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Dopis šéfredaktora
Milí þtenáĜi,
letošní dubnové þíslo þasopisu WINE
& Degustation je výjimeþné. Jedná se totiž
o sté vydání Vašeho oblíbeného þasopisu.
Když se podívám na tu Ĝadu titulních stran,
testĤ, reportáží, rozhovorĤ, cest za tuzemskými i zahraniþními vinaĜi a mnoha dalších materiálĤ, naplĖuje mne radostí, že
tímto þasopisem posledních deset let trvale
a pravidelnČ pĜispíváme k šíĜení povČdomí
o tak kulturním nápoji, jakým vždy bylo
a je víno, kultivujeme prostĜedí obchodu
s vínem u nás a na Slovensku a z Vašich
reakcí vím, že Vám pĜinášíme možnost
relaxovat nad pĜíbČhy z cest po blízkých
i vzdálených þástech svČta i osobností, které ve vinaĜském svČtČ mnoho znamenají.
Nezbývá než podČkovat vydavatelství
Yacht, že tento nový projekt tehdy pĜed
deseti lety, v tČžkých dobách pro tištČná
média, podpoĜilo a vzalo si ho pod svá
„vydavatelská kĜídla“, všem minulým
i souþasným spolupracujícím autorĤm,
gra¿kovi, který mimochodem také vytvo-

Ĝil všech 100 þísel tohoto þasopisu, jazykovým korektorĤm, kolegyním, které se staraly a starají o obchod i distribuci þasopisu
a všem dalším lidem, kteĜí se podílí na tom,
že þasopis pravidelnČ vzniká a každý mČsíc ho nacházíte ve Vašich schránkách,
novinových stáncích þi vinotékách a dalších distribuþních místech. Díky urþitČ patĜí i všem našim dlouholetým obchodním
partnerĤm. A samozĜejmČ pĜedevším Vám,
našim þtenáĜĤm, kteĜí v dobČ internetu,
webových stránek a sociálních médií ctíte
tradici a kvalitu prestižního tištČného þasopisu a každý mČsíc se tČšíte na jeho nové
vydání.
Rok 2019 je pro redakci WINE & Degustation slavnostní, toto je sté vydání þasopisu, v listopadu oslavíme deset let na trhu.
PĜipíjím tedy všem spolupracovníkĤm i fanouškĤm þasopisu WINE & Degustation
do dalších let a další stovky vydání plných
poutavých pĜíbČhĤ z nekoneþnČ pestrého
svČta vína a gastronomie.
Michal Šetka

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine Guilhem & Jean-Hugues
Goisot, Exogyra Virgula
Saint-Bris 2017
Zajímavé víno z malého rodinného
biodynamického vinaĜství z málo
známé þásti Burgundska pĜijel, kromČ
svých dalších vín, v bĜeznu do Prahy
pĜedstavit osobnČ Guilhem Goisot.
Vesniþku Saint-Bris-le-Vineux najde-

te v oblasti Auxerrois nedaleko mnohem slavnČjšího mČsteþka Chablis.
Zdejší vína patĜí k výjimkám, pokud
totiž mluvíme o bílých burgundských
vínech, témČĜ vždy obdivujeme vína
z odrĤdy Chardonnay. Ale v Saint-Bris se pČstuje Sauvignon!
Víno pĤsobí atraktivním a velmi þistým dojmem. Má líbivé ovocné tóny

bílých broskví, bílého rybízu a angreštu, s výraznou minerální slaností, a i když jde o Sauvignon, zcela
jednoznaþnČ v tomto vínČ vnímáte
burgundský terroir. V závČru je dlouhé a má pĜedpoklad i dobĜe dále zrát
nČkolik let v láhvi. UrþitČ jde o velmi
zajímavý vzorek, kterým mĤžete potČšit i lehce pozlobit milovníky burgundských vín.
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z domova

Dekadence

Ivo Dvořák
Viceprezident
Asociace sommelierů ČR

D

ekadence ve své podstatČ znamená
úpadek, ale výrazem dekadence se
dá vyjádĜit i bezuzdné ukájení, požitkáĜství, nebo morální zkaženost.

Dekadence se þasto vztahuje k umČní – zejména k literatuĜe a výtvarnému umČní. Myšlenkové a umČlecké hnutí postavené na pocitech zmaru, smutku a nudy, ale zároveĖ
na vytváĜení co nejra¿novanČjšího umČní.
Život vyznavaþĤ dekadence byl plný okultismu, extrémního náboženství, drog a nevázaného sexu.
Pro mne se odehrála dekadence první bĜeznový víkend, i když jen v urþitých de¿nicích
svého významu. VyjádĜil bych svou dekadenci jako požitkáĜství, bezuzdné ukájení chuĢových pohárkĤ a ra¿nované umČní snoubení.
Jedinou drogou bylo víno, nevázaný sex
a nuda nikoliv a smutek a zmar nastal, jedinČ
když se dopila láhev lahodného vína.
Dekadence prvního bĜeznového víkendu
spoþívala pĜedevším ve snoubení, které se již
po nČkolikáté odehrálo pod taktovkou dvojice Marek Dušek a Lucie PunþocháĜová.

ScénáĜ je celkem jednoduchý – pĜipravit bČžné pokrmy a snoubit je s mimoĜádnými víny.
Tedy je to jednoduché pro všechny úþastníky kromČ dvou – výše jmenovaných organizátorĤ. Ti zahájili pĜípravu již nČkolik dní
pĜedem naložením sýrĤ a masa, pĜípravou
sklenic, vína a dalších gastronomických specialit a pĜedpokládám, že likvidace následkĤ
dekadentní degustace jim zabrala nČkolik následujících dnĤ, kdy myli a uklízeli.
My ostatní jsme jen pĜinesli láhev skvČlého vína a nechali se dekadentnČ oblažovat
snoubením pokrmĤ s výjimeþnými víny.
Naše smysly zažily bezuzdné ukájení a požitkáĜství, ale bez toho, abychom podlehli
morální zkaženosti.
Urþitou dekadenci by laskavý þtenáĜ mohl
spatĜovat ve faktu, že se snažíme snoubit
nesnoubitelné, tedy bČžný pokrm a vzácné
víno. Ovšem já spatĜuji dekadenci v tom, že
i relativnČ všední pokrm se dá pĜipravit velmi
nevšednČ. A na tomto principu fungoval celý
veþer. Lucie a Marek pĜipravili nČco tak bravurního, že by jejich výkon mohl aspirovat
na gastro poþin roku. Snoubení s vínem pak
byla pomyslná tĜešniþka na dortu, kdy gastronomická dekadence eskalovala do gourmetského nebe.
Jemnost a vyzrálou delikátnost 1997 Champagne Nicolas Feuillatte jako aperitiv triumfálnČ podtrhli titáni Champagne 1997 Salon
a 1999 Dom Pérignon k pizze Hawai s lávovou solí. K tomuto chodu se ještČ podávaly
dvČ ananasové speciality Hula o Maui (šumivé ananasové víno) a Maui Blanc (tiché
ananasové víno) – jak vidíte, dekadence nezná hranic.

Utopence z vojenických špekáþkĤ doprovodila pČtice velkých bílých vín – 1982 Kloster
Eberbach Riesling Rüdesheimer Bischofsberg, 1995 Vincent Girardin Meursault Les
Narvaux, 1989 Leo Alzinger Hochstrasser
Grüner Veltliner Federspiel Wachau, 1986
Weingut Schmidl Grüner Veltliner, Honivogl.
Nakládaný Hermelín se dekadentnČ snoubil
s kolosálními víny regionu Bourgogne – 1995
Vincent Girardin Chassagne-Montrachet
Morgeot, 2005 Domaine Bachelet-Ramonet
Batard-Montrachet, 2002 Louis Jadot Montrachet, 1986 Domaine Henri Clerc & Fils
Batard-Montrachet.
Další dekadence nastala u bramboráku s houbami, kde jsme vyzkoušeli hned nČkolik stylĤ
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 španČlských ptáþkĤ s rýží a giganticky obsazené sady þervených 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 dobĜe porozumČl s 1977 Graham’s Vintage Port a 2000
Arvay Tokaji Aszú 6 Puttonyos.
P.S. PĜi psaní tohoto sloupku se cítím ponČkud dekadentnČ… když vzpomínám
na všechny ty chuĢové nuance a nemohu si je
zopakovat, cítím pocit zmaru, smutku a upadám do morálního patosu…

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Château Cheval Blanc 1988
Nevím, které víno bych si nejradČji vybral z dekadentního snoubení, a tak jsem
nakonec sáhl po naprosté klasice pravého
bĜehu Ĝeky Gironde v Bordeaux, po iko-
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nČ oblasti Saint-Émilion Château Cheval
Blanc. Temná granátová barva s inkoustovými odlesky, vynikající viskozita.
VĤnČ je þistá, opulentní, s tóny zralých
lesních plodĤ, podhoubí, dĜeva a dýmu.
Po krátké dobČ se objevují tóny kĤže

a koĜení. Ušlechtile vyzrálé víno s poddajnou taninovou strukturou, tóny sušeného ovoce a ušlechtilého dĜeva. HĜejivý
tón prozrazoval velmi dobrý roþník a stále živé víno s dalším potenciálem zrání.
Velmi dlouhý, delikátní a nazrálý závČr.

Společnost ES-WINES získala
na českém trhu nová zastoupení

S

poleþnost ES-WINES, dovozce, distributor a specialista na španČlská vína,
zaþala poþátkem tohoto roku rozšiĜovat své portfolio vín. Na þeský trh tak novČ
dováží vína ze svČtoznámých vinaĜských
oblastí ŠpanČlska. KonkrétnČ jde o výhradní
zastoupení prestižních vinaĜství Viñedos de
Alfaro z oblasti Rioja, Pago de Carraovejas
z oblasti Ribera del Duero, Soler Jove z oblasti Penedés a Ossian z oblasti Rueda.
Filozo¿í a pĜedností spoleþnosti ES-WINES
je dĤraz na osobní pĜístup ke každému klientovi. „Našim zákazníkĤm chceme v první
ĜadČ naslouchat. Chceme vČdČt, jaký styl vín
preferují, a vybírat pro nČ právČ ta vína, která
jim poskytnou nevšední zážitek,“ komentuje prozákaznický pĜístup majitel spoleþnosti ES-WINES Mgr. LudČk Nesiba. Oslavy,
výroþí nebo rodinná setkání jsou tedy ideální
pĜíležitostí, jak využít perfektního zákaznického servisu, který spoleþnost nabízí. Díky široké
distribuþní síti ES-WINES se s novými víny samozĜejmČ setkáte i v restauracích, vinných barech nebo vinotékách.
Všechna novČ dovážená vína budou navíc
ve dnech 28.–30. 5. pĜedstavena na veletrhu
Wine Prague 2019 na výstavišti v LetĖanech,
kde probČhne Ĝízená degustace za úþasti zástupcĤ jednotlivých vinaĜství, kteĜí budou svá
vína prezentovat odborné veĜejnosti. Více informací najdete na www.es-wines.cz.

Inzerce

JIŽ 15. LET HLEDÁME
A VYBÍRÁME VÍNA
Z BULHARSKA, KTERÁ PATŘÍ
KVALITOU NA SVĚTOVOU ŠPIČKU.
www.prowine.cz
Prowine 190x82.indd 1
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z domova

Sommelierské mistrovství světa
mají pár set hektarĤ vinic, ale žádný šlágr to
není, a pokud se podíváte do restaurací, tak
všude kraluje pivo, pochopitelnČ. À propos,
nepĜipadá vám popis zemČ nČþemu podobný? Ale i tak je o sommelierství v Belgii velký zájem a i mimo vinaĜské oblasti jsou poĜadatelé schopni zajistit velmi zajímavý vinný
program pro všechny zúþastnČné. Nejen tedy
pro soutČžící.

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

P

Ĝedpokládám, že spousta z vás o této
kratochvíli jistČ slyšela nebo þetla.
Ano, je to pro úþastníky adrenalinový
a stresový týden, bČhem kterého se z nČkolika
desítek soutČžících vybere ten nejlepší, který
bude po dobu tĜí let neomezenČ kralovat sommelierskému svČtu a na vČky vČkĤ dostane
pĜívlastek „Nejlepší sommelier svČta“. A jelikož jsem se, po vítČzství v þeské kvali¿kaci, mČl možnost této události zúþastnit letos
v Antverpách, podČlím se s vámi o pár zajímavých postĜehĤ.
A první zajímavost se hned nabízí. Jen tČžko
si asi dovedeme pĜedstavit mistrovství svČta
v hokeji konané v Brazílii. PĜeci jen podmínky tam nejsou až tak vhodné a zájem místních
by asi taky nebyl nejvČtší. I proto pĜekvapuje
u sommelierské akce tohoto významu umístČní do Belgie, do Antverp. Pravda i v Belgii

Toto je bod þíslo dva. Jelikož další zajímavostí jsou jména, která se zde prezentují, a to,
jak ke svým prezentacím pĜistupují. Kdysi
jsem dČlal sport a nikdy jsem nechápal vČtu
o dĤležitosti úþasti. Ale tady, pĜestože stále jezdím pro výsledky, a ne pro obyþejnou
úþast, bych to díky doprovodným akcím byl
ochoten pochopit. Slavné znaþky, jako jsou
Miguel Torres, Famillie Perrin, Bellavista,
Gérard Bertrand, se pĜetahují o to, kdo se
bude moci odprezentovat a kdo udČlá zajímavČjší degustaci. A úþastníci tak mají možnost
vyslechnout si, jak pan Torres vzkĜísil staré
autochtonní odrĤdy Katalánska, jak si je
nenechal na zahrádce pro návštČvy a zkusil
z nich udČlat víno a pĜijel nám pĜedstavit þtyĜi odrĤdy, o kterých vinný svČt do teć nemČl
ponČtí. Do toho Famillie Perrin pĜipraví degustaci své vlajkové lodČ Hommage à Jacques
Perrin, a aby všem zvedli tlak a roztáhli zorniþky ještČ pĜed nalitím vína, tak oznámí, že
pĜipravili 8 roþníkĤ vþetnČ toho vĤbec historicky prvního, 1989. A takhle to jde poĜád.
A pĜestože úþast nebývá vše, tak zde má þlovČk mnoho dĤvodĤ se zaradovat i z ní. Navíc
takové zkušenosti jsou k nezaplacení.

A tĜetí zajímavost? Nejspíše to, kdo souþasnému sommelierskému svČtu kraluje.
SommelieĜi nejsou vinaĜi, takže netrpím
pĜedstavou, že þlovČk narozený ve Francii
musí automaticky být pĜes víno skvČlým
odborníkem. StejnČ jako si nemyslím, že
každý Novozélanćan je profík ve stĜíhání
ovcí. Ale pĜeci jen bych þekal, že v popĜedí
budou slavné gastronomické zemČ. Jenže
souþasnost patĜí NČmecku (Marc Almert je
vítČzem roku 2019), v popĜedí je Lotyšsko,
Litva nebo tĜeba Rumunsko a Polsko, což nejsou úplnČ zemČ, jež si þlovČk pĜedstaví pod
slovem gastronomie. Na stranČ druhé jsou
to zemČ, které pro své reprezentanty budují
týmy trenérĤ, sparing sommelierĤ, psychologĤ a sponzorĤ, a posouvají tak sommelierské
soutČžení na úplnČ jiný, superprofesionální
level. A zemČ, které s nimi budou chtít držet
krok, nemají jinou možnost než se vydat stejným smČrem.
PrĤbČhem a otázkami ze soutČže vás zatČžovat nebudu, jelikož ty vlastnČ nebyly vĤbec
zajímavé. Ty byly jen neskuteþnČ tČžké. Ale
pokud byste mČli zájem se dozvČdČt více, tak
se rozhodnČ vyplatí zavítat na Facebook Asociace SommelierĤ ýeská Republika a zhlédnout pár videí z tohoto mistrovství.
P.S. Když už se odhodlali takovou akci uspoĜádat pivaĜi z Belgie a stálo to za to, tak co
teprve až se do toho obují takoví pivaĜi, jako
jsme my. Už aby to bylo a my jsme mohli
pĜivítat tĜeba jen malé Mistrovství Evropy
sommelierĤ v roce 2023…

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Château Beaucastel, Hommage
à Jacques Perrin 1989,
Châteauneuf-du-Pape, Francie
Toto víno jsem jsi pro tento mČsíc vybral
z velmi jednoduchého dĤvodu. Velmi þasto se mluví o velkých vínech, o ikonách
vinného svČta. A když už jsou tyto superlativy použity, výjimeþnČ, zaslouženČ
a správnČ, tak se vČtšinou konþí jen u slov
bez ochutnání nebo pití. Já mČl možnost
další takovou ikonu ochutnat a již po nČ-
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kolikáté to u mČ bylo víno od Rhôny.
Výjimeþnost láhve spoþívá v tom, že
je to vĤbec první vyrobený roþník
vína, které se dostalo mezi nejvyhledávanČjší vína svČta. Navíc toto víno
je naprosto netypicky pro svou apelaci
postaveno na odrĤdČ Mourvèdre, což
z nČj dČlá ještČ vČtší zajímavost. Samotné víno však ve svém vČku 30 let
naprosto zastínilo veškeré informace
okolo. NádhernČ nazrálé a harmonické
jak v aroma, tak v chuti. Jemná, ele-

gantní a svČží kyselina spolu s jemným sametovým tĜíslem tvoĜily páteĜ
vína, okolo které se toþily tóny tabáku,
nugátu, oliv nebo bouquet garni, aby
v závČru uvolnily prostor sušenému
þervenému ovoci, hlavnČ jeĜabinám
a tĜešním s dotekem šípkĤ. PĜi ochutnávání jsem mČl pocit, že se každý ze
zúþastnČných zavĜel s tímto vínem
do vlastní bubliny a okolí se jej vĤbec
netýkalo. Nebo aspoĖ já jsem to tak pĜi
setkání s touto ikonou mČl.

Rodinné vinařství Baláž v roce 2019 v novém!

R

odinné vinaĜství Baláž z Dolních Dunajovic v Mikulovské
vinaĜské podoblasti zaþalo letos v únoru s výstavbou nové vinaĜské budovy, která bude sloužit nejen
ke zpracování hroznĤ, výrobČ a zrání
vín, ale zároveĖ i k prodeji.
Moderní vinaĜská hala bude proto
rozdČlena do tĜí þástí. Vedle samotných technologických prostor urþených k pĜíjmu suroviny, výrobČ a zrání vína nabídne špiþkové a kulturní
zázemí k prezentacím, degustacím
a prodeji vín a dalších produktĤ vinaĜství.
VinaĜství plánuje dokonþit veškeré
práce ještČ v letních mČsících pĜed zahájením vinobraní roþníku 2019, tak
aby mohlo pĜijmout první zákazníky
a zájemce o degustace a vína ještČ
v prĤbČhu hlavní turistické sezony,
a hlavnČ pak v nové budovČ zpracovat
a vyrobit roþník 2019.

Vizualizace moderní vinaĜské haly vinaĜství Baláž

Architektonický návrh nové budovy vinaĜství Baláž vznikl v brnČnském architektonickém studiu Bukolský architekti
s.r.o. a je dílem zkušených autorĤ Martina Bukolského a Miloše ýernohorského.
„ChtČli jsme ve vinaĜství pokroþit a posunout se nČkam dál. Nová

generace našich dČtí se již aktivnČ
do chodu vinaĜství zapojuje a pĜináší nové podnČty, které se na výsledných vínech odráží. Proto jsme se
rozhodli vybudovat nové, moderní
a elegantní prostory, které tyto nové
vize podpoĜí,“ uzavírá majitel vinaĜství pan JiĜí Baláž.

Inzerce
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Rodinné vinařství Vino Cibulka chystá překvapení!
u vstupu do úzkých uliþek, labyrint,
až po zdokumentovanou funkci vypouštČní kachen ze sklepních otvorĤ
pod bastionem. Kachny pak šlechta
z bastionĤ stĜílela. Dokonce zde byl
17. 7. 1672 na lovu a plavbČ loćkou
císaĜ Leopold I. se svou chotí.
Pohnutá historie zaþíná rozdČlením
ostrova Portz Insel železniþní tratí
v roce 1855 a následuje úpadek tohoto krásného místa, jež od roku 1937
až do roku 2000 prakticky chátralo.
Celá oblast byla v pĜímém dosahu rakouské hranice, a stala se tak
pĜedmČtem geopolitiky.

P

o pČti letech se blíží k závČru
rekonstrukce historického objektu, který bude sloužit mimo
jiné i pro vinaĜskou turistiku. Na jižní stranČ Mikulova, v chránČné zónČ
CHKO Pálava, na poloostrovČ Portz
Insel vzniká nČco, co není ve vinaĜském svČtČ pĜíliš þasté. Jedná se o historický letohrádek, který má jako jediný ve stĜední EvropČ ochranný zdČný
bastion se stĜílnami.

Posledních pČt let vlastní celý objekt
a pĜilehlý areál rodina Cibulkova, která ho postupnČ renovuje a znovu buduje. Rodinné vinaĜství Vino Cibulka
bude využívat celý areál pro ukázkovou výrobu sektĤ. NávštČvníci se již
v prĤbČhu letní sezóny budou moci
seznámit s pokraþujícími opravami
areálu a pĜípadnČ i ochutnat organická
vína z produkce tohoto vinaĜství.

Historie samotného zámeþku se datuje
k roku 1627, kdy kardinál Maxmilián
Dietrichstein zaþal budovat toto sídlo.
Je ovšem pravdČpodobné, že ostrĤvek
byl opevnČn již v 16. století jako souþást protitureckého opevnČní.

Výroba organických vín a záchrana
nemovitých kulturních památek je
pĜíspČvek tohoto vinaĜství k obnovČ
kulturních tradic v oblasti Mikulova
a na MoravČ, tak aby zážitek z pití
vína byl umocnČn i prostĜedím, kde se
víno vyrábí a degustuje.

Souþástí usedlosti jsou i sklepní prostory, které mČly v prĤbČhu staletí
rĤzné funkce. Jak vojenské, tak i pro
pobavení. PozĤstatky umČlé jeskynČ
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Ĝípravy na nejvČtší tuzemskou vinaĜskou akci roku – veletrh Wine
Prague 2019 – jsou v plném proudu. Veletrh probČhne ve dnech 28. až
30. kvČtna tradiþnČ na výstavišti PVA
EXPO v pražských LetĖanech. „Veletrh
Wine Prague je akcí, která nemá v tuzemsku obdoby, a pĜináší skuteþnČ mnoho pĜíležitostí pro navazování obchodních kontaktĤ, ale i dĤkladné poznání
celého odvČtví,“ Ĝíká o veletrhu Wine
Prague jeho prezident Michal Šetka.
V tuto chvíli vrcholí registrace vystavovatelĤ z Ĝad tuzemských i zahraniþních
vinaĜĤ a samozĜejmČ i dovozcĤ vín
a poskytovatelĤ nejrĤznČjších služeb
s vínem spojených. Zájemci o expozici na veletrhu Wine Prague 2019 mají
v tyto dny poslední možnost kontaktovat
organizátory na info@wineprague.com
a zasílat pĜihlášky, pro vystavovatele
zbývají poslední místa. NávštČvníci se
mohou opČt tČšit na mnoho slavných
vinaĜských jmen. Na Wine Prague
2019 se pĜedstaví prestižní þeská a moravská vinaĜství, jako napĜíklad VinaĜství Illias, VinaĜství Nepraš & Co.,
MČlnické vinaĜství Kraus, VinaĜství
Kolby a Reisten, Šlechtitelská stanice
Velké Pavlovice nebo Aliance vinaĜĤ
V8 a spolky VOC Modré hory, Nezávislí vinaĜi, VinaĜi Dunajovské kopce
a mnoho dalších. ChybČt nebudou ani
dovozci zahraniþních vín, z nichž vybíráme napĜíklad ADVEAL, Globus,
OpenWine nebo novinku na þeském

trhu, spoleþnost ES-WINES. A do Prahy již tradiþnČ míĜí i mnoho zahraniþních hostĤ. PĜedstavit svá vína pĜijede
letos poprvé prestižní sdružení Consorzio Valpolicella, na své si pĜijdou i milovníci rakouských, nČmeckých nebo
španČlských vín.
Souþástí veletrhu bude již tradiþnČ
program degustací a semináĜĤ. NČmecké ryzlinky a systém VDP bude
prezentovat pĜímo ambasador tohoto
spolku, návštČvníky þeká semináĜ
italského Consorzio Valpolicella a degustace prestižních vín této oblasti
a spoleþnost ES-WINES povede Ĝízenou degustaci za úþasti španČlských
vinaĜĤ. Ukázkou špiþkové tuzemské
produkce budou napĜíklad degustace
vín VOC Modré hory, Dunajovských
kopcĤ a Unie enologĤ.
Registrace pro návštČvníky budou spuštČny v dubnu. Profesionálové z restaurací a cateringových ¿rem a obchodníci
s vínem mohou již nyní kontaktovat
poĜadatele na info@wineprague.com
a zažádat o vstupenky pro majitele spoleþnosti a odborný personál, který má
na starosti práci s vínem, zdarma. Z dĤvodu úspory þasu doporuþují poĜadatelé všem návštČvníkĤm využít možnosti
registrace a nákupu vstupenek pĜedem.
Aktuality z pĜíprav veletrhu a praktické informace pro návštČvníky jsou
k dispozici na www.wineprague.com.

K nákupu balíčku 4 vybraných vín
paštika Melememaso ZDARMA
Nabídka platí do vyprodání zásob.

OC Kunratice, Dobronická 504, Praha 4

www.winestore.cz
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Za vínem do Rakvic: 7. dubna 2019

S

polek VinaĜi z Rakvic srdeþnČ zve všechny pĜíznivce a milovníky vína do vinaĜské obce Rakvice na již 13. roþník akce Den otevĜených sklepĤ. Místní vinaĜi
provedou návštČvníky po rakvických vinných sklepech, kde bude možné ochutnat vína s nezamČnitelným rukopisem jednotlivých sklepmistrĤ a pozvolna u skleniþky dobrého vína nasát jedineþnou atmosféru zdejších sklepĤ. Všichni milovníci vína
jsou proto srdeþnČ zváni v sobotu 27. dubna od 11.00 do 19.00 hodin strávit pĜíjemný
den s místními vinaĜi. Za „sklepné“ v cenČ 800 Kþ získají úþastníci volnou degustaci
stovek bílých, þervených i rĤžových vín, skleniþku, praktickou kapsu na krk s logem
spolku a mapu s vinaĜstvími, ze kterých si každý návštČvník odveze vína dle vlastního
výbČru v hodnotČ 400 Kþ. Vstupenky budou v prodeji až v den akce, a to od 9.30 hod.
v pokladnČ sokolovny na adrese: NámČstí 146, Rakvice.

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

Den Znovín Walkingu: 20. dubna 2019

V

sobotu 20. dubna 2019 se v okolí Šatova u Znojma koná
rok od roku populárnČjší akce, kterou je Den Znovín Walkingu. BČhem vycházky, jejíž nároþnost si mohou úþastníci
zvolit sami, lze na dvou stanovištích ochutnat osm rĤzných vzorkĤ
vín. Úþastnit se akce s „walkingovými“ holemi není podmínkou,
ale organizátoĜi jejich využití vĜele doporuþují. Tematická trasa
s názvem „Jarní pĜírodou pĜes dvČ lávky na Šobes“ vede z Hnanic
Národním parkem Podyjí k ochutnávkovému stánku na vinici Šobes a je zamČĜena na pĜírodní zajímavosti. Druhá trasa s názvem
„Geinus Loci – Hnanice – Šatov – Havraníky“ zaþíná opČt v Hnanicích a smČĜuje k ochutnávkovému stánku na Starých vinicích v Havraníkách. Odtud vede do Šatova k Moravskému sklípku, pak podél
vinice Peklo a po hraniþní cestČ (bývalá „železná opona“) s kouzelnými pohledy do okolí. ZávČr obou okruhĤ je opČt v Hnanicích.
Mapy a další podrobnosti najdete na webu znovin.cz.

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

V

e þtvrtek 25. dubna 2019 se v pražském hotelu
Thalia na Národní tĜídČ uskuteþní již pátá prezentace španČlských vín, kterou poĜádá ICEX Trade
and Investment. Na této prezentaci, urþené výhradnČ pro
profesionály, se pĜedstaví 25 významných vinaĜĤ z 25 vinaĜských regionĤ ŠpanČlska. TradiþnČ se bude konat také
odborný semináĜ o španČlském vínČ. Akce je urþena 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 pĜípadné další informace.
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IX. DNY VÍNA v Mostě: 25.–26. dubna 2019

S

poleþnost BELA MOST srdeþnČ zve všechny milovníky dobrého vína
na letošní IX. roþník degustaþní výstavy „Dny vína“ v MostČ. Již devátým
rokem budou mít návštČvníci možnost ochutnat vynikající þeská, moravská, ale
i zahraniþní vína a užít si setkání s vinaĜi. PĜíjemnou atmosféru k degustaci tradiþnČ
navodí cimbálová muzika Jirkovák. Tak jako každý rok se i letos bude výstava konat
ve sportovním a vzdČlávacím stĜedisku Benedikt Most, a to ve dnech 25.–26. 4.
mezi 15.00 a 20.30 hod. Zde bude souþasnČ možné zakoupit jednodenní vstupenku
za 300 Kþ v pĜedprodeji, anebo v den konání degustaþní výstavy. PČknou zábavu
pĜeje a na Vaši návštČvu se tČší poĜádající spoleþnost BELA MOST. Více informací
naleznete na www.belamost.cz.

