. Zrání v sudu p ináší aromatické 
tóny sko ice, okolády, ušlechtilých uzenin nebo sudu. 
Vyzrálé víno m že získat tóny h ebí ku, houby, k že i 
léko ice. Chu  bývá bohatá, ovocná, pln jší, s bohatým 
taninem a ko enitostí.

Gastronomie

Šumivá vína z odr dy Zweigeltrebe jsou vhodná k p ed-
krm m z uzených ryb i uzenin. R žové Zweigeltrebe 
budeme podávat k p írodním úpravám telecího masa i 
dr beže. ervená pln jší vína Zweigeltrebe m žeme 
využít i ke steak m z hov zího masa, k vep ové kýt  
nebo drobné a pernaté zv in . Velmi zajímavé je snou-
bení vína Zweigeltrebe barrique 2008, Hana Mádlová, 
pozdní sb r, suché, Velké Bílovice, Široká hora s vep-
ovou panenkou pln nou sušenými švestkami s bylin-

kovými brambory.

Text :  Ivo Dvo ák
Kresby:  © Národní  vina ské centrum o.p.s . 
Autor  kreseb:  © Ji í  Grbav ic
Foto:  Michal  Šetka
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Inzerce

Představujeme vynikající vína z odrůd Müller Thurgau a Frankovka
z Průvodce nejlepšími víny České republiky a nedávných Grand testů:

GURDAU VINAŘSTVÍ
Riesling 2016, moravské zemské 
víno, suché, Kurdějov  
Zá iv  žlutá barva s odlesky lešt né mosazi, 
vysoká viskozita. V n  je sv ží, limetková, 
s nádechem zelených jablek a kiwi. Chu  je 
minerální, š avnatá, s velmi dobrou ovocnou 
kyselinou, která z stává velmi dlouho na pat e. 
Dlouhý záv r. 

MILAN SŮKAL
Ryzlink rýnský Terroir 2017,
pozdní sběr, suché, Lužice, Na Stráni  
Zá ivá sv tle zlatá barva s citrónovými odlesky, 
vynikající viskozita. istá intenzivn jší v n  drob-
ného žlutého ovoce, citrus  a erstvého ananasu. 
Chu  je istá, š avnatá, s velmi dobrou kyselinou, 
p ipomínající limetky, zelená jablka a ananas. 
Dlouhý záv r.

HANA MÁDLOVÁ
Zweigeltrebe barrique 2008, 
pozdní sběr, suché, Velké Bílovice, 
Široká hora    
Tmav  ervená barva s purpurovými odlesky, vyso-
ká viskozita. V n  je istá, intenzivní, s p íjemným 
ko enitým tónem sko ice a vanilky a ovocnými 
podtóny lesního ovoce. Chu  je pln jší, dob e struk-
turovaná, s vyzrálým taninem a ovocnou tóninou 
zralého lesního ovoce. Dlouhý záv r.  

RODINNÉ VINAŘSTVÍ 
SEDLÁK
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr,
suché, Velké Bílovice, Nová hora   
Granátov  ervená barva s rubínovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, s p íjemnými 
kou ovými tóny a ovocným podtónem brusinek 
a malin. Chu  je pln jší, s dobrou t íslovinou 
a ovocnými tóny drobného bobulovitého ovoce. 
Delší, ko enitý záv r.

www.gurdauvinarstvi.cz

www.bonuseventus.cz

www.malyvinar.com

www.vinarstvisedlak.cz
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V žádné další vina ské oblasti N mecka se na tak ma-
lém území nesetkáte s tak pestrou sm sicí p d a mi-
kroklimat jako práv  v Nahe. A není to tak dávno, 

kdy byla tato oblast vinic kolem eky Nahe popisována jako 
pon kud rozporuplná a s nedostatkem vlastního výrazu. Na-
konec do n meckého vina ského zákona se dostala až v roce 
1971. Na druhou stranu se v Nahe setkáte nejen s nejstar-
šími doklady n mecké vina ské historie, ale i s výjime n  
pestrou skladbou podloží, nádhern  položenými vinicemi 
a lidmi, kte í tu hrd  d lají svá vína. To vše p ineslo vý-
sledky pom rn  záhy a alespo  mezi znalci jsou dnes vína 
z Nahe oce ována podobn , jako vína ze sousedního pro-

slulého Rheingau. A zdejší nenapodobitelné scenérie tera-
sovitých vinic, jejichž podloží je tvo eno p edevším b idlicí 
a vulkanickými vyv elinami, dnes lákají mnohé cestovatele 
za vínem podobn  jako jiné n mecké vina ské oblasti.

Riesling je pouze jednou sou ástí pestré mozaiky zdejšího 
vina ství. Náš test ale jasn  dokázal kvalitu, styl i popula-
ritu ryzlink  z Nahe na tuzemském trhu. A  již si vyberete 
kterýkoli z dob e hodnocených vzork , rozhodn  nezkla-
me vaše o ekávání.  

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Rieslingy z Nahe

p edstavujeme

Vinařská oblast Nahe nepatří mezi nejslavnější vinařské oblasti Německa, 
to ale neznamená, že zde nevznikají skvělá vína. Vinice Nahe najdete 

severozápadně od slavnější oblasti Rheinhessen, na svazích údolí řeky 
Nahe, po které dostala jméno. Nahe má přibližně 4 000 ha vinic, na kterých 
je vysázena poměrně pestrá paleta odrůd jako Müller-Thurgau, Sylvaner, 
Kerner, Bacchus, Rulandské šedé, Rulandské bílé a samozřejmě i Riesling, 

bez kterého si nelze představit žádnou německou vinařskou oblast. 
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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.

KATEGORIE TROCKEN

Weingut Hexamer, Eisendell auf der Südseite Riesling Trocken 2016 
90 bodů, cena 415 Kč

Weingut Hexamer, Schloßböckelheimer ln den Felsen Riesling Trocken 2016 
90,71 bodů, cena 495 Kč

Weingut Tesch, Laubenheimer Krone Riesling Trocken 2013 
88,71 bodů, cena 669 Kč

Pr zra ná, sv tle žlutá barva se st íbrnými odlesky, velmi dob-
rá viskozita. V n  je istá, st edn  intenzivní, bohatá na ovocné 
a kv tnaté tóny s nádechem minerality. Komplexní, vyvážená chu , 
p ipomínající ananasový kompot, kiwi a mandarinky. Dlouhý, leh-
ce ko enitý záv r.

Pr zra ná žlutozelená barva se zá ivými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, s nádechem erstvého ana-
nasu, zralých citrus  a zelených jablek. Chu  je š avnatá, minerální, 
s citrusovými tóny a p íjemnou salinitou. Dlouhý záv r.

Zá ivá medov  žlutá barva a velmi dobrá viskozita. V n  je na-
zrálá, s tóny borové k ry, lesního podrostu a sušené grepové k ry. 
Chu  je pikantn  naho klá, s tóny grepové š ávy, rebarborového 
kolá e a ko ení. St edn  dlouhý záv r.

www.magnumwines.cz

www.gourmetservices .cz

www.gourmetservices .cz

BRONZE

SILVER

GOLD

Mo ský jazyk v solné krust  
s ratatouille 

Pstruh po mlyná sku 
s blanšírovanou zeleninou

Okoun na grilu se sépiovým 
rizotem

2019–2025

2019–2024

2019–2021

Gut Hermannsberg, Vom Schiefer Niederhäuser Riesling Trocken 2016  
88,57 bodů, cena 532 Kč

Jiskrn  sv tle zelenkav  žluté víno, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, st edn  intenzivní, s nádechem citrus , minerality a po áte ní 

tóniny petroleje. Chu  je op t istá, st edn  intenzivní, harmonická, 
s p íjemnými ovocnými tóny a pikantní ko enitostí. Dlouhý záv r.

www.domainehugo.cz
Siven na grilu na l žku 
z barevné o ky 2019–2024
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Rieslingy z Nahe 

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

baru
Vinograf

Senovážné nám. 978/23, Praha 1, 
Tel.: +420 214 214 681

www.vinograf.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

Partnerem degustací 
je minerální voda

DDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

p edstavujeme

Zleva: Jakub Král – sommelier (Bourgogne Wines), Štěpán Mlejnek – 
sommelier, majitel (Mlejnek Fine Wine), David Král – vít z BOHEMIA SEKT 
Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier (BOHEMIA SEKT), Richard 

Süss – obchodní editel (BACCHUS Vins & Champagnes), Jakub Přibyl – 
ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu Advanced Sommelier, Court 

of Master Sommeliers, semi  nalista Mistrovství Evropy sommelier  2017 
(Wine&Degu bar), Tereza Němečková – Advanced in Wines and Spirits 
(VinoVinoVino), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier
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Weingut Tesch, Riesling Unplugged Trocken 2015 
88 bodů, cena 359 Kč

Weingut Bürgermeister Schweinhardt, Riesling Rothenberg Terrasse 2013 
88 bodů, cena 780 Kč

Weingut Schäfer-Fröhlich, Riesling Trocken 2015 
87,86 bodů, cena 430 Kč

Weingut Bürgermeister Schweinhardt, Riesling Rothenberg Terrasse 2016 
87,71 bodů, cena 698 Kč

Gut Hermannsberg, Vom Schiefer Niederhäuser Riesling Trocken 2015 
87 bodů, cena 582 Kč

Sv tle žlutá barva se zelenkavými odlesky, velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, mírn  nazrálá, s tóny pazourku, žlutého melounu a zele-
ného jablka. Chu  je pikantní, s nádechem erstvých bylinek, grepové 
k ry a minerality. Dlouhý, nazrálý záv r.

Pr zra né sv tle žlutozelené víno, velmi dobrá viskozita. V n  je 
st edn  intenzivní, s nazrálými tóny karamelové krusty, kandova-
ného ovoce a lesního medu. Chu  je š avnatá a živá, s výrazn jší 
ovocnou kyselinou. Delší záv r.

irá zelenožlutá barva s šedavými odlesky, velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, lehce nazrálá, s minerálními tóny, p ipomínající pa-
zourek a grepovou k ru. Chu  je š avnatá a živá, s lehkou stopou 
CO2 a p íjemnými podtóny zralých citrus . Dlouhý záv r s p íjem-
nými bergamotovými tóny.

Pr zra n  zá ivé víno se sv tle žlutou barvou, zelenkavými odles-
ky a velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, s nádechem 
zralého citrusového ovoce, bergamotu a zelených jablek. Chu  je 
istá, pln jší, pikantní, s p íjemnými tóny grepu, limetek a jablek 

Granny Smith. Dlouhý záv r.