Víno v srdci Evropy

5. ročník mezinárodního
veletrhu vína pro profesionály
a odbornou veřejnost

9

28. – 30. 5. 2019

PVA EXPO PRAHA – LETŇANY
www.wineprague.com
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Slavnostní otevření vinařského centra
ANNOVINO Lednice: 27. dubna 2019

V

inaĜství Lednice ANNOVINO srdeþnČ zve všechny milovníky vína
v sobotu 27. 4. od 10.00 hod. na Den otevĜených dveĜí a slavnostní
otevĜení nového vinaĜského centra ANNOVINO v Lednici.

Pro návštČvníky bude pĜipraven bohatý program, kterým provede moderátor
Josef Mádle. KromČ degustací a prohlídky vinaĜství se mohou úþastníci tČšit
na pokus o vytvoĜení nového þeského rekordu v oslavném pĜípitku nebo na slavnostní kĜest VinaĜského centra ANNOVINO a jeho nových vín, který probČhne
ov 11.00 hod. Ke skvČlým vínĤm budou souþasnČ zajištČny i regionální gastrononek
mické speciality. K poslechu zahrají cimbálové skupiny CimbálMEN, Žižkovjánek
a Vergarionci, které doplní pČvecké sbory Bobule a Mužáci z Valtic, Mužáci z Led00 hod.
nice a Mužáci ze Staré BĜeclavi. ChybČt nebude ani veþerní „after party“ od 19.00
ekání sektĤ
V rámci pestrého programu probČhne i dražba vín pro dobroþinné úþely a sekání
rĤznými pĜedmČty a mnoho dalších soutČží. Více informací na www.vinarstvilednice.cz.

Jaro s vinaři Strážnicka: 27. dubna 2019

S

družení vinaĜĤ z mikroregionu Strážnicko zve všechny milovníky vína na otevĜené sklepy, které se uskuteþní v sobotu 27. dubna v PetrovČ v areálu historických sklepĤ Plže. Vstupné zahrnuje neomezenou degustaci
po dobu trvání akce, která probČhne od 10.00 do 19.00 hod.
Souþástí vstupného je také skleniþka, katalog a kupon na víno
v hodnotČ 100 Kþ. Cena vstupného na místČ je 550 Kþ, v pĜedprodeji potom vstupenka stojí 450 Kþ. V malebném prostĜedí
Strážnického mikroregionu tak bude na jednom místČ možno
ochutnat vína z nČkolika vinaĜských vesnic, a to v prostorech
historických sklepĤ areálu petrovských PlžĤ, národní památkové rezervaci. Bohatý doprovodný program i obþerstvení
budou zajištČny. Na setkání u skleniþky dobrého vína se tČší
vinaĜi ze Strážnice, Petrova, SudomČĜic, Vnorov, Tvarožné
Lhoty a RadČjova. Více na www.vinari-straznicka.cz.

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

V

inaĜství Sonberk zahajuje letos již þtvrtý roþník Sonberského
(ne)vinného kulturního léta v Popicích u Hustopeþí. Festival
startuje 5. þervence vystoupením sourozencĤ Ulrychových
a Javory Beat a odehrává se postupnČ po nČkolik veþerĤ v prĤbČhu celého léta uprostĜed zdejšího vinohradu. Program pro tento rok obsahuje
celkem 6 akcí, na kterých se znovu vystĜídají lokálnČ úspČšní umČlci
i velká jména. KromČ hudby se i letos mĤžete tČšit na veþery vyplnČné
povídáním. Dva týdny po zahájení léta pĜijedou o souþasném þeském
¿lmu povídat manželé OndĜej a Bára Trojanovi, které doprovodí Martin „Kudla“ Kudliþka. Následovat bude vystoupení Jaroslava Duška
a kapely Jananas, kterou vybral sonberský sklepmistr OldĜich Drápal.
Prázdniny budou na Sonberku zakonþeny 30. srpna vystoupením Kamila StĜihavky. Úplným louþením s létem bude koncert kapely Kanci
paní nadlesní, a to ve spojení s první ochutnávkou loĖských vín. Bližší
informace o festivalu a lístky k zakoupení na www.sonberk.cz.

16 | WINE & Degustation

Lednice
Mezinárodní soutěž vín

20. - 21. 6. 2019
Mezinárodní odborná konference s tématickou degustací
Cesty k velkým vínům – „Víno a taniny“

19. 6. 2019

www.oenoforum.cz
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Vinohradnická geologie

N

ew Scientist je mezinárodní vČdecký þasopis zamČĜený
na nejnovČjší výzkumy ve vČdČ.
I když uveĜejnČné þlánky nemusejí projít
oponentním Ĝízením, jsou jejich autoĜi
takovými osobnostmi ve svČtČ vČdy, že
mají odpovídající vČdeckou váhu. Jednou z posledních studií je i pĜíspČvek
prof. Alexe Maltmana z britské Aberystwyth University (Department of Geography and Earth Sciences), ve kterém
se vČnuje smyslovému vnímání charakteru pĤdy ve vínČ. SamozĜejmČ že vazba
mezi vínem a pĤdou je cenČna jako nČco
zvláštního, ale názor na slĤvko „terroir“
již léta svČt vína rozdČluje. Je však zĜejmé, že vČda má pomČrnČ jasno. Mohli
bychom jmenovat Ĝadu jmen uznávaných odborníkĤ, kteĜí se, zjednodušenČ
Ĝeþeno, shodují na tom, že s výjimkami,

jako je napĜíklad chlorid sodný, minerály v pĤdČ žádnou chuĢ nemají. Ve snaze
pochopit chemii terroiru však zároveĖ
dokládají, že napĜíklad experiment s odrĤdou Pinot Noir v Côte de Nuits potvrdil na základČ hmotnostní spektrometrie
pozoruhodné rozdíly jak v hroznech, tak
ve vínČ i nedaleko od sebe položených
vinic, a to co se týþe anorganických látek, kterých je u typických vín pouze
0,2 % objemu, což je množství bezvýznamné.
Prof. Maltman vychází ze své nedávno
vydané publikace „Vineyards, Rocks &
Soils“ (Oxford University Press, 2018),
když tvrdí, že výživou máme na mysli
kromČ uhlíku, kyslíku a vodíku dalších
14 základních prvkĤ, které vinice potĜebují k rĤstu. VČtšina z nich je „uzamþe-

na“ uvnitĜ geologických nerostĤ, které
tvoĜí pĤdní fyzikální rámec. Je snadné
prokázat, že tyto živiny musí být v roztoku, aby je réva mohla absorbovat –
koĜeny révy pevné látky absorbovat
nemohou. SamozĜejmČ Ĝada složitých
procesĤ mĤže uvolnit nČkteré z tČchto
prvkĤ z mateĜské geologie a umožnit
jim, aby se rozpustily v pĤdní vodČ,
která sousedí s koĜeny vinné révy. Ale
tyto procesy jsou pomalé, pĜíliš pomalé, aby mohly poskytovat každou vegetaþní dobu soubor živinových minerálĤ. OdpovČć na záhadu chuti ve vínČ
pak nalézá v rozpadné organické hmotČ, v bakteriích, Ĝasách a plísních, které
prostupují geologický povrch.
KromČ jiného je humus schopen recyklovat živiny, je propojen s organismy
prospČšnými pro pĤdu a je jediným
pĜírodním zdrojem esenciálního dusíku a fosforu, který ve vČtšinČ hornin
chybí. Názory prof. Maltmana lze považovat za pĜístupný, peþlivČ vČdecky
argumentovaný pokus o stanovení limitĤ geologického vlivu a zachování
nČkterých dalších možností, které vyžadují pochopení významu slova terroir. Velmi sympatické jsou slova pana
profesora v závČru knihy: „Dlouho
jsem se snažil zdĤraznit, jak geologie
podmiĖuje tolik vČcí v našem moderním životČ; kdybych ale vČdČl, co bych
jako geolog mohl udČlat pro chuĢ vína,
pak bych byl šĢasten!“

Inzerce
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Toscana Wine Architecture

T

oskánsko jako hrdého vlastníka velkých italských DOCG
není tĜeba pĜedstavovat. PĜekvapivČ si to nemyslí sami jeho
obyvatelé, pĜedevším vinaĜi. V toskánském vínu, v jeho vĤni i chuti lze
najít mnohem více než jen žádoucí
otisk vinaĜského kraje – po urþitém
porozumČní objevíte v jeho charakteru i obraz lidí žijících v Toskánsku
i s jejich pohnutou historií a obdivovanou kulturou. Tento obraz se však
nezjevuje každému – je tĜeba jej
hledat. K tomu nyní napomáhá i program sdružení TWA (Toscana Wine
Architecture). TWA sdružuje 14 významných architektonicky výjimeþných vinaĜství (Cantina Antinori,
Caiarossa, Cantina di Montalcino,
Castello di Fonterutoli, Colle Massari Farm Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca
di Frassinello, Salcheto a Frescobaldi Tenuta Argentiera). Tento výþet je
natolik pĜitažlivý, že projekt s cílem
hlubokého poznání toskánského vína
a architektury, a tím i podpory cestovního ruchu lze považovat za jeden z nejdĤležitČjších propagaþních
vinaĜských programĤ posledních let.
Itálie, navzdory tisícileté tradici
kamenných zemČdČlských domĤ
a sklepĤ, se dnes Ĝadou projektĤ moderních vinaĜství, kde se
nutná funkþnost dokonale spojuje s tradicí a povahou kraje, stala
výzvou pro moderní tvorbu. Stala
se výzvou pro slavné svČtové architekty od sira Normana Fostera
až po Franka Gehryho, kteĜí všu-

de po vinaĜském svČtČ vytvoĜili
obdivované architektonické dílo.
VždyĢ právČ do Toskánska doputoval „Oskar“ za architekturu:
cena „Miese van der Rohe“, udČlená odbornou porotou v BarcelonČ
pro projekt Archea Associati a Aba
Arredamenti pro vinaĜství Cantina
Antinori v San Casciano ve Val di
Pesa. Cantina Antinori je jedním
ze þtrnácti vinaĜství, která v rámci
speciálních návštČvních programových okruhĤ nabízejí nejen prohlídky a ochutnávky vín, ale také
seznámení se slavnými italskými
návrháĜi, jako jsou Mario Botta,
Renzo Piano a Tobia Scarpa. Navíc
mnoho vinaĜství hostí i historické
umČlecké instalace, vytvoĜilo rovnČž zajímavé vztahy s moderním
umČním. Celý projekt je nabízen
slovy „Když se víno stává umČním“ a je ojedinČlou pĜíležitostí
projít se cestou designu, udržitelnosti a funkþnosti, je pĜíležitostí,
jak porozumČt významu díla, které
si rozumí s krajinou. Spoleþnými
znaky všech prací jsou pĜedevším
úcta k okolnímu prostĜedí, þasto
se jedná o gravitaþní Ĝešení výroby, jako stavební materiály jsou
využity místní zdroje, spotĜebu
kryjí obnovitelné zdroje, pĜíkladná jsou odpadová Ĝešení, dĤslednČ
je sledována minimální uhlíková
stopa atd. NávštČvy (mimo ochutnávky) jsou bezplatné, vzhledem
k rozsáhlému území, kde vinaĜství
leží, je vhodné dílþí okruhy v programu Toscana Wine Architecture
peþlivČ volit.
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Italské prázdniny trochu jinak

R

odinná spoleþnost MSC (Mediterranean Shipping Company) je druhou nejvČtší pĜepravní ¿rmou na svČtČ a vedle 450 zaoceánských nákladních lodí vlastní
i Àotilu 17 výletních lodí dceĜiné
spoleþnosti MSC Cruises. NejnovČjší
loć, MSC Meraviglia, doslova plující
mČsto, je malým technickým zázrakem. Lépe Ĝeþeno „velkým“, protože
loć je 315 metrĤ dlouhá, 43 široká,
výtlak 176 600 tun, má 14 palub
pro 4 500 cestujících, o nČ se stará
2 370 þlenĤ posádky… Každý technický detail a použité technologie
od návrhu ideálního tvaru trupu lodi,
dvou samostatných pohonných jednotek, stabilizace trupu, so¿stikovaného odsolování moĜské vody, Ĝešení
odpadní vody, recyklace, rekuperace
atd. jsou fascinujícím dokladem možností souþasné vČdy a techniky.

AKCE 495 Kč
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Technická stránka celého projektu
je jedna vČc, druhou jsou podobné
zážitky pro cestující. TČm je nabízena cesta, která je popisována jako
luxusní dovolená ve stĜedomoĜském
stylu. Ve dvanácti restauracích se pod
vedením mezinárodnČ uznávaných
a oceĖovaných šéfkuchaĜĤ Ramóna
Freixema ze ŠpanČlska a Haralda
Wohlfahrta (NČmecko) nabízejí zážitky, které jsou oslavou stĜedomoĜské kuchynČ. To vše je doprovázeno
odpovídajícím nápojovým lístkem
pravidelnČ zpestĜovaným „legendami“. Tou poslední byla napĜíklad

vína spojená se jménem jediného
neporaženého svČtového šampiona
v tČžké váze, Rockyho Marciana.
Vína pocházejí z malého vinaĜského
mČsteþka Ripa Teatina (Abruzzo),
kde se narodil otec slavného boxera
a kde ve vinaĜství pomáhal i malý
Rocky. Lidé z Ripa Teatina jsou známí jako „forte e gentile“ (silní a jemní) a tak byla i tato vína nabízena.
Víno na Meraviglii teþe opravdu
hojnČ a je i souþástí vystoupení
slavného Cirque du Soleil, je nabízeno i v dvoupodlažní promenádČ Galeria Meraviglia zastĜešené
80 metrĤ dlouhou zakĜivenou LED
obrazovkou, na které jsou pĜenášeny snímky noþní oblohy, západu i východu slunce a nejkrásnČjší
obrazy stĜedomoĜské krajiny. Teþe
tu i pivo a opČt hojnČ: 47 druhĤ piv
v láhvi a 12 toþených.
Meraviglia byla ocenČna jako nejlepší loć roku (Cruise Critics), získala
i cenu Bureau Veritas 8 Golden Pearls za þisté provozy a minimální dopad na životní prostĜedí. Ti, kteĜí již
cestu na Meraviglii zažili, tvrdí, že
vzhledem k pohodlí a nabídce mČli
pocit, že se na tuto kulináĜskou cestu
nevydali na lodi, ale zažili ji v pĤvabném stĜedomoĜském mČsteþku.
Pokud byste mČli zájem, tak je tĜeba
takovou dovolenou zajistit alespoĖ
pĤl roku pĜedem.

Pinot Noir v Burgundsku

J

asper Morris, MW, je považován
za jednoho z nejvČtších odborníkĤ
na odrĤdu Pinot Noir nejen v Burgundsku, ale vČnuje se jí po celém svČtČ,
v posledních letech pĜedevším na Novém
Zélandu. Zkušenosti jako zakladatele
vinaĜské spoleþnosti Morris & Verdin
a pozdČji pozice Purchasing Director
u londýnské Berry Bros. & Rudd mu
umožnily napsat Ĝadu knih – tou poslední je kniha Inside Burgundy (cena
Andre Luis Simona) –, které jeho postavení ve svČtČ burgundské rodiny pinotĤ
ještČ posílilo. Poté co vydal i „Zprávu
o budoucnosti vína“, která ukazuje na budoucnost vinaĜského prĤmyslu v pĜíštích
50 letech, je jeho hlas velmi respektován
i v pĜípadech, kdy se jedná o toto téma.
Proto byla velmi vážnČ pĜijata i zpráva,
kterou Jasper Morris reagoval na dokument OSN s varováním, že do roku 2040
by mohla teplota na zemi vzrĤst až o 2 ºC.
Pan Morris, dnes senior poradce aukþního domu Christie’s, na otázku, zda bude
odrĤda Pinot Noir v souvislosti se zmČ-

nou klimatu stále vhodnou
odrĤdou pro Burgundsko,
opatrnČ odpovídá, že globální oteplování má na vinice samozĜejmČ vliv: musíme
si uvČdomit, že se nČco dČje,
a musíme o tom pĜemýšlet.
VždyĢ již dnes je vidČt, že
„kvalita“ v burgundských
polohách se posunula nejménČ o 50 metrĤ výše
do svahu. Jasper Morris ani
nevČĜí, že by Pinot Noir byl
ve vážném ohrožení, nevČĜí
ani nČkterým názorĤm, že by tradiþní
odrĤdu mohly nahradit jiné odrĤdy, napĜíklad Syrah. Nezamítá ale možnost
vyšlechtČní nových odrĤd, ostatnČ bČží
Ĝada projektĤ, které hledají odrĤdy lépe
pĜizpĤsobivé oþekávaným zmČnám klimatu v pĜesnČ urþených apelacích.
Na toto téma se vyjádĜila i Ludivine
Griveau, hlavní enoložka a Ĝeditelka
Hospice de Beaune. Dodejme, že to
je od þasĤ Guigone de Salins (spolu-

zakladatelka v roce 1443) v dČjinách
Hospice de Beaune skuteþnČ první
žena. Ludivine Griveau nyní Ĝídí práci
23 vinaĜství na 60 hektarech pĜedevším Premier a Grand Crus. Znepokojující suché a velmi horké léto až
do doby skliznČ vzbudilo obavy, že by
se v Burgundsku mohl objevit „velmi
netypický“ roþník, který by bylo možné nazvat jako „kalifornský“. NaštČstí
se nic takového nestalo, je to však dĤvod k zamyšlení…

Inzerce
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Závody ve sklepě

A

kcí, kde se kombinuje sportovní výkon s ochutnávkou vín, je
po svČtČ opravdu hodnČ: jednou
z nich je napĜíklad velmi dobĜe obsazovaný Marathon du Médoc, který se koná
každé záĜí na vinicích Bordeaux. Závod
se 23 degustaþními zastávkami, do kterého se mĤže pĜihlásit 10 000 závodníkĤ,
je po vyhlášení vždy velmi rychle vyprodán. Zviditelnit se v tomto smČru snaží
i Moldavsko, konkrétnČ vinaĜství Milestii Mici. VinaĜství uspoĜádalo sice „jen“
desetikilometrový závod, který se nekonal mezi vinicemi, ale až na krátké „nadechnutí“ skuteþnČ hluboko v podzemí.
Pokud jste sklepy Milestii Mici nevidČli,
tak se mĤže tak dlouhý závod ve sklepČ
zdát nepochopitelný, ale tady by se daly
bČžet i daleko delší závody. SE QWC
(State Enterprise Quality Wines Complex) Milestii Mici skuteþnČ udivuje: je
to obrovské podzemní mČsto vytvoĜené
tČžbou stavebního vápence. Ten se bČlá
všude po kraji, jako odpadový v obyþejných vesnických zídkách i pĜesnČ Ĝezaný
a opracovaný ve vznosných zdech kostelĤ. Tento stavební materiál byl po staletí
vyĜezáván speciálními, postupnČ modernizovanými stroji, a tak v hloubce až
80 m byly vytČženy desítky km chodeb:
údaje se þasto liší, ale všechny udávají
více než 200 km chodeb.

kami, námČstími… Každá z „ulic“
nese jméno nČkteré z odrĤd a právČ
tady vás napadne, že je štČstí, že je
na svČtČ tolik odrĤd, aby daly jména
všem tČm podzemním prostorám.
Po „mČstČ“ se mĤžete vydat pČšky,
na kole, autem þi autobusem… nakonec se tu bČhají i závody.
Sklepy byly rĤznČ využívány: jeden þas dokonce jako protiatomové
kryty pro pĜípad jaderné války se
Spojenými státy. Po roce 1960 byly
vyhodnoceny ideální podmínky pro
archivaci vín (vlhkost 85–95 %, stálá teplota v rozmezí od 12–14 ºC)
a v roce 1969 vznikl zmiĖovaný
státní podnik SE QWC. Ze dvou stovek km chodeb je dnes plných 55 km

využito pro technologické úþely.
Nejvíce navštČvovaný je uprostĜed
„mČsta“ uložený i tzv. Zlatý fond –
podle odhadu témČĜ 2 miliony láhví
vína. PrávČ tento archiv jako nejvČtší kolekce vína na svČtČ byl v srpnu
2005 zapsán do Guinnessovy knihy
rekordĤ. Dodejme, že podobné zážitky nabízejí i Integrated Wine Producing Establishment „Cricova“ JSC –
sklepy ve mČstČ Cricova: ve srovnání
s Milestii Mici tu je ale „jen“ 120 km
chodeb v hloubce až 100 m.
Všeobecná podpora vlády vinaĜskému prĤmyslu je vidČt hned pĜi pĜíletu
na mezinárodní letištČ v KišinČvČ –
od roku 2017 bylo letištČ pĜejmenováno na Wine of Moldova Airport.

A je to mČsto se vším všudy: dlouhé
kilometry silnic i s bČžným dopravním znaþením, semafory, kĜižovat-

Inzerce
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Wine Paris

P

rvní velkou vinaĜskou událostí
roku 2019 se stal mezinárodní
svátek vín Wine Paris, který
jeho poĜadatelé nazvali „výjimeþným
spojením jihu a severu“. Wine Paris
je totiž nový spoleþný projekt stĜedomoĜského veletrhu VINISUD a mezinárodního veletrhu VINOVISION
PARIS, který je pro zmČnu zamČĜen
na severní francouzské vinaĜské oblasti, jako jsou Champagne, Burgundsko, Alsasko a stĜední þást Loiry. Pod
projektem je podepsána spoleþnost
COMEXPOSIUM & ADHESION
GROUP, která je jednou z nejvČtších svČtových skupin organizujících
odborné akce pro širokou veĜejnost,
pĜedevším úspČšnou v organizování
tzv. B2B a B2C akcí s vysokou pĜidanou hodnotou v oblasti vína a lihovin. V portfoliu spoleþnosti jsou vedle
World Wine Meeting v PaĜíži, Chicagu, Singapuru a San Francisku i oba
zmínČné veletrhy. Na výstavišti Parc
des Exposition Porte de Versailles se
podaĜilo v únoru tohoto roku poprvé
spojit oba veletrhy, aby tak bylo PaĜíži a celému vinaĜskému svČtu nabídnuto odpovídající reprezentativní
místo, kde bude v žádoucím mČĜítku
pĜedstavena celá Francie – sever i jih.
„PĜekvapivČ“ bylo zjištČno, že PaĜíž
leží skuteþnČ v srdci Francie, že patĜí
dopravnČ k nejlépe pĜístupným mČstĤm a že z mnoha dalších dĤvodĤ taková akce PaĜíži pĜímo „sluší“.

Povzbuzující je, že Wine Paris se stala také první spoleþnou akcí mnoha
mezioborových organizací, které se
v prĤbČhu dČjin složitČ na podobných
projektech domlouvaly.
Jak se na Wine Paris domluvil jih se
severem, lze podobnČ pĜijmout i jiné
prezentované spojení: tentokrát „pravého a levého bĜehu“. V tomto pĜípadČ se jedná o spoleþenství Grand
Cercle des Vins de Bordeaux, které
od roku 2013 spojuje 164 nemovitostí (51 z levého bĜehu, 113 z pravého).
Alain Raynaud, prezident a zakladatel iniciativy, tvrdí, že Grand Cercle

je to, co lze nazvat demokratickou
stranou Bordeaux. V ní jsou producenti a vína posuzováni pouze svou
kvalitou, a nikoliv jejich historií s cílem ukázat a podporovat cenovČ dostupné víno Bordeaux ze všech jeho
oznaþení.
Wine Paris je veletrhem mezinárodním a tradiþnČ silnČ byly zastoupeny
italské regiony, pĜedevším Piemonte,
Friuli, Lombardie, Abruzzo, Veneto
a Toskánsko. Jeho hlavní zahraniþní
událostí se stala úþast jediného afrického zástupce – s Francií historicky
úzce spojených vinaĜĤ z Alžírska.

Inzerce

Nejširší nabídka
italských vín v ČR

VÍCE NEŽ 300 RŮZNÝCH
VÍN SKLADEM

KONZULTACE OHLEDNĚ
SESTAVENÍ ČI OBMĚNY
VINNÉHO LÍSTKU

ZAJÍMAVÉ PODMÍNKY
PRO RESTAURACE, BARY
A VINOTÉKY

NAPIŠTE NÁM:
DUDA@VINODOC.CZ
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vína mČsíce

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

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

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

SytČjší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší, harmonické, pĜipomínající zralé mandarinky, kvČt lilie nebo bílé kvČty,
s výrazným dotekem bílého rybízu. V chuti je víno
svČží, stĜednČ plné, pĜipomínající nektarinky, limetovou
šĢávu, zralé angrešty. Delší, minerální závČr.

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým
okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma
jje intenzivnČjší a pĜímoþaré, nabízející tóny višní,
višĖového likéru, hoĜké þokolády a kakaa. V chuti je
víno jemné a elegantní, plnČjší a najdeme v nČm tóny
ppovidel, mléþné þokolády, borĤvek a sladkého koĜení.
StĜednČ dlouhý závČr.

290 Kč

★★★★★

2019–2026

169 Kč

★★★

2019–2020

www.unitedbrands.cz

www.dockner.cz

PODERI DEL PARADISO,
A FILIPPO 2015, TOSCANA ROSSO IGT

WEINGUT AUGUST ESER,
SCHLÜSSELERLEBNIS RIESLING 2016,
QUALITÄTSWEIN, RHEINGAU

SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým cihlovým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, nabízející tóny hoĜké þokolády, kakaa, orchidejí
nebo borĤvkového džemu. V chuti je víno stĜednČ
plné a komplexní a nejdeme v ní tóny þerných oĜechĤ,
tabáku a zralého þerného bobulového ovoce. StĜednČ
dlouhý, hĜejivý závČr.

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se stĜíbrnými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a elegantní, odrĤdovČ typické, pĜipomínající lipový kvČt, zralé meruĖky,
s lehkým dotekem propolisu a minerality. V chuti je víno
harmonické, s patrným zbytkovým cukrem a svČží kyselinou a pĜipomíná peþená jablka, kandované pomeranþe
nebo sušená jablka. Delší, minerální závČr.

590 Kč

★★★★

2019–2024

265 Kč

www.essentia-vino.cz

★★★★

2019–2024

www.vicom-vino.cz

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

C
CANNONBALL,
CABERNET SAUVIGNON
22016, SONOMA COUNTY AVA, CALIFORNIA

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým nachovým okrajjem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní,
nnabízející tóny ostružinového džemu, višĖového likéru,
kkaramelového popcornu a sladkého koĜení. V chuti je víno
pplnČjší a elegantní, s dominantním projevem zralého þerveného
bobulového ovoce, jež doplĖují podtóny þerného
v
koĜení
a vavĜínu. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.
k

SytČjší rubínovČ þervená barva s granátovým okrajem
a stĜední viskozita. Aroma je intenzivní, nabízející tóny
hĜebíþku,
skoĜice a tabáku, jež doplĖují podtóny þernéh
hho rybízu a povidel. V chuti je víno plnČjší, komplexní
a dominují v ní tóny þokolády, karamelu, þerného rybízu,
z ostružin a moruší. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

149 Kč

★★★★

2019–2020

590 Kč
5

www.unitedbrands.cz

★★★★

2019–2022

www.californianwines.eu

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

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

SvČtlejší
Sv
S
v
slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a intenzivnČjší,
hrubší perlení. Aroma je stĜednČ intenzivní
te
te
a elegantní, pĜipomínající zralé hrušky, zelená jablka
nebo
nnee bílé kvČty, s lehkým dotekem limetového džusu.
V chuti je víno lehþí, s dominantním projevem citronové
v dužiny, zralého zeleného jablka nebo bílých grepĤ,
s lehkou mineralitou. Kratší, svČží závČr.

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a svČží, s dominantním projevem broskvové dČtské pĜesnídávky, bílých
kvČtĤ nebo vlhké bĜidlice. V chuti je víno svČží, stĜednČ
plné, s pikantní kyselinou a pĜipomíná kandované
citrony, broskvový koláþ nebo bílý rybíz, s výraznou
minerální stopou. Delší, svČží závČr.

349 Kč
3

★★★

2019–2020

www.vinoprosim.cz
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320 Kč

★★★★

2019–2024

www.sonberk.cz

Legenda:

★★★★★

vynikající
až výjimeþné

★★★★

velmi
dobré

★ ★ ★ dobré

Bílá vína

Doporuþená doba konzumace

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

RĤžová vína

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

FAMILIE HUGEL, GENTIL „HUGEL“ 2017,
AOC ALSACE

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým
okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná višĖový likér, ostružinový džem
a peþené maso s lehkým náznakem lanýžĤ. V chuti je
víno stĜednČ plné a strukturované, pĜipomínající hoĜkou
þokoládu, doutníky, višĖový džem nebo grilované maso.
StĜednČ dlouhý, animální závČr.

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se stĜíbrnými odlesky a vysoká viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a elegantní, pĜipomínající zralé meruĖky a mandarinky, s dotekem þerstvých
banánĤ a zralých hrušek. V chuti je víno svČží, stĜednČ
plné, harmonické a najdeme v ní tóny zralých žlutých
jablek, kdoule nebo karamboly, s pĜíjemným minerálním
podtónem. StĜednČ dlouhý, harmonický závČr.

399 Kč

★★★

2019–2021

261 Kč

★★★★

2019–2022

www.winestore.cz

www.zebrawines.cz

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

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

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a elegantní, pĜipomínající rozkvetlou louku, vlhké kameny nebo
citronovou kĤru. V chuti je víno lehþí a svČží a najdeme
v ní tóny zralých citrusĤ, angreštu a rybízu, s výrazným
podtónem kouĜe. StĜednČ dlouhý závČr.

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a vysoká viskozita. Aroma je velmi intenzivní, harmonické,
pĜipomínající þerstvé citrony, mandarinky nebo žlutá
jablka, s dotekem kvČtĤ jablonČ. V chuti je víno svČží,
s pikantní kyselinou a lehþí, pĜipomínající pomeranþovou kĤru, þervené grapefruity nebo limetovou šĢávu.
Delší, svČží závČr.

230 Kč

★★★

2019–2021

150 Kč

www.dockner.cz

★★★★

2019–2021

www.vinarstvibalaz.cz

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

M
MGM
MONDO DEL VINO,
ALPHA BIANCO, VINO VARIETALE
A

SvČtlejší starorĤžová barva s mČdČnými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a pĜevládají
v nČm tóny zralých jahod a malin, jež doplĖují podtóny
tĜešĖového likéru a celulózy. V chuti je víno nasládlé,
s nižší kyselinou, pĜipomínající malinový džem, jahodovou limonádu a smetanu. Kratší závČr.

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky
a stĜední viskozita. Aroma je výraznČjší a harmonické,
pĜipomínající
sušený ananas, meruĖky, dobromysl
p
a mandarinkovou kĤru. V chuti je víno lehþí a harmonické
a pĜipomíná broskvový džem, sušená jablka nebo
n
vaĜené
kdoule. Kratší závČr.
v

179 Kč

★★★

2019–2020

189 Kč

www.valtickepodzemi.cz

★★★

2019

www.unitedbrands.cz

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

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

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým purpurovým
okrajem a stĜední viskozita barvící sklenku. Aroma je
stĜednČ intenzivní, pĜipomínající zralé višnČ, jeĜabiny nebo arónie, s lehkým dotekem tĜešĖových jader.
V chuti je víno stĜednČ plné a svČží, pĜipomínající višnČ, arónie nebo brusinky, s lehkým dotekem krvavých
p
pomeranþĤ.
Kratší, svČží závČr.

Temná, inkoustovČ þervená barva s purpurovým okrajem
T
a stĜední viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivnČjší
a mohutné, pĜipomínající peþené švestky, rybízový džem
nnebo kompotované višnČ, s dotekem animality. V chuti
jje víno stĜednČ plné a pĜímoþaré, pĜipomínající ovocné
džemy, višĖový likér, sirup, þokoládu a tabákové listy.
StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

259 Kč

★★★

2019–2021

www.chutitalie.cz

180 Kč

★★★

2019–2022

www.orovino.cz
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WINESTORE CUVÉE
RYZLINK „RÝNSKÝ
A VLAŠSKÝ“

CÁ NEVA PROSECCO DOC
MILLESIMATO EXTRA DRY
RY
OsvČžte se sklenkou skvČlého šumivého vína Cáá N
Neva P
Prosecco
DOC Millesimato Extra Dry. Toto šumivé víno se vyznaþuje jiskrnou
žlutou barvou, velmi jemným perlením, intenzivní vĤní bílých kvČtĤ,
þerstvého sadového ovoce a bohatou chutí s projevem zelených
jablek Granny Smith.
Díky delikátní chuti je toto prosecco ideálním partnerem pro rĤzné
druhy pokrmĤ, aĢ už se jedná o pĜedkrmy, pokrmy bohaté na plody
moĜe, sýrové talíĜe nebo lehké ovocné dezerty. VýhradnČ ruþní sbČr
dokládá unikátnost tohoto šumivého vína, které je vyrobeno z odrĤdy
Glera metodou Charmat. Objednávejte na níže uvedeném kontaktu.
Kontakt: info@rd-sro.com, tel. +39 3473212784
www.caneva.wine, www.facebook.com/canevaproseccoitaly

VINAěSTVÍ SEDLÁK NABÍZÍ
JEDINEýNÁ VÍNA
PĜivítejte jaro výjimeþnými víny z produkce VinaĜství Sedlák.
Ochutnejte noblesní Neuburg 2017, pozdní sbČr, 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 kvasniþných kalech až 30 mČsícĤ. OsvČžte
se tímto sektem s jemným intenzivním perlením a krémovou
chutí s typicky nazrálým, lehce minerálním závČrem.
Více na www.vinarstvi-sedlak.cz
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Dne 28. února 2019 byl o¿ciálnČ
zahájen prodej nového roþníku sezónního vína Ryzlink rýnský a vlašský
spoleþnosti WINESTORE s.r.o. Víno je
zámČrnČ pĜipravené z þeských
a rakouských hroznĤ, neboĢ láska k vínu a vinaĜským oblastem
jižní Moravy a Weinviertelu
spojuje Winestore již nČkolik let
se špiþkovým vinaĜem Phillipem Zullem, který exkluzivnČ
toto cuvée právČ pro Winestore vyrobil. Jedná se o suché
a svČží víno k denní konzumaci
s lehkými pokrmy, inspirované
portugalským Vinho Verde,
kterému také nejvíce odpovídá
jeho charakteristika. Nazelenalé,
þisté a jiskrné víno s intenzivním primárním ovocným aroma
citrusových plodĤ, kĜupavé až
kĜehké v chuti, se svČží a pružnou kyselinou a lehkou stopou
zbytkového cukru. Ve sklenici
i v ústech se projeví delikátní
jemný dotek perlení díky CO2,
které je do cuvée pĜidáváno
k posílení celkové svČžesti
a harmonie tohoto vína.
Prodej na www.winestore.cz

Umění
venkovního
vaření

Pro domov...

i pro profesionály...

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.

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

tipy

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 roþníky prestižních vín z apelace Chianti, Brunello
di Montalcino, Amarone della Valpolicella nebo Barolo a zažijte atmosféru na místČ
pĜímo ve vinných sklepech.
Spoleþnost DiVine Wine Tours nabízí:
Individuální, ¿remní, motivaþní a vzdČlávací na míru šité soukromé zájezdy za vínem
nebo gastronomií do Toskánska a dalších oblastí pro vybranou klientelu malých
a stĜedních skupin milovníkĤ vína, a to vþetnČ prohlídek vinaĜství s degustací.
Zájezdy probíhají za doprovodu kvali¿kovaných, dvojjazyþných prĤvodcĤ,
samozĜejmostí je možnost pĜímého nákupu vín ve vinaĜstvích.
Renata Kostelníková, tel.: +420 721 116 576 nebo whatsapp: +39 333 6478242
Email: contact@italiecestovani.com, web: www.tuscany-italy-wine-tour.com

ATYPICKÉ REGÁLY
NA VÍNO

VINAěSTVÍ BALÁŽ PěEDSTAVUJE
RYZLINK VLAŠSKÝ 2017 PONTIC
Rodinné vinaĜství Baláž z Dolních Dunajovic v Mikulovské vinaĜské
podoblasti uvedlo v roce 2018 na trh novou Ĝadu vín s oznaþením PONTIC. Jde o spoleþný projekt s vinaĜstvím Taubenschuss
z Rakouska na poþest 100 let od vzniku ýeskoslovenska. Cílem
bylo uvést na trh vína dvou rodinných vinaĜství z obou stran hranice
a ukázat, jak dnes spolu na hranici žijí a vycházejí vinaĜi, kteĜí þerpají
ze stejné vinaĜské kultury, historie a klimatických podmínek. Víno
pochází z viniþní tratČ Pod Slunným vrchem v katastru Dolních
Dunajovic. Alkoholická fermentace probČhla spontánnČ ve velkém
dubovém sudu, ve kterém víno leželo 8 mČsícĤ na jemných kalech.
Na trh bylo víno uvedeno krátce pĜed státním svátkem 28. Ĝíjna 2018.
Toto i další vína vinaĜství Baláž mĤžete ochutnat na výstavČ
Wine Prague 2019 ve dnech 28.–30. 5. 2019. Více informací
na www.vinarstvibalaz.cz.
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Spoleþnost INTERIA nabízí atypickou výrobu regálĤ
„na míru“. PĜední díly mají úpravu pro popisování kĜídou.
Dubové þi akátové dĜevo 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
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Guilhem Goisot v Praze
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.

D

omaine Guilhem & Jean-Hugues Goisot sídlí v obci
Saint-Bris-le-Vineux, kterou
najdete na severu Burgundska v oblasti Auxerrois, nedaleko mnohem
slavnČjšího mČsteþka Chablis. Tato
rodinná doména zde svá vína vytváĜí pĜímo 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 biodynamické vinaĜství. Sám Guilheim Goisot
považuje biodynamiku pĜedevším
za zpĤsob, jak zajistit, aby se réva vinná sama lépe a pĜirozenČ vypoĜádala
s nástrahami poþasí, rozdílností roþníkĤ i nebezpeþím chorob. V rámci
biodynamické ¿lozo¿e samozĜejmČ
pracují i ve sklepČ, nicménČ za zásadní považuje Guilhem právČ dĤkladnou
a peþlivou práci ve vinicích.
Saint-Bris-le-Vineux je s nedalekým
Chablis spjato kimeridžským vápencem ve zdejších pĤdách. Tato a sousední obce však byly zaĜazeny do oblasti Côtes d’Auxerre, což umožnilo
vysazovat i jiné odrĤdy než jen Chardonnay þi Aligoté. V roce 2003 pak
vznikla jedineþná a pro Burgundsko
výjimeþná apelace Saint-Bris, která
þítá asi 130 hektarĤ vinic a pČstuje se
zde Sauvignon. Domaine Guilhem &
Jean-Hugues Goisot patĜí v této apelaci k absolutní špiþce, kvalitu a styl
jejich vín oceĖují nejen mnozí vinaĜi
z mnohem slavnČjších a známČjších
apelací Burgundska, ale také odborníci a francouzští vinaĜští kritici.
Prvním vínem degustace bylo Bourgogne Aligoté 2017. KrásnČ svČží,
ovocné a chuĢovČ bohaté víno, spíše
pĜipomínalo solidní Chablis, než jednoduché Aligoté. Jedním z dĤvodĤ
je urþitČ i fakt, že vinice, na kterých
dozrály hrozny pro toto víno, jsou
30 | WINE & Degustation

Inzerce

koĜenČné a velmi minerální,
pĤsobí až lehce slanČ.
NejvČtším lákadlem této degustace však byly nespornČ
burgundské sauvignony. První z degustovaných byl Exogyra Virgula Saint–Bris 2017.
Víno vyrobené z odrĤdy Sauvignon Blanc je nádherný
a velmi þistý a dynamický
Sauvignon s líbivým ovocným výrazem bílých broskví, bílého rybízu a angreštu,
s výraznou minerální slaností,
a i když jde o Sauvignon, zcela jednoznaþnČ v tomto vínČ
vnímáte burgundský terroir.
Oproti tomu Corps de Garde
Saint–Bris 2015 je Sauvignon
Gris z vinice Moury staré jen
málo pĜes dvacet let. Mimochodem na výsadbČ této vinice se poprvé podílel právČ
i Guilhem. Toto víno pĤsobí
kulatČjším, ale také sevĜenČjším dojmem, urþitČ není tak
líbivé jako pĜedchozí vzorek,
na druhou stranu zaujme svou
vrstevnatou strukturou.
vysázeny na kimeridžské kĜídČ, tedy
podloží dobĜe známém právČ z Chablis.
Nakonec Guilhem Goisot má v portfoliu svých vín i jedno Chablis – Chablis
Faucertaine 2015, které jsme také
ochutnali. Pochází z vinic, které vlastní rodina jeho manželky. KrásnČ ovocné Chablis, které zraje v 500litrových
sudech, s pČknou minerální strukturou
a spíše moderním výrazem.
Velmi zajímavá byla tĜi vína z témČĜ
neznámé apelace Côtes d’Auxerre.
Tato vína se vyrábí z odrĤdy Chardonnay a my jsme bČhem degustace
mČli možnost srovnávat vína z roþníku
2015. Bourgogne Côtes d’Auxerre Biaumont 2015 pochází z vinice ve vyšší
nadmoĜské výšce s jižní expozicí. Je to
obdivuhodnČ svČží a souþasnČ vyzrálé, harmonické a bohaté víno s krásnou mineralitou a dlouhotrvající chutí.
Bourgogne Côtes d’Auxerre Gueules
de Loup 2015 je z velmi kamenité
polohy. Hrozny zde skvČle vyzrávají
a výsledné víno je jemné, krásnČ ovocné, minerální, s až aristokratickou ¿nesou. Naproti tomu Bourgogne Côtes
d’Auxerre La Gondonne 2015 je víno
ve vĤni kvČtinové, v chuti však plné,

Domaine Goisot má v portfoliu i þervená vína. Z nich jsme ochutnali velmi
pĜíjemné Bourgogne Côtes d’Auxerre
Corps de Garde rouge z roþníkĤ 2014
a 2015. Roþník 2014 pĤsobil ve srovnání lehce rustikálnČ, nicménČ v obou
pĜípadech se jedná o krásnČ pitelná
ovocná vína s jemnou mineralitou.
Vrcholem produkce þervených vín je
Irancy Mazelots, tedy víno z apelace,
která si již své renomé zaþíná budovat.
Ochutnali jsme roþník 2016. Mohutné víno s krásnou ovocnou strukturou
a tóny tĜešní, výraznou mineralitou
a koĜenČným výrazem. Expresivní
víno, které podporuje i þásteþné zrání
v nových sudech. Má velmi dlouhý závČr a velký potenciál zrát.
Domaine Goisot je ukázkou toho, že
i v tak slavné oblasti, jako je Burgundsko, je stále co objevovat a menší a málo
známé apelace není radno opomíjet.
Jejich vína jsou skvČlá, burgundským
Sauvignonem nadchnete i pozlobíte nejednoho fanouška burgundských vín a to
vše navíc za ceny, které jsou vzhledem
k nabízené kvalitČ velmi pĜíznivé.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a
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cesty za vínem

Krása starých keřů
v kalifornském Lodi
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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.

T

o první, co jsme uvidČli, byly staré
keĜe révy vinné. Na papíĜe napsané slĤvko „staré“ mnoho neĜíká:
snad každý máme pĜedstavu o tom, co
je stará réva – v NČmecku „alte Reben“,
v anglických oblastech „old vines“ nebo
ve Francii „vieilles vignes“. Tady v Lodi
ale máte pocit, že jste se ocitli v jiném,
témČĜ pohádkovém svČtČ. Nemusíte být
nadáni bĤhvíjakou pĜedstavivostí, abyste si pĜi pohledu na více než stoleté keĜe
pĜedstavili prastaré ohnuté postavy s široko roztaženýma rukama, ukazujícíma
kamsi do mlžné dáli. Stojí tu lety hluboko
zakoĜenČny s bolavČ rozpraskanou kĤží,
kterou jim zemČ hojí šedavČ-zelenými
mechy a lišejníky. Jen tmavé hrozny Zinfandelu þi jasnČ þervené odrĤdy Flame
Tokay dávají vČdČt, že v tČchto prastarých
keĜích ještČ pulzuje život.

Jak starý je „starý keĜ“?

Nemenším zážitkem je více než 350 let
starý keĜ, který na pergolách pod jihotyrolským renesanþním Castel Katzenzungen zaujímá plochu pĜes 300 m². Ve smČsi
s mladšími keĜi pak Versolan v láhvi potČší
na 500 svých obdivovatelĤ.
Mladší, ale neménČ úctyhodné výsadby
najdeme v australském Barossa Valley.
Tam jsou staré keĜe ve vinici Shiraz Turkey
Flat (Tanunda), založené již v roce 1847,
a na vinici „Blok 42 Penfolds Kalimna“
z roku 1888 dokonce chránČny zákonem
zakotveným v Charta Barossa Old Vine.
AĢ se podíváme do Anglie, Francie, NČmecka, Itálie nebo Austrálie, vždy dostaneme nČjakou odpovČć na otázku: Jak starý
je „starý keĜ“. V každé však zazní slova

o kvalitČ vína, již proto, že opravdu staré
vinice vyžadují více práce pĜi menším výnosu, a jen kvalita vína je dĤvodem k jejich
zachování. Neexistuje však žádný dĤkaz
o tom, že vinice staré 30, 50 nebo 70 let dávají lepší vína než dobĜe vedené a správnČ
zatČžované vinice tĜeba desetileté.
Alain Carbonneau, emeritní profesor
na univerzitČ v Montpellier, tvrdí, že
„hospodáĜsky živé“ jsou evropské vinice
do 40 let. Obvykle se ale již po 25 roku
života projevují úþinky stáĜí, pĜedevším
pokles výnosu. Pokud se tedy vinohradník rozhodne staré keĜe zachovat, musí
být pĜesvČdþen, že existuje vnímatelný
rozdíl v charakteru a kvalitČ vína vyrobeného ze starých keĜĤ a „ekonomicky
mladých vinic“.

Plných 40 % kalifornského vína z odrĤdy Zinfandel je vyrobeno
v AVA Lodi a také proto je Lodi slaveno jako „hlavní mČsto Zinfandelu“.

Nenajdeme žádnou právnČ závaznou
de¿nici, která by obecnČ urþila pojem
„staré vinice“. PodobnČ tomu je s termínem „rezerva“, který se mČní ve svém
významu v rĤzných zemích i menších
oblastech.
Nikdo nepochybuje o tom, že pĜívlastek
„starý“ si zaslouží staré keĜe, které mají
své místo i v GuinessovČ knize rekordĤ.
Takovým je napĜíklad keĜ odrĤdy Schiava Grossa (Black Hamburg), prokazatelnČ
vysazený v anglickém Hampton Court Palace v roce 1769. Nejvíce se z nČj sklidilo
v roce 2001, bylo to neuvČĜitelných 383 kg.
Velkou návštČvnickou atrakcí je rovnČž
keĜ odrĤdy Žametovka ve slovinském Mariboru, údajnČ vysazený nČkdy ke konci
17. století. Z nČj se sklidí na 50 kg hroznĤ a pak vyrobí na stovku malých láhví.
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menším výnosem. UmČjí však dobĜe
poþítat. Práce a výnos je jedna vČc, druhou je „Lodi’s Heritage Vineards“. Toto
dČdictví na misce vah, kde na druhé je
zisk, pĜesvČdþivČ pĜevažuje. V polovinČ
19. století je zaþali tvoĜit pĜistČhovalci,
kteĜí se usazovali v místČ pojmenovaném Wine Creek po keĜích divoké révy,
která bujnČ rostla na bĜezích Ĝek. Hlavní
podnČt k vybudování mČsteþka dnes nazývaného Lodi však vzešel od železniþní
spoleþnosti Central Paci¿c Railroad, která krajem plánovala novou trasu. Místní
nabídli železniþní spoleþnosti jako „pobídku“ 160 akrĤ pro vybudování stanice.
Kolem ní se zaþali usídlovat další osadníci a byli opravdu ze všech koutĤ svČta.
Velkou þást z nich tvoĜili Italové, a tak se
z pĤvodního názvu osady, pojmenované
podle nedaleké Ĝeky Mokelumne, stalo
Lodi, které mnohým pĜipomínalo jejich
italské domovy. Jiným zase Napoleonovo první vojenské vítČzství (bitva u Lodi
1796), faktem je, že mČsta zakládaná
pod jménem Lodi najdeme tĜeba v Texasu, Virginii, Ohiu, Nebrasce, Missouri
a v dalších mnoha místech celých Spojených státĤ.

Lodi nejsou jen staré keĜe, ale vzhledem k historii oblasti tu najdete opravdu kus vinaĜského svČta.

Pro zachování starých vín hovoĜí i to, že
tyto vinice mají lepší koĜenový systém, který je bohatČ vyvinutý, a jejich koĜeny vedou hluboko do podloží. Mnoho starých vinic proto pĜežívá i v suchých roþnících bez
závlahy a vČtších problémĤ, protože jsou
odolnČjší vĤþi klimatickým stresĤm. Také
proto jsou prosazovány v souþasném svČtČ, který hledá Ĝešení pro trvale udržitelný
život. Rozsáhlé koĜenové systémy se podle
názoru mnohých odborníkĤ výraznČ podílejí na stále diskutovaném tématu „terroir“
a nabízejí nČkteré odpovČdi. KoĜenové systémy pĤsobí také jako jakási „vyrovnávací
pamČĢ“, a také proto dávají starší keĜe vína
ménČ promČnlivého charakteru, která se
vyznaþují zralejšími odrĤdovými vĤnČmi
a chutí, jsou více extraktivní, tĜíslovinami
bohaté, a pĜesto jemnČjší. Jsou i složitČjší
v celkovém výrazu, v dochuti jsou s trochou básnické nadsázky považované až
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za nekoneþné. Prof. Carbonneau dodává,
že tato vína ale nejsou tak živá a „hlasitá“
jako ta z mladších vinic.
Staré keĜe jsou rovnČž odolnČjší vĤþi
plísním a rĤzným chorobám, mají však
podobnČ jako lidé jiné problémy spojené
s vČkem: u révy vinné je mĤžeme zjednodušenČ nazvat choroby dĜeva.
To vše jsou otázky pro každého vinohradníka v okamžiku, kdy se na vinici,
která se dožila 30–40 let, zamýšlí, jak
dál. Když se ale jedná o keĜe, jako jsou
ty v Lodi, a nČkterým je kolem 125 let,
musíte uvažovat jinak.

Lodi – hlavní mČsto Zinfandelu
V apelaci Lodi AVA si jsou místní vinaĜi dobĜe vČdomi, že starší vinice potĜebují více práce a zároveĖ se „odvdČþí“

Mnozí z novČ pĜíchozích byli ti, kteĜí
propadli „zlaté horeþce“, ale žádné zlato
v podhĤĜí Sierry nenašli, a tak se rozhodli
vrátit k pĤdČ. Vedle pšenice, ovoce a oĜešákĤ to byla i réva vinná. Urþitá tradice
sahá až do prvních let 18. století, kdy
v zemi stavČl své misie Ĝád františkánĤ,
který pro své liturgické potĜeby vysazoval prastarou odrĤdu pĜíznaþného názvu
Mission. Mnohem pozdČji se tu pĜipomíná pĤsobení maćarského hrabČte Arpáda
Haraszthyho, který je v nČkterých pramenech nazýván „otcem kalifornského vinaĜství“. HrabČ Haraszthy pĜivezl ze své
cesty po EvropČ 100 000 sazenic, údajnČ
350 odrĤd, lze pĜedpokládat, že mezi nimi
byl Zinfandel. PĜes snahy františkánĤ
a nesporné zásluhy uherského pána se ale
skuteþná historie vinaĜství kolem Lodi zaþíná psát až se jménem kapitána Charlese
M. Webera. Kapitán Weber získal témČĜ
20 000 ha pĤdy, na které v roce 1850 založil komunitu, která se pozdČji stala mČsteþkem Stockton. Na jeho severním okraji
pak byly založeny první vinice.
MČĜítky našeho „starého evropského
kontinentu“ je historie kalifornského
Lodi velmi krátká a ve srovnání napĜíklad s tím italským témČĜ „nezáživná“.
O to více a pĜekvapivČ pĤsobí staré keĜe
révy vinné, které jsou peþlivČ opatrovány

po celé Lodi AVA. VysvČtlení je velmi
jednoduché: je to samozĜejmČ práce prvních osadníkĤ, ale hlavním dĤvodem jsou
„tokajské písþité pĤdy“. Tak jsou nazývány polohy pĜedevším kolem Ĝeky Mokelumne, které jsou považovány za nejvČtší,
nejhezþí a nejkrásnČjší z celé AVA Lodi.
V hlubokých píseþných, minerálnČ bohatých naplaveninách, které nechávají koĜeny pronikat hluboko do pĤdy, se pranic
nelíbí révokazu, a tak tu dnes najdeme
výjimeþné polohy, které nebyly na pĜelomu 19. a 20. století postiženy tímto nebezpeþným škĤdcem. Pokud nČkteré vinice
nebyly révokazem napadeny, tak to vinaĜi všude ve svČtČ považovali za zázrak.
Za zázraþné jsou proto oznaþeny napĜíklad vinice na Ĝeckém ostrovČ Santorini,
nČkteré pobĜežní vinice, ojedinČlá místa
v Champagni, stejnČ tak je popisována
francouzská vinice Sarragachies (Armagnac) – ta byla jako 200letá dokonce
vyhlášena v roce 2012 za Francouzskou
historickou památku.
Vinice v Lodi nejsou popisovány jako
zázraþné, místním staþí popis „Lodi’s
Heritage Vineards“. StáĜí tČchto nijak
nepostihl „rok 0“ – konec a zaþátek

Hlavním dĤvodem stáĜí keĜĤ jsou „tokajské písþité pĤdy“. Tak jsou nazývány polohy
hlubokých píseþných, minerálnČ bohatých naplavenin, kde se pranic nelíbí révokazu.

doby, kdy byly všude ve svČtČ vysazovány na zniþených vinicích nové odrĤdy na odolných amerických podnožích.
Oproti tČm nejstarším keĜĤm v EvropČ
mají ty kalifornské úctyhodný, až padesátiletý „náskok“. Více než 100leté keĜe
nejsou jen odrĤdy Zinfandel, je to i Fla-

me Tokay, pĤvodnČ španČlský Carignan
nebo tehdejší Black Malvoisie. Tato
odrĤda byla vysázena na vinici Bechtold v Lodi již v roce 1885, pozdČji byla
urþena jako Cinsaut. Vinice Zinfandelu
jsou však nejvČtší a tvoĜí dnes nejvČtší
komerþní výsadbu pravokoĜenné révy.
Inzerce

Prosecco DOC Extra Dry Millesimato Cá Neva
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

@ca_neva_prosecco

+39 3473212784

www.caneva.wine

SOCIETA AGRICOLA GAIA 190x125.indd 1

NEJVYŠŠÍ
KVALITA PRO
NEJLEPŠÍ
CHUġ

@canevaproseccoitaly

25.3.2019 14:56:51

Duben 2019 | 35

cesty za vínem

American Viticultural Area (AVA) Lodi dnes pĜedstavuje oblast mezi San Francisco Bay a pohoĜím
Sierra Nevada, mezi mČsty Sacramento a Stockton.