Sv tle žlutá barva se zá ivými šedozelenými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, lehce nazrálá, s tóny zralého grepu, pomela 
a salinity. Chu  je st edn  plná, istá, s výrazn jší minerální kyseli-
nou a mírnou slaností. Dlouhý záv r.

www.magnumwines.cz

www.mama.cz

www.domainehugo.cz

www.mama.cz

www.domainehugo.cz

Kr tí plátek s omá kou 
beurre blanc

Zrající sýr Limburger

Humrový bisque

Lehce zauzený losos 
s pomeran ovou ho icí

Uzená kachní prsa 
s cibulovým chutney 

2019–2023

2019–2021

2019–2023

2019–2025

2019–2022
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p edstavujeme

Weingut Schäfer-Fröhlich, Riesling Trocken 2016 
86,86 bodů, cena 485 Kč

Prinz Salm, Vom Roten Schiefer Riesling 2016 
86 bodů, cena 462 Kč

Bled  zelenkav  zá ivá žlutá barva, velmi dobrá viskozita. V n  
je istá, st edn  intenzivní, delikátní, s nádechem pomeran ového 
kv tu, rozkvetlých jabloní a zralého pomela. Chu  je jemná, deli-
kátní, s p íjemným nádechem š avnatého žlutého peckového ovo-
ce. Delší záv r.

iré, isté víno s bled  žlutou barvou a st íbrnými odlesky, st ední 
viskozita. V n  je istá, st edn  intenzivní, s delikátními tóny žlu-
tého peckového ovoce, rynglí, mirabelek a bílého rybízu. Chu  je 
st edn  plná, š avnatá, s nádechem ovoce a bílých kv t . St edn  
dlouhý záv r.

www.1er.cz

www.al i fea .cz

Ku ecí frikasé 
s jasmínovou rýží

Salát z í ních rak

2019–2022

2019–2021

Gut Hermannsberg, 
Just Riesling 2018 Trocken

Weingut Bürgermeister Schweinhardt, 
Riesling Langenlonsheimer 2015

Schlossgut Diel, 
Eierfels RieslingTrocken 2014

Weingut Schäfer-Fröhlich, Schiefergestein 
Bockenauer Riesling Trocken 2016

www.domainehugo.cz

www.mama.cz

www.domainehugo.cz

www.1er.cz

JJ gg

gg gg

gg

gg

85,14 bodů, cena 329 Kč

85,71 bodů, cena 298 Kč

84,29 bodů, cena 745 Kč

85,43 bodů, cena 809 Kč

Weingut Schäfer-Fröhlich, Schiefergestein Bockenauer Riesling Trocken 2015 
86,86 bodů, cena 740 Kč

Pr zra ná zlatav  žlutá barva se st íbrnými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, lehce nazrálá, s minerálními tóny a pod-
tóny grepové k ry. Chu  je st edn  plná, š avnatá, s lehkým náde-
chem bergamotu. St edn  dlouhý záv r.

www.domainehugo.cz
Bílý ch est s dušenou šunkou 2019–2021
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Weingut Jakob Schneider, Niederhäuser 
Hermannshöhle Riesling Magnus Trocken 2017

Weingut Paul Anheuser, Kreuznacher 
Hinkelstein Riesling Kabinett Trocken 2015

Weingut Jakob Schneider, Riesling 
Melaphyr Trocken 2017 

Weingut Schäfer-Fröhlich, 
Riesling Trocken 2017

www.magnumwines.cz

www.rynskavina.cz

www.magnumwines.cz

www.1er.cz

gg gg

gg

pp yy

gg

84,14 bodů, cena 899 Kč

81,29 bodů, cena 260 Kč

83,71 bodů, cena 269 Kč

81,14 bodů, cena 485 Kč

KATEGORIE KABINETT

Schlossgut Diel, Riesling Kabinett 2014 
84,57 bodů, cena 498 Kč

Schlossgut Diel, Goldloch Riesling Kabinett 2014 
87,86 bodů, cena 645 Kč

Weingut Schäfer-Fröhlich, Bockenauer Felseneck Riesling Kabinett 2015 
82,29 bodů, cena 590 Kč

Sv tle žlutozelená barva se zelenkavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, ovocn  nasládlá, s tóny kompotovaného 
ovoce a exotických kv t . Chu  je istá, st edn  intenzivní, s ovoc-
nou sladkostí kompotovaného ananasu a mandarinek. St edn  
dlouhá dochu .

Pr zra ná, zá ivá, slámov  žlutá barva s šedav  zelenými odlesky, 
výborná viskozita. V n  je istá, lehce nazrálá, s nádechem exo-
tického ovoce a ibiškového kv tu. Chu  je sladší, živá, š avnatá, 
s dobrou kyselinou. Delší záv r. 

irá, bled  žlutá barva se zelenkavými odlesky, st ední viskozita. 
V n  je cereální, s tóny pražené kuku ice a sadového ovoce. Chu  
je st edn  plná, ovocn  sladká, p ipomínající podzimní pe ená ja-
blka. St edn  dlouhý záv r. 

www.domainehugo.cz

www.domainehugo.cz

www.domainehugo.cz

BRONZE

SILVER

GOLD

Ku ecí soté s ovocem

Ku e tandori

Zapékaná žemlovka

2019–2022

2019–2021

2019–2020
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Téma dubnové kuchařské party s šéfkuchařem Mirkem Kalinou a sommelierem Vítem Hepnarem je „afrodiziakální 
menu“. Kuchařskou party pravidelně organizuje Czech Business Club, na stránkách WINE & Degustation se budete 
se skvělými recepty Mirka Kaliny a párováním od Víti Hepnara setkávat celý rok. Zájemci, kteří by se s nimi chtěli 

setkat osobně a podobné vaření si vyzkoušet, najdou více informací na www.kucharskaparty.cz. 

Kuchařská party – afrodiziakální menu

degustat ion

Krevetový koktejl s avokádem 
4 porce 

•  krevety 12 ks 
•  majonéza 100 g 
•  crème fraîche 100 g 
•  avokádo 1 ks 
•  jablko Granny 

Smith 1 ks 
•  frisée salát 
•  ko ak 1 pl 
•  ke up 1 pl 
•  worchester 1 l 
•  tabasco 1 l 
•  citronová š áva, 

s l, estragon, bílý 
pep  

Mirek Kalina doporu uje argentinské divoké krevety. istit krevety za ínáme na b iše. 
Ocásek sundáme následn  zatáhnutím. Na ízneme na h betu a vyndáme st ívko. 
O išt né krevety házíme do ledové vody (m žeme tam p idat i trochu ledu), aby 
nezteplaly. Va íme velmi krátce (cca 1 minutu). 

Frisée salát – ze salátu se používá pouze jeho žlutá ást. Ze salátu od ízneme st ed, sv tlé 
ásti trháme do p ipravené misky s ledovou vodou, aby nám salát nezvadl a byl stále 

k ehký. Zelené ásti salátu jsou velmi ho ké, proto se nekonzumují. 

Oloupeme jablka Granny Smith (svou kyselejší chutí dodá tato odr da sv žest krevetám 
a násobí jakoukoliv chu ), nakrájíme na malé kosti ky  a vložíme do vody s citronem, aby 
nezoxidovala. 

Koktejlová omá ka: japonská majonéza (má kyselejší chu  než klasická) je pro odleh ení 
smíchána s crème fraîche (zakysaná smetana) v pom ru 1:1 + 1 PL ke upu + citronová 
š áva + worcestr s tamarindem + sušený estragon (m že být i erstvý) + ko ak + s l + bílý 
pep  nebo tabasco. P ipravenou koktejlovou omá ku uložíme do lednice, aby se propojily 
chut . Avokádo musíme rozp lit, vyndat pecku a dužinu nakrájet na malé kosti ky. 
Nakrájené avokádo zakápneme citronovou š ávou, aby nám nezhn dlo. Nakonec polijeme 
olejem, opep íme a promícháme. 

Do woku nalijeme horkou vodu, dost osolenou, když se za ne va it, vhodíme tam 
krevety a cca za minutu je vyndáme, rozložíme na plech a dáme zchladit (do lednice). 
Pokud použijeme zamražené krevety, tak je p edem rozmrazíme v ledové vod  nebo 
v lednici a také vyloupeme. 

Servírování: Do misky vložíme nejd íve krevety, pak kosti ky jablek, avokádo, salát, 
koktejlovou omá ku a promícháme.  

N které suroviny i ko ení jsou odedávna známé svými lehce afrodiziakálními ú inky. Ty jsou p isuzovány okolád , chilli, 
krevetám, arty ok m i lanýž m. A práv  toto téma si zvolil Mirek Kalina pro své dnešní recepty.
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vv leledndnicicii aa tatakéké vvylylououpepememe.. 
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kokokokokok ktktkktktktktejejejejejejjjjlolololololovovovovouuuu omomoomomomomomáááááááá kkukukukukukukukuku aaaaaa pppppppprorororoomíímímímímíímím hchchchchc ámáámámámee.e.  

Tipy:

•  P i išt ní divokých krevet je 
d ležité odstranit st ívko. O išt né 
krevety házíme do vody s ledem, 
aby nezteplaly. 

•  Voda, ve které se krevety va í, musí 
být dostate n  slaná, jako mo e. 

•  Pro uchování sv žesti a pro zachování 
barvy jak jablka, tak avokáda, 
používáme citrónovou š ávu. 

•  Aby nám salát nezvadl, trháme sv tlé 
ásti salátu do mísy s ledovou vodou. 

Salát si tak zachová svou sv žest. 

Párování:
Champagne Bergeronneau-
Marion Brut tradition
Krevetový koktejl a Champagne je 
jistotou. Navíc k afrodiziakálnímu 
menu sv dné bublinky prost  pat í. 
A toto isté, sv ží, ale nikterak 
náro né Champagne je na za átek 
skv lou volbou. 
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Arty oky à la Barigoule 

4 porce 

•  arty oky 4 ks 
•  šalotka 1 ks 
•  esnek 1 stroužek 
•  mrkev 1 ks 
•  bílé víno 0,2 l 
•  citronová š áva 
•  tymián, 

bobkový list 

•  dr beží vývar 0,5 l 
•  olivový olej 0,5 dcl 
•  s l, pep  
•  uzená šunka 

nebo slanina 100 g 
•  petrželová na  
•  máslo 

Použili jsme špek z mangalice (polodivoké prase pastevní 
s vynikajícím mramorovaným masem a pevným sádlem, obsahuje až 
o 75 % mén  špatného cholesterolu než normální vep ové).

Ze špeku od ízneme k ži (nevyhazujte, dá se p idat do o kové 
polévky nebo zel a ky i sví kové – vyva it a pak vyhodit). 

Arty oku od ízneme stonek, otrhají se první listy od spodu stonku, 
se ízneme vršek, dále se o íznou dokola tmavé listy, kdy z arty oku 
z stane jen r ži ka. Rozp líme a vykrojíme zevnit  chlupatý st ed. 
Arty ok ihned po o išt ní pot eme citronem a vložíme do misky 
se studenou vodou a citronem. Arty ok tak neztratí sv ží barvu.  

Zeleninu – šalotku, mrkev a esnek – nakrájíme na tenké plátky. 

Do woku vložíme šunku a špek nakrájené na malé kosti ky, sm s je 
t eba orestovat, vyškva it, p idat mrkev, trochu erstvého tymiánu – 
snítku v celku, esnek a šalotku. Pokud máme žampiony nebo lišky, 
m žeme je p idat taky. Poté p idáme 2 bobkové listy a nakonec 
arty oky. Zalijeme bílým vínem a citronovou š ávou. Od za átku 
solit, pep it, necháme odpa it alkohol, poté p idáme vývar, olivový 
olej, citronovou š ávu, dusíme cca 15 min., nakonec erstvou 
petrželku (ta je k arty ok m d ležitá). 
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Tip:

•  Takto p ipravené arty oky 
lze jíst jako hlavní jídlo, nebo 
i p ílohu, nap íklad k ryb . 

•  O išt ný arty ok pot eme 
ze všech stran citronem 
a vkládáme do studené vody, 
z stane tak sv ží a nezhn dne.

Párování:
Côtes du Rhône Villages 
2017 Les Cassagnes 
de la Nerthe 
Slavný recept z jihu Francie si 
zaslouží víno ze stejné oblasti. 
K chuti omá ky se navíc hodí 
bílé víno, které nemá moc 
kyselin, tedy se údolí Rhôny 
p ímo nabízí. Toto konkrétní 
Côtes du Rhône Villages navíc 
pochází ze slavného vina ství, 
které se proslavilo svými 
skv lými Châteauneuf-du-
-Pape a kvalita a styl se nezap e 
ani v jejich základních vínech.
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degustat ion

Steak z hov zí sví kové 
s lanýžovým máslem a jarní zeleninou 

Tip:

•  Maso se musí d lat na rozpálené 
pánvi, aby se zatáhlo. Maso 
poléváme rozpušt ným máslem, 
dostane tak chu  s nádechem 
o íšk .

•  Jednotlivé druhy zeleniny va íme 
v dostate n  osolené vod  zvláš  
a r znou dobu, podle druhu 
zeleniny.

Párování:
Château Malmaison 2013 
Baron Edmond de Rothschild, 
Listrac-Médoc 
Steak a nazrálé Bordeaux je vždy 
skv lá kombinace. Zemité tóny 
lanýž  navíc dob e ladí s postupn  
vystupujícími terciárními aromaty 
nazrálých Bordeaux. Château 
Malmaison je víno z majetku slavné 
vina ské rodiny, na druhou stranu lze 
po ídit stále ješt  za p íznivou cenu.

4 porce 

•  hov zí sví ková 0,8 kg 
•  máslo p epušt né 
•  esnek 1 stroužek 
•  tymián, esnek, s l, pep  
•  lanýž erný 1 pl 
•  lanýžová pasta 1 pl 
•  máslo 0,2 kg 
•  pažitka 1 pl 
•  sherry, citrón 0,5 dcl 
•  hráškové lusky 0,2 kg 
•  mrkev 0,2 kg 
•  kv ták 0,2 kg 
•  pórek 0,2 kg 
•  brambory granaille 0,2 kg 
•  baby špenát 0,1 kg 
•  fazolky zelené 0,2 kg 

Brambory granaille va íme v osolené vod  ve slupce. Loupeme až po uva ení. 

Lanýžové máslo – na máslo v pokojové teplot  nastrouháme erný lanýž, 
s l, pep , pažitku na drobno, smícháme, ud láme z toho vále ek, položíme 
na alobal, zabalíme a dáme do mrazáku. 

Kv ták na menší r ži ky spa íme do osolené va ící vody. Spa íme i ostatní 
zeleninu, zelenou zeleninu (u fazolek se ezáváme oba konce) dáme po spa ení 
do vody s ledem, aby si zachovala sv ží zelenou barvu. Vodu dob e osolíme. 

Hodn  rozpálíme pánev s p epušt ným máslem. Maso vkládáme jen 
na opravdu rozeh átou pánev, aby se ud lala k r i ka. P idáme snítku tymiánu 
a esnek. Dále kostku másla a maso p eléváme rozpušt ným máslem. Až je 
maso ud lané z obou stran, vložíme do peká e, na každý plátek masa dáme 
plátek lanýžového másla, dod láváme v troub  max. na 6 min., 180 °C, podle 
výšky steaku. 

Š ávu z masa spole n  se suchým sherry slejeme do rendlíku a sva íme, 
nakonec p idáme trochu másla na zjemn ní. 
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Ananas s okoládou a vanilkovou zmrzlinou

4 porce 

•  ananas 0,8 kg 
•  t tinový cukr 4 pl 
•  citronová š áva 1 ks 
•  pomeran ová š áva 2 ks 
•  chilli 
•  máslo 
•  ko ení p ti v ní 1 l 
•  ho ká okoláda 100 g 
•  smetana 2 dcl 
•  erstvá máta
•  vanilková zmrzlina 

Ananas je zralý, když se dají snadno vytáhnout vrchní lístky uprost ed. 
Se ízneme spodek ananasu, dále je nutné okrájet siln jší vrstvu slupky, rozkrojit 
na tvrtky, vykrojit tuhé st edy, pak p ekrojíme na osminky a položíme na pe icí 
papír na peká . 

Karamel – z hn dého cukru – lépe a d ív se rozpouští.
Cukr dáme do kastrolu (woku) a zlehka zah íváme, aby se rozpustil. V pr b hu 
p idáme citrusové š ávy, ko ení 5 v ní a afrodiziakální chilli, ko ak, citronovou 
a pomeran ovou k ru. Tímto sirupem polijeme ananas a dáme péct do trouby. 
Do sirupu m žeme p idat i máslo. 

Ananas v troub  otá íme každých 20 min. do zm knutí. Pe eme 45–60 min. 
na 200 °C. 

okoládová omá ka – zah ejeme smetanu, vmícháme cukr, ho kou okoládu 
a trochu másla. 

Podáváme s vanilkovou zmrzlinou.

Tipy:

•  Nebojte se másla, dá dezertu chu  
a vlá nost. Kousek ho p idáme 
i na záv r do okoládové omá ky.

 
•  Zralý ananas poznáme tak, 

že vrchní listy se dají snadno 
vytáhnout. Nem ly by být však 
na konci hn dé. 

Párování:
Dow’s Vintage Port 1998 
Není p íliš mnoho lepších 
a slavn jších dezertních vín, než 
je portské. Použijeme-li  na dezert 
ho kou okoládu, pak je Vintage 
Port, tedy nejvyšší kategorie 
portských vín, vždy noblesní volbou, 
která posune zážitek z takového 
dezertu ješt  do jiné dimenze.

Text :  Hanka Vrbová 
a  Michal  Šetka
Foto:  Michal  Šetka
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Amiens, ležící asi sto kilometr  severn  od Pa-
íže,  asi nikdy nebude významnou turistickou 

destinací. B hem druhé sv tové války byla 
v tšina m sta srovnána se zemí, a tak se dnes nem -
že pochlubit žádným historickým centrem. Nejv tším 
lákadlem z stane pozoruhodná katedrála Notre Dame, 
která je jednou  z nejv tších a nejvýznamn jších sta-
veb francouzské gotiky. Je sou ástí sv tového d dictví 
UNESCO a její stavba za ala na za átku t ináctého 
století. Je to nejvyšší katedrála ve Francii a byla po-
stavena proto, aby zde byla uložena hlava Jana K tite-
le, p ivezená z neúsp šné k ižácké výpravy. Slavným 
obyvatelem m sta byl Jules Verne a práv  v Amiens 
napsal velkou ást svých fantastických román .  Jeho 
d m Maison à la Tour prošel rekonstrukcí a dnes v n m 
najdete pozoruhodné muzeum, jehož sou ástí je kabi-
na kapitána Nema.  Sever se od jiných ástí Francie 
liší.  Lidé jsou tu srde n jší, na první pohled je vid t, 
že se tu žije obtížn ji – je to chudší, v trný kraj, kde 
je slunce o poznání mén  než jinde.  Proto k sob  mají 
všichni trochu blíž.  

Po prohlídce katedrály sm ují turisté, kte í do Ami-
ens zavítali, p edevším do zmín né tvrti Saint-Leu, 
kam se dostanete po jednom z m stk  klenoucích se 
p es eku Somme. Je úctyhodné, jak byla tato kdysi 
nevzhledná tvr  zrekonstruována, dnes tady najdete 
restaurace, kavárny,  po ádají se tu trhy. Nám stí ka 
jsou obklopena kanály, a proto se této tvrti íká Malé 
Benátky. Když se Christophe Duprez pustil do velké-
ho dobrodružství se svou restaurací, dokázal dob e 
odhadnout, jak velký má tato oblast potenciál.  

Elán mu nechyb l.  V mládí hrával stolní tenis, poz-
d ji se stal p edsedou sportovní asociace Amiens, 
a protože m l vždy spoustu p átel, tak v il, že se 
jeho restaurace Le Quai m že stát centrem spole-
enského života m sta. A to se mu bezesporu po-

da ilo. Nejen proto, že rekonstruoval plochu více 
jak t í stovek metr  tvere ních, takže restaurace je 
dostate n  velká a navíc mohou r zné skupiny vy-
užít intimní prost edí salónk  v prvním pat e.  Ale 
brzy se rozk iklo, že se tady lze za pom rn  dobré 

Le Quai 
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Christophe Duprez má rád lidi.  Proto je hostil celý život.  Po škole prošel několika 

restauracemi a časem se vypracoval tak, že je začal sám vést.  Jeho rodina se 

věnovala zemědělství a možná odtud získal touhu vystačit si co nejvíce s vlastními 

zdroji.  Jeho dodavateli byli většinou přátelé,  s nimiž se on,  jeho rodiče nebo bratr 

potkávali na polích. Život se mu změnil před patnácti lety, kdy se rozhodl investovat 

velké prostředky a vybudovat restauraci na místě,  které spíše připomínalo nějaký 

zapadlý kout newyorského Harlemu.  Všude kolem skládky,  parkoviště,  staré 

neobydlené domy.  I díky němu však půvabná část Amiens, v bezprostřední blízkosti 

řeky a s výhledem na katedrálu, začala vzkvétat.   Dnes je Saint-Leu oblastí, které se 

říká „chic“.  A Le Quai je jednou z nejlepších restaurací ve městě.  

kul tovní  f rancouzské restaurace
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ceny dob e najíst.  Protože si „bývalý zem d lec“ 
dával dobrý pozor na to, co svým host m,  asto 
p átel m, servíruje. Nabídka je široká. Jako p edkrm 
se m žete dát paštiku z kachny, kterou vyrábí Antoi-
ne Benoit z nedalekého Fréchencourtu, dostanete tu 
i klasická žabí stehýnka na másle s esnekem, úst ice 
a erstvé h ebenatky Saint Jacques.  Z hlavních jídel 
zaujmou zejména r zné druhy ryb. Oblíbený je sle  – 
ryba s m kkým a lahodným masem, která se loví oko-
lo Boulogne-sur-Mer –, ale najdete tu také mo ského 
úho e i Sole – mo ský jazyk, rybu,  která  je pro tuto 
oblast typická.  Nechybí pochopiteln  ani makrela 
nebo treska.  P ílohy jsou nápadité a vycházejí p ede-
vším z nabídky lokálních dodavatel .  Naprostou vy-
chytávkou je le burger de la mer, jehož sou ástí jsou 
ezy n kolika ryb, dopln né ervenou cibulí, raj e-

tem, ho icí a sýrovým krémem.  Pro ty, kte í mo ské 
plody zrovna nemusí, jsou p ipraveny r zné úpravy 
kachen i nápadité saláty, ale jsme v blízkosti mo e 
a je t eba toho využít.  