American Viticultural Area (AVA) Lodi
dnes pĜedstavuje oblast mezi San Francisco Bay a pohoĜím Sierra Nevada, mezi
mČsty Sacramento a Stockton o rozloze
témČĜ 223 000 hektarĤ, z nichž je 42 000
osázeno révou vinnou. Plných 40 % kalifornského vína z odrĤdy Zinfandel je vyrobeno v AVA Lodi, a také proto je Lodi
slaveno jako „hlavní mČsto Zinfandelu“.
K proslulosti tohoto vína a celé oblasti,
pomohlo nejen písþité podloží, které zabránilo rozšíĜení révokazu, ale i výhodná
poloha celé oblasti: Lodi má témČĜ stĜedomoĜské klima (leží na 38. rovnobČžce)
a dĤležité je, že je položeno pĜímo na východ od zajímavého pĜírodního systému
Sacramento River Delta. Odtud otevĜenou
prĤrvou v kalifornském pobĜežním pásu
proudí chladnČjší oceánské vČtry a vytváĜí
pro révu pĜíhodné klima v jinak horkém
vnitrozemí: udržuje nízkou vlhkost, brání
nebezpeþným mrazĤm, rozšiĜuje období
zrání atd. AVA Lodi je klasi¿kována jako
oblast III. podle Winklerovy stupnice. Tzv.
Winkler Index je metodou klasi¿kace klimatu, vyvinutou na University of California v Davisu. Metoda je založena na hypotéze, že réva roste, pokud je teplota vyšší
než 10 ºC – mČĜí se každý den vegetaþního
období od 1. dubna do 31. srpna na severní polokouli. Jinými slovy je zaĜazení AVA
Lodi velmi pĜíznivé.
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Region získal status AVA v roce 1986,
ale jak uvádí Gerald Asher ve své publikaci „The Pleasures of Wine“, již v roce
1956 získalo Lodi od vlády USA ocenČní
jako „americký Sherryland“, aby tak bylo
zdĤraznČno zamČĜení oblasti na dolihovaná vína. To se zmČnilo zejména poté,
co se v roce 1979 „vrátil“ do Lodi Robert
Mondavi, který si otevĜel vinaĜský podnik

Woodbridge. PostupnČ se ke spoleþnosti
Woodbridge (nyní spoleþnost Constellation) pĜidaly Sutter Home (Trinchero Wine
Group), Delicato a Gallo, které skupovaly
nejvČtší díl místní produkce a z ní pak nabízely sice kvalitní, ale vína, která nČkteĜí
kritikové popisovali jako „prĤmyslová“.
Také proto bylo ještČ v roce 2 000 v Lodi
jen 12 vinaĜství. Dnes s témČĜ drama-

Rodina Mettler má po generace vinice v tČch nejkrásnČjších þástech AVA Lodi na vyhlášených
písþitých polohách kolem Ĝeky Mokelumne. VinaĜská tradice rodiny sahá až do poloviny
18. století, kdy rodina Mettler hospodaĜila na vinicích v Alsasku.

tickým zájmem o kvalitu tu je více než
70 vČtších výrobcĤ a na 85 menších, rodinných podnikĤ, které jsou þasto vedeny
þtvrtou a pátou generací vinaĜĤ sídlících
v Lodi. V roce 2006 a na základČ zvýšeného zájmu o jedineþnost výrazu jednotlivých menších oblastí bylo schváleno
sedm nových podoblastí AVA Lodi: tou
první je po všech stránkách výjimeþná
Mokelumne River, dále Cosumnes River
s výrazným podílem bílých odrĤd, teplejší Alta Mesa, Jahant nesoucí jméno
francouzského pĜistČhovalce, zlatokopa
Petera Jahanta, kopcovitá Clements Hills,
Borden Ranch na svazích Sierra Foothils
a nejvýše položená Sloughhouse.
V roce 2015 byla AVA Lodi vyhlášena þasopisem Wine Enthusiast jako vinaĜská oblast
roku, a to nejen jako držitel environmentální a ekonomického Leadership Award,
ale pĜedevším jako pČstitel odrĤdy Zinfandel, které v Kalifornii Ĝíkají krátce „Zin“.
V oþích mnohých vinaĜĤ odrĤda získala
i tím, že po více než tĜiceti letech diskuzí
a neshod, vþetnČ právního zásahu BATF –
ÚĜadu pro alkohol, tabák a stĜelné zbranČ
(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and
Explosives) – byl koneþnČ poodhalen pĤ-

vod této odrĤdy. Dlouholetý „Zinquest“, jak
byl pojmenován výzkum DNA provádČný
Carole Meredithovou z Kalifornské university v Davisu, potvrdil, že Zinfandel je totožný s italskou odrĤdou Primitivo. Dlužno
Ĝíci, že u nČkterých vinaĜĤ „domácí“ odrĤda
na povČsti naopak ztratila. Výzkum sice
uzavĜel debatu, zda je Zinfandel totožný
s odrĤdou Primitivo, ale otevĜel jiné otázky.
Primitivo se dostalo do Itálie z Chorvatska,
kde byla nazývána Tribidrag nebo Crljenak
Kastelanski. Kalifornští odborníci by ještČ
rádi zjistili, jakou cestou se Zinfandel dostal
do USA. SamozĜejmČ v Lodi jsou pĜesvČdþeni o „italské cestČ“, jinde vČĜí „té pĜímé
z Chorvatska“. Jsou i tací, kterým se líbí pĜíbČh o zásilce sazenic z vídeĖského Schönbrunnu pro zahradníka George Gibse, o odrĤdČ Black st. Peter ze zahrad v Anglii þi
o stolním „Zin¿ndalu“ z bostonské školky
Charlese M. Hoveye.
AĢ tou þi onou cestou se Zinfandel do Kalifornie dostal, je v Lodi doma. Tady se
navíc hojnČ ukazuje v ojedinČlé podobČ
starého keĜe. O ní a o témČĜ rodinných
vztazích mezi révou a þlovČkem hovoĜí rád každý z rodin, které po generace
o tyto keĜe peþují.

Historic Vineyard Society (HVS)
Spoleþnost HVS byla založena v roce
2011 jako nezisková organizace, která se
zamČĜuje na zachování historických vinic
v Kalifornii. Je obdivuhodné, že pracuje
bez zamČstnancĤ a témČĜ bez režijních
nákladĤ, pĜesto se tak výraznČ realizuje
pĜedevším na poli vzdČlávání zamČĜeném na velmi zvláštní povahu tČchto historických pokladĤ. Tady v Lodi si není
možné nevšimnout, jak dokonale funguje tak rĤznorodé spoleþenství. Jsou to
pĜedevším pĤvodem NČmci a Italové, ale
i ostatní etnické skupiny pĜíkladnČ spolupracují, 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 historické 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 tČmi dosud
neregistrovanými jsou vyhlášené polohy,
jak jsou Royal-Tee (1890) nebo Soucie
z roku 1910.
Inzerce

Ochutnejte nově certifikovaná vína
VOC Znojmo odrůd Sauvignon,
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené.

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

VÍNO | FOLKLOR | GASTRONOMIE

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.

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

Novinka! Soutěž o roční vinnou rentu
= 52 lahví vín. Sledujte náš Facebook
a Instagram.
Záštitu nad akcí převzal
ministr zemědělství
Miroslav Toman
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Flame Tokay

Flame Tokay je sice þlenem rodiny Vitis vinifera, ale réva s krásnými þervenavými bobulemi hroznĤ
byla pĤvodnČ pČstována jako okrasná rostlina a byla považována pĜedevším za odrĤdu stolní.

Mike Dildine z vedení HVS patĜí k tČm
nadšeným vyznavaþĤm starých keĜĤ révy
vinné, který velmi tČžce nese, když nČkteré þas od þasu zmizí. Podle nČj mizí nejen
vzácný genetický materiál, ale i þást vinaĜské historie celé Kalifornie. NaštČstí je tu
stále hodnČ tČch, které tato historie oslovuje, staré vinice udržují, dokonce obnovují
ty zapomenuté, i když to je nČkdy jen pár
keĜĤ. Taky neĜeší, nakolik jsou tak staré
keĜe ekonomicky využitelné. Na tuto þastou otázku odpovídá jeden z nejuznávanČjších odborníkĤ, rovnČž þlen HVS, Tegan
Passalasqua: „Jsem pĜesvČdþen o tom, že
náš starý Zinfandel je moudĜejší a v mnohém i trpČlivČjší. Nedává sice takové výnosy, není tak laþný jako mladá réva, ale má to
všechno tak nČjak lépe spoþítané. Dovede
si poradit v dobách sucha i v deštivých obdobích a jen tak nČco ho nepĜekvapí. Taky
umí mluvit sám za sebe daleko pĜesvČdþivČji než ti mladší. Byli bychom však slepí,
kdybychom vedle tČchto pĜedností nevidČli
problémy, které provázejí jakékoliv stáĜí.“
Není možné si nevšimnout, že snad všichni majitelé starých keĜĤ o nich mluví jako
o lidech: s úctou hodnotí jejich vitalitu,
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obþas se zeptají na jejich zdraví, zajímají
se o to, jak se jim daĜí v „suchém“ režimu,
snaží se vyhovČt všem jejich pĜáním…
Zkrátka spolu rádi a þasto hovoĜí.
Z takových hovorĤ vzniklo napĜíklad
zajímavé víno Juvenile ve vinaĜství Turley. To vzniklo jako dialog mezi starými a mladými keĜi. Ve vinaĜství Turley
Cellars se hrozny z „obou vČkových
skupin“ zpracovávají samostatnČ, aby se
tak mohly plnČ projevit. V pĜípadČ Juvenile se ale jedná o smČs vín z mladých
i starých vinic (vinice Ueberroth pochází
z roku 1885), o které je možné Ĝíci, že
vzhledem ke staĜí vinic a pomČru smČsi
to jsou vína „osmnáctiletá“. Nabízíme ji
jako mladé víno, pĜesto v urþitém slova
smyslu skuteþnČ „osmnáctileté“.
Historic Vineyard Society se rovnČž snaží, aby ochrana starých keĜĤ neležela jen
v srdcích a rukou místních vinaĜĤ, ale
stala se záležitostí celé spoleþnosti. Proto v HVS vznikla skupina, která zvažuje
možné právní a daĖové prostĜedky, aby
mohl být vytvoĜen žádoucí rámec právní
ochrany tohoto výjimeþného dČdictví.

Pokud mluvíme o starých keĜích v Lodi,
tak nemĤžeme nevzpomenout trochu zapomenutou odrĤdu Flame Tokay. JeštČ
dĜíve než se o Lodi zaþalo mluvit jako
o „hlavním mČstČ Zinfandelu“, bylo totiž
popisováno jako „hlavní mČsto Tokaye“.
Tato zajímavá odrĤda je sice þlenem rodiny Vitis vinifera, ale réva s krásnými
þervenavými bobulemi hroznĤ byla pĤvodnČ pČstována jako okrasná rostlina
a byla považována pĜedevším za odrĤdu stolní. Genetika klade pĤvod odrĤdy
do Alžírska, do oblasti Hauts Plateaux
podél pobĜeží k hranici s Marokem,
kde je nazývána Ahmer Bou Ahmeur.
Ve více než 60 synonymech pak snadno objevíme kus cesty, kterou se odrĤda
vydala po vinaĜském svČtČ. SamozĜejmČ
pĜekvapí slovo Tokay, které nás Evropany pochopitelnČ smČĜuje k Maćarsku.
Maćarští vinaĜi jsou na své nejslavnČjší
víno velmi opatrní, a tak se jim podaĜilo,
že podle rozhodnutí EU museli ve Francii pĜestat jméno Tokay používat, podobnČ tomu bylo i v Itálii, kde mČli podobný problém s jednou z nejoblíbenČjších
a nejvíce vysazovaných odrĤd Friuli –
s odrĤdou Tocai Friulano. PĜestože nemá
s tokajskými víny nic spoleþného, muselo být v roce 2007, v souvislosti s maćarským „tažením“ na ochranu jejich
znaþky, ono problematické „Tocai“ z názvu Tocai Friulano vypuštČno.
Spojené státy v Evropské unii nejsou,
do Maćarska to jsou tisíce kilometrĤ
a navíc pĜes oceán, takže se kalifornští vinaĜi mohou stále tČšit z respektovaného lesku „krále vína, vína králĤ“,
který se tak trochu, tĜebaže jen názvem,
promítá i do jejich vín. OdrĤda Flame
Tokay se do Lodi dostala kolem roku
1864, þtyĜi roky poté, co byla poprvé
pĜivezena do USA, kde se již koncem
19. století stala nejdĤležitČjší stolní
odrĤdou. V následujícím století navíc
ukázala, že z ní lze pĜipravit zajímavá
šumivá vína, brandy a vína portského
typu. PĤvodnČ stĜedomoĜské odrĤdČ se
v kalifornských podmínkách mírných,
teplých letních dnĤ, chladných nocí
a v dobĜe odvodnČných písþitých pĤdách velmi dobĜe daĜilo. Zejména v oblasti nyní o¿ciálnČ vedené jako Lodi
Mokelumne River AVA.
Nové generace vinaĜĤ však zaþaly postupnČ objevovat evropské odrĤdy,
pĜedevším Cabernet Sauvignon, Chardonnay a Chenin Blanc, v oblíbenosti

jako stolní odrĤdy ji þasem nahradila velmi úspČšná odrĤda Thompson Seedless.
V rámci jedné generace se odrĤda Flame
Tokay z vinic témČĜ vytratila a stala se
nostalgickou záležitostí starších pČstitelĤ, pro jiné opČt rostlinou více okrasnou
než užitkovou.
Z Lodi se pak vzhledem ke všem tČmto
skuteþnostem stalo „hlavní mČsto Zinfandelu“. To ovšem nic nemČní na tom,
že hrozny Flame Tokay získávají na tradiþním vinaĜském svátku Lodi Grape
and Harvest Festival pro svoji velikost,
krásu a chuĢ pravidelnČ nejvyšší ocenČní. PĜekvapivČ právČ generace vinaĜĤ,
která Flame Tokay ze svých vinic odstranila, se k ní nyní vrací a pĜipomíná ji
jako þást vinaĜského kulturního dČdictví.
A dodejme, že takové dČdictví se všude
nenajde: ty prastaré keĜe, témČĜ stromy
obalené záĜivČ þervenými hrozny, jsou
jako pohled do vinaĜského ráje. Velkým
zážitkem je i forti¿kované bílé víno, které se z hroznĤ Flame Tokay opČt dČlá
(Jessie Grove, Tegan Passalcqua). ěeditel spoleþnosti Lodi District Vintners Association, pan Bob High¿ll, vidí budouc-

nost odrĤdy témČĜ v takových barvách,
jako mají její dozrávající hrozny – tedy
pČknČ rĤžovČ.

Notný kus vinaĜského svČta
Lodi nejsou jen staré keĜe, ale vzhledem
k historii oblasti tu najdete opravdu kus
vinaĜského svČta. Za zlatem hor Sierra
Nevada þi za volnou zemČdČlskou pĤdou
sem smČĜovali lidé ze všech koutĤ svČta. PĜicházeli jako Mettlerovi z Francie,
rodina Koth tady poctivČ uctívá nČmecké
dČdictví odrĤdami Kerner, Dornfelder,
Zweigeltrebe, rodina Rudi Maggia pĜišla z Janova, ze stejného mČsta pochází
i pĜedkové Giacoma Peirana z Peirano
Lodi Estate Vineyards. Do ještČ vČtší dálky se obþas podívá uznávaný vinaĜ Chue
Her, jehož rodina pĜišla na konci vietnamské války z Laosu, poutavý pĜíbČh se
traduje v rodinČ Johna van Ruitena, jehož pĜedkové žili v holandském Spaarnwoude. Tak bychom mohli pokraþovat
od zemČ do zemČ, od jednoho vinaĜství
ke druhému. Nakonec zjistíte, že snad
v každém vinaĜství si hýþkají tradice
zemí, odkud kdysi pĜed lety jejich rodina pĜišla. Ono „hýþkání“ spoþívá mimo

jiné i v tom, že vedle „kalifornských
odrĤd“ najdeme v jejich vinicích rovnČž odrĤdy pocházející z jejich pĤvodní
domoviny. Aniž opustíte Lodi, mĤžete
ochutnat opravdu hodnČ z bohatství vinaĜského svČta – vždyĢ AVA Lodi nabízí
na 100 odrĤd! Tak tĜeba ve vinaĜství Markus Bokisch Vineyards mĤžeme ochutnat
Tempranillo (Wine Enthusiast 92 bodĤ),
Albariño a další španČlská vína, ve vinaĜství Ron Silva nabízejí vína portugalská, z mnoha „italských“ to je napĜíklad
Sorelle Winery proslavené koncertem
na téma Sangiovese. V chladnČjších þástech Lodi, ve vinaĜství Borry Vineyards
dominují nČmecké styly a odrĤdy, Francii najdeme v Acquiesce Winery, jinde
Jižní Afriku a její Pinotage atd.
Když spojíte tuto bohatou nabídku s historií starých keĜĤ a jako víno ochutnáte toto
výjimeþné spojení, pak se vám Lodi zapíše
do srdce, stejnČ tak jak to dokázalo udČlat
všem, kteĜí tu pĤvodnČ hledali zlato.
P Ĝ i p r a v i l J iĜí Tra p e k
F o t o a u t o r, a r c h i v H i s t o r i c Vi n e y a r d
Society a IWWC Lodi

Inzerce
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Tipy
T
ipy nnaa ccestu
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Tip 1.
Lodi ZinFest Wine Festival
Každým rokem se v kvČtnu v Lodi slaví oblíbený „Zin“. Jakousi lednovou pĜedehrou, vČtší a výpravnČjší, je akce v San Francisku pod názvem Zinfandel Experience. Ta v Lodi je však v mnohém
pĜíjemnČjší a intimnČjší, a navíc to máte velmi blízko k vinicím a sklepĤm, odkud nabízené víno
pochází. Je to taková kalifornská verze našich OtevĜených sklepĤ. Vše se odehrává podél krásné
Ĝeky Mokelumne v parku Lodi Lake Park. Je to vždy na 200 vín od témČĜ 50 místních vinaĜĤ. Tady
v Lodi máte zajištČno, že se zúþastní každý z nich i se svými velkými rodinami. Nakonec to jako
velká rodinná oslava vypadá. Za pouhých 55 USD ochutnáte nejen rĤzné typy vín charakteristických pro AVA Lodi, ale ochutnáte regionální kuchyni od nejlepších dodavatelĤ z celé oblasti San
Joaquin. Kalifornští vinaĜi berou celou akci velmi vážnČ, a tak v obrovském stanu Wine School
mĤžete na ĜadČ semináĜĤ, Ĝízených degustací a rĤzných programĤ objevit AVA Lodi zpĤsobem,
jaký nabízí jen tato Lodi ZinFest. Je rovnČž velmi pouþné, jak ráznČ, a pĜesto s úsmČvem poĜadatelé
dokážou zajistit, že se do areálu nedostane nikdo mladší ne 18, ale tady v Kalifornii 21 let.

Tip 2.
Lodi Wine & Visitor Center
Pokud byste se nedostali na ZinFest nebo Zinfandel Experience, pak pĜímo v Lodi nabízí své služby návštČvníkĤm opravdu obdivuhodné Lodi Wine & Visitor Center. Není to ledajaký dĤm, kde
dostanete základní informace, jednoduchou brožurku a ukážou vám smČr. Centrum je komplexem
dokonalých služeb, které v klidu nabízejí v kostce obdobný program jako samotný kvČtnový ZinFest. Vše je ale peþlivČ pĜipraveno i pro nejnároþnČjší klientelu, jsou tu nabízeny zájezdové programy po jednotlivých AVA. Tam všude potkáte vinný hrozen jako znaþku centra, která vám nabízí
mnohé vskutku lákavé výhody. A to nejen ohlednČ cen na degustacích, v restauracích a muzeích,
ale pĜedevším co se týþe pohodlí zpĤsobu dopravy, þasových pĜedstav atd. Pokud byste se nechali
oslovit natolik, že si zaplatíte þlenství v Lodi Wine Club, pak, jak tvrdí nČkteĜí þlenové, již tuto þást
Kalifornie neopustíte.

Tip 3.
Zlatá horeþka (gold rush) v Kalifornii
V lednu roku 1848 bylo v kalifornské ColomČ objeveno zlato. NáslednČ se do Sierra Nevady vydalo na 300 000 lidí z celého svČta pĜímo posedlých vidinou rychlého zbohatnutí. Ale již v roce 1850
byla vČtšina zlata v této oblasti vytČžena a ti ménČ úspČšní, byla jich samozĜejmČ vČtšina, musela
své štČstí hledat jinde. Když pĜeskoþíme pár let historie, uvidíme, že nČkteĜí jej alespoĖ þásteþnČ
našli v místech, kde dnes leží nČkteré vinice AVA Lodi. Tohoto pohnutého kusu kalifornské historie si mĤžete všimnout v samotných vinaĜstvích, ale výraznČjší pĜipomínky najdeme až severnČ
od Lodi, na cestČ, která vede ke slavnému El Doradu. Tam si mĤžete ve mČsteþkách, jako jsou Coloma, Auburn þi Mariposa, pĜipomenout to, co známe tak dobĜe z dobrodružných knih o Divokém
západČ. NČkde to jsou „mČsteþka duchĤ“, kde již nikdo nežije, jinde si mĤžete sami rýžovat a vČĜit
v nČjakou tu zlatinku, které organizátoĜi pravidelnČ do Ĝeky doplĖují, nebo prožít dobrodružný den
v nČkterém z místních muzeí.

JiĜí Trapek
V svČtČ vína se pohybuje od dČtství díky strýci
z jihomoravských Nikolþic. Víno nezanedbával
ani pĜi studiích na pražském ýVUT ani pozdČji
na FF UK. Po þasopisech s technickým zamČĜením pĜispČl svým dílem i ke vzniku prvních vi-

40 | WINE & Degustation

naĜských odborných þasopisĤ a bČhem let se stal
uznávaným odborníkem, což mu umožnilo þlenství v komisích Ĝady domácích i zahraniþních soutČží. Dnes si jako taneþník, zpČvák, vþelaĜ, ĜezbáĜ a horolezec užívá vína ve vlastních vinicích
a sklepČ. Je pĜesvČdþen, že není lepší škola pro
psaní o vínČ, než udČlat vlastní.

THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.

Rakouská vína jsou doma v srdci

označením původu. Poznáte ho podle

Evropy, kde se kontinentální teplé

kolku v barvách rakouské vlajky na

podnebí snoubí s chladným vzduchem

uzávěru a podle kódu ověření kvality

ze severu. V tomto jedinečném klimatu

na etiketě.

se daří ušlechtilým vínům s chráněným

austrianwine.com
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Steffen Christmann
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.

J

iž osmá generace rodiny Christmann
sídlí v mále vesniþce Gimmeldingen. V souþasné dobČ vinaĜství hospodaĜí na 22 hektarech vinic, které leží
na úpatí pohoĜí Haardt v okolí obcí Gimmeldingen, Königsbach, Ruppertsberg
Deidesheim. Dominantní odrĤdou je
zde pochopitelnČ Ryzlink rýnský, který
pĜedstavuje tĜi þtvrtiny celkové produkce vinaĜství. Steffen Christmann ale rád
pracuje i s burgundskými odrĤdami, jeho
portfolio vín tak doplĖují i vína z odrĤd
Spätburgunder a Weissburgunder. Filozo¿í vinaĜství je úcta k pĜírodČ a k místní
pĤdČ, která je nositelem nezamČnitelného
projevu falckých vín. Na etiketách vín se
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tak mĤžete setkat s jednČmi z nejprestižnČjších poloh v rámci klasi¿kace VDP.
Steffen Christmann je urþitČ vinaĜem,
který má o nČmeckém vinaĜství co Ĝíci,
a to nejen z pohledu vlastní ¿rmy, ale
jako prezident VDP i z pohledu mnoha
dalších významných nČmeckých vinaĜství. PrávČ proto jsme ho pozvali k tomuto rozhovoru.
MĤžete našim þtenáĜĤm struþnČ pĜedstavit historii svého vinaĜství?
Tradice našeho vinaĜství sahá v Gimmeldingu až do 16. století, nicménČ vinaĜství
jako takové vzniklo, když jeden z mých
pĜedkĤ zakoupil vinohrady od princezny

a církve po Francouzské revoluci. V té
dobČ byla rýnská Falc souþástí Francie.
Já jsem dnes osmou generací pracující
na našich vinohradech. Je to opravdová
radost, ale i velká zodpovČdnost být souþástí tak dlouhého ĜetČzce pĜedkĤ.
Prezentujete se jako rodinné vinaĜství,
jak dĤležitý vliv má, podle vás, právČ
rodinná tradice na kvalitu a styl vína?
Vinohradnictví je souþástí naší DNA
a velikou vášní. Nikdo z nás nepĜemýšlí
nad tím, že by existovala lepší práce než
být vinaĜem. HlavnČ proto, že není žádná
jiná profese, která by umožnovala pracovat v harmonii s pĜírodou ve vinohradech
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a vytváĜet rukodČlný produkt, který pĜináší
radost tak velkému množství lidí a zároveĖ
umožnuje cestovat po celém svČtČ a reprezentovat tam souþasnČ naši práci. Vzhledem k tomu, že já i má rodina chceme mít
vliv na každý jednotlivý krok na vinici
a ve sklepČ, rozhodli jsme se ponechat
naše vinaĜství víceménČ v menší velikosti. Tímto zpĤsobem mĤžeme urþovat naši
¿lozo¿i jak na vinicích, tak ve stylu vína.
MĤžeme tedy vytváĜet vína, která vypráví
pĜíbČh o naší vášni, naší historii a o našem
domovČ, a pĜenést do sklenice náš vlastní
„christmannovský“ styl vína.
Mnoho vinaĜĤ ve svČtČ má problémy
s pĜedáváním vinaĜských tradic dalším
generacím a i prestižní vinaĜství jsou
díky tomu prodávána velkým brandĤm.
Jak je to u vás? Chystají se vaše dČti pracovat ve vinaĜství?
Naše rodina žije vínem. Produkci vína
a jeho degustování si užíváme s nadšením.
Všechny mé þtyĜi dČti milují jídlo a víno.
Naše nejstarší dcera Sophie studuje enologii a vinohradnictví a na konci loĖského léta se vrátila domĤ po zkušenostech
z Nahe, Badenu, Bordeaux a Austrálie
jako devátá generace vinaĜĤ rodiny Christmann. Spolupráce tĜí generací ve vinaĜství
je nádherná, vzrušující, ale samozĜejmČ
nČkdy také složitá. Avšak kombinace zkušeností a nových inovativních myšlenek
umožĖuje produkovat úžasná vína.
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Vaše vinaĜská ¿lozo¿e vás postupem
þasu dovedla až k biodynamice. Proþ?
Považujete biodynamiku za ten nejlepší
pĜístup k práci ve vinicích i ve vinaĜství?
Když jsem se vrátil domĤ, uvČdomil
jsem si, že náš region a naše rodina mají
jedny z nejlepších vinohradĤ na svČtČ, ale co jsme z nich tehdy vytváĜeli?
Sto let zpátky byl Riesling oslavován
po celém svČtČ, ale v dobČ, když jsem
vinaĜství pĜevzal já, z té slávy už moc
nezbývalo. Mým cílem tak bylo navrátit
ty þasy a s ostatními vinaĜi iniciovat re-

nesanci rýnských vín z Dolní Falce. VytvoĜit velké víno, které by vČrnČ odráželo
svĤj terroir, vyžaduje zdravé vinohrady
plné života, kde víno roste v naprosté
harmonii s okolní pĜírodou. Proto správná odpovČć byla biodynamické vinohradnictví. Takže ano, dle mého názoru,
když chcete dČlat velké víno, nesmíte
biodynamiku opomenout.
Kolem pĜírodních vín, biovín a biodynamických vín se dnes vedou veliké a vášnivé diskuse. Jsou vyznavaþi pĜírodních vín

þi biovín, kteĜí staví styl výroby a bio ¿lozo¿i nad organoleptickou þistotu a kvalitu výsledného vína. Jak se k tomu stavíte
vy osobnČ? Vína, která jsem od vás ochutnal, byla vždy kĜišĢálovČ þistá a naprosto
skvČlá, ale to se o mnoha jiných pĜírodních vínech þi biovínech Ĝíci nedá…
Z mého pohledu se snažím pĜi vinohradnictví pĜírodČ povolit uzdu. Abychom
toho byli schopni, musíme pracovat
s perfektnČ zralým a zdravým hroznem.
Všechna naše vína fermentují na jejich
vlastních pĜírodních kvasinkách, nejsou
niþím pĜikrášlována a manipulována.
Na ochranu hroznĤ používáme jen velmi
malé množství síry, abychom nezakrývali terroir. Tak my chápeme pĜírodní vinaĜství. MnČ pĜijde diskuze o pĜírodním
vinaĜství vždycky pĜíliš ideologická. No,
a nČkdy se stává, že je tak oslavováno
i špatné víno, víno vzniklé bez potĜebné
péþe a bez talentu.
V portfoliu vašich vín najdeme rieslingy, což je pro nČmeckého vinaĜe samozĜejmé, ale také pinoty. Jaký styl vín se
snažíte z tČchto pĤvodnČ burgundských
odrĤd vyrábČt?
OdrĤdy Pinotu byly pČstovány v našem vinaĜství od jeho poþátku. Musím
pĜiznat, že pĜestože já jsem vždy vČnoval nejvČtší pozornost Rieslingu, moje
dcera si dala za cíl práci na nových
stylech Pinotu Noir. Vína jsou to pak
minerálnČjší, pĜísnČjší a elegantnČjší.
DČlá mi velkou radost jí v propagaci
a práci na takových vínech pomáhat.
Jsem pĜesvČdþen, že naše pinoty pČstované na vápenci spolu s podnebím Burgundska osmdesátých let, které se u nás
v souþasnosti projevuje, mají velkou
budoucnost. Je to velmi poutavé.
VraĢme se k Rieslingu. Jak by podle vás
mČl vypadat skvČlý Riesling z oblasti Pfalz
a jaký je váš „recept“ na jeho výrobu?
Rieslingy dolní Pfalze pĜirovnávám
k primabalerínám. Jsou plné síly, napČtí, a pĜesto stále tanþící a vibrující.
Pfalz leží na ideální kĜižovatce pro
suchý Riesling. Teplé dostateþnČ pro
plné, kulaté tČlo a zároveĖ chladné pro
mineralitu a svČžest. Naše Rieslingy
jsou naprosto suché a elegantní. To
se dá velmi tČžko napodobit. Nic není
dĤležitČjšího než vystihnout perfektní
zralost hroznĤ v prĤbČhu skliznČ. Musí
být plné, zralé, ale ne pĜezrálé. Abychom toho dosáhli, musíme provádČt
ruþní sklizeĖ na jednom vinohradu nČkdy i dvakrát nebo tĜikrát.