Celá p ední st na restaurace je prosklená, s výhledem 
na náb eží a velkou ást katedrály.  Ale o p íjemné 
atmosfé e sv d í i to, že hosté ješt  p ed restaurací 
pokra ují v hovoru a n jakou dobu jim trvá, než se 
rozejdou.  A mezi nimi poskakuje Christophe Duprez, 

který se všemi místními zná a s turisty se brzy sezná-
mí. Jeho sen se splnil.  Od jara se prodlužuje prostor 
od restaurace sm rem k vod  a jeho Le Quai je oprav-
dovým místem setkávání.  

Není divu, že si tuto restauraci vybral i Emmanuel 
Macron, tehdy ješt  prezidentský kandidát, b hem 
své kampan  p ed druhým kolem prezidentských vo-
leb. Tenkrát navštívil továrnu Whirlpool, ve er musel 
být ale už v Arrasu – ekala ho tam jeho žena Brigitte 
a jeho program byl tak nabitý, že se sotva sta il najíst.  
Spolu s ním ob dvali i jeho spolupracovníci a ty osob-
nosti Amiens, které ho v kampani podpo ily.  „Bylo 
to všechno hrozn  rychlé, dal si jenom mo ský jazyk, 
nem l as ani na p edkrm, ani na dezert. Byl tady pou-
hých dvacet minut, pak zase utíkal pry ,“ vzpomíná 
Christophe Duprez a zárove  dodává, že kv li tomuto 
krátkému „výsadku“ bylo náb eží doslova paralyzo-
váno.  Každý si s ním prý cht l podat ruku. Návšt va 
m la symbolický charakter, nebo  sou asný francouz-
ský prezident se v Amiens narodil.  

Le Quai rozhodn  stojí za návšt vu.  Je d kazem toho, 
že i v zapomenut jších ástech Francie najdete zajíma-
vé restaurace, které jsou pro jejich majitele spln ním 
snu.  A to, že tam zavítá prezident, je už n co navíc. 
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„Kdo umí degustovat,  tak už nikdy více 
nepije víno, ale ochutnává tajemství.“  Ci-
tát Salvadora Dalího zdobí st nu, na které 
jsou vyrovnané láhve s vínem. Vinný lístek 
p ipravil Gael Mordac , který je považován 
za hlavního „sommeliera Amiens“. Pracu-
je pro d m Martigny,  který založil v roce 
1850 obchodník s vínem,   Francois Mar-
tigny.  Jde o uznávanou instituci, která vý-
razn  p esahuje hranice m sta.  Christophe 
Duprez  cht l mít takový výb r vína,  který 
by uspokojil nejnáro n jší klientu,  o kterém 
by si mohli znalci povídat a který by byl zá-
rove   nan n  p ijatelný pro široké spekt-
rum host . Z bublinek máte na výb r domy 

jako Ruinart, Taittinger, ale hlavn  tu milují 
Moët & Chandon.  Nabídka rozlévaných vín 
je celkem pestrá – od Château Pellehaut, Cô-
tes de Gascogne i Muscadet Sévre et Maine 
z Loiry z bílých, p es Saumur z Loiry a Châ-
teau des Tuilières z Bordeaux až po Côtes 
de Provence Presqu’ile de St. Tropez. Vzhle-
dem k vysokému zastoupení ryb a mo -
ských plod  je t eba v novat v tší pozornost 
bílým vín m a tady je výb r opravdu zají-
mavý.  Od Meursault „Les Charmes“ Louis 
Latour 2007/8 p es Chassagne-Montrachet, 
Premieur Cru až po Corton Charlemagne 
Grand Cru Grivelet Père and Fils 2013.  Ji-
nak tu jsou vína rozd lena i podle region  – 

z Rhôny tu najdete t eba Guigal, Condrieu 
„La Doriane“ 2015.  Mezi ervenými víny 
jsou celkem rovnom rn  zastoupeny oblas-
ti Bordeaux i Burgundsko  v etn  Château 
de Pez, Saint-Estèphe 2012 na stran  jedné 
i Vosne Romanée, 1er Cru „Les Rouges 

du Dessus“  na stran  druhé.  V málokteré 
restauraci na severu v nují vínu takovou po-
zornost jako tady.  

Text :  Jan Šmíd
Foto:  Jan Šmíd a  Marc Bérenguer
www.jansmid.cz

@jansmidcro

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

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

Monsieur Duchemin

Sushi pat í dnes k velmi oblíbeným 
pokrm m moderní gastronomie, a to 
nejen pro svoji tradi nost, ale také pro 

svou výživovou hodnotu. Po átky historie 
této tradi ní japonské pochoutky spadají 
do 3. století p ed naším letopo tem, a to na jih 

íny. P edch dcem dnešního sushi je „nare 
sushi“, pokrm z ryb, které kvasily v rýži. 
Prosolené ryby se vkládaly na n kolik m sí-
c  do va ené rýže v barelu a zat žkávaly se 
kamenem. Zde docházelo ke konzervaci ryb 
pomocí mlé ného kvašení a ryby pak bylo 
možné déle skladovat. Rýže zde tvo ila pou-
ze konzerva ní prost edek a s rybou se nejed-
la. Z íny tento pokrm vymizel, ale stihl se 
rozší it do Japonska. V Japonsku došlo k roz-
kv tu sushi ve 14. století. Japonci zkracovali 
dobu fermentace a rýže byla konzumovaná 
s rybou. Spolu s rýžovým octem došlo k vy-
pušt ní celé fáze fermentace, kousky ryb se 
s rýží ochutily octem a ukládaly se do d ev -
ných krabi ek. Nigiri sushi se poprvé objevi-
lo v 19. století v dnešním Tokiu. Položit plá-
tek ryby na vále ek rýže bylo rychlé, chutné 
a snadné. Oblíbená California roll pak vznik-
la až v 60. letech 20. století v Los Angeles. 

Pro p ípravu sushi je podstatná p edevším 
kvalita a erstvost surovin. Základem je 
správný výb r sushi rýže, která musí být 
správn  lepkavá, aby držela pohromad , zá-
rove  musí být správn  dochucená. asa nori 
je nejpoužívan jší p i výrob  sushi. asa je 
charakteristická svou lesklou zelenou bar-
vou, k ehkostí a hladkou strukturou na jedné 
stran  a drsnou na stran  druhé. Krom  ryb 
se do sushi používají také krevety, chobotni-
ce, sépie, houby, avokádo a podobn .

Druh  a provedení sushi je mnoho. Nejen 
v pražských restauracích se setkáte s kla-
sickým i moderním pojetím rolek. Mnoho 
restaurací p ipravuje i sushi ve stylu fusion, 
které nemá s klasickým pojetím tohoto po-

krmu p íliš mnoho spole ného. Korektn  
porovnávat kompletní nabídku by tak bylo 
v podstat  nemožné. Proto jsme p ipravili 
základní set sushi, který obsahuje tradi ní 
rolku a dv  nigiri, které p ipravují všechny 
restaurace, a zárove  jednu všude oblíbenou, 
a p esto moderní California maki. Zárove  
lze na tomto setu ukázat a porovnat, jak doká-
že sushi master pracovat se surovinami, zda 
umí správn  vytvo it rolky i jak pracuje se 
syrovou rybou, i kvalitu surovin. Sou ástí vy-
braného setu je i Unagi nigiri, které, na rozdíl 
od ostatních druh , je tepeln  upraveno a lze 
zde jasn  vid t, jak umí sushi master p ipravit 
úho e na pánvi a ochutit teplou omá ku. 

Maki sushi
„Maki“ v japonštin  znamená rolka nebo 
n co srolovaného. Základem je asa nori, 
na kterou se poklade rýže a pak lze p idat 
rybu nebo zeleninu dle chuti. Rolka se pak 
pomocí bambusové podložky zaroluje a na-
krájí v tšinou na 6 stejných kousk . 

Nigiri sushi
Jedná se o rýžový vále ek, který tvarujete 
pomocí rukou, rýže se stla uje a formuje tak, 
aby se p i samotné konzumaci vále ek neroz-
padl. Vále ek je pot ený wasabi a je na n m 
položen plátek syrové ryby, lze použít i zele-
ninu i vaje nou omeletu. Nigiri sushi se má 
správn  vkládat do úst rybou sm rem na ja-
zyk, lov k si tak více vychutná její chu .

Uramaki rolls
Tento druh rolky je obvykle pln n okurkou, 
avokádem, krabem a je obalován v sezamu 
i tobiko rybím kaviáru. Jedná se vlastn  

o obrácený druh sushi, kdy asa nori je oba-
lená zvn jšku rýží a rýže pak je dopln na 
o sezam nebo kaviár. 

Konzumace sushi je v Japonsku považována 
za malý ob ad. Abyste si neud lali ostudu, je 

dobré znát alespo  základní pravidla. Nejd -
ležit jším prvkem jsou h lky. Pokud s nimi 
neumíte zacházet, je lepší jíst rukama. Abso-
lutní zákaz je sushi na h lky napichovat, je 
to považováno za nezdvo ilé. Naopak pokud 
se rozhodnete jíst rukama, budete považová-
ni za gurmána. Sushi je správn  servírováno 
s nakládaným zázvorem, k enem wasabi 
a sójovou omá kou. Nakládaný zázvor do-
mácí p ípravy je žluté barvy a p íjemn  vám 
istí chu  po jednotlivých soustech nebo 

po jednotlivých druzích sushi. V tšinou ku-
povaný nakládaný zázvor poznáte podle ne-
p irozené r žové barvy. Wasabi p idává sushi 
štiplavost, ale m lo by se s ním zacházet p i-
m en . To platí i o množství sójové omá ky.

Samostatnou kapitolou je párování sushi 
s vínem. Vzhledem k pikantnímu wasabi, 
zázvoru a sójové omá ce nejde o úpln  jed-
noduchou záležitost, nicmén  mnoho dob-
rých bílých i r žových vín si s nástrahami 
sushi ur it  poradí. A skv lé je i tradi ní saké 
a mnoho restaurací i u nás ho nabízí. Ve Špa-
n lsku bylo dokonce p ed n kolika lety vy-
tvo eno ve spolupráci se sushi mastery víno 
Oroya sushi wine, které je p ímo k sushi ur-
eno, a i toto víno je k dostání na tuzemském 

trhu. Nutno podotknout, že práce s vínem je 
však ve v tšin  našich sushi restaurací ot es-
ná. Tradi ní saké se bojí prezentovat, i když 
ho mnohde mají na lístku a personál vám 
v ideálním p ípad  nabídne víno, o kterém ví, 
že ho má nabízet, jinde pak vlastn  jakákoli 
vína spíše pod adné kvality, která rozlévají 
po sklenkách, a to v etn  vín ervených. Ško-
da! V tomto sm ru je co napravovat. estnou 
výjimkou je pouze restaurant Yamato, kde 
sommelier naopak p edvedl s víny skute ný 
koncert, je zde vid t obrovská znalost tra-
di ních saké i vín z hrozn  révy vinné, pé e 
o vinný lístek a kvalitní selekce vín i schop-
nost host m poradit, nenásilnou formou je 
vzd lat i pobavit. Bravo!

Od roku 2017 se pan Duchemin několikrát ročně vydává do různých restaurací, aby se za-
měřil pouze na konkrétní téma, tedy jednu oblíbenou specialitu a její kombinaci s vínem. 
Na rozdíl od klasického hodnocení restaurací zde prověří pouze úroveň tohoto pokrmu, 
dodržení receptu, použití kvalitních surovin, prezentaci jídla a také znalosti sommeliera či 
obsluhy a kvalitu vín nabízených po sklenkách. Vždy si totiž nechá poradit víno, které se 
k danému jídlu, dle názoru obsluhy, nejlépe hodí a tuto kombinaci vyzkouší a zhodnotí.

Pan Duchemin se tentokrát vydal zhodnotit kvalitu a úroveň vybraných pražských sushi 
restaurací. Kritický byl k celkové kvalitě sushi, prezentaci, kvalitě surovin a samozřejmě 

i k vinnému párování, které mu bylo k sushi nabídnuto. Říká se, že japonská 
dlouhověkost vychází i z konzumace sushi, které obsahuje kvalitní bílkoviny, nenasycené 

kyseliny, jód a minerály, a přesto tento pokrm obsahuje málo tuku a kalorií.

degustat ion
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Café Buddha zaujme orientálním interiérem, na stole jsou založeny d ev né 
h lky, p i emž každá byla jiná, spolu s vidli kou, lžící a papírovým ubrous-
kem. Sójovou omá ku Kikkoman dostanete v p vodním balení spolu s por-

celánovými misti kami. Sushi bylo servírováno dohromady na kamenné desce, 
spolu se zázvorem a wasabi. Nakládaný, bohužel ne restaurací p ipravený zázvor 
má žlutou barvu, wasabi bylo jemné. Rýže byla velmi lepkavá a pro p ípravu sushi 
dost kyselá. asa nori u sushi maki byla tuhá. Sake maki je servírováno v menších 
porcích. California maki zde dostanete s krabí ty inkou, avokádem a obalené v er-
veném kaviáru. Maso u Maguro nigiri bylo použito ze sv tlejší ásti ryby. Celková 
kvalita použitých surovin byla solidní. Na doporu ení obsluhy nám byl podáván 
Sauvignon z Marlborough, víno s atraktivním novozélandským charakterem, které 
se servírovaným sushi dob e ladilo.

Café Buddha
Balbínova 19, Praha 2
Tel.: +420 606 980 612

Yamato
U Kanálky 14, Praha – Vinohrady

Tel.: +420 222 212 617
www.yamato.cz

Ú ET Ú ET Sake ma i . . . . . . . . 148 K
Sake ma i . . . . . . . . 148 K /8 s/8 sCal forn  ma i . . . . 264 K
Cal forn  ma i . . . . 264 K /8 s/8 sM gu  n g ri . . . . . . 156 K
M gu  n g ri . . . . . . 156 K /2 s/2 sU gi n g ri . . . . . . . . 176 K
U gi n g ri . . . . . . . . 176 K /2 s/2 sS uv g o  B c, S ni E t s,
S uv g o  B c, S ni E t s,M bo o h . . . . . . . .  176 K
M bo o h . . . . . . . .  176 K /0,2 /0,2 

Ú ET Ú ET Sake ma i . . . . . . . . 190 K
Sake ma i . . . . . . . . 190 K /6 s/6 sCal forn  ma i . . . . 690 K
Cal forn  ma i . . . . 690 K /6 s/6 sM gu  n g ri . . . . . . 280 K
M gu  n g ri . . . . . . 280 K /2 s/2 sU gi n g ri . . . . . . . . 3 0 K
U gi n g ri . . . . . . . . 3 0 K /2 s/2 sTa  S b i S a a gu  
Ta  S b i S a a gu  IO dry p a l  ake . . 450 K
IO dry p a l  ake . . 450 K /0,3/0,3S  z  . . . . . 140 K

S  z  . . . . . 140 K /0,04/0,04Y m t  iz  ake . . 1 0 K
Y m t  iz  ake . . 1 0 K /0,04/0,04F o s L  o , L s Fu é s B -
F o s L  o , L s Fu é s B -s, S uv g o  c . . 150 K

s, S uv g o  c . . 150 K /0,15/0,15

HODNOCENÍ:
Chuť ✮ ✮ ✮
Prezentace ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Párování vína ✮ ✮ ✮ ✮
Použité suroviny    ✮ ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita  ✮ ✮ ✮ ✮

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA 

 ✮ ✮ ✮ ✮

HODNOCENÍ:
Chuť ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Prezentace ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Párování vína ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Použité suroviny    ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita  ✮ ✮ ✮ ✮

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA 

 ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Restaurací Yamato se line minimalismus, na stole jsou designové d ev né h lky, 
originální porcelán a sójová omá ka Yamasa v hlin né konvi ce. Jako aperitiv 
jsme dostali osv žující šumivé saké „Mio“. Sushi bylo servírováno dohroma-

dy s domácím nakládaným zázvorem a s wasabi. Rýže byla velmi dob e dochucená 
a správn  lepkavá. Maguro nigiri bylo dopln no o erstvé wasabi, plátky z tu áka byly 
tmavé, ze h betní ásti ryby. Úho  byl velmi dob e tepeln  upravený a perfektn  ochuce-
ný. California maki je zde p ipravované tradi ním zp sobem s avokádem, mušlemi sv. 
Jakuba, kam atským krabem, obalené v tobiko kaviáru, ochucené pomeran em. K sushi 
sommelier doporu il jak saké, tak jihofrancouzský Sauvignon, jako digestiv saké s p í-
chutí Yuzu, vše skv le ladilo. Kvalita a erstvost surovin je zde opravdu neuv itelná, 
v propojení s hlubokou znalostí tradice, kultury, surovin, p ípravy i dokonalou prací 
s víny je Yamato nedostižnou volbou, i když za kvalitu se zde platí.
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degustat ion

Tradi ní útulná japonská restaurace na Starém M st , kde na stole najdete již 
založené jednorázové h lky, sójovou omá ku v keramické konvi ce, domácí 
zázvor v nádobce s klešt mi. Porcelánový servis zde mají s japonskými motivy. 

Jednotlivé druhy sushi byly servírovány zvláš , v minimalistické a hezké prezentaci, 
spolu s wasabi. Rýže byla dob e ochucená a asa nori byla velice jemná a k ehká, nej-
lepší co jsme ochutnali. Úho  byl velmi dob e p ipraven a ochucen, v etn  omá ky. 
Kvalita všech ryb je zde opravdu výborná. Sushi maki bylo správn  zabalené. Califor-
nia maki zde p ipravují s avokádem, japonskou omeletou a úho em, obalené v sezamu. 
Kousky byly opravdu velké. K párování nám byl doporu en moselský Riesling, což 
se ukázalo jako dobrá volba. Kvalita všech surovin v Yoshihashi byla výborná, sushi 
skv le p ipravené, párování sice nedokazuje žádné znalosti obsluhy, ale dostanete zde 
dobré víno za férovou cenu, které s menu opravdu ladí. 

Yami je rušná sushi restaurace v Masné ulici, kde se dve e netrhnou. Na stole 
jsou založené jednorázové d ev né h lky, papírový ubrousek a veškerý kera-
mický porcelán je v hn dé barv  – miska na sójovou omá ku, konvi ka se só-

jovou omá kou i servírovací talí . Sushi zde dostanete servírované dohromady, hezky 
naaranžované spole n  s r žovým kupovaným zázvorem a wasabi. Rýže byla pon kud 
nevýrazná, asa nori lepkavá a h e rozkousatelná. Maguro nigiri m lo opravdu velký 
plátek tu áka, ovšem maso nem lo ideální konzistenci. California maki je zabaleno 
s avokádem, krabím krémem, okurkou a je obalené v sezamu. Krabí nápl  op t nebyla 
v top kvalit . Celé California maki bylo pr m rné a nevýrazné. Úho  byl ale dob e te-
peln  upravený a omá ka velmi dobrá. Párování k sushi zde nedopadlo dob e, doporu-
ené Rulandské šedé od Františka Mádla k tomuto typu pokrmu není ideální a obsluha 

p i práci s vínem tápe. Kvalita ryb je zde pr m rná. 

Yoshihashi 
Rámová 4, Praha 1

Tel.: +420 722 654 007
www.yoshihashi.cz 

Yami Sushi 
House

Masná 1051/3, Praha 1 
Tel.: +420 222 312 756

www.yami.cz 

Ú ET Ú ET H oma i sH oma i s  .  135 K .  135 K /6 s/6 sCal forn  ma i . . . . 350 K
Cal forn  ma i . . . . 350 K /6 s/6 sM gu  n g ri . . . . . . 160 K
M gu  n g ri . . . . . . 160 K /2 s/2 sU gi n g ri . . . . . . . . 190 K
U gi n g ri . . . . . . . . 190 K /2 s/2 sP l p s E , R l  
P l p s E , R l  G e   2017 . . . 120 K
G e   2017 . . . 120 K /0,2 /0,2 
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Ú ET Ú ET H oma i s  . .
H oma i s  . . 120 K 120 K /6 s/6 sCal forn  ma i . . . . 140 K
Cal forn  ma i . . . . 140 K /6 s/6 sM gu  n g ri . . . . . .  160 K
M gu  n g ri . . . . . .  160 K /2 s/2 sU gi n g ri . . . . . . . . 190 K
U gi n g ri . . . . . . . . 190 K /2 s/2 sF š  Má , F š  Má , R k  š  . . . . . . 130 K

R k  š  . . . . . . 130 K /0,2 /0,2 

HODNOCENÍ:
Chuť ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Prezentace ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Párování vína ✮ ✮ ✮ ✮
Použité suroviny    ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita  ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA 

 ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

HODNOCENÍ:
Chuť ✮ ✮ ✮
Prezentace ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Párování vína ✮ ✮ ✮
Použité suroviny    ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita  ✮ ✮ ✮ ✮

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA 

 ✮ ✮ ✮ ✮
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Restauraci Hanabi najdete na Petrském nám stí. Prost ení je jednoduché, jednorázové 
d ev né h lky, papírový ubrousek, erný keramický servis. Nechybí zde konvi ka 
se sójovou omá kou, misti ka a talí . Sushi je servírováno v hezké prezentaci do-

hromady spolu s wasabi. Bohužel chu  a kvalita sushi je spíše zklamáním. Rýže se velmi 
sypala, skoro nelepila a asa nori šla špatn  rozkousat. Úho  byl dob e p ipraven, jen omá ka 
byla velmi sladká. California maki bylo p ipraveno s avokádem, japonskou omeletou, kra-
bím krémem, obalené v erném a oranžovém kaviáru. Kvalita tu áka byla pr m rná. I v této 
restauraci párují vína stylem „já nevím, ale v tšina lidí si dává“. Vybrali jsme si tedy sami 
jednoduché a p íjemn  ovocné francouzské cuvée Sauvignon a Colombard, které bylo fajn. 
Nabídka restaurace je ale solidní, v etn  saké, práce obsluhy s vínem je však tristní. Tato 
sushi restaurace byla z celého výb ru nejslabší. Kvalita ryb zde byla pr m rná až podpr -
m rná, rýže nevýrazná a sypká, r žový zázvor oschlý a v chuti podivn  agresivní.  