Riesling je odrĤda, která nádhernČ zraje
v láhvi, vím o vás, že jste zaþal nČkterá
svá vína pouštČt do prodeje v láhvové
zralosti. Podobnou ¿lozo¿i má s touto
odrĤdou shodou okolností i váš þeský dovozce, spoleþnost VinoVinoVino. Kdy by
se, podle vás, mČl Riesling ideálnČ konzumovat, aby projevil plnČ svĤj potenciál?
Riesling je velmi rozmanitá odrĤda,
jako málokterá jiná. Naše základní vína
v nejnižší cenové kategorii jsou velmi
pĜíjemná mladá, napĜíklad v teplém dni
nebo k pĜedkrmĤm. NicménČ prémiová
vína a vína nejvyšší kategorie GG jsou
opravdu mohutná až po þtyĜ až osmiletém
zrání v láhvi, kdy základní ovocné tóny

ustupují a do popĜedí pĜichází zralá aromata. Pak víno projeví svou dokonalost
na mnoho let.
Jste také prezidentem organizace VDP.
Jak vnímáte pĜechod od klasického nČmeckého systému k tomuto apelaþnímu?
NČmecko má velmi rovnostáĜský pĜístup,
ve kterém o klasi¿kaci vína rozhodují pouze zralost hroznĤ a kvalita vína ve sklenici. V souvislostech poslední doby právČ
toto selhává. V globálním svČtČ pĜestává
být pĤvod vína dĤležitý. ZvláštČ v zemi,
kde má pĤvod tak významnou tradici
a v níž je zakotvena povČdomost o rozdílnosti jednotlivých vinaĜských oblastí
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tak, jak je tomu kromČ NČmecka už jen
v Burgundsku. Bylo fatální tuto skuteþnost opomíjet. Proto se snaha vinaĜĤ VDP
posunout pĤvod vína do popĜedí setkala
s pozitivní odezvou. Jsme pĜesvČdþeni, že
v dohledné dobČ budou tuto cestu následovat všichni vinaĜi v NČmecku. Po pár
letech úspČchu na trhu se tento postup jeví
jako velmi úspČšný.
A jak tento vývoj vnímá vČtšina nČmeckých vinaĜĤ? Opravdu vnímáte
úplný pĜechod k systému VDP jako
budoucnost nČmeckého vinaĜství a naprosté vČtšiny nČmeckých vinaĜĤ?
Je skvČlé sledovat, jak si více a více mladých vinaĜĤ mimo naši organizaci VDP
pĜisvojuje náš nový systém. V souþasnosti se to stává i systémem NČmecké
pČstitelské asociace, takže brzy doufáme,
že se nový systém stane i naším novým
vinným zákonem.
Chystáte se v kvČtnu do Prahy na skvČlou akci „Sprechen Sie Wein?“. Jak
vnímáte þeský trh?
Mám radost, že ýeši jsou stále otevĜenČjší našemu vínu. SamozĜejmČ oceĖují
pĜíznivou cenovou úroveĖ našich vín,
ale milovníci slavných vín ze Champagne, Burgundska nebo Bordeaux také
stále více reÀektují výjimeþnou kvalitu
našich vín.
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Co je, podle vás, nejvČtší devizou nČmeckých vinaĜĤ pro úspČch jejich vín
na þeském trhu?
ZvláštČ z hlediska rĤznorodosti a pĜíjemné kyseliny perfektnČ sedí k þeské
kuchyni. Je tolik vín, která perfektnČ
doplĖují konkrétní þeská jídla. Opravdu nemám obavu o budoucnost našich
vín u vás.

Tato akce má podtitul „Riesling a bĤþek“. Považujete bĤþek k rieslingu
za ideální kombinaci, nebo si ke svým
rieslingĤm radši dáte nČco jiného?
Miluji bĤþek! Klasický po evropsku,
nebo i na asijský styl. NaštČstí Riesling
se hodí k obČma verzím. Ale stejnČ
skvČle se hodí k rybám, mušlím, telecímu, zeleninČ, nebo dokonce k hovČzímu, pokud není doprovázené silným výpekem. A samozĜejmČ chutná
i skvČle samotný, k pĜíjemné konverzaci nebo na party.
Každý vinaĜ má své plány a mety, které by chtČl ve své kariéĜe ještČ dosáhnout. Jaké jsou ty vaše?
Na znovuzrození našeho vínaĜství,
regionĤ a oblasti Rýna jsem pracoval
mnoho let. Jestli tato má snaha opravdu úspČšnČ transformuje nČmecké
vinohradnictví do srozumitelného
systému pĤvodu, bude to obrovský
úspČch. Ale stejnČ tak je pro mČ nesmírnČ dĤležité, abychom pokraþovali my jako rodina. VzájemnČ se inspirovat a produkovat skvČlá vína. Na to
se moc tČším.
PĜipravil: Michal Šetka
Foto: A rc hiv Vi naĜs t v í C h r i s t m a n n

VinoVinoVino
uvádí

Degustace s vinaři
Das Sekt Battle
Velká bitva rakouských sektů jako nedávno slepá
soutěž Champagne - teď bojují rakouské sekty
a vítěze vyberete vy!

odpoledne 13. 5. od 15. 00 hod.
U Matěje 1, Praha 6
Vstupné zdarma. Počet míst omezen, registrace na info@vinovinovino.cz

Velkovečeře
Jana Punčocháře
s vinaři

14. května
13. 00 - 17. 00 hod.
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
Vstupné 590 Kč. Konzumace bez omezení. Vstupné na goout.net
Při zadání hesla ORDNUNGMUSSWEIN je cena 490 Kč

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

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

Vstupné volné
Více informací a vstupné
na info@vinovinovino.cz nebo facebooku
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Marco Pallanti
Castello di Ama, legenda oblasti Chianti Classico
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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.
Vyrábíte víno v jednom z nejkrásnČjších
a souþasnČ nejslavnČjších míst oblasti
Chianti Classico. Mohl byste nám krátce
pĜedstavit dČjiny Castello di Ama?
Ama je oblast, která byla osídlena již
ve stĜedovČku. Je to malá obec v kopcích
v nadmoĜské výšce 500 metrĤ, patĜící pod
Gaiole in Chianti v okrese Siena. Nacházíme se v samém srdci historického Chianti, kde se vinice stĜídají s olivovými háji
a lesy. Souþasné dČjiny Amy zaþínají v sedmdesátých letech minulého století, kdy
4 rodiny z ěíma kupují Castello di Ama.
Nebyla to jednoduchá záležitost, novČ
osazují vČtšinu z 55 hektarĤ právČ zakoupené pĤdy a hned poté budují fermentaþní sklep s nejnovČjší technologií. Jejich
cíl byl jasný, navrátit obci Ama její slávu
roku 1773 a vyrábČt Chianti, které by bylo
schopné soutČžit s velkými víny – zkrátka
toužili po návratu ke starému vinaĜskému

Ĝemeslu. V roce 1982 sem zaþala smČĜovat i moje cesta. Byl jsem mladý agronom
a bČhem nČkolika let jsem se stal vedoucím
podniku s obrovským potenciálem. Rozhodl jsem se nastavit práce na vinici tak, aby
se v nich odrážel mĤj obdiv k francouzské
metodČ a ¿lozo¿i. V roce 1996 jsem se
oženil s Lorenzou Sebasti, dcerou jednoho
z vlastníkĤ, a spoleþnČ jsme zahájili dlouhou fázi letitého studia za úþelem pĜesného urþení potenciálu terroir k optimalizaci
výroby, tak aby cílem byla vždy kvalita.
Už od poþátku jsme hledČli na budoucnost
Amy s pĜedstavou nutnosti pČstovat, chránit a pĜedávat úctu k terroir a tradicím našim dČtem a návštČvníkĤm vinaĜství.
ýím žije Castello di Ama dnes? Z mé
návštČvy si dobĜe pamatuji, že kromČ
vína zde dostává velký prostor i moderní umČní.

Jak jsem Ĝíkal, Castello di Ama žije myšlenkou „pČstovat a chránit“ tím, že odkazuje
na úctu k terroir a tradicím a zahrnuje jak
víno, tak pohostinnost a umČní. Naše sbírka
umČní zahrnuje díla stvoĜená na tomto místČ
mezinárodními umČlci, kteĜí se inspirují samotným terroir v podmínkách, které nejsou
odlišné od tČch, jež mají vinaĜi. Tak jako je
víno ponecháno ve sklepích, tak je i umČní spojené s bČhem þasu a ¿lozo¿í, kterou
tvoĜí harmonické spojení vína, umČní, architektury a oblasti. A tím se Ama stává samostatným umČleckým dílem, výrazem autentiþnosti a pravdy. Pohostinnost je gesto,
které je pro nás pĜirozené, aĢ už v naší malé
restauraci „Il Ristoro di Ama“, tak v našich
pČti suitách, nacházejících se ve Ville Ricucci z 18. století, kde se nabízí možnost
se intimnČ sžít s místem, jež je opatrováno
s láskou a je obohaceno o umČlecké detaily
a vybavení, aĢ už historické, nebo soudobé.

Ama je historická obec v samém srdci oblasti Chianti Classico.
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Na Castello di Ama najdete nejen víno, ale i expozice moderního umČní.

Ama, Ama Riserva, ale pĜedevším vína
San Lorenzo, Vigneto Bellavista a Vigneto La Casuccia patĜí dlouhodobČ k absolutním špiþkám vín Chianti Classico.
Jaký je váš osobní „recept“ na špiþkové
Chianti Classico, je to mimoĜádné terroir
nebo výjimeþný pĜístup k výrobČ vína?
MĤj pĜístup k vínu je takový, že chci ukázat
kulturu terroir v jednom celku. Využívám
výhradnČ hrozny z našich vinic. Pro mČ je
víno syntézou, která nám umožní vyprávČt
o tradicích, dČjinách a kouzlu této lokality
lépe než slova. A když mluvíme o lokalitČ,
tak nadmoĜská výška spolu s typem pĤdy,
jež je silnČ vápencová, jsou velmi dĤležité
faktory pro pochopení vína z oblasti Ama.
Tyto jedineþné podmínky nám umožĖují
dosáhnout ve stejný þas vysoké cukernatosti hroznĤ a souþasnČ fenolické zralosti,
a dosáhnout tak strukturovaných a zároveĖ
elegantních vín. S výbČrem vinic, který zapoþal v roce 1978, chtČlo vinaĜství Castello
di Ama nejen zavést koncept „Cru“, který
pĜedtím v této oblasti nebyl, ale pĜedevším
podtrhnout jedineþnost tohoto terroir.
Doufám, že se nebudete zlobit za jednu
trochu kontroverzní otázku. TĜi poslednČ
jmenovaná vína patĜí do relativnČ nové
kategorie „Gran Selezione“. Jaký je váš
názor na tuto kategorii? Musím Ĝíci, že
když jsem byl pĜed nČkolika lety pozván
na první prezentaci vín Gran Selezione
a byla tam vaše vína a nČkterá další slavná
a dlouhodobČ skvČlá Chianti Classico, byl
jsem nadšen. Po letošní degustaci ve Flo50 | WINE & Degustation

rencii jsem byl velmi rozpaþitý z mnoha
nových vín, která se do této kategorie
dostala a rozhodnČ nepatĜí svou kvalitou
a stylem mezi špiþku Chianti Classico. Nebojíte se, že se z „Gran Selezione“ zaþíná
pro nČkteré výrobce stávat trochu laciný
marketingový nástroj?
Jsem rád, že jste ocenil Gran Selezione. Jak
jste jistČ pochopil, jedná se o krok kupĜedu
k de¿nici pĤvodu vína, protože spojuje konkrétní víno s konkrétní pĤdou ještČ více než
Riserva. Ve skuteþnosti je úkolem výrobce
vytipovat své nejlepší vinice pro výrobu vína
Chianti Classico. Takto to mČlo být a tak to
pochopila i vČtšina výrobcĤ, kteĜí se s tímto
projektem ztotožnili. Možná existují také výrobci, kteĜí se stali souþástí této „rodiny“ ĜeknČme trošku nepatĜiþnČ, ale jsem pĜesvČdþen,
že þas a spotĜebitelé to budou umČt rozlišit.

Pokud se v osmdesátých a devadesátých
letech minulého století mnozí výrobci
v oblasti Chianti Classico vydali cestou
zavádČní mezinárodních odrĤd, dnes
vnímám spíše tendenci návratu k tradiþním odrĤdám této oblasti. Jaký je váš
názor na využití Cabernetu Sauvignon
a Merlotu ve vínech Chianti Classico?
V minulosti bývaly využívány mezinárodní
odrĤdy, protože výzkum klonĤ Sangiovese
byl zastaralý a byl proveden za jiným úþelem, než za úþelem kvality. V posledních
20–25 letech bylo certi¿kováno mnoho
nových klonĤ Sangiovese, jejichž nejsilnČjší
stránkou je kvalita, a s nimi bylo vyzkoušeno mnoho rĤzných nových ménČ silných
podnoží. To všechno vedlo k významnému
znovuobjevení Sangiovese, a tak mezinárodní odrĤdy ztratily þást svého kouzla. Já
ale vČĜím, že komplexnost se rodí z rĤznorodosti, a tudíž bućme rádi i za Chianti
Classico s dalšími doplĖkovými odrĤdami –
ale opravdu doplĖkovými, ne korigujícími,
jak obþas slýchám, nesmí tu být nic, co by
se mČlo korigovat –, ale tak, aby identita oblasti zĤstala dominantní a aby byl stále zachován silný charakter odrĤdy Sangiovese.
Chianti Classico se ostatnČ již dlouho rodí
jako cuvée, a ne jako þisté Sangiovese.
Váš Merlot s názvem L’Aparita dnes patĜí mezi legendární vína nejen pro Castello
di Ama, ale pro celé Toskánsko a þasto je
srovnáván s nejlepšími svČtovými Merloty.
Jaká byla cesta k vytvoĜení tohoto vína?
L’Apparita je pĜíspČvkem vinaĜství Castello
di Ama k obnovení tradice. Když jsem zde
zahájil svou cestu v roce 1982, mČl jsem
pĜíležitost pĜedstavit si a znovu narýsovat
zapomenuté vinice v AmČ díky radám Patricka Léona, rodinného pĜítele vlastníkĤ
a mého tutora v prvních letech, který byl
v té dobČ technickým Ĝeditelem Château
Mouton-Rothschild. Tehdy jsme tušili mož-

L’Apparita z odrĤdy Merlot patĜí k nejlepším vínĤm na svČtČ.

nosti Amy a pomýšleli jsme rovnČž na velké mezinárodní odrĤdy, které by mohly dát
na tČchto kamenitých, vápencových a jílovitých pĤdách našich kopcĤ dobré výsledky.
Mezitím jsem odjel studovat do vinaĜství
a na enologické stáže univerzity v Bordeaux, kde se zrodila láska k francouzským
vínĤm a k Merlotu, ale pĜedevším zájem
o metodu a ¿lozo¿i práce, kterými pracovali
vinaĜi za Alpami. A pro mČ je právČ L’Apparita v dokonalé harmonii s koncepcí valorizace oblasti a experimentĤ pro budoucí
tradice. Jde o odlišnou typologii svým pĤvodem a rĤznorodostí, která má ale pĜesto významné spoleþné pojmenování: schopnost
evokovat terroir Chianti. L’Apparita našla
tento typ výrazu již od svého prvního roþníku, který byl nalahvován a prodán v roce
1985, a nechtČla být nikdy kopií žádného
jiného svČtového Merlotu.
KromČ klasických toskánských vín vyrábíte na Castello di Ama i skvČlé bílé
víno z odrĤdy Chardonnay a také víno Il
Chiuso, což je Pinot Noir. Jste vy osobnČ
milovníkem burgundských vín, když jste
si pro doplnČní portfolia zvolil právČ tyto
dvČ odrĤdy, nebo má výroba tČchto vín
jiný dĤvod?
ěeknČme hned, že je to moje láska k burgundským vínĤm. Zaþal jsem jako milovník
Bordeaux, ale postupnČ jsem se nauþil milovat eleganci, harmonii, rovnováhu a jemnost,
tedy Burgundsko. ýervené i bílé. A odtud
myšlenka zkusit zasadit „ante litteram“ –
tedy v roce 1984 – Chardonnay a Pinot Nero.
Jelikož je náš terroir silnČ vápencový a kopcovitý, domníval jsem se, že pĜi 500 metrech
nadmoĜské výšky a pĜi nižší sluneþní expozici vinice se nám podaĜí z tČchto mezinárodních odrĤd vyrobit vynikající vína z oblasti
Chianti Classico. Tedy ne kopie, ale originály
díky svému pĤvodu. A zdá se mi, že nakonec
se to opravdu podaĜilo: jak Al Poggio, tak Il
Chiuso mají výraz rĤznorodosti, ale jsou zrozené „pod toskánským sluncem“.

všech jazykových ozdob a její síla spoþívá v sugesci pĜírody a roþních období.
Vzhledem ke své krátkosti vyžaduje tento
útvar velkou struþnost myšlenek a obrazu.
Naše kopce jsou pro nás partiturou, do níž
pĜíroda vtiskla noty symfonie pro orchestr, který pĜedstavujeme my s vinaĜstvím
Castello di Ama. Toto víno tedy vyjadĜuje
jiný jazyk, zúžený na to podstatné, životní
energii tohoto místa, a je svČdectvím pĜedstavy o vínČ, jež je možné získat z terroir
Amy, pĜesahující klasická schémata.

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 tĜí odrĤd: 50 % Sangiovese a zbylá þást je rovným dílem složena z Cabernetu Franc a Merlotu, pocházejících ze
dvou malých ploch vysazených v roce
2001 na kopcích Amy na vinohradu
Montebuoni. Název pochází z tradiþního
poetického útvaru pĤvodem z Japonska,
který je složen ze tĜí veršĤ. Je to poezie
prostého zabarvení bez jakéhokoli názvu, nejkratší na svČtČ, která je zbavena

Pojćme zpČt k Chianti Classico. V posledních letech zaznamenává oblast Chianti Classico obrovský boom. Obecná
kvalita vín roste, stejnČ tak jako export
Chianti Classico do rĤzných zemí svČta.
Jaký je myslíte hlavní dĤvod mezinárodního úspČchu vín Chianti Classico?
TĜi vČci: pĜíjemnost, pitelnost a svČžest. Jinými slovy Sangiovese v Chianti Classico
má mohutnost velkých svČtových vín, ale
pĜestože to není prosté víno, uchovává si
zároveĖ rysy lehkosti tČch nejelegantnČjších svČtových vín. Chci tím Ĝíci, že v urþitých situacích Sangiovese v Chianti Clas-

Marco Pallanti – jeden z nejuznávanČjších vinaĜĤ v Toskánsku

sico mĤže mít eleganci a harmonii velkých
vín z Pinotu Noir z Burgundska.
Jaké jídlo považujete vy osobnČ za tu nejlepší kombinaci k vínĤm Chianti Classico?
NČkterý z prvních chodĤ od Giovanniho,
domácího kuchaĜe z Ristoro di Ama, jako
tĜeba toskánské tČstoviny pici s ragú z kachny nebo divoþáka.
Nejen historie, ale i budoucnost a projekty jsou pro rozvoj regionu a vinaĜství
dĤležité. Jaké máte plány do budoucna?
Nadále dČlat dobrá vína po dalších 200 let.
Je mi jasné, že to mĤže vypadat jako projekt trochu ambiciózní a upĜímnČ Ĝeþeno se
nedomnívám, že bych to zvládl sám. Ale
z lásky, kterou chovám k této zemi, jí pĜeji takovou budoucnost, abychom se znovu
mohli zhostit role lídra svČtového vinaĜství,
která nám právem náleží.
Vína Castello di Ama do ýR dováží
spoleþnost Chovan, www.chovan.cz.
PĜipravil: Michal Šetka
Foto: Archiv Castello di Ama
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Argentinský
Malbec
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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.

O

drĤda Malbec pochází pĤvodnČ z Bordeaux, kde však
byla pozdČji nahrazena Merlotem. Ve Francii ji dnes
najdete ve vČtším množství pouze v oblasti Cahors, kde
se z ní vyrábČjí mimo jiné i tamní slavná „þerná vína“. Malbec
se však postupem þasu rozšíĜil do dalších vinaĜských zemí svČta a našel nový domov. Tím se mu stala Argentina a Malbec je
dnes v podstatČ synonymem pro argentinské víno.
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Malbec je velmi tmavá odrĤda, která vyniká množstvím
tĜíslovin a pĜi umírnČných výnosech je schopna dávat velká
vína s velmi ovocným a koĜenČným charakterem a schopností dobĜe stárnout. Do Argentiny ji velmi pravdČpodobnČ
pĜivezli na konci 19. století dČlníci, kteĜí se sem stČhovali
z jihozápadní Francie. V argentinském velmi teplém a suchém podnebí se jí daĜí skvČle. Malbec se tak rychle stal

pro argentinské vinaĜství odrĤdou nejdĤležitČjší a pČstuje
se dnes prakticky ve všech argentinských vinaĜských oblastech. Ta nejslavnČjší vína pocházejí z provincie Mendoza,
i když v poslední dobČ je þím dál více slyšet i o vínech z regionu Cafayate v provincii Salta.
PodobnČ jako u mnoha jiných svČtových odrĤd vznikají i zde
ta nejlepší vína ze starých keĜĤ. Obrovský zájem o bílá vína
v 70. letech minulého století byl pro Malbec v ArgentinČ bohužel osudný, mnoho starých keĜĤ bylo vykluþeno ve prospČch bílých odrĤd. NicménČ 16 tisíc hektarĤ staré révy zĤstalo zachováno a Malbec se po odeznČní této módní vlny

zaþal opČt hojnČ vysazovat. PrávČ ze starých keĜĤ tak dnes
vznikají nČkterá ikonická argentinská vína.
Až se budete 17. dubna rozhodovat, které víno obohatí vaší veþeĜi,
zkuste argentinský Malbec. PĜipojíte se tak k mnoha lidem po celém svČtČ, kteĜí pozvednou þíši na oslavu práce argentinských vinaĜĤ. Na tuzemském trhu je k dispozici opravdu velké množství
vín ve všech cenových i kvalitativních kategoriích a samozĜejmČ
i mnoho skuteþnČ skvČlých vín. To vše náš Grand test potvrdil
a snad vám pomĤže s výbČrem správného vína na váš stĤl.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

w w w. c h ils k e v in o . c z

Vítěz Grand testu

GOLD

Los Haroldos, Hermandad Malbec 2016, Mendoza
TemnČ rubínová barva s cihlovým meniskem, vynikající viskozita. ýistá, excelentnČ sladČná vĤnČ, pĜipomínající
zralé lesní ovoce, ovocnou zavaĜeninu a velmi kvalitní dĜevČný sud. ChuĢ je plnČjší, s poddajným taninem,
harmonická, s velmi dobrou šĢavnatostí zralého lesního ovoce a švestek. Velmi dlouhý závČr.
Biftek v úpravČ medium-rare
s lanýžovým pyré

90,80 bodů | 490 Kč

2019–2027

Escorihuela Gascón, Gran Reserva
Malbec 2016, Mendoza

SILVER

TmavČ þervené víno s cihlovČ zbarveným meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, kouĜovČ podbarvená, s nádechem zralého
lesního ovoce a pražených piniových jader. ChuĢ je
þistá, intenzivní, s bohatČ strukturovanou architekturou ovoce, dĜeva a koĜení. Velmi dlouhý závČr.
JehnČþí kotletky
s rozmarýnovou redukcí

90,40 bodů | 500 Kč

w w w.unite d-drinks .c z

2019–2026

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

BRONZE

RubínovČ þervená barva s výraznČjšími cihlovými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá,
ovocnČ nazrálá, s tóny skoĜice, mléþné þokolády
a sušeného ovoce. ChuĢ je plná a intenzivnČjší,
pĜipomínající ostružinovou zavaĜeninu, kvalitní
þokoládu a skoĜici. Delší závČr.
A¿novaný sýr s ušlechtilou
bílou plísní

90,20 bodů | 1 050 Kč

w w w.ba ire s .c z

2019–2021
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Degustační komise časopisu
pro Grand test Argentinský Malbec

Zleva: Jakub Král – sommelier (Bourgogne Wines),
Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ, Roman Novotný –
spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka),
Richard Süss – obchodní Ĝeditel (BACCHUS Vins & Champagnes),
David Král – vítČz BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018,
head sommelier (BOHEMIA SEKT)
Legenda:
Doporuþená
kombinace
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Doporuþená
doba konzumace

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Vinograf
Senovážné nám. 978/23, Praha 1,
Tel.: +420 214 214 681
www.vinograf.cz

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

Pascual Toso, Alta Malbec 2015,
Argentina
TmavČ karmínová barva s úzkým rubínovým
meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, harmonická, intenzivnČjší, s nádechem zavaĜovaného
lesního ovoce, ovocného koláþe a sladkého koĜení.
ChuĢ je plná, ovocná, pĜipomínající ostružiny a þerné moruše s velmi dobrým poddajným taninem.
Dlouhý závČr.
Domácí chorrizo

w w w.ope nw ine .c z

89,40 bodů | 759 Kč

2019–2023

Familia Furlotti, Malbec 2014,
Mendoza
Tmavá karmínovČ þervená barva s úzkým meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní,
s nádechem marcipánu, sušených malin a sladkého
koĜení. PlnČjší, poddajná ovocná chuĢ s tóny lesního ovoce a koĜení. Delší závČr.

Soté z divoþáka na divokém
koĜení

88,80 bodů | 591 Kč

w w w.a life a .c z

2019–2022

Trapiche, Broquel Malbec 2016,
Argentina
TmavČ rubínová barva s úzkým cihlovým meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivní,
þistá, s nádechem ostružinového kompotu a borĤvkového koláþe. ChuĢ je plná, vyvážená, šĢavnatá,
pĜipomínající zralé lesní ovoce a sladké koĜení.
Dlouhý závČr.