Hrad anská restaurace Mash Hana krom  tradi ního sushi má i další širokou na-
bídku aijských pokrm . Na stole jsou založené plastové h lky, papírový ubrou-
sek i sójová omá ka. Sushi bylo servírováno dohromady, spole n  s wasabi 

a r žovým a bílým zázvorem. Rýže byla velmi dob e dochucená a správn  lepkavá, 
rozdílná od všech, co jsme ochutnali. asa nori byla velmi jemná. Maguro nigiri jsme 
vyzkoušeli dva druhy, každý byl z jiné ásti tu áka. Sv tlejší ást byla b išní. Kvalita 
ryby byla výborná. Úho  byl velmi jemný a skv le tepeln  upraven, omá ka vynikající. 
California maki spolu s avokádem, japonskou omeletou, krabím masem, obalené v tobi-
ko kaviáru, bylo málo utažené. I p es dobrou nabídku saké a jiných vín nám k párování 
bylo nabídnuto podpr m rné francouzské Chardonnay, kategorie Vin de France, víno 
bylo navíc na hranici oxidace. Víno jsme vrátili a sami zvolili saké. Kvalita surovin zde 
byla výborná, rýže skv le dochucená, škoda jen špatné práce s vínem. 

Hanabi Sushi 
House 

Petrská 11, Praha 1
Tel.: +420 222 324 634

www.ihanabi.cz  

Mash Hana
Badeniho 391/3, Praha 6 – Hrad any

Tel.: +420 224 324 034
www.mashhana.cz 

Ú ET Ú ET H oma i sH oma i s  . . 120 K . . 120 K /6 s/6 sCal forn  ma i . . . . . 290 K
Cal forn  ma i . . . . . 290 K /8 s/8 sM gu  n g ri . . . . . . . 170 K
M gu  n g ri . . . . . . . 170 K /2 s/2 sU gi n g ri . . . . . . . . .  190 K
U gi n g ri . . . . . . . . .  190 K /2 s/2 sDom e H -M r , S uv g o , 
Dom e H -M r , S uv g o , C o b  . . . . . . . . . . 125 K
C o b  . . . . . . . . . . 125 K /0,15 /0,15 

Ú ET Ú ET H oma i s  . . . 140 K
H oma i s  . . . 140 K /6 s/6 sCal forn  ma i . . . . . . 290 K
Cal forn  ma i . . . . . . 290 K /8 s/8 sM gu  n g ri . . . . . . . . 10 K
M gu  n g ri . . . . . . . . 10 K /1 s/1 sM gu  n g ri to  . . . . . 160 K
M gu  n g ri to  . . . . . 160 K /1 s/1 sU gi n g ri . . . . . . . . . . 240 K
U gi n g ri . . . . . . . . . . 240 K /2 s /2 s K   nj  ak  . . . . . . 170 K
K   nj  ak  . . . . . . 170 K /0,1 /0,1 Ha  ak  . . . . . . . . . 170 K
Ha  ak  . . . . . . . . . 170 K /0,1 /0,1 R up r e, R up r e, C on y 2016 . . . . . . . 70 K

C on y 2016 . . . . . . . 70 K /0,2 /0,2 

HODNOCENÍ:
Chuť ✮ ✮
Prezentace ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Párování vína ✮ ✮ ✮
Použité suroviny    ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita  ✮ ✮ ✮

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA 

 ✮ ✮ ✮

HODNOCENÍ:
Chuť ✮ ✮ ✮ ✮
Prezentace ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Párování vína ✮ ✮
Použité suroviny    ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
Cena/kvalita  ✮ ✮ ✮ ✮

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA 

 ✮ ✮ ✮ ✮
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Požitká ství v našem život  nemusí hrát žádnou st -
žejní roli, ale p iznejme si: kdo se ob as nestane 
labužníkem. Koho by nepot šil zážitek z nádhern  

prost eného stolu, vzrušujícího prost edí, milé spole nos-
ti a gastronomického výletu za hranice sn . To jsou vel-
ké zážitky, ale možná ješt  d ležit jší jsou ty každodenní, 
zdánliv  oby ejné, a p esto je z mnoha d vod  lze nazvat 
labužnické. Jsou to naše vnit ní zážitky, protože víme, že 
prvním a hlavním úkolem dobrého jídla, pití a spole nosti 
je vnášet do života požitek, radost a spokojenost. 

Možná i proto uvád jí auto i hned v úvodu slova slav-
ného francouzského prozaika a léka e Rabelaise z jeho 
epopeje Gargatua a Pantagruel, že „staví-li moudrý lov k 
d m, za ne kuchyní“.

Kniha, možná pou ení, možná kucha ka, kterou vydalo 
NAKLADATELSTVÍ XYZ ve spole nosti Albatros Me-
dia a. s. (www.albatrosmedia.cz), je zábavným a živým 
povídáním o tom, že každý dobrý jedlík není labužníkem, 
že stát se labužníkem také n co stojí, že cesta na vrchol 
se ošidit nedá, že cíl na rozdíl od cesty ani tak zajímavý 
být nemusí. Po prvních kapitolách dobrých rad pro hosty 
i hostitele, pro výb r prost edí, oble ení, hovoru u stolu 
atd. se dopracujeme až k úloze labužníka ve vlastní ku-
chyni, kde platí nejd ležit jší zásada: nikdy tam nepro-
dlévejte z jakéhokoliv donucení! Tam se také dozvíte, jak 
d ležité je pro labužníka kucha ské nádobí a ná iní, nákup 
surovin od masa, ryb a všelijakých potvor mo ských, p es 
sýry, máslo a pe ivo až po výb r vína. 

Tyto kapitoly jsou zárove  zajímavým pohledem do his-
torie gastronomie, protože co stránka, to slova zkušeností 
lidí, které lze v ur itém slova smyslu nazvat „labužníky“ 
života. Další ást knihy pot ší zejména ty, kte í si napsané 
názory rádi ov í ve form  recept  – k ov ení jich tu je 
p es stovku.

Nemenším zážitkem je i kapitola o vín . Tady však 
vzhledem závažnosti tématu je vše bráno s humorným nad-
hledem, tak aby „labužník“, který se tyto ádky p e te, ne-
byl u vína považován za… Na záv r „osv ží“ sklenka vína 
v Kapitole pro milovnice a milovníky rakouských vín, což 
je autor ino vyznání vín m našich jižních soused . 

Pokud se posadíme k p kn  prost enému stolu, tak nás 
podle nátury napadají r zné v ci: obvykle ty p íjemné, 
spojené s v ní a chutí hezky upraveného jídla, o eká-

vaný pocit nasycení apod. Andyho Brunninga, mladého sym-
patického u itele chemie (dnes na univerzit  v Cambridge), 
napadají jiné v ci – na sv t gastronomie dívá zcela jinýma 
o ima. Když si položí otázku, jak pomocí smysl  vnímáme 
r zné vlastnosti potravin, pak vždy hledá odpov di v zají-
mavém, pro mnohé skrytém sv t  chemických a fyzikálních 
proces . Již v roce 2013 spustil Andy Brunning jako 25letý 
za ínající u itel své webové stránky Compoud Interest, kde 
pomocí „infogra  ky“ popisuje, jak chemikálie v potravinách 
ovliv ují a vytvá ejí jejich vlastnosti – v n , chut  i barvy. 
Dnes tyto stránky p ipravuje s Americkou chemickou spole -
ností a jsou pravidelným zdrojem informací v takových médi-
ích, jako jsou Washingtom Post, Time i Forbes. 

Otázky, které si Andy Brunning klade, jsou zcela oby ej-
né, ale my na n  obvykle odpov di nehledáme: pokládáme 
za samoz ejmé, že plá eme p i krájení cibule, že ope ená 
slanina tak nádhern  voní, že ryba je cítit rybinou, že m že 
být n kdo alergický na o echy, že je káva ho ká atd. Je tu 
však daleko více otázek, které si tak asto neklademe, ale 
jsou snad ješt  zajímav jší: tak se m žeme nap íklad ptát, 
jak se podílejí bublinky na chuti šampa ského vína, pro  
šleha ka po vyšlehání tuhne, pro  máta zanechává v ústech 
chladivý pocit…

To je jen pár otázek z 57, kterým se Andy Brunning v publi-
kaci, kterou nám nabízí nakladatelství Grada (www.grada.cz), 
v nuje. Pro ty, kte í nejsou v chemii p íliš kovaní, nabízí autor 
stru ný úvod do organické chemie, a to zp sobem, který nejen 
srozumiteln  (k tomu slouží práv  ony „infogra  ky“ a ilustra-
ce), ale i zábavn  vše pot ebné objasní. A v te, že odpov di 
jsou mimo ádn  zajímavé, asto p ekvapivé, a všechny uka-
zují, jak úzce souvisí v da s b žnými v cmi, které den co den 
používáme, a s jevy, které vídáme kolem sebe, aniž bychom 
jim v novali n jakou pozornost. Možná, že se po p e tení této 
knihy podíváme i na oby ejnou cibuli trochu jinak: vždy  ona 
se jen chrání p ed potenciálním nep ítelem. A že používá n co 
jako „slzný plyn“, se nem žeme divit. 

publ ikace

PROČ PLÁČEME 
PŘI KRÁJENÍ CIBULE
Andy Brunning

LABUŽNÍKEM 
NA PLNÝ ÚVAZEK
Petra Macková Hrochová, Miroslav Macek
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Diář

Elizabeth Bardová je úsp šná americká novi-
ná ka, píšící o um ní (d jiny um ní také vy-
studovala), o cestování a digitální kultu e pro 

takové asopisy, jako jsou New York Times nebo In-
ternational Herald Tribune. Nemén  úsp šná je i jako 
spisovatelka: na naše knižní pulty se nyní dostala 
díky po inu nakladatelství Motto ve spole nosti Al-
batros Media a. s. (www.albatrosmedia.cz), její kniha 
Ob d v Pa íži. Je to tak trochu „ ervená knihovna“ 
notn  oko en ná recepty na vybrané francouzské la-
h dky. Elizabeth Bardová velmi otev en  popisuje 
setkání s šarmantním Francouzem Gwendalem, který 
se po ase stane jejím mužem, aby v laskav  ukáza-
ném st etu dvou odlišných kultur prožili „nový“ život 
v nejromanti t jším m st  na sv t . A romantika se 
udává jak v malém studentském byt  v okrajovém 
pa ížském obvodu, tak ve vyhlášených reziden ních 
tvrtích. Kniha o 22 kapitolách je deníkem, zpov dí, 

zajímavým vhledem do výuky francouzštiny i laska-
vým pr vodcem po úžasných kavárni kách, hosp d-
kách a vinárni kách, které tak p vabnými barvami 
dokreslují p itažlivost Pa íže. 