HovČzí Cordon Bleu

88,60 bodů | 259 Kč

w w w.buda mont.c z

2019–2024

Bodega Piedra Negra, Gran
Malbec 2011, Valle de Uco,
Mendoza
TemnČ inkoustová barva, neprĤsvitné víno, úzký
meniskus, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, nazrálá, s tóny pravých hĜíbkĤ, podhoubí, kĤže a lesního
ovoce. ChuĢ je plná, intenzivní, s nádechem koĜení,
dĜeva a kompotovaných ostružin. Dlouhý závČr.
Burger z vyzrálého masa
na otevĜeném ohni s chedarem
m

88,40 bodů | 879 Kč

w w w.globa l-w ine s .c z

2019–2023

Escorihuela Gascón, Pequeñas
Producciones Malbec 2015,
Mendoza
GranátovČ tmavá barva s úzkým rubínovým meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní,
sladČná, s nádechem vzácného dĜeva, pĜezrálého
lesního ovoce a makovo-povidlového koláþe. ChuĢ
je opulentní, ovocnČ nasládlá, s velmi dobrým
pomČrem
taninu a kyselin. Velmi dlouhýý záv
závČr.
p
vČr.
Rump steak se žampionovou
omáþkou a rösti

88,40 bodů | 750 Kč

w w w.unite d-drinks .c z

2019–2024
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Plán degustací

pro rok 2019

Grand test svět

Grand test ČR a Slovensko

KvČten 2019

KvČten 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 15. 3. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 15. 3. 2019

Grand test: Sauvignony ze Štýrska

RĤžová vína z VOC Modré hory

PĜedstavujeme: Vína z odrĤdy Torrontes
ýerven 2019

ýerven 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 12. 4. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 12. 4. 2019

Grand test: Bourgogne Blanc

Suchá a polosuchá vína z odrĤdy Hibernal

PĜedstavujeme: Lambrusco
ýervenec–Srpen 2019

ýervenec–Srpen 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 5. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 5. 2019

Grand test: Gavi di Gavi DOCG

Veltlínské zelené VOC Znojmo

PĜedstavujeme: Retsina
ZáĜí 2019

ZáĜí 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 7. 6. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 7. 6. 2019

Grand test: Riesling (Kamptal, Kremstal, Wachau)

VOC Kraví hora

PĜedstavujeme: Tichá bílá vína ze ŠpanČlska
ěíjen 2019

ěíjen 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 23. 8. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 10. 9. 2019

Grand test: Riesling z Alsaska

Rulandské bílé a Rulandské šedé z VOC Mikulov

PĜedstavujeme: Tichá þervená vína z oblasti Douro
Listopad 2019

Listopad 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 6. 9. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 6. 9. 2019

Grand test: Barolo – aktuální roþníky na trhu

Suchá þervená vína z odrĤdy Pinot Noir

PĜedstavujeme: ýervená vína z oblastí Cornas a St.-Joseph
Prosinec 2019 – Leden 2020

Prosinec 2019 – Leden 2020

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 11. 10. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 11. 10. 2019

Grand test: Tawny Port (kategorie Tawny 10yo a Tawny 20yo)

Sekty vyrábČné klasickou metodou

PĜedstavujeme: Sherry
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Familia Schroeder, „S“ Malbec
2015, Argentina
NeprĤsvitná inkoustovČ þervená barva s úzkým
granátovým meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ
je þistá, intenzivní, s nádechem pivoĖkového kvČtu,
sušených švestek a skoĜice. ChuĢ je bohatá, s velmi
dobrou ovocností a pikantním koĜenitým podtónem.
Dlouhý závČr.
Špikovaný bažant
s restovanými bramborami

88 bodů | 1 198 Kč

w w w.ope nw ine .c z

2019–2024

Compagnie Vinicole Baron
Edmond de Rothschild, Aguaribay
Malbec 2016, Argentina
InkoustovČ þervená barva s užším svČtlejším
meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá,
bohatá, s nádechem kvČtĤ rĤží, tmavého lesního
ovoce a dýmu. ChuĢ je plnČjší, harmonická, s velmi
dobrým pomČrem kyselin a taninu, pĜipomínající
zralé lesní ovoce a sladké koĜení. Dlouhý
hý závČr.
Čr.
MuÀoní hĜbet se smržovou
omáþkou

88 bodů | 289 Kč

w w w.vinum-bonum.c z

2019–2025

Familia Schroeder, Saurus
Barrel Fermented Malbec 2017,
Argentina
GranátovČ zbarvené víno s úzkým meniskem,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní,
pĜipomínající nakládané ovoce, sušené švestky
a paraoĜechy. ChuĢ je šĢavnatá, ovocná, s tóny sušených švestek a oĜechĤ. Dlouhý závČr s pĜíjemnou
ovocnou kyselinou.
T-bone steak s baby fazolkamii

87,80 bodů | 547 Kč

w w w.ope nw ine .c z

2019–2025

Trivento Bodegas y Viñedos,
Trivento Golden Reserve Malbec
2016, Luján de Cuyo, Mendoza
Tmavá granátovČ þervená barva s úzkým svČtlejším meniskem, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá,
intenzivní, pĜipomínající vyhaslý krb, zralé tmavé
peckoviny a hĜebíþek. V chuti je plnČjší, s výraznou adstringentní tĜíslovinou a bohatou kyselinou,
pĜipomínající
zralé þerné tĜešnČ. Dlouhýý závČr.
p p
závČ
vČrr.r.
vČ
Telecí Saltimbocca s þerstvou
šalvČjí a šĢouchanými brambory
ry
ry

87,40 bodů | 595 Kč

w w w.ba c c hus .c z

2019–2023

Enrique Foster, Malbec Finca
Castro Baros 2010, Mendoza
TmavČ cihlovČ þervená barva s širším meniskem,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je vyzrálá, s nádechem animálních tónĤ, šípkového þaje a koĜení.
ChuĢ je stĜednČ plná, s výraznČjší nazrálostí,
pĜipomínající kakao, þokoládu a sušené ovoce.
StĜednČ dlouhý závČr.

Zajíc na divoko

w w w.ba ire s .c z

87,40 bodů | 595 Kč

2019–2021
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Grand test
Bodega Piedra Negra, Malbec
Reserve 2017, Valle de Uco,
Mendoza
TemnČ granátovČ zbarvené víno s úzkým meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, pĜipomínající sladké tóny carpaccia z þervené Ĝepy, lesního
ovoce a koĜení. ChuĢ je plná, s bohatou strukturou
taninu, šĢavnatou ovocnou kyselinou, pĜipomínající
zralé lesní ovoce. Dlouhý závČr.
Flank steak s peþenými
brambory v popelu

87,40 bodů | 339 Kč

w w w.globa l-w ine s .c z

2019–2024

Mascota Vineyards, La Mascota
Malbec 2016, Mendoza
PrĤzraþná tmavČ karmínová barva s úzkým cihlovým meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
þistá, s lehkým nádechem dýmu, tmavého lesního
ovoce a pražených kakaových bobĤ. ChuĢ je plnČjší, s dobrou šĢavnatou ovocnou kyselinou, pĜipomínající grenadinu a þerné tĜešnČ. Delší závČr.
Peþená divoká kachna
se smetanovými brambory

87,40 bodů | 199 Kč

w w w.unite dbra nds .c z

2019–2023

Trapiche, Medalla Malbec 2015,
Mendoza
GranátovČ þervená barva s rubínovými odlesky,
vysoká viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, s nádechem zralého peckového ovoce, lesních plodĤ
a sladkého koĜení. ChuĢ je plnČjší, s poddajnou
tĜíslovinou, ovocnými tóny, pĜipomínající þerné
tĜešnČ a slivoĖ. Dlouhý, koĜenitý závČr.
Jelení hĜbet s þokoládovou
omáþkou

87 bodů | 550 Kč

w w w.buda mont.c z

2019–2025

Domaine Barons de Rothschild Laﬁte and
Nicolas Catena, Aruma Malbec 2016, Mendoza
86,80 bodů | 369 Kč

w w w. g lo b al-w i ne s .c z
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86,40 bodů | 690 Kč

w ww.budam ont .cz

Trapiche, Pure Malbec 2017,
Valle de Uco, Mendoza

Escorihuela Gascón,
Malbec 2017, Mendoza
86,40 bodů | 300 Kč

Trapiche, Gran Medalla
Malbec 2014, Mendoza

w w w. u n ited -d rinks .c z

86,40 bodů | 319 Kč

w ww.budam ont .cz

Kaiken, Mai Malbec 2014,
Malbec, Mendoza

La Puerta, Clásico Malbec 2017,
Famatina Valley, La Rioja
w w w. o p en wine .c z

86,40 bodů | 266 Kč

Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rotschild,
Flechas de los Andes Gran Malbec 2013, Mendoza
86,20 bodů | 466 Kč

w w w. v in u m-b o num.c z

w w w. 1e r.c z

Trivento Bodegas y Viñedos,
Trivento Reserve Malbec 2017, Mendoza
w w w. b ac c hus .c z

85,60 bodů | 335 Kč

w w w. g lo b al-w i ne s .c z

Trapiche, Melodías Winemaker Selection
Malbec 2018, Argentina
85,20 bodů | 199 Kč

Kaiken, Terroir Series
Malbec 2016, Mendoza
86,20 bodů | 245 Kč

w w w.gl obal - wi nes.cz

86 bodů | 930 Kč

w w w.vi com - vi no.cz

Finca Las Moras, Barrel Select Malbec 2018,
San Juan, Tulum Valley
85,40 bodů | 230 Kč

w w w.vi com - vi no.cz

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

Dieter Meier, Puro Malbec 2017,
Mendoza
85,40 bodů | 459 Kč

w w w.gl obal - wi nes.cz

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

Doña Paula, Selección de Bodega
Malbec 2015, Mendoza
86 bodů | 905 Kč

86,20 bodů | 1 533 Kč

w w w. b u d amont.c z

www.l acaoba.cz

85,20 bodů | 598 Kč

Trapiche, Pure Black Malbec 2016,
Argentina
85,20 bodů | 319 Kč

w ww.budam ont .cz
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Grand test

Kaiken, Estate Malbec 2017,
Mendoza
84,80 bodů | 224 Kč

Mascota Vineyards,
OPI Malbec 2017, Argentina
w w w. g lo b al-w i ne s .c z

Bodegas Santa Ana,
Classic Malbec 2018, Argentina
84,80 bodů | 119 Kč

w w w. u n ite d b ra nds .c z

w w w. alife a .c z

w w w. lac a oba .c z

82,60 bodů | 318 Kč

79,60 bodů | 376 Kč

w ww.openwi ne.cz

Pascual Toso, Estate Malbec 2017,
Mendoza
80,20 bodů | 294 Kč

Bodega Atamisque, Catalpa Malbec 2016,
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
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www.1er.cz

84 bodů | 315 Kč

Familia Schroeder,
Saurus Malbec 2017, Argentina

Bodega Atamisque, Serbal Malbec 2017,
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
82,60 bodů | 296 Kč

w w w.u ni t edbr ands.cz

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

Vallisto, Malbec 2013,
Valle de Cafayete, Salta
82,60 bodů | 432 Kč

84,80 bodů | 249 Kč

w w w.la c a oba .c z

w ww.openwi ne.cz

KDO SE STANE
ZLATÝM
KUCHAŘEM
2018?
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

Více informací
o anketě najdete na
www.zlatykuchar.cz
a www.gastroahotel.cz

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER
ANKETY
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z ýech a Moravy

Výhled na Sirotþí hrádek z perenských vinic

PERNÁ – PERLA
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 ﬁlmu 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 klasiﬁkaci a výběru těch
nejlepších vinic u nás, zde se jich několik nabízí.
62 | WINE & Degustation

O

sídlení v okolí obce Perná,
stejnČ jako i v jiných místech
Pálavy patĜí mezi nejstarší
na našem území. ýetné archeologické nálezy mapují pĜítomnost obyvatel
hluboko do pravČku. Byly zde nalezeny tĜeba hroby unČtické kultury, nálezy
popelnicových polí a také kosterní pozĤstatky laténské kultury. KromČ toho
vedla krajem pod Pálavou dĤležitá
obchodní cesta. DĤvodem byla viditelnost zdejších bílých vápencových skal
i z velké dálky, což z nich þinilo významný orientaþní bod. KromČ výhod
plynoucích z prĤchodu obchodních
karavan pĜinášela strategická poloha
i mnoho negativ. První dochovaná pí-

Sklep vinaĜství Pergen

Z Á P A D N Í C H S VA H Ů P Á L AV Y
semná zmínka o obci Perná se datuje
do roku 1305. Tehdy zdejší území,
pĤvodnČ zemČpanské, daroval Václav
III. Ortlibu Hendkovi. K roku 1323
se pak váže další záznam, ve kterém
Jakub, probošt kounického kláštera,
slibuje, že opatĜí bohoslužbu v kapli
sv. Mikuláše. V listinČ vydané králem
Janem Lucemburským je obec oznaþována jako „Pergen“. To už Perná patĜila
k mikulovskému panství.
BČhem 16. století byl na místČ pĤvodní
kaple sv. Mikuláše postaven farní kostel,
který patĜí mezi nejzajímavČjší architektonické památky Moravy. Zde je dodnes
zachována památná kamenná kĜtitelnice

z první poloviny 15. století. K dĤležitým
památkám obce patĜí vedle kostela také
sousoší NejsvČtČjší Trojice, umístČné
na návsi roku 1865, a neoempírová kašna z roku 1902, která sloužila jako napajedlo pro konČ, kteĜí se v Perné v hojné
míĜe chovali. K Perné patĜí také samota
zvaná „Spálenka“. Ta byla þasto navštČvovaným místem výletníkĤ ze širokého
okolí. SouþasnČ díky své poloze na císaĜské silnici sloužila jako stanice k pĜepĜahání poštovních koní. Obyvatelstvo
v obci bylo z vČtší þásti nČmecké národnosti. Po druhé svČtové válce pak došlo
k odsunu NČmcĤ a Perná byla dosídlena novým obyvatelstvem, pocházejícím
pĜevážnČ z Valašska.

První o¿ciální informace o vinaĜení
na území obce pochází ze 14. století. Podle lichtenštejnského urbáĜe z roku 1414
se tu vinice dokonce tČšily takovému rozkvČtu, že horenská renta byla dvakrát vyšší než pĜíjem z polí. Perenské víno z Purgmanické hory bylo známé široko daleko.
Roku 1946 byla v Perné založena šlechtitelská vinaĜská stanice, která se postupnČ
stala významným centrem vinohradského
výzkumu. Prvním významným úspČchem
v rámci celé republiky bylo vyšlechtČní
odrĤdy „Pálava“ v roce 1979, další odrĤda „Aurelius“ byla pĜiznána v roce 1983.
Celkem najdete v obci pĜes 250 hektarĤ
vinic, z nichž pĜevážná þást leží na západních svazích Pálavy. O Perné, respektive
Duben 2019 | 63

z Čech a Moravy

Vinař Marek Šurýn s rodinou

Pálavě se v rámci historie vinařství u nás
mluví hodně často. Zmiňované jsou prastaré 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 nejlepších a nejvyhlášenějších na celé Moravě.
Špičkových vinic zde v Perné najdete
opravdu vícero. Asi nejznámější je vinice Železná. Je jednou z nejvýše položených na Pálavě, v nejvyšším bodu
atakuje hranici 370 metrů nad mořem.
Svahy jsou zde relativně mírné a jihozápadně orientované. Půda je zde těžší,
nezáhřevná, jílovitá, s vysokým obsahem vápníku a vápenným skeletem. Poloha relativně málo trpí suchem, z výše
položených prudkých svahů sem míří
během dešťů dost vláhy, které se v mírnějším profilu 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 císařovny Marie Terezie.
64 | WINE & Degustation

Další ikonickou polohou je hned vedle
ležící vinice Kotelná. Navazuje přímo
na vinici Železná, jejímž je pokračováním, a je zakončená tzv. Perenským
kotlem. Vinice má stejné půdní podmínky jako Železná, expozice je více
jižní. Celá tvoří jednotný mírný svah,
pouze její nejvýchodnější část končí
propadlinou. Výškově se drží v rozmezí 300–350 metrů nad mořem. Méně
známou, ale velmi zajímavou polohou
je vinice Goldhammer. Tato výtečná
poloha těsně sousedí se Železnou a Kotelnou, 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 paradoxně drsnější než z výše položených
vinic. Cítit je větší stres vysázených vinic a jejich stáří.
I když doménou nejlepších vinic Pálavy
je především Ryzlink vlašský, vinici Purmice 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 jílovitá a méně kamenitá než na horních
polohách, s vysokým obsahem vápní-

ku. Z dalších vinic stojí určitě za pozornost i specifické 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, respektive 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 probíhá v rámci Perné až na závěr vinobraní.
Mimo hlavní perenský svah najdete ještě
vinice směrem na Bavory, především vyhlášený Bergrus a vinice Levá Bavorská
(známá i pod původním názvem Hermesdorfen). Výškově tyto vinice oscilují
mezi 240 a 290 metry nad mořem a půdně tvoří takový pálavský mix. Od výrazně propustných půd plných vápencových
úlomků po těžší jílovité až černé půdy.
I proto se zde na rozdíl od primárních perenských svahů dobře daří i aromatičtějším odrůdám, jako je Sauvignon či Chardonnay, 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 objevoval u své prababičky ve stodole různá
dobrodružství a zajímavá místa a předměty,
mezi které patřil i starý lis na hrozny. Ten

Inzerce

VINO MARKUZZI POŘÁDÁ
VE STŘEDU 1. KVĚTNA OD 12 DO 17 HODIN
VE FR ANCOUZSKÉ RESTAUR ACI
ART NOUVEAU V OBECNÍM DOMĚ
NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V PR A ZE

GA L A DEGUSTACI
ITA LSK ÝCH V ÍN
Z A OSOBNÍ ÚČ ASTI VINAŘŮ
COLTER ENZIO

ALTO ADIGE

C A STEL JU VA L

ALTO ADIGE

NINO FR A NCO
C A’RUGATE

VENETO

VENETO

LIS NER IS

FRIULI

TOROS FR A NCO

Pálavské skály pĜi pohledu z vinice Železná

LO SPA RV IER E

FR ANCIACORTA

V ILL A SPA R INA

mu tenkrát jako malému klukovi uþaroval
svým zajímavým mechanismem a pĜíjemným klapáním klínkĤ, jež jsou pro funkci
lisu dĤležitou souþástí. Tenkrát ještČ Pavel
Skrášek netušil, že právČ na tomto malém
lisu zaþne jeho vinaĜská kariéra. Vyuþil se
strojním mechanikem, své pĤvodní Ĝemeslo však brzy povČsil na hĜebík a od roku
1999 se plnČ a s nadšením vČnuje výrobČ vína. Zakládá postupnČ nové vinice
a v roce 2013 zaþala výstavba vinaĜského
domu. Jeho souþástí je moderní technologie výroby vín a také penzion. Název
penzionu „Krajní Ĝádek“ odráží jeho polohu v klidném prostĜedí na okraji obce
s krásným výhledem do vinic. Vína sklízí
úspČchy již nČkolik let na národních výstavách. VinaĜ Pavel Skrášek se snaží vyrábČt
mladistvá, svČží vína. Ale aby nebyla produkce jednotvárná, každý rok vyrobí jednu
odrĤdu v úplnČ jiné technologii. Rozloha
vlastních vinic þiní 2,5 ha, a to pĜevážnČ
na viniþních tratích Bergrus, Levá Bavorská, U Mikuláška, Zahrady a U Boží
muky. Mottem vinaĜství je tvrzení „nejen
veþery s námi“, které odkazuje ke kráse
vína a jeho celodennímu užití. A tím není
myšlena pouze konzumace, ale celý životní styl, klid a pohoda.
Ve vinaĜství Pavel Skrášek se kromČ tradiþní konzistentní výroby vín nebojí ani
experimentovat. I proto najdete v nabíd-

ce také nové, netradiþní odrĤdy þi vína
nČþím ozvláštnČná. Koketují s metodou
battonage, zráním v dubových sudech þi
delší macerací vín na slupkách. VinaĜství
používá kombinaci tradiþních a moderních metod vini¿kace. Bílá vína se vyrábČjí z odkalených moštĤ zakvašených
ušlechtilými kvasinkami v chlazených
tancích, þervená macerují ve vini¿kátoru, poté nČkterá zrají rok v dĜevČných
sudech. Souþasný objem výroby vína se
pohybuje do 20 tisíc láhví. Ochutnat je
mohou skupiny až 25 osob na Ĝízených
degustacích pĜi návštČvČ vinaĜství.
Druhým navštíveným vinaĜstvím je vinaĜství Pergen. Pozorný þtenáĜ si jistČ
vzpomene na zaþátek tohoto þlánku, kde
jsme pĜedstavili pĤvodní název obce Perná – Pergen –, který se stal námČtem pro
pojmenování dalšího významného vinaĜství v obci. Jeho historie není tak dlouhá jako samotné Perné, bylo založeno
v roce 1999 Markem Šurýnem. VinaĜská
tradice v jeho rodinČ vychází z postavy
jeho dČdy, který do Perné pĜišel po druhé svČtové válce spoleþnČ se svou ženou
z Kyjovska a uþil pĜistČhovalé Valachy
vinaĜit na opuštČných vinicích po pĤvodních odsunutých nČmeckých obyvatelích. VinaĜit pozdČji zaþal i jeho otec
a Marek mu s bratrem už od dČtství samozĜejmČ pomáhali ve sklepČ. Mamince
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K A ŽDÉ VINAŘST VÍ PŘEDSTAVÍ
NAVÍC JEDNO VÍNO STARŠÍHO
V Ý ZNAMNÉHO ROČNÍKU.
VSTUPNÉ 500 Kč
registrujte se prosím na vino@markuzzi.cz
www.markuzzi.cz
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zase chodili jako dČti pomáhat na tehdejší
„jezećácké vinohrady“. Po revoluci zaþal Marek Šurýn jezdit pracovat do vinic
v Dolním Rakousku, kde ho místní vinaĜ
postupnČ více a více zauþoval ve sklep-

Degustaþní prostory vinaĜství Pergen

ním Ĝemeslu a pouštČl ke stále složitČjším
úkonĤm. V té dobČ to byla neocenitelná
škola, pĜedevším s pohledu poctivosti
a tradice výroby vína, která u nás byla tolik zpĜetrhaná.

VinaĜství Pergen je þistČ rodinná ¿rma, kde
se bratr Petr stará o vinice, maminka o zelené práce a jarní Ĝez s vyvazováním, tatínek o traktory a stroje, bratranec se zauþuje
ve sklepČ a Markova manželka pĜipravuje
Inzerce

R E S T A U R A C E

S K V Q L Á O B Q DO VÁ
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
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VinaĜství Pavel Skrášek

degustace. O chod ¿rmy a sklepa se stará
pĜímo Marek Šurýn. Celkem hospodaĜí
na 7 hektarech vinic a vyprodukují roþnČ
asi tĜicet tisíc láhví pĜedevším pĜívlastkových vín. NejvČtší zastoupení má v Pergenu Ryzlink vlašský, pocházející z tČch
nejlepších tratí Železná, Purmice, Goldhamer a Veltlínské zelené. Marek také hodnČ
vČĜí odrĤdČ Aurelius. Sice se dĜíve nechal
zviklat jednou místní „odbornicí“, že Aurelius musí být vždy na cukru, ale brzy
pochopil, že nejlepší je vždy ten suchý.
PČstují ho ve tĜech vinohradech – U Mikuláška, U Boží muky a ve vinici Bergrus.
Další dĤležitou odrĤdou je samozĜejmČ
Pálava. Tu spoleþnČ s odrĤdou Aurelius
vysazoval Marek Šurýn nejen proto, že
jsou to odrĤdy v Perné vyšlechtČné, ale
také z toho dĤvodu, že vinaĜství sídlí v bývalém šlechtitelském sklepČ, kde pĤsobil
jako hlavní šlechtitel pĜímo Josef Veverka.
VinaĜství Pergen nabízí i další vína z jiných odrĤd, ale dle samotného vinaĜe jde
spíše o okrajovou produkci a do budoucna
se více a více chce soustĜedit na ty zásadní. Ve výrobČ používají klasické moderní
postupy, pneumatický lis þi Ĝízené kvaše-

ní. ýervená vína po probČhnutí jableþno-mléþné fermentace dále zrají v dubových
sudech. Vína vinaĜství Pergen již získala
Ĝadu ocenČní pĜedevším na výstavách jako
AWC Vienna þi Weinparade Poysdorf.
Novinkou letošního roku je Sekt Riesling
brut, kvašený tradiþní metodou v láhvi.
Pro návštČvníky poĜádají samozĜejmČ
degustace þi výlety do vinic s pohárkem
dobrého vína. V letní sezónČ je vinaĜství
otevĜené dennČ a souþasnČ nabízí i ubytování ve dvou penzionech.
Poslední zastávkou je návštČva vinaĜství
Popela, které založil v roce 1994 Stanislav Popela. Ten je pĤvodem z Perné
a vztah k vínu získal už jako dítČ, kdy
pomáhal svým rodiþĤm s jeho výrobou
a ve vinohradČ. Myšlenku vČnovat se vinaĜství a vinohradnictví mČl již v mládí, kdy pro nČj tato práce byla zálibou.
Zaþátkem devadesátých let zaþal tento
plán realizovat. Se svou ženou, která
pochází z vedlejší obce Bavory, zaþali
postupnČ vysazovat vinice a obdČlávat
již vysazené vinohrady, právČ na katastru obce Perná a Bavory. PĤvodní výro-

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

ba probíhala ve vinném sklepČ v místČ
bydlištČ. V roce 2001 postavili moderní
vinaĜský komplex pĜímo v Perné. Dnes
tato vinaĜská ¿rma obhospodaĜuje pĜes
22 hektarĤ vlastních vinic v katastru
Perná a Bavory. Vinohrady mají prĤmČrné stáĜí 15 let, jsou vČtšinou zatravnČné a obdČlávání pĤdy je dĤkladné
a hospodárné. Všechny vinice jsou souþástí integrované produkce a sklizeĖ je
výraznČ redukována na množství 1 až
1,5 kilogramu hroznĤ na hlavu révy
vinné. Hrozny tak dosahují vysokých
hodnot pĜírodní cukernatosti, které
jsou dle ¿lozo¿e vinaĜství potĜebné
jako dobrý pĜedpoklad pro zrání a kvalitu vína. Zpracování hroznĤ a výroba
vína probíhá nejmodernČjšími vinaĜskými postupy a technologiemi. VinaĜství se zamČĜuje pĜedevším na výrobu
roþníkových odrĤdových, jakostních,
pĜívlastkových a speciálních vín typických pro tuto vinaĜskou oblast.
Obec Perná je v hledáþku mnohých
milovníkĤ vína. A aþ zdejší vinaĜství
nepatĜí mezi nejvyhlášenČjší v zemi,
mají obrovský potenciál vývoje ukrytý
v místních jedineþných viniþních tratích. PodobnČ jako u jiných špiþkových
¿rem z okolí, které vsadily na zdejší terroir a odrĤdu Ryzlink vlašský, využití
zdejších unikátních podmínek je jenom
otázkou umu samotného vinaĜe. A my
pak díky tomu mĤžeme pít ty možná
nejlepší „vlašáky“, které tuzemské vinaĜství nabízí, tak jak je známe z produkce vinaĜství Mikrosvín, VolaĜík,
Michlovský þi Gala. Ti všichni, i mnozí
další totiž vinice v Perné mají a právem
je považují za rodinné, vinaĜské zlato.
Vyrazte tedy i vy, tĜeba na zdejší otevĜené sklepy nebo jen tak na vycházku
po místních svazích. VezmČte si s sebou
dobrý vlašák zdejší produkce, najdČte si
tiché místo ve vinicích a kochejte se západem slunce. Tady je dobĜe.
Te x t : M a r t i n P r o c h á z k a
F o t o : M a r t i n P r o c h á z k a , Vi n aĜst ví
Pa ve l Skrá š e k, Vi naĜs t v í P e rge n

nezávislým vinaĜsko-gastronomickým konzultantem, lektorem sommelierských kurzĤ
a hodnotitelem vín þi oborových soutČží.
V posledních letech je také autorem odborných þi popularizaþních þlánkĤ o vinaĜské
problematice.
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Petr Fučík
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.
První mĤj dotaz musí smČĜovat logicky na zaþátky vašeho vinaĜení. K vlastním vínĤm jste se dostal relativnČ pozdČ
a z úplnČ jiného businessu. Co bylo tím
impulsem?
Pocházím z Mikulova a naše rodina se
odpradávna vČnovala vinaĜství. Jako malý
jsem trávil þas ve vinohradČ, v té dobČ samozĜejmČ s nevelkým nadšením, a pomáhal pĜi vinobraních. Nezamýšlel jsem však
se stát vinaĜem na plný úvazek. Vystudoval jsem práva a po pĤsobení ve ¿nanþní
skupinČ PPF jsem se stal partnerem v advokátní kanceláĜi v Praze. Víno mne však
bavilo stále více, a když tatínek odešel
do dĤchodu a s vinaĜstvím pomalu konþil,
stál jsem pĜed rozhodnutím, zda vinaĜství
v naší rodinČ skonþí, þi nikoliv. PomČrnČ

impulzivnČ jsem se tehdy ve svých þtyĜiceti letech rozhodl vrátit do Mikulova
a zde nejenže navázat na tatínkovu práci,
ale vybudovat nové, moderní vinaĜství. Jít
do vinaĜství naplno. Koupil jsem v roce
2013 v MikulovČ statek na krásném místČ
pod Svatým kopeþkem, kde jsem v roce
2014 opravil jednu z budov a vybudoval
prostory pro vinaĜství. V roce 2014 pak
VinaĜství Fuþík v tČchto prostorách vyrobilo první víno.
VyrábČt vlastní víno není nic jednoduchého. Kdo byl pro vás v zaþátcích nejvČtší
pomocí?
Zásadní roli pĜi budování vinaĜství a tvorbČ vín hraje enolog našeho vinaĜství Pavel Svoboda. I on pochází z Mikulova, ale

až do naší spolupráce nikdy v MikulovČ
nepracoval. Prošel si nČkolika vinaĜstvími, a když jsme se náhodou v roce 2014
potkali, zjistil jsem, že by rád v MikulovČ
pracoval, a hlavnČ že má stejnou ¿lozo¿i
výroby vína jako já. Proto jsem ho pĜesvČdþil ke spolupráci.
MČl jste již od startu jasno, jakým smČrem se vinaĜství svou ¿lozo¿í a typem vín
vydá? Mnoho vinaĜĤ se u nás dlouho hledá, než jim sedne nČjaký styl.
Hned na poþátku jsem si Ĝekl, že ve vinaĜství nebudu dČlat kompromisy. Z let
strávených v advokacii jsem mČl kompromisĤ už plné zuby, a tak jsem chtČl dČlat víno pouze tak, jak to cítím. Tedy vína
vyrobená co nejjednodušeji, co nejvíce

VinaĜství Fuþík najdete v jedné z nejkrásnČjších þástí Mikulova a nabízí nádherné výhledy na Svatý kopeþek.
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kdy stejné hrozny, ze stejné vinice, zkoušíme
rĤznČ zpracovávat. Hrajeme si s délkou macerace, máme i maceraþní sudy a napĜíklad
letos dČláme vlašák s dvoumČsíþní macerací
na slupkách v sudu, který bude v tomto sudu
ležet další dva roky bez jakéhokoliv zásahu.
Kupujeme sudy od rĤzných výrobcĤ a zkoušíme, které sudy jsou nejvhodnČjší pro naše
pálavské hrozny.

Sklep VinaĜství Fuþík slouží nejen pro degustace, ale i pro rĤzné soukromé þi ¿remní akce.

v souladu s pĜírodou, vína, která nebudou tuctová. Nezajímá mne kvantita, ale
kvalita. PĜi takové výrobČ je samozĜejmČ
základem zdravý a vyzrálý hrozen. Naše
vinice se nacházejí pĜímo v MikulovČ,
pouze nČkolik stovek metrĤ od našeho vinaĜství, což nám umožĖuje rychlé
zpracování hroznĤ. SbČr hroznĤ probíhá
zásadnČ ruþnČ a hrozny jsou kontinuálnČ
pĜi sbírání sváženy do vinaĜství, kde jsou
ihned zpracovány. Po šetrném zpracování
hroznĤ v mlýnkodstopkovaþi následuje
macerace v Ĝádu dnĤ a následné lisování.
NČkterá vína necháváme kvasit spontánnČ, u nČkterých vín využíváme ušlechtilé
kvasinky, které máme pro daný typ vína
odzkoušené.
Víno dále zraje v sudech na jemných kalech s jejich obþasným promícháváním,
kromČ nČkolika vín, kde dáváme pĜednost
nerezovým nádobám (ale i zde jsou vína
na kalech). Se sírou v prĤbČhu výroby
vína pracujeme pouze tehdy, pokud je to
nezbytnČ nutné, a víno tak zraje prakticky úplnČ bez síry. Naše vína v láhvích tak
mají vČtšinou pouze okolo 60 mg/l veškeré síry. Takto pĜirozenČ vyvinutá vína
lahvujeme vČtšinou až tČsnČ pĜed dalším
vinobraním a po lahvování je necháváme ještČ 3–5 mČsícĤ scelit a odpoþinout
si, než se dostanou k našim zákazníkĤm.
Vína jsou pĜipravena tak, aby poté nČkolik let pĜirozenČ zrála v láhvi do nádherných rozmČrĤ.
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Jaká vína vás osobnČ nejvíce baví a na co
se v produkci svého vinaĜství soustĜedíte?
Specializujeme se na ryzlinky, aĢ už vlašáky nebo rýĖáky, které jsou dle mého názoru
na Mikulovsku naprosto unikátní. Hned náš
první Ryzlink rýnský 2014 vyhrál absolutního šampiona Krále vín v ýeské republice
2016 a dostali jsme se s ním do Salonu vín
ýR 2015. Vlašák dČláme od poþátku dvČma
zpĤsoby. Jeden reduktivnČ v nerezových
tancích a jemných kalech, ten je nádhernČ
minerální. Druhý vlašák je „sur lie“, tedy
na sudu a kalech. Co mne na vinaĜství baví
asi nejvíce, je právČ to „hraní“ si s vínem.
DČláme hodnČ malých šarží okolo 500 láhví,
Specialitou vinaĜství jsou logicky vlašské ryzlinky.

Když jsme u tČch pálavských hroznĤ –
kde najdeme vaše vinice?
Všechny naše vinice se nacházejí v katastru
Mikulova. Ryzlink vlašský a Chardonnay
pochází z tratČ Pod Svatým kopeþkem I.,
Ryzlink rýnský a Rulandské šedé z tratČ
Šibeniþní vrch, Rulandské bílé a Pálava
z tratČ Mariánský kopec a letos budeme
mít panenský Ryzlink vlašský a Sylvánské
zelené z tratČ Za Turoldem. ýást tČchto vinic patĜí rodinČ enologa Pavla Svobody,
dohromady máme okolo 7 ha vinic. Jsou to
vinice na nejkrásnČjších místech Mikulova, na místech s úžasnými výhledy, a proto i práce na tČchto vinicích je radostnČjší.
ýervené víno dČláme pouze v množství jedné až dvou šarží roþnČ. Hrozny kupujeme
z Modrých hor – Frankovku a Rulandské
modré. Naše vinice jsou od prvopoþátku
v integrované produkci s využitím bio pĜípravkĤ, líbilo by se mi pĜejít zcela do režimu
bio hospodaĜení. Nové vinice zakládáme
v intenzivním sponu, v rýnsko-hesenském
tvaru a jsou upravované na jeden plodící letorost. Výnos z našich vinic se dlouhodobČ
pohybuje v rozmezí 0,7–1 litru vína na jeden keĜ v kvalitČ pozdního sbČru.
Souþástí vašeho vinaĜství je i Hotel
Ryzlink. MĤžete nám ho krátce pĜedstavit a pĜípadnČ nalákat návštČvníky

Mikulova na nČjakou konkrétní zajímavost þi zážitek, který by si nemČli
nechat ujít?
V roce 2016 jsem zahájil rekonstrukci zbylé
þásti statku a v roce 2017 jsem otevĜel Hotel Ryzlink. Hotel Ryzlink jsem od poþátku
plánoval jako vinaĜský hotel, kde víno bude
provázet na každém kroku. Všechny pokoje jsou pojmenovány dle jednotlivých odrĤd vinné révy. PĜi pĜíjezdu do hotelu hosty
vítá welcome drink z našeho Chardonnay
a na pokoji je pro hosty pĜipravena zdarma
láhev vína VinaĜství Fuþík jako pozornost.
Místo obvyklé ledniþky je pak každý pokoj
vybaven vinotékou s dobĜe nachlazenými
víny. Chloubou Hotelu Ryzlink je velký pozemek, na nČmž budujeme vinaĜský nauþný
park, kde najdete na informaþních tabulích
pĜedstaveny jednotlivé odrĤdy vinné révy,
a to jak odrĤdy klasické, tak odrĤdy starobylé þi cizokrajné. ýást vinaĜského parku
pak bude vČnována i rĤzným typĤm Ĝezu
révy a jejího vedení. Snažíme se vytváĜet
pro své hosty i zážitkové vinaĜské pobyty,
jakým je napĜíklad exkluzivní balíþek „Vinobraní“, v jehož rámci si hosté zažijí sbČr
hroznĤ, prohlédnou si, jak se hrozny zpracovávají, jaké zaĜízení a technologie se pro
výrobu vín používají, a je pro nČ pĜipraveno
i nČkolik speciálních degustací.
Když byste po tČch nČkolika prvních letech zhodnotil své rozhodnutí založit vinaĜství, splnila se vaše oþekávání a cíle?
Baví vás být vinaĜem?
Základním cílem pro mne je, aby mi vinaĜství zĤstalo stále koníþkem. Na vinaĜství mne
fascinuje, jak málo je exaktní. Každý nový
roþník hledáte cestu k tomu nejlepšímu vínu,
to co platilo minule už neplatí. Každý nový
roþník se musíte pĜizpĤsobovat mČnícímu se

Petr Fuþík

Souþástí VinaĜství Fuþík je i krásný vinaĜský hotel.

poþasí, pokud jste minulý rok sbíral v Ĝíjnu,
další rok sbíráte o tĜi týdny dĜíve. Tedy chci
dále hledat cestu k nejlepšímu vínu. Proto
nehodlám navyšovat naši souþasnou produkci okolo 50 000 láhví roþnČ, ale spíše ještČ prohlubovat naše hraní si s vínem. Letos
napĜíklad pĜicházíme s pet-natem z Chardonnay þi forti¿kovanou Frankovkou, která
zrála dva roky v kameninových amforách.
I díky tomu vČĜím, že se nám daĜí oslovovat
naše zákazníky a hledat cesty ke stále lepším
vínĤm. Protože nás naše práce opravdu baví
a naplĖuje. Tím se splnilo i moje nejvČtší
pĜání, které jsem si tehdy vytyþil.
Te x t : M a r t i n P r o c h á z k a
Foto: Michal Šetka a archiv
Vi n aĜs tví Fu þí k
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Suchá červená vína
z odrůdy Zweigeltrebe
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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Vítěz Grand testu

weigeltrebe je stĜednČ pozdní odrĤda révy vinné,
kterou v roce 1922 vyšlechtil Fritz Zweigelt, bývalý Ĝeditel vinaĜské školy a vinaĜského ústavu
v rakouském Klosterneuburgu kĜížením odrĤd SvatovavĜinecké a Frankovka. O její rozšíĜení v Rakousku se
pozdČji zasloužil legendární vinaĜ Dr. Lenz Moser a nyní
je nejrozšíĜenČjší modrou odrĤdou v Rakousku. PĜedevším na moravské vinice se odrĤda Zweigeltrebe zaþala
dostávat ve druhé polovinČ 60. let minulého století. V ýechách je odrĤda Zweigeltrebe vysázena také, avšak pouze
na 17 ha celkem v obou þeských vinaĜských podoblastech.
V roce 1980 byla odrĤda Zweigeltrebe zapsána do Státní

SILVER

GOLD

odrĤdové knihy ýeské republiky, od téhož data je zapsána
také v ListinČ registrovaných odrĤd na Slovensku.
Vlastnosti vín Zweigeltrebe velmi závisí na redukci hroznĤ na keĜi i dobrém zvládnutí následného zpracování
hroznĤ ve sklepČ. I když náš test potvrdil, že se v našich
podmínkách dají z této odrĤdy vyrobit zajímavá a pĜíjemnČ pitelná vína, mnoho vinaĜĤ potenciál této odrĤdy zatím
bohužel využívá spíše prĤmČrným zpĤsobem.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Vinařství Fučík, Zweigeltrebe
Exclusive 2015, pozdní sběr,
suché, Březí, Liščí vrch
RubínovČ þervená barva s širším svČtlejším
meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ
je þistá, ovocná, s tóny grenadíny, zralého
þerveného rybízu a šípkového þaje. ChuĢ je
þistá, stĜednČ plná, harmonická, s pikantní
tĜíslovinou a dobrou kyselinou. StĜednČ
dlouhý závČr.

Masové lasagne

G

84,67
bodů

cena 249 Kč

www.vinarstvi-fucik.cz

Vinařství Kněží Hora, Zweigeltrebe
barrique 2015, výběr z hroznů,
suché, Strážnice, Horní hory
SvČtle þervená barva s mírným cihlovým
okrajem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá,
intenzivnČjší, s nádechem spáleného dĜeva,
sušeného ovoce a pražených oĜechĤ. ChuĢ je
stĜednČ plná, s výraznČjší kyselinou, drobným
þerveným ovocem a praženými kakaovými
boby. Delší závČr.
Telecí kýta
s hráškovým pyré

84,33
bodů

cena 328 Kč

www.vinarstviknezihora.cz
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Vinařství Maláník-Osička,
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr,
suché, Mikulčice
ŠvestkovČ þervená barva s širším svČtlejším
meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
þistá, s nádechem švestek, vlašských oĜechĤ
a kaštanĤ. ChuĢ je stĜednČ plná, s vyšší kyselinou, pĜipomínající granátové jablko, þervené
peckoviny a þervený rybíz. Delší závČr.

Uzená žebra
s bramborovým pyré

84

bodů

cena 199 Kč
2019–2022
20
019 2022

www.vinarstvimalanik.cz

2019–2020
20019 2020
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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 –
vítČz BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier
(BOHEMIA SEKT), Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier
ýR, držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers,
semi¿nalista Mistrovství Evropy sommelierĤ 2017 (Wine&Degu bar),
Richard Süss – obchodní Ĝeditel (BACCHUS Vins & Champagnes),
Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Vinograf
Senovážné nám. 978/23, Praha 1,
Tel.: +420 214 214 681
www.vinograf.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Legenda:
D
Doporuþená
kkombinace
ko
o
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Doporuþená
D
ddoba konzumace

Partnerem degustací
je minerální voda

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

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

RubínovČ þervená barva s cihlovými odlesky
a širším svČtlejším meniskem, stĜední viskozita. VĤnČ pĜipomíná nakládané tĜešnČ, griotku
a badyán. ChuĢ je stĜednČ plná, s vyšší bohatou
kyselinou, pĜipomínající granátové jablko
a višnČ. StĜednČ dlouhý závČr.

TemnČ granátovČ zbarvené víno s úzkým
svČtlejším meniskem a vynikající viskozita.
VĤnČ je þistá, koĜenitá, s nádechem bobkového
listu, skoĜice a spáleného dĜeva. ChuĢ je lehce
svíravá díky vyššímu obsahu taninu s pikantním nahoĜklým tónem spálené chlebové kĤrky.
StĜednČ dlouhý závČr.

Slepice na paprice
s tČstovinami

82,17
bodů

cena 328 Kč

www.vinarstviknezihora.cz
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Dušené hovČzí maso
s bramborem

bodů

cena 299 Kč
20
019 2020
2019–2020

www.vinarstviukaplicky.cz

20019 2021
2019–2021

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

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

TmavČ þerveno ¿alová barva s širším svČtlejším meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
þistá, stĜednČ intenzivní, s nádechem drobného
þerveného ovoce, zejména þerveného rybízu.
ChuĢ je pikantní, koĜenitá, s nádechem þerveného rybízu a hĜebíþku. Delší závČr.

TmavČ þervená barva s širším svČtlejším
meniskem, dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, s nádechem malin, ostružin a þerných tĜešní. ChuĢ
je opulentnČjší, nasládlá, pĜipomínající tĜešnČ
a zralé bobulové ovoce. StĜednČ dlouhý závČr.

Peþená husa se
sladkým þerveným
zelím a lokšemi

81,67
bodů

cena 210 Kč

www.vinarstvisedlak.cz

RubínovČ þervená barva s širším svČtlejším
meniskem. VĤnČ je stĜednČ intenzivní, s pĜíjemnými tóny skoĜice, þokolády a dĜeva. ChuĢ
je stĜednČ plná, ovocná, s delikátními tóny
višní a þerveného rybízu. Delší, koĜenitý závČr
s dobrou kyselinou.

81,17
bodů

cena 228 Kč
www.vinosedlacek.cz

81,33
bodů

cena 160 Kč
20
019 2021
2019–2021

Vinařství Vít Sedláček,
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr,
suché

Peþený krocan
s kaštanovou nádivkou

Kachní prsa s houbami
shitake

2019–2021
20
019 2021

www.vinarstvi-zerotin.cz

20019 2020
2019–2020

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

cena 180 Kč

www.vinarstvi-minarik.cz

80,17
bodů

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

cena 240 Kč
www.spielberg.cz

79,83
bodů
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Rodinné Vinařství Minařík,
Zweigeltrebe 2016, moravské
zemské víno, suché, Rakvice,
Kozí horky

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

79,33

cena 190 Kč

www.vinarstvimalanik.cz

cena 130 Kč

www.vinarstvi-minarik.cz

bodů
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www.spalek.bio

cena 180 Kč
www.vinnesklepy.cz

bodů

78,33

www.vinarstvi-minarik.cz

78,68
bodů

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

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

cena 130 Kč

bodů

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

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

cena 165 Kč

79,33

cena 249 Kč

www.vinarstviukaplicky.cz

bodů

78,33
bodů

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

cena 206 Kč
www.vinof.cz

77,67
bodů

WINE & Degustation uděluje
medaile vítězným vínům
GOLD

SILVER

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

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

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

Víno v srdci Evropy

5. ročník mezinárodního
veletrhu vína
pro profesionály
a odbornou veřejnost

9

28. – 30. 5. 2019

PVA EXPO PRAHA – LETŇANY
www.wineprague.com
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Nejdůležitější denominace Španělska
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.

© ICEX - Vinice Bodega Campo Viejo, Logroño, La Rioja

Š

panČlsko zahrnuje 17 autonomních oblastí, jako Galicie, Asturie, Kantabrie,
Castilla y León, Baskicko, La Rioja, Navarra, Aragonie, Katalánsko, Valencie, Murcie,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalusie,
Madrid, Baleárské a Kanárské ostrovy. V rámci tČchto autonomních spoleþenství najdeme
denominace, vinaĜské oblasti s oznaþením pĤvodu. Pouze v Asturii a Kantabrii není žádná
denominace, jen vinaĜské oblasti s oznaþením
Vino de la Tierra. Ve ŠpanČlsku je aktuálnČ
70 denominací, z toho dvČ D.O.Ca (Rioja a Priorat), dále 8 oblastí s oznaþením Vinos de Calidad a 18 vinaĜství s oznaþením Vinos de Pago.
Na následujících Ĝádcích vybereme a pĜedstavíme ty nejdĤležitČjší denominace ve ŠpanČlsku.

Rioja D.O.Ca
Rioja byla první vinaĜskou oblastí ve ŠpanČlsku s oznaþením D.O., které získala
v roce 1925, v roce 1991 jí byla udČlena
vyšší kategorie D.O.Ca. Z historického
hlediska je nejdĤležitČjší vinaĜskou oblastí
ve ŠpanČlsku. Název dostala podle Ĝeky
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Oja a je tvoĜena sedmi údolími. RozdČluje se na tĜi podoblasti – Rioja Alta, Rioja
Baja a Rioja Alavesa. Maximální teploty
v létČ 38 °C, minimální teploty v zimČ
-4 °C. PrĤmČrné roþní srážky 400 mm
a 2 800 sluneþních hodin roþnČ.
Plocha vinic: 63 137 ha ležících v nadmoĜské
výšce 350–650 m.
Složení pĤdy: vápenitojílovité, naplaveniny
PČstované bílé odrĤdy: Viura, Malvasía, Garnacha Blanca, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Verdejo, Maturana Blanca, Tempranillo Blanco, Torrontés
PČstované modré odrĤdy: Tempranillo, Graciano, Garnacha, Mazuelo, Maturana Tinta
NejdĤležitČjší odrĤdou 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 þervená vína
VyrábČná vína: þervená, bílá, rĤžová, šumivá
Rioja patĜí mezi pČt nejznámČjších a nejprestižnČjších vinaĜských oblastí na svČtČ.

Priorat D.O.Ca
Je druhou vinaĜskou oblastí ŠpanČlska,
které bylo udČleno D.O.Ca, a to v roce
2001. Je situována v provincii Tarragona v Katalánsku. Vinice jsou umístČny
ve svažitém terénu na terasovitých pozemcích, kde vinná réva vytváĜí hluboký
koĜenný systém, aby našla vodu a živiny. Maximální teploty v létČ 40 °C, minimální teploty v zimČ -3 °C. PrĤmČrné
roþní srážky 500 mm a 2 600 sluneþních
hodin roþnČ.
Plocha vinic: 1916 ha ležících v nadmoĜské
výšce 200–650 m.
Složení pĤdy: llicorella, bĜidlice, kámen, s vysokým obsahem minerálních látek
PČstované bílé odrĤdy: Garnacha Blanca, Macabeo, Pedro Ximénez, Chenin Blanc, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo,
Pansal, Picapoll Blanco a Viogner
PČstované modré odrĤdy: Garnacha Tinta,
Cariñena, Garnacha Peluda, Tempranillo, Picapoll Negre, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Pinot Noir, Syrah a Merlot
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Maximální produkce z hektaru: 6 000 kg/ha
pro þervená vína, 8 000 kg/ha pro bílá vína
VyrábČná vína: þervená, bílá, rĤžová, sladká
Tradice výroby v této oblasti trvá více než
800 let, vína mají velký potenciál a patĜí k nejdražším ve ŠpanČlsku.

Navarra D.O.
Leží v zelené krajinČ ohraniþené na severu
Pyrenejemi a na jihu Ĝekou Ebro. Podnebí
je na severu atlantické, vlhké a chladné,
v povodí Ĝeky Ebro pak kontinentální, velmi teplé a suché. PĤdní rozdíly jsou znaþné, a proto bylo vytvoĜeno pČt podoblastí.
Maximální teploty v létČ 34 °C, minimální
teploty v zimČ -4 °C. PrĤmČrné roþní srážky 500 mm a 2 700 sluneþních hodin roþnČ.
Plocha vinic: 11 025 ha ležících v nadmoĜské
výšce 400 m
Složení pĤdy: vápenité, štČrkovité, úrodné
a v podoblasti Ribera Baja písþité
PČstované bílé odrĤdy: Viura, Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Malvasía, Garnacha Blanca
a Moscatel de Grano Menudo
PČstované modré odrĤdy: Tempranillo, Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, Graciano a Mazuelo
Kategorie vín podle zrání v dubových sudech:
Cosecha, Crianza, Reserva, Gran Reserva
Produkce z hektaru: 8 000 kg/ha
VyrábČná vína: þervená, bílá, rĤžová, sladká,
šumivá
Navarra je typický region pro výrobu rĤžových
vín ve ŠpanČlsku.

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

Rías Baixas D.O.
Leží v jižní þásti západního pobĜeží Galicie v severozápadní þásti Pyrenejského
poloostrova, hraniþí s Atlantským oceánem. Podnebí je oceánské, s mírnými teplotami, výrazným vlivem moĜe, vysokými
srážkami a vysokou vzdušnou vlhkostí.
Maximální teploty v létČ 25 °C, minimální
teploty v zimČ 6 °C. PrĤmČrné roþní srážky
1 700 mm a 2 400 sluneþních hodin roþnČ.
Plocha vinic: 4 077 ha ležících v nadmoĜské
výšce 0–300 m
Složení pĤdy: písþitá se žulovým podložím
PČstované bílé odrĤdy: Albariño, Loureira Blanca, Treixadura, Caiño Blanco, Torrontés, Godello
PČstované modré odrĤdy: Caiño Tinto, Espadeiro, Loureira Tinta, Sousón, Castañal, Mencía, Brancellao
Produkce z hektaru: 8 000–12 000 kg/ha pro
bílá vína, 7 000 kg/ha pro þervená vína
VyrábČná vína: pĜevažují bílá (95 %)
ÚspČch bílých vín z Rías Baixas, pĜedevším
z odrĤdy Albariño, nastal od roku 1988, kdy
oblast získala status D.O.

Ribera del Duero D.O.

Rueda D.O.

Leží v srdci autonomní oblasti Castilla y
León na obou bĜezích Ĝeky Duero v provinciích Burgos, Valladolid, Segovia a Soria. Klima je zde kontinentální, s lehkým
vlivem Atlantiku. Maximální teploty v létČ
42 °C, minimální teploty v zimČ -20 °C.
PrĤmČrné roþní srážky 460 mm a 2 400 sluneþních hodin roþnČ. Oblast je známá svými komplexními þervenými víny, která jsou
výsledkem kombinace terroiru, mikroklimatu a pĤvodní odrĤdy Tempranillo, které
se zde Ĝíká Tinto Fino nebo Tinta del País.
Denominace byla udČlena v roce 1982.

Leží na Ĝece Duero mezi mČsty Salamanca,
Valladolid a Ávila. Je nejstarší denominací v autonomním spoleþenství Castilla y
León, status byl udČlen v roce 1980. Klima
je zde kontinentální.

Plocha vinic: 22 040 ha ležících v nadmoĜské
výšce 750–1 000 m
Složení pĤdy: 32 rĤzných typĤ pĤdy, na východČ aluviální s pískem, jílem a vysokým obsahem
vápence, na severu ve vyšších polohách je kĜída
PČstované bílé odrĤdy: Albillo
PČstované modré odrĤdy: Tempranillo (Tin80 | WINE & Degustation

Plocha vinic: 13 074 ha ležících v nadmoĜské
výšce 700–800 m
Složení pĤdy: chudá na organické látky, štČrk,
s dobrou propustností
PČstované bílé odrĤdy: Verdejo, Sauvignon
Blanc, Viura, Palomino Fino
PČstované modré odrĤdy: Tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Marlot Garnacha
Produkce z hektaru: 12 000 kg/ha Albariño,
11 000 kg/ha Caiño Tinto, 12 500 kg/ha ostatní
VyrábČná vína: pĜevažují bílá, þervená nejsou dĤležitá
Rueda je slavná pro svá bílá vína z odrĤdy Verdejo, která jsou jiskĜivá, s tóny kvČtin a ovoce.

Murcie
Autonomní oblast Murcie na jihu ŠpanČlska zahrnuje tĜi denominace Bullas,
Jumilla a Yecla. Murcie byla dĜíve známá
svými tČžkými víny, ale v poslední dobČ
zaþali místní výrobci produkovat i elegantní vína v moderním stylu pĜedevším
z odrĤdy Monastrell, která je zde dominantní. Podnebí je zde pod vlivem kontinentu i StĜedomoĜí. Maximální teploty
v létČ 42 °C, minimální teploty v zimČ
-6 °C. PrĤmČrné roþní srážky 300 mm
a 3 400 sluneþních hodin roþnČ.
Plocha vinic 29 851 ha ležících v nadmoĜské
výšce 400–900 m
Složení pĤdy hnČdozemní a vápenité
PČstované bílé odrĤdy Macabeo, Airén,
Merseguera, Malvasía Chardonnay, Moscatel
de Grano Menudo, Sauvignon Blanc, Verdejo
PČstované modré odrĤdy Monastrell, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera, Petit Verdot
Produkce z hektaru: 4 000–7 000 kg/ha pro
þervená vína, 4 500–9 000 kg/ha pro bílá vína
VyrábČná vína: pĜevažují þervená, dále se vyrábČjí bílá a sladká
ýervená vína jsou typická svojí plností, komplexností, koĜenitostí a ovocností.

Cava D.O.
Cava je šumivé víno, které se vyrábí tradiþní
metodou druhotného kvašení v láhvi. Více
než 90 % Cavy se vyrábí v Katalánsku, a to
pĜedevším v provincii Barcelona v Sant
Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès.
V malé míĜe 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 nadmoĜské
výšce 100–800 m
Složení pĤdy: rĤzné podle regionu
PČstované bílé odrĤdy: Macabeo, Xarel-lo, Parellada, Chardonnay, Subira
PČstované modré odrĤdy: Garnacha,
Monastrell, Pinot Noir, Trepat
Produkce z hektaru: 12 000 kg/ha
VyrábČná vína: šumivá
Cava je druhé nejprodávanČjší šumivé víno
na svČtČ vyrábČné klasickou metodou.

Te xt: D ominik Sokol

Duben 2019 | 81

nejvýznamnČjší odrĤdy ýR

Vína z typických odrůd
České republiky
Milí čtenáři, v tomto roce jsme si pro vás připravili seriál o typických
M
an
e
nejvýznamnějších
odrůdách České republiky. V každém díle se budeme
v
ě
věnovat
vždy jedné bílé a jedné modré odrůdě, a to z pohledu jejich
h
istorie, pěstování a rozšíření u nás. Zaměříme se i na vína vyráběná z těchto
historie,
o
drůd jjejich
eji aromatické a chuťové vlastnosti a věnovat se budeme i klasickým
odrůd,
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.

Ryzlink rýnský
se zmiĖuje Plinius Secundus major (Plinius Starší *23 – †79)
v díle Historia naturalis. Ve své práci Geschichte des Weinbaus tuto hypotézu uvádí i Friedrich von Bassermann-Jordan
(*1872 – †1959). Další prameny uvádí i možnost, že odrĤdu
Riesling nechal v 9. století vysadit král Ludwig II. (Ludwig
der Deutsche – Ludvík NČmecký *806 – †876). Na naše území se Ryzlink rýnský dostal velmi pravdČpodobnČ za vlády
Karla IV. (*1316 – †1378), ale o vČtší rozšíĜení se zasloužili
v 17. století mniši z Ĝádu benediktýnĤ.

Historie a pĤvod
OdrĤda Ryzlink rýnský patĜí mezi nejušlechtilejší bílé odrĤdy. Tento kultivar pochází z oblasti dnešního NČmecka,
z údolí Ĝeky Rhein (Rýn), a nejpravdČpodobnČjší místo pĤvodu je Rheingau. Písemné zmínky o této odrĤdČ zaznamenal již roku 1435 sklepmistr Schloss Katzenelnbogen, Klaus
Klein¿sch. StáĜí této odrĤdy mĤže však sahat ještČ mnohem
dál do historie. Existuje pravdČpodobnost, že tato odrĤda
existovala již v antických dobách. O podobné odrĤdČ z Rýna
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Název Riesling se odvozuje od nČkolika významĤ. NČmecké
„Verrieseln“ – sprchávání, „reißender Säure“ – škrábající kyseliny, „edles Reis“ – vzácná rýže, „Rusling“ – tmavé dĜevo
(russ = mour, saze). Uvažuje se i o možnosti pĜíbuzenského
vztahu s bílou odrĤdou Räuschling nebo o starém názvu viniþní tratČ Ritzling, která byla v Rakousku v oblasti Wachau. Slovo riesling poprvé použil Hieronymus Bock (*1498 – †1554)
v roce 1552 ve své knize Kreuterbuch. Riesling je s nejvČtší
pravdČpodobností kĜíženec odrĤdy Gouais Blanc (Heunisch bílý) X Savagnin (Traminer), popĜípadČ nČkteré divoce
rostoucí odrĤdy Vitis vinifera var. Sylvestris. Dnes existuje
pĜes 60 klonĤ Ryzlinku.V souþasné dobČ se odrĤda Riesling
pČstuje ve svČtČ na ploše pĜes 50 060 ha a nejlépe se jí daĜí
na pĤdách, kde je bĜidlice, písek þi naplaveniny.

RozšíĜení v ýR
Ryzlink rýnský je naší tĜetí nejpČstovanČjší odrĤdou.
Celková osázená plocha je 1 313 hektarĤ. PomČrnČ dobré
zastoupení má tato odrĤda i v ýechách, ale vČtší poddíl

je na MoravČ. Slovácká podoblast 425 ha, Mikulovská
podoblast 378 ha, Znojemská podoblast 366 ha, Velkopavlovická podoblast 167 ha, MČlnická podoblast 46 ha,
LitomČĜická podoblast 31 ha. Ryzlink rýnský je velmi populární odrĤdou pro VOC. Je uznaný pro VOC Znojmo,
VOC Mikulov, VOC Blatnice, VOC Valtice, VOC MČlník,
VOC Slovácko, VOC Hustopeþsko, VOC Bzenec.

Vini¿kace
Ryzlink rýnský je vhodná odrĤda pro výrobu tichých bílých
suchých, polosuchých, polosladkých i sladkých vín, ale velmi dobĜe se hodí i na výrobu šumivých vín. Zrání v sudech
typu barrique se pĜíliš nepoužívá. OdrĤdový charakter nejlépe vynikne u vín vyrobených v inertních nádobách. NČkterá
vinaĜství však používají Ryzlink rýnský pro pĜírodní vína,
nebo dokonce pro vína Kvevri. SvČží vĤnČ i chuĢ vín z odrĤdy
Ryzlink rýnský jsou nejintenzivnČjší u mladých vín, ale velmi
zajímavý je vývoj aromatických látek i u vín archivních. Zrání v láhvi mĤže být u suchých vín z odrĤdy Ryzlink rýnský
až deset let a vína sladká bez problémĤ zrají i nČkolik dekád.

Gastronomie
Ryzlink rýnský je ideální partner mnoha pokrmĤ, ale lehþí typy mohou být i ideální spoleþenské víno. Snoubení vín
z odrĤdy Ryzlink rýnský je vhodné s dravými rybami, drĤbeží nebo tvrdými sýry. Vína se zbytkovým cukrem se velmi
dobĜe snoubí se zrajícími sýry, dezerty a sladká vína jsou fantastická se sýry s ušlechtilou modrou plísní. Nezapomenutelná
je pro mne kombinace 2015 Znovín Znojmo Ryzlink rýnský,
ledové víno se sýrem Roquefort. SkvČlým tipem na snoubení
bude Domaine Eisgrub vinné sklepy Lednice, Ryzlink rýnský, Kvevri 2016, moravské zemské víno, suché, Popice, Sonberk s krĤtím fricassée se smržovou omáþkou.

Senzorické vlastnosti
TradiþnČ by mČlo být víno þiré, prĤzraþné a barva bývá
svČtlá, zelenkavČ zlatá s citrónovými odlesky. U sladších
a zralejších vín se projevují tmavší odstíny a náznak medu þi
jantaru. Mladé suché víno pĜipomíná ve vĤni limetku, zelené jablko, meruĖku þi mineralitu. Vína se zbytkovým cukrem mohou mít tóny banánĤ, ananasu, maracuji nebo medu.
Zralejší vína pak mohou vonČt po grapefruitu, pomelu,
pomeranþovém kvČtu þi bergamotu. Archivní vína mohou
pĜipomínat terciární tóny zelených oliv, petroleje, oceli nebo
pazourku. Typická chuĢ obsahuje svČží, bohaté kyseliny
a minerální tóny. ModernČ vyrobená vína mohou mít stopu
perlení – CO2 –, které zvyšuje pocit svČžesti a živosti vína.

Zweigeltrebe
Historie a pĤvod
Zweigeltrebe pochází z Rakouska, kde ji roku 1922 vyšlechtil Friedrich „Fritz“ Zweigelt (*1888 – †1964), Ĝeditel Höhere
Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau.
Její pĤvodní název byl až do roku 1975 Rotburger, teprve
poté byla pĜejmenována podle svého tvĤrce na Zweigelt. Pro
šlechtČní byly použity odrĤdy Sankt Laurent X Blaufränkisch (SvatovavĜinecké X Frankovka). O rozšíĜení této
odrĤdy se významnČ zasadil legendární rakouský enolog
a vinaĜ Lenz Moser. Díky zatím nevyjasnČné roli, kterou
mČl Friedrich Zweigelt pĜi spolupráci s NSDAP a gestapem,
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se v loĖském roce ozvali aktivisté s výzvou k pĜejmenování
této odrĤdy na Blauer Montag. Synonymum pro Zweigeltrebe se u nás nepoužívá, ale mimo území ýR se lze lokálnČ
setkat s pĤvodním názvem Rotburger.

RozšíĜení v ýR
Zweigeltrebe je naše tĜetí nejpČstovanČjší modrá odrĤda a zabírá v našich vinicích bezmála 750 hektarĤ. Výrazná pĜevaha této odrĤdy je na MoravČ – Velkopavlovická podoblast 241 ha, Slovácká podoblast
226 ha, Mikulovská podoblast 162 ha, Znojemská
podoblast 103 ha. V ýechách je pouze malý podíl celkové plochy – LitomČĜická podoblast 10 ha, MČlnická
podoblast 7 ha. Zweigeltrebe není zatím uznaná odrĤda pro žádné VOC.

Gastronomie
Šumivá vína z odrĤdy Zweigeltrebe jsou vhodná k pĜedkrmĤm z uzených ryb þi uzenin. RĤžové Zweigeltrebe
budeme podávat k pĜírodním úpravám telecího masa þi
drĤbeže. ýervená plnČjší vína Zweigeltrebe mĤžeme
využít i ke steakĤm z hovČzího masa, k vepĜové kýtČ
nebo drobné a pernaté zvČĜinČ. Velmi zajímavé je snoubení vína Zweigeltrebe barrique 2008, Hana Mádlová,
pozdní sbČr, suché, Velké Bílovice, Široká hora s vepĜovou panenkou plnČnou sušenými švestkami s bylinkovými brambory.

Vini¿kace
Zweigeltrebe je možné použít na výrobu rĤžových tichých
i šumivých vín, ale velmi vhodná je tato odrĤda pro výrobu suchých þervených vín, která mohou zrát v sudu. Pro
plnČjší typy, zejména z teplejších poloh, se mohou použít
i sudy typu barrique. Zweigeltrebe dokáže velmi dobĜe
zrát a vrchol kvality je vČtšinou po tĜech až pČti letech, ale
víno se mĤže vyvíjet i více než deset let.

Senzorické vlastnosti
Barva mladých vín mĤže být tmavČ granátovČ þervená
s inkoustovými odlesky. Zralejší vína však mohou mít
i svČtlejší meniskus s cihlovČ þervenou barvou. VĤnČ
mladého þerveného nebo rĤžového vína mĤže pĜipomínat granátové jablko, jostu, nektarinky nebo tmavé
tĜešnČ. Zralejší víno pĜechází do tónĤ švestky, borĤvky,
ostružiny þi povidla. Zrání v sudu pĜináší aromatické
tóny skoĜice, þokolády, ušlechtilých uzenin nebo sudu.
Vyzrálé víno mĤže získat tóny hĜebíþku, houby, kĤže þi
lékoĜice. ChuĢ bývá bohatá, ovocná, plnČjší, s bohatým
taninem a koĜenitostí.

Te xt: Ivo D voĜá k
K re s by: © N á rodní vinaĜs ké c e ntrum o.p.s .
A utor kre s e b: © J iĜ í G r b a vþi c
Foto: Michal Šetka

Ivo DvoĜák
Ivo DvoĜák je viceprezidentem Asociace sommelierĤ ýR, jedenáctinásobným vítČzem sommelierských soutČží v ýR a vítČzem Mistrovství svČta
Habanosommelier Havana. Soudní znalec v oboru
víno a ostatní alkoholické nápoje. PĤsobí jako lektor vzdČlávacího programu Asociace sommelierĤ
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ýR „CERTIFIKÁT SOMMELIERA“ a hlavní lektor kurzĤ VinaĜského institutu. Absolvoval WSET
London Advanced, je držitelem degustaþních zkoušek ýZPI a mezinárodního degustaþního osvČdþení
OIV. Publikoval pĜes 300 odborných þlánkĤ a je
spoluautorem knih „Hledání pravdy o vínČ“ a „Sommelierství“. Od roku 2009 pravidelnČ spolupracuje s þasopisem WINE & Degustation.

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
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HANA MÁDLOVÁ
þ
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ZáĜivČ žlutá barva s odlesky leštČné mosazi,
vysoká viskozita. VĤnČ je svČží, limetková,
s nádechem zelených jablek a kiwi. ChuĢ je
minerální, šĢavnatá, s velmi dobrou ovocnou
kyselinou, která zĤstává velmi dlouho na patĜe.
Dlouhý závČr.

TmavČ þervená barva s purpurovými odlesky, vysoká viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, s pĜíjemným
koĜenitým tónem skoĜice a vanilky a ovocnými
podtóny lesního ovoce. ChuĢ je plnČjší, dobĜe strukturovaná, s vyzrálým taninem a ovocnou tóninou
zralého lesního ovoce. Dlouhý závČr.

www.gurdauvinarstvi.cz

www.malyvinar.com

MILAN SŮKAL
Ryzlink rýnský Terroir 2017,
pozdní sběr, suché, Lužice, Na Stráni
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ZáĜivá svČtle zlatá barva s citrónovými odlesky,
vynikající viskozita. ýistá intenzivnČjší vĤnČ drobného žlutého ovoce, citrusĤ a þerstvého ananasu.
ChuĢ je þistá, šĢavnatá, s velmi dobrou kyselinou,
pĜipomínající limetky, zelená jablka a ananas.
Dlouhý závČr.

www.bonuseventus.cz

Zweigeltrebe barrique 2008,
pozdní sběr, suché, Velké Bílovice,
Široká hora
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RODINNÉ VINAŘSTVÍ
SEDLÁK
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr,
suché, Velké Bílovice, Nová hora
GranátovČ þervená barva s rubínovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, s pĜíjemnými
kouĜovými tóny a ovocným podtónem brusinek
a malin. ChuĢ je plnČjší, s dobrou tĜíslovinou
a ovocnými tóny drobného bobulovitého ovoce.
Delší, koĜenitý závČr.

www.vinarstvisedlak.cz
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Rieslingy z Nahe
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.

V

žádné další vinaĜské oblasti NČmecka se na tak malém území nesetkáte s tak pestrou smČsicí pĤd a mikroklimat jako právČ v Nahe. A není to tak dávno,
kdy byla tato oblast vinic kolem Ĝeky Nahe popisována jako
ponČkud rozporuplná a s nedostatkem vlastního výrazu. Nakonec do nČmeckého vinaĜského zákona se dostala až v roce
1971. Na druhou stranu se v Nahe setkáte nejen s nejstaršími doklady nČmecké vinaĜské historie, ale i s výjimeþnČ
pestrou skladbou podloží, nádhernČ položenými vinicemi
a lidmi, kteĜí tu hrdČ dČlají svá vína. To vše pĜineslo výsledky pomČrnČ záhy a alespoĖ mezi znalci jsou dnes vína
z Nahe oceĖována podobnČ, jako vína ze sousedního pro-
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slulého Rheingau. A zdejší nenapodobitelné scenérie terasovitých vinic, jejichž podloží je tvoĜeno pĜedevším bĜidlicí
a vulkanickými vyvĜelinami, dnes lákají mnohé cestovatele
za vínem podobnČ jako jiné nČmecké vinaĜské oblasti.
Riesling je pouze jednou souþástí pestré mozaiky zdejšího
vinaĜství. Náš test ale jasnČ dokázal kvalitu, styl i popularitu ryzlinkĤ z Nahe na tuzemském trhu. AĢ již si vyberete
kterýkoli z dobĜe hodnocených vzorkĤ, rozhodnČ nezklame vaše oþekávání.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

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, Schloßböckelheimer ln den Felsen Riesling Trocken 2016
90,71 bodů, cena 495 Kč
PrĤzraþná, svČtle žlutá barva se stĜíbrnými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, stĜednČ intenzivní, bohatá na ovocné
a kvČtnaté tóny s nádechem minerality. Komplexní, vyvážená chuĢ,
pĜipomínající ananasový kompot, kiwi a mandarinky. Dlouhý, lehce koĜenitý závČr.
MoĜský jazyk v solné krustČ
s ratatouille

GOLD

2019–2025

w w w.gou r m et ser vi ces.cz

Weingut Hexamer, Eisendell auf der Südseite Riesling Trocken 2016
90 bodů, cena 415 Kč
PrĤzraþná žlutozelená barva se záĜivými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s nádechem þerstvého ananasu, zralých citrusĤ a zelených jablek. ChuĢ je šĢavnatá, minerální,
s citrusovými tóny a pĜíjemnou salinitou. Dlouhý závČr.

Pstruh po mlynáĜsku
s blanšírovanou zeleninou

SILVER

2019–2024

w w w.gou r m et ser vi ces.cz

Weingut Tesch, Laubenheimer Krone Riesling Trocken 2013
88,71 bodů, cena 669 Kč
ZáĜivá medovČ žlutá barva a velmi dobrá viskozita. VĤnČ je nazrálá, s tóny borové kĤry, lesního podrostu a sušené grepové kĤry.
ChuĢ je pikantnČ nahoĜklá, s tóny grepové šĢávy, rebarborového
koláþe a koĜení. StĜednČ dlouhý závČr.

Okoun na grilu se sépiovým
rizotem

2019–2021

BRONZE

w w w.m agnum wi nes.cz

Gut Hermannsberg, Vom Schiefer Niederhäuser Riesling Trocken 2016
88,57 bodů, cena 532 Kč
JiskrnČ svČtle zelenkavČ žluté víno, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
þistá, stĜednČ intenzivní, s nádechem citrusĤ, minerality a poþáteþní
tóniny petroleje. ChuĢ je opČt þistá, stĜednČ intenzivní, harmonická,
s pĜíjemnými ovocnými tóny a pikantní koĜenitostí. Dlouhý závČr.
Siven na grilu na lĤžku
z barevné þoþky

2019–2024

w w w.dom ai nehugo.cz
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Rieslingy z Nahe
Zleva: Jakub Král – sommelier (Bourgogne Wines), Štěpán Mlejnek –
sommelier, majitel (Mlejnek Fine Wine), David Král – vítČz BOHEMIA SEKT
Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier (BOHEMIA SEKT), Richard
Süss – obchodní Ĝeditel (BACCHUS Vins & Champagnes), Jakub Přibyl –
þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR, držitel titulu Advanced Sommelier, Court
of Master Sommeliers, semi¿nalista Mistrovství Evropy sommelierĤ 2017
(Wine&Degu bar), Tereza Němečková – Advanced in Wines and Spirits
(VinoVinoVino), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ
Legenda:
D
Doporuþená
kkombinace
ko
o
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Doporuþená
D
ddoba konzumace

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Vinograf
Senovážné nám. 978/23, Praha 1,
Tel.: +420 214 214 681
www.vinograf.cz
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

Weingut Tesch, Riesling Unplugged Trocken 2015
88 bodů, cena 359 Kč
SvČtle žlutá barva se zelenkavými odlesky, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je þistá, mírnČ nazrálá, s tóny pazourku, žlutého melounu a zeleného jablka. ChuĢ je pikantní, s nádechem þerstvých bylinek, grepové
kĤry a minerality. Dlouhý, nazrálý závČr.
KrĤtí plátek s omáþkou
beurre blanc

2019–2023

w w w.m agnum wi nes.cz

Weingut Bürgermeister Schweinhardt, Riesling Rothenberg Terrasse 2013
88 bodů, cena 780 Kč
PrĤzraþné svČtle žlutozelené víno, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
stĜednČ intenzivní, s nazrálými tóny karamelové krusty, kandovaného ovoce a lesního medu. ChuĢ je šĢavnatá a živá, s výraznČjší
ovocnou kyselinou. Delší závČr.
Zrající sýr Limburger

2019–2021

w w w. m a m a . c z

Weingut Schäfer-Fröhlich, Riesling Trocken 2015
87,86 bodů, cena 430 Kč
ýirá zelenožlutá barva s šedavými odlesky, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je þistá, lehce nazrálá, s minerálními tóny, pĜipomínající pazourek a grepovou kĤru. ChuĢ je šĢavnatá a živá, s lehkou stopou
CO2 a pĜíjemnými podtóny zralých citrusĤ. Dlouhý závČr s pĜíjemnými bergamotovými tóny.
Humrový bisque

2019–2023

w w w.dom ai nehugo.cz

Weingut Bürgermeister Schweinhardt, Riesling Rothenberg Terrasse 2016
87,71 bodů, cena 698 Kč
PrĤzraþnČ záĜivé víno se svČtle žlutou barvou, zelenkavými odlesky a velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s nádechem
zralého citrusového ovoce, bergamotu a zelených jablek. ChuĢ je
þistá, plnČjší, pikantní, s pĜíjemnými tóny grepu, limetek a jablek
Granny Smith. Dlouhý závČr.
Lehce zauzený losos
s pomeranþovou hoĜþicí

2019–2025

w w w. m a m a . c z

Gut Hermannsberg, Vom Schiefer Niederhäuser Riesling Trocken 2015
87 bodů, cena 582 Kč
SvČtle žlutá barva se záĜivými šedozelenými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, lehce nazrálá, s tóny zralého grepu, pomela
a salinity. ChuĢ je stĜednČ plná, þistá, s výraznČjší minerální kyselinou a mírnou slaností. Dlouhý závČr.
Uzená kachní prsa
s cibulovým chutney

2019–2022

w w w.dom ai nehugo.cz
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Weingut Schäfer-Fröhlich, Schiefergestein Bockenauer Riesling Trocken 2015
86,86 bodů, cena 740 Kč
PrĤzraþná zlatavČ žlutá barva se stĜíbrnými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, lehce nazrálá, s minerálními tóny a podtóny grepové kĤry. ChuĢ je stĜednČ plná, šĢavnatá, s lehkým nádechem bergamotu. StĜednČ dlouhý závČr.
Bílý chĜest s dušenou šunkou

2019–2021

w w w.dom ai nehugo.cz

Weingut Schäfer-Fröhlich, Riesling Trocken 2016
86,86 bodů, cena 485 Kč
BledČ zelenkavČ záĜivá žlutá barva, velmi dobrá viskozita. VĤnČ
je þistá, stĜednČ intenzivní, delikátní, s nádechem pomeranþového
kvČtu, rozkvetlých jabloní a zralého pomela. ChuĢ je jemná, delikátní, s pĜíjemným nádechem šĢavnatého žlutého peckového ovoce. Delší závČr.
KuĜecí frikasé
s jasmínovou rýží

2019–2022

www.1er.cz

Prinz Salm, Vom Roten Schiefer Riesling 2016
86 bodů, cena 462 Kč
ýiré, þisté víno s bledČ žlutou barvou a stĜíbrnými odlesky, stĜední
viskozita. VĤnČ je þistá, stĜednČ intenzivní, s delikátními tóny žlutého peckového ovoce, rynglí, mirabelek a bílého rybízu. ChuĢ je
stĜednČ plná, šĢavnatá, s nádechem ovoce a bílých kvČtĤ. StĜednČ
dlouhý závČr.
Salát z Ĝíþních rakĤ

2019–2021

w w w. a l i f e a . c z

Weingut Bürgermeister Schweinhardt,
Riesling
2015
g Langenlonsheimer
g
85,71 bodů, cena 298 Kč

Weingut Schäfer-Fröhlich, Schiefergestein
Bockenauer Riesling
g Trocken 2016
85,43 bodů, cena 809 Kč

w w w. ma ma .c z

Gut Hermannsberg,
JJust Riesling
g 2018 Trocken
85,14 bodů, cena 329 Kč

w w w. d o ma in eh u g o .c z
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www.1er.cz

Schlossgut Diel,
Eierfels RieslingTrocken
2014
g
84,29 bodů, cena 745 Kč

w w w.do m ai nehugo.cz

Weingut Jakob Schneider, Niederhäuser
Hermannshöhle Riesling
Trocken 2017
g Magnus
g

Weingut Jakob Schneider, Riesling
Melaphyr
p y Trocken 2017

84,14 bodů, cena 899 Kč

83,71 bodů, cena 269 Kč

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

Weingut Paul Anheuser, Kreuznacher
Hinkelstein Riesling
g Kabinett Trocken 2015

w w w.magnum wi nes.cz

Weingut Schäfer-Fröhlich,
Riesling
g Trocken 2017

81,29 bodů, cena 260 Kč

81,14 bodů, cena 485 Kč

w w w. ry n s k a v i na .c z

www.1er.cz

Schlossgut Diel, Goldloch Riesling Kabinett 2014

KATEGORIE KABINETT

87,86 bodů, cena 645 Kč
SvČtle žlutozelená barva se zelenkavými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, ovocnČ nasládlá, s tóny kompotovaného
ovoce a exotických kvČtĤ. ChuĢ je þistá, stĜednČ intenzivní, s ovocnou sladkostí kompotovaného ananasu a mandarinek. StĜednČ
dlouhá dochuĢ.
KuĜecí soté s ovocem

GOLD

2019–2022

w w w.dom ai nehugo.cz

Schlossgut Diel, Riesling Kabinett 2014
84,57 bodů, cena 498 Kč
PrĤzraþná, záĜivá, slámovČ žlutá barva s šedavČ zelenými odlesky,
výborná viskozita. VĤnČ je þistá, lehce nazrálá, s nádechem exotického ovoce a ibiškového kvČtu. ChuĢ je sladší, živá, šĢavnatá,
s dobrou kyselinou. Delší závČr.

KuĜe tandori

SILVER

2019–2021

w w w.dom ai nehugo.cz

Weingut Schäfer-Fröhlich, Bockenauer Felseneck Riesling Kabinett 2015
82,29 bodů, cena 590 Kč
ýirá, bledČ žlutá barva se zelenkavými odlesky, stĜední viskozita.
VĤnČ je cereální, s tóny pražené kukuĜice a sadového ovoce. ChuĢ
je stĜednČ plná, ovocnČ sladká, pĜipomínající podzimní peþená jablka. StĜednČ dlouhý závČr.

Zapékaná žemlovka

2019–2020

BRONZE

w w w.dom ai nehugo.cz
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Kuchařská party – afrodiziakální menu
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.
NČkteré suroviny þi koĜení jsou odedávna známé svými lehce afrodiziakálními úþinky. Ty jsou pĜisuzovány þokoládČ, chilli,
krevetám, artyþokĤm þi lanýžĤm. A právČ toto téma si zvolil Mirek Kalina pro své dnešní recepty.

Krevetový koktejl s avokádem

Tipy:
• PĜi þištČní divokých krevet je
dĤležité odstranit stĜívko. OþištČné
krevety házíme do vody s ledem,
aby nezteplaly.
• Voda, ve které se krevety vaĜí, musí
být dostateþnČ slaná, jako moĜe.
• Pro uchování svČžesti a pro zachování
barvy jak jablka, tak avokáda,
používáme citrónovou šĢávu.
• Aby nám salát nezvadl, trháme svČtlé
þásti salátu do mísy s ledovou vodou.
Salát si tak zachová svou svČžest.

Párování:
Champagne BergeronneauMarion Brut tradition
Krevetový koktejl a Champagne je
jistotou. Navíc k afrodiziakálnímu
menu svĤdné bublinky prostČ patĜí.
A toto þisté, svČží, ale nikterak
nároþné Champagne je na zaþátek
skvČlou volbou.
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4 porce
• krevety 12 ks
• majonéza 100 g
• crème fraîche 100 g
• avokádo 1 ks
• jablko Granny
Smith 1 ks
• frisée salát
• koĖak 1 pl
• keþup 1 pl
• worchester 1 þl
• tabasco 1 þl
• citronová šĢáva,
sĤl, estragon, bílý
pepĜ

Mirek Kalina doporuþuje argentinské divoké krevety. ýistit krevety zaþínáme na bĜiše.
Ocásek sundáme následnČ zatáhnutím. NaĜízneme na hĜbetu a vyndáme stĜívko.
OþištČné krevety házíme do ledové vody (mĤžeme tam pĜidat i trochu ledu), aby
nezteplaly. VaĜíme velmi krátce (cca 1 minutu).
Frisée salát – ze salátu se používá pouze jeho žlutá þást. Ze salátu odĜízneme stĜed, svČtlé
þásti trháme do pĜipravené misky s ledovou vodou, aby nám salát nezvadl a byl stále
kĜehký. Zelené þásti salátu jsou velmi hoĜké, proto se nekonzumují.
Oloupeme jablka Granny Smith (svou kyselejší chutí dodá tato odrĤda svČžest krevetám
a násobí jakoukoliv chuĢ), nakrájíme na malé kostiþky a vložíme do vody s citronem, aby
nezoxidovala.
Koktejlová omáþka: japonská majonéza (má kyselejší chuĢ než klasická) je pro odlehþení
smíchána s crème fraîche (zakysaná smetana) v pomČru 1:1 + 1 PL keþupu + citronová
šĢáva + worcestr s tamarindem + sušený estragon (mĤže být i þerstvý) + koĖak + sĤl + bílý
pepĜ nebo tabasco. PĜipravenou koktejlovou omáþku uložíme do lednice, aby se propojily
chutČ. Avokádo musíme rozpĤlit, vyndat pecku a dužinu nakrájet na malé kostiþky.
Nakrájené avokádo zakápneme citronovou šĢávou, aby nám nezhnČdlo. Nakonec polijeme
olejem, opepĜíme a promícháme.
Do woku nalijeme horkou vodu, dost osolenou, když se zaþne vaĜit, vhodíme tam
krevety a cca za minutu je vyndáme, rozložíme na plech a dáme zchladit (do lednice).
Pokud použijeme zamražené krevety, tak je pĜedem rozmrazíme v ledové vodČ nebo
ledn
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Artyþoky à la Barigoule

4 porce
• artyþoky 4 ks
• šalotka 1 ks
• þesnek 1 stroužek
• mrkev 1 ks
• bílé víno 0,2 l
• citronová šĢáva
• tymián,
bobkový list

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

Tip:

Ze špeku odĜízneme kĤži (nevyhazujte, dá se pĜidat do þoþkové
polévky nebo zelĖaþky þi svíþkové – vyvaĜit a pak vyhodit).

• Takto pĜipravené artyþoky
lze jíst jako hlavní jídlo, nebo
i pĜílohu, napĜíklad k rybČ.

Artyþoku odĜízneme stonek, otrhají se první listy od spodu stonku,
seĜízneme vršek, dále se oĜíznou dokola tmavé listy, kdy z artyþoku
zĤstane jen rĤžiþka. RozpĤlíme a vykrojíme zevnitĜ chlupatý stĜed.
Artyþok ihned po oþištČní potĜeme citronem a vložíme do misky
se studenou vodou a citronem. Artyþok tak neztratí svČží barvu.

• OþištČný artyþok potĜeme
ze všech stran citronem
a vkládáme do studené vody,
zĤstane tak svČží a nezhnČdne.

Zeleninu – šalotku, mrkev a þesnek – nakrájíme na tenké plátky.
• drĤbeží vývar 0,5 l
• olivový olej 0,5 dcl
• sĤl, pepĜ
• uzená šunka
nebo slanina 100 g
• petrželová naĢ
• máslo

Do woku vložíme šunku a špek nakrájené na malé kostiþky, smČs je
tĜeba orestovat, vyškvaĜit, pĜidat mrkev, trochu þerstvého tymiánu –
snítku v celku, þesnek a šalotku. Pokud máme žampiony nebo lišky,
mĤžeme je pĜidat taky. Poté pĜidáme 2 bobkové listy a nakonec
artyþoky. Zalijeme bílým vínem a citronovou šĢávou. Od zaþátku
solit, pepĜit, necháme odpaĜit alkohol, poté pĜidáme vývar, olivový
olej, citronovou šĢávu, dusíme cca 15 min., nakonec þerstvou
petrželku (ta je k artyþokĤm dĤležitá).

Párování:
Côtes du Rhône Villages
2017 Les Cassagnes
de la Nerthe
Slavný recept z jihu Francie si
zaslouží víno ze stejné oblasti.
K chuti omáþky se navíc hodí
bílé víno, které nemá moc
kyselin, tedy se údolí Rhôny
pĜímo nabízí. Toto konkrétní
Côtes du Rhône Villages navíc
pochází ze slavného vinaĜství,
které se proslavilo svými
skvČlými Châteauneuf-du-Pape a kvalita a styl se nezapĜe
ani v jejich základních vínech.
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Steak z hovČzí svíþkové
s lanýžovým máslem a jarní zeleninou
Tip:
• Maso se musí dČlat na rozpálené
pánvi, aby se zatáhlo. Maso
poléváme rozpuštČným máslem,
dostane tak chuĢ s nádechem
oĜíškĤ.
• Jednotlivé druhy zeleniny vaĜíme
v dostateþnČ osolené vodČ zvlášĢ
a rĤznou dobu, podle druhu
zeleniny