Každá z t chto kapitol je vždy dopln na recepty: 
t mi nejjednoduššími, které se da í vytvo it jen ve stu-
dentském pokoji, až po ty nejnáro n jší, které autorka 
nabízí pozd ji, kdy lépe poznala kouzla francouzské 
gastronomie. Proto m žeme „ochutnat“ z kapitoly 
Recepty ke svád ní t eba studentský piškotový dort, 
podobn  jednoduché jsou t eba Recepty inspirova-
né bistrem i Recepty pro jarní dýchánky. „Velké“ 
a ov ené recepty pak nabízejí kapitoly Jak se dobývá 
sv t, Dámy, které ob dvají a Navždy ve Francii. Po-
kud chcete, tak m žete knihu Ob d v Pa íži íst jako 
milostný román, jakmile vás jako sladkobolný p íb h 
kniha unaví, m žete ji vzít jako kucha ku a p ipravit si 
t eba n co pikantn jšího. 

OBĚD V PAŘÍŽI
Elizabeth Bard

✔ 11. 4.
Praha – Degusta ní ve e e v restauraci Rest – Velikono ní tramínová ve-
e e s víny od Eleny Walch pod taktovkou dovozní spole nost Chovan. 

www.chovan.cz
✔ 11.–12. 4.
Praha – TAG Heuer World Wine Show 2019 – Jubilejní, 10. ro ník de-
gusta ní výstavy exkluzivních sv tových vín od nejlepších vina  z celého 
sv ta. www.nalada.cz
✔ 12.–13. 4.
Litom ice – 17. Vina ské Litom ice – Výstava eských a moravských vín 
s mezinárodní ú astí, která se koná po oba dva dny od 10.00 hod. do 19.00 
hod. www.ortopedicke-centrum.cz
✔ 13. 4.
Moravská Nová Ves – Jarní otev ené sklepy – V Moravské Nové Vsi bude 
otev eno na 25–30 sklep , akce probíhá od 10.00 hod. www.vinarimnves.cz
Mut nice – Den otev ených sklep  Mut nice – Mut ni tí vina i zvou na ju-
bilejní, 11. ro ník Dne otev ených sklep  v mut nických búdách. Akce za í-
ná v 10.00 hod. www.vinozmutenic.cz
✔ 20. 4.
Hnanice – Den Znovín walkingu – Sobotu 20. dubna m žete prožít na tu-
ristických trasách s holemi p i Znovín walkingu v p írod  s vínem. Akce 
probíhá mezi 9.00 a 11.00 hod. www.znovin.cz
Kobylí – Po Kobyliských uli kách za vínem – Vina i z Kobylí pro vás 
p ipravili další ro ník otev ených sklep , start akce je v 10.00 hod. 
www.vinarizkobyli.cz
✔ 21. 4.

ejkovice – Velikono ní otev ené sklepy vina  z ejkovic – Na veliko-
no ní ned li budou otev eny ejkovické sklepy od 10.00 hod. 
www.vinarizcejkovic.cz
Ostrava – Cuvée Ostrava – XVII. ro ník mezinárodní sout že kupá-
ží, asambláží a známkových vín. Doprovodný program pro ve ejnost 
od 17.00 hod. www.cuvee.cz
✔ 23.–27. 4. 
Francie – Val de Loire Millésime 2019 – Stovky špi kových vín z regionu 
Loire budou letos návšt vník m p edstaveny v m ste ku Nantes. 
www.vinsvaldeloire.fr
✔ 25.–26. 4.
Most – Dny vína Benedikt Most – 9. ro ník degusta ní výstavy „Dny vína“ 
v Most  prob hne od 15.00 do 20.30 hod. www.belamost.cz
✔ 26. 4.
Praha – Galajaro Foltýn Wine 2019 – Galadegustace dovozní spole nosti 
Foltýn Wine se uskute ní v prostorách restaurace Žofín Garden na Slovan-
ském ostrov  od 15 do 21 hod. www.foltynwine.cz
✔ 26.–27. 4.
Plze  – Plze ský festival vína – Jarní termín nejv tší vina ské akce v Pl-
ze ském kraji! Dvacítka vina ství z Moravy a eska, zajímavý doprovodný 
program. Vstupenky na míst . www.plzenskyfestivalvina.cz
✔ 27. 4.
Lány – (Ne)vinné Lány – 4. ro ník festivalu vína (Ne)vinné Lány se usku-
te ní v sobotu 27. dubna od 11.00 do 19.00 hod. Tématem ro níku 2019 
budou r žová vína. www.nevinnelany.cz
Lednice – Slavnostní otev ení vina ského centra Annovino – Více na 
www.dum-vina.cz
M lník – Vinná noc – 9. ro ník degustace pod širým nebem. Více informací 
na www.melnickykost.cz
Rakvice – Den otev ených sklep  v Rakvicích – Již 13. ro ník akce prob h-
ne v malebném prost edí Rakvických sklep  v sobotu od 11.00 do 19.00 hod. 
www.vinari-rakvice.cz
Strážnice – Jaro s vina i Strážnicka – 13 profesionálních vina ství reprezen-
tuje ucelenou nabídku vín strážnického regionu. www.vinari-straznicka.cz
Velké N m ice – Otev ené sklepy Velké N m ice – Vina i z obce Velké 
N m ice zvou na Noc otev ených sklep  v místních sklepních uli kách. 
www.nocsklepu.cz
✔ 27.–28. 4.
Moravská Nová Ves – Festival otev ených sklep  – 30 vina  otev e 
své sklepy na 2 dny v Podluží za doprovodu bohatého programu. 
www.otevrenesklepy.cz
✔ 1. 5.
Praha – Svátek r žových vín – Na Svatováclavské vinici na Pražském hra-
d  bude k ochutnání na sto moravských a eských r žových vín a klaret . 
www.wineofczechrepublic.cz
✔ 4. 5.
Hnanice – Den otev ených sklep  Hnanice 2019 – Otev eno bude více 
než 20 sklep , vstupné formou nákupu degusta ní sklenice u vstupu. 
www.obechnanice.cz
Velké Pavlovice – Májové otev ené sklepy – Tradi ní a oblíbená jarní vina -
ská akce za ne v 11.00 hod. www.vinozvelkychpavlovic.cz
✔ 8. 5.
Znojmo – Festival vína VOC Znojmo – Ochutnávka nov  zat íd ných vín 
VOC Znojmo ro níku 2018 i starších, programem provází Ivo Dvo ák. 
www.vocznojmo.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

Palackého 8

110 00  Praha 1

zilvar@zilvar.com

+420 724 889 196

www.zilvar.com

VINOTÉKA

ZILVAR

PRODEJ VÍN

Již 6 vinoték v Praze a Brně
• Praha – Karlín

• Praha – Dejvice
• Praha – Anděl

• Praha – Pražského povstání
• Praha – Panská

• Brno – Královo pole – Ponava
K dispozici kompletní sortiment za ceny  

internetového obchodu. Více na 

www.global-wines.cz

Chybí Vám některé vydání ?

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

www.sommeliers.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

Prožijte intenzivní 
zážitek netradi ního 
va ení a párování vín!

www.kucharska.party 
257 533 733 

Czech business club 44x47.indd   1 5.3.2019   19:06:22
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Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ

Morava

E-shop na www.vinarstvivolarik.cz

K Vápence1811/2a
Mikulov

Nová adresa

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

WINE BAR, 
KDE SE I NAJÍTE V CENTRU BRNA

RETRO CONSISTORIUM, MEČOVÁ 4, 602 00 BRNO
WWW.RETROCONSISTORIUM.CZ

Retro Consistorium VIZ.indd   1 29.11.2017   20:26:00

STŘEDNÍ VINAŘSKÁ 
ŠKOLA VALTICE

Škola, která žije vínem

www.svisv.cz

ww
w.
ba

nk
av
in
.cz

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

Dárková balení • Cesty za vínem • e-shop

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
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Studený a mokrý duben, plní sklepy, 
sudy vínem.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

ROTGIPFLER  
Stará moštová odr da, spontánní k íženec odr d Tramín 
a Veltlínské ervené, poprvé písemn  zmín na roku 
1850 ve Štýrsku. U nás nazývána ervenošpi ák podle 
barvy vrcholk  letorost .

PODIVNÉ SLŮVKO:

1. Itálie – 42,508

2. Francie – 36,700

3. Špan lsko – 32,100

4. USA – 23,300

5. Austrálie – 13,700 

Největší světoví výrobci vína 
v minulém roce (OIV 2019, 
v milionech hl, celkově 250 mil. hl) 

PĚT NEJ...

eská republika pat í tradi n  mezi nejv tší sv tové producenty 
chmele, se svými necelými 5 000 tunami sušené hlávky (údaj pro 
rok 2018) je po USA a N mecku (ob  zem  se podílejí na celko-

vé produkci 75 %) uvád na na t etí p í -
ce p ed ínou a Polskem. Chmel je jed-
nou ze t í základních surovin pro výrobu 
piva a dává mu ho kou chu  a p ispívá ke 
tvorb  jeho aroma. Vedle ho kých odr d 
a tzv. vysokoobsažných chmel  jsou stále 
žádan jší aromatické odr dy. Takovou je 
nap íklad eská chlouba – žatecký polora-
ný erve ák. Z historického hlediska ne-
dávno byla povolena i odr da novozéland-
ského chmele Nelson Sauvin, která si 
získala oblibu pro sv j velmi speci  cký 
aromatický pro  l, až p ekvapiv  blízký 
vyhlášené odr d  Sauvignon Blanc. 

z
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Pivo s vůní Sauvignonu

Šampaňské v porcelánu
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kaleidoskop

Krátké vlnové délky ultra  alového sv tla mo-
hou do ur ité míry uvolnit n které, p ede-
vším sirné slou eniny ve vín  a vyvolat to, 

co Francouzi nazývají „goût de lumiere“ – chu  sv t-
la. Proto se láhve archivují ve tm  sklep , používají 
se barevná skla: zelené sklo podle odstínu od  ltruje 
50 až 90 % škodlivého zá ení, hn dé dokonce 99 %. 
Šampa ský d m Eduard Brun se sídlem v Grand Cru 
obci Aÿ vydal k 250. výro í založení limitovanou edici 
porcelánových láhví, které problém „goût de lumiere“ 
odstra ují stoprocentn . Výrobce sice tvrdí, že se jedná 
o první láhev tohoto druhu v Champagni, ale podob-
ných pokus  bylo zaznamenáno již více, jmenujme 
alespo  Champagne Cattier v roce 2013. Na 500 láh-
vích nazvaných Cuvée Sensorium velikosti Metuzalem 
(8 x 0,75 cl) se podílí n mecká porcelánka Reichenbach 
a vzhled je dílem amerického um lce Jamese Rizziho. 

Fabbrica Italiana Automobili Torino 
(Fiat) vznikla v roce 1899 uvedením 
24 kus  modelu 3½ HP. B hem více 

než sto let se toho ve Fiatu odehrálo hodn , 
vznikl i legendární model 500, který je dnes 
sou ástí projektu Fiat Heritage. Projekt vy-
práví p íb hy o jednotlivých typech, o historii 
automobilky a klí ových osobnostech  rmy. 
Jednou z nich byl i Sergio Marchione, „pan 
Fiat . 1“, a generální editel Fiat Chrysler 
Automobiles, který zem el v srpnu minulého 
roku. Byl nejen obrovský automobilový na-
dšenec, ale podobn  p istupoval i k vínu Bru-
nello. P ipomínkou jeho vztahu k t mto dv -
ma r zným sv t m je nový model Fiatu 500 
„Collezione Bicolore Brunello“, jehož barva 
p ipomíná barvy toskánského podzimu a jeho 
velkého vína Brunello di Montalcino. 

Fiat na víně 
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Champagne 
Blanc de Noirs 

Grand tes t

GR

T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na počátku dnešního chilského úspěchu.

28 WINE & Degustation
28 WINE & Degustation

Není dlouhá, ale velká

cesty za vínem

Chile
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Poklady sklepní architektury

Klášterní sklepy 9/Lichtenštejnové  

ly to doby  nebývalého

květu a pr ospe rity…

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

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

dobná slova najdeme v kronikách mnohých moravských a českých obcí 

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

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

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

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

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

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

to „rozkv t a obecnou prosperitu“ 

zaznamenaly na svých stránkách, 

se zasloužil p edevším nejvyšší eský pur-

krabí hrab  Karel Chotek: dekretem prezí-

dia zemského gubernia bylo od ledna 1836 

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

znamn jších obcích a na farních ú adech 

založeny pam tní knihy a kroniky. M ly 

být vedeny pod dohledem p edstavitel  

nad ízených ú ad  a psány v n meckém 

jazyce, povolena byla i latina. První po-

vinností bylo odvolání se na starší kroniky, 

dochované rukopisné i tišt né písemnosti. 

Díky t mto starým kronikám a písemnos-

tem tak m žeme nahlédnout do as , kdy 

Lichtenštejnové p izp sobovali ást zem  

na jihu Moravy svým nejkrásn jším sta-

vebním sn m. Ty napln né sny dnes pat í 

k poklad m zapsaným na Seznam kulturní-

ho a p írodního d dictví UNESCO. Zhruba 

200 km² Lednicko-valtického areálu je 

dnes považováno za nejrozsáhlejší lov -

kem vymodelované území nejen v Evrop , 

ale možná i ve sv t . 

Autor krásné a výpravné publikace Mo-

ravská dominia Liechtenstein  a Dietrich-

stein  Pavel Ju ík v úvodu napsal: „Kva-

litní vzd lání, výborná správa majetku, 

vzorná státní služba, vyt íbený vkus a zna-

lost um ní – to jsou hlavní rysy knížecího 

rodu Liechtenstein …“

Na našich n kolika málo stránkách se 

nem žeme v novat ani jejich vzd lání, 

státní služb , vyt íbenému vkusu a znalos-

ti um ní, ale nabídneme alespo  st ípek, 

který by se mohl vejít do „složky“ nazva-

né „výborná správa majetku“ a je zárove  

názvem celého našeho seriálu o pokladech 

sklepní architektury. 

Ani tyto poklady však nelze p edstavit 

bez alespo  krátkého nahlédnutí do his-

torie našeho vzájemného soužití, na které 

bychom nem li zapomínat již proto, že as 

možná ješt  ukáže, že na tyto tradice m -

žeme navázat. 

PRIMI INTER PARES 

(první mezi sob  rovnými)

Jméno získali Lichtenštejnové podle 

hradu Liechtenstein u rakouského Möd-

lingu, podle rodových tradic však nalé-

zají sv j p vod již v antickém ím . My 

ale p esko íme celá staletí, dovolíme si 

pominout i jméno zakladatele moravsko-

-rakouské v tve Jind icha z Lichtenštejna, 

který za v rné služby králi Václavovi I. 

získal v roce 1249 obec Mikulov, a zasta-

víme se až u jména Karla I. z Lichtenštejna 

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

tele rodové moci, jemu byla ud lena roku 

1608 hodnost d di ného íšského knížete 

a stal se tak mezi moravskou a dolnora-

kouskou šlechtou „primi inter pares“, tedy 

„prvním mezi sob  rovnými“. Historie mu 

ve spojení s násilnou rekatolizací eských 

zemí po bitv  na Bílé ho e dala pon kud 

tenden ní nálepku „krvavý Lichtenštejn“. 

Je však pravda, že v postavení místodržící-

ho a místokrále v Království eském, kdy 

kon  ska ní komise zabavily majetek více 

než stovky panství, samoz ejm  využil p í-

ležitosti a rodový majetek notn  rozší il. 

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

í i dohoda uzav ená ve Valticích v zá í 

1606. Podle ní bylo v lichtenštejnském 

rodu zavedeno tzv. rodinné sv enectví, 

kdy hlavou rodu nebude pro p íšt  nejstar-

ší žijící mužský len rodu, ale prvorozený 

syn vládnoucí linie. Pavel Ju ík v p ipo-

mínané publikaci Moravská dominia vy-

sv tluje, že instituce sv enectví právn  

zabezpe ovala ned litelnost, neprodejnost 

a nezcizitelnost rodového majetku, držitel 

sv enectví nebyl jeho majitelem, ale pou-

ze doživotním správcem, který m l z vý-

nos  vyplácet apanáže ostatním len m 

rodu. Cílem bylo udržet rodový majetek 

pohromad  a nezmenšovat jej d lením 

mezi jednotlivé leny rodu.

Jak dala historie Karlovi I. z Lichten-

štejna p ívlastek „krvavý“, našli bychom 

i u ostatních p íslušník  rodu zajímavá 

„ohodnocení“, a to slovy jako bojovný, 

dobrotivý, krásný, bohatý, marnotratný, 

rudý apod. Syna Karla I. Karla Eusebia 

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

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

vu koní a veškerém luxusu nazvat v rám-

ci rodu jako „stavitele“. Do sídelního 

m sta Valtic, které se po ztrát  Mikulova 

Znak Lichtenštejn  je dnes jen na etiketách 

vín z Rakouska a Lichtenštejnska.

Jeden z nejstarších a nejbohatších rakouských a moravských 

rod  si ve Valticích vybudoval své honosné sídlo.
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PŘEDPLAŤTE SI ELEKTRONICKY www.w-d.cz l www.alza.cz/media/casopisyP

Send Předplatné s.r.o., 
Ve Žlíbku 1800/77 hala A3, 193 00 Praha 9

+420 225 985 225

Pošlete sms ve tvaru PREDPLATNE WINE DEGUSTATION JMENO PRIJMENI ULICE CISLO DOMU PSC MESTO 1, 2 nebo 
3 ROKY (podle toho, na kolik let chcete předplatné objednat) na číslo +420 605 202 115. Cena SMS je běžná dle vašeho tarifu. 
Zašleme vám složenku, po jejímž zaplacení vám začne časopis chodit do schránky.

SMS

+420 225 341 425 yacht@send.cz
FAX @

Grand Cru vinicemi pro Pinot 
mavých Blanc de Noirs. Právě 

i i prosincový Grand test.

ý hýchých T. T. Tentento to typyp ChaChaChampampap gnegne
né Blanc de Blancs, čkačkolioli coco 
gne Pinot Noir a Meunier nad 
G d C i i i Pi t
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Ke každému předplatnému 
BONUS 300 Kč na kurzy Vinařského Institutu 

(www.vinarskyinstitut.cz) a kurzy WSET 
(www.mkm.cz/kurzy-wset/wset)
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Z příštího čísla

Saké

Bordeaux En Primeur 2018

Saké hraje d ležitou roli v život  Japonc  již bezmála 2 000 let. 
Je spojené s historií, kulturou i spole ností. Saké doprovází osla-
vy, spole enská setkání, ale je považováno i za medicínu. Prémi-
ové „Ginjo“ saké, které se za alo produkovat zhruba p ed ty-
iceti lety, je dnes vnímáno i jako d ležitá sou ást gastronomie 

a snoubí se s pokrmy nejen typické japonské, ale i mezinárodní 
kuchyn , nebo se dá využít i v populárním stylu Fusion va ení, 
kdy se spojují r zné asijské prvky s tradi ními západními pokr-
my. A práv  do taj  saké vás zasv tíme v kv tnovém ísle.

Degustace En Primeur v Bordeaux pat í každoro n  k nejo eká-
van jším událostem ve sv t  obchodu s vínem.  A jsou ur it  nej-
prestižn jší a nejokázalejší prezentací nových ro ník  na sv t . 
Na po átku dubna se do Bordeaux pravideln  sjížd jí obchodníci 
s vínem a žurnalisté z celého sv ta, aby ochutnali mladá vína 
z p edcházejícího ro níku. Samoz ejm  budeme p i tom a p e-
devším t m z vás, kte í do vín z Bordeaux pravideln  investují, 
p ineseme cenné informace o ro níku 2018 a také první názory 
na ceny velkých vín z Bordeaux z tohoto ro níku.

p ipravujeme

Wine Prague 2019 speciál

Ryzlink vlašský a Rulandské modré

Veletrh Wine Prague 2019 prob hne v období 28. až 30. kv tna 
na výstavišti PVA EXPO v pražských Let anech. V kv tnovém 
ísle p ineseme speciál v novaný vina m, vina ským spolk m 

a sdružením, obchodník m a dovozc m, kte í budou na veletrhu 
Wine Prague prezentovat svá vína, ale také doprovodnému pro-
gramu, tak aby si návšt vníci mohli svou ú ast dob e p ipravit. 
P ineseme i celou adu tip  a doporu ení, jak z široké nabídky 
veletrhu Wine Prague 2019 pro svou práci i poznání tuzemských 
i sv tových vín vyt žit co nejvíce. 

I v p íštím ísle vám p ineseme lánek o typických odr dách 
eské republiky. Již tradi n  to bude dvojice bílé a modré od-

r dy, tentokrát Ryzlink vlašský a Rulandské modré. V našich 
podmínkách tém  královské kultivary, u kterých se podíváme 
na historii, p stování a rozší ení na našich vinicích. Zam íme 
se na vína vyráb ná z t chto odr d, na jejich senzorické vlast-
nosti a v novat se budeme i klasickým gastronomickým kom-
binacím, v etn  konkrétního doporu eného snoubení. Z Pr -
vodce nejlepšími víny eské republiky vám pak p edstavíme 
skv le hodnocená vína.
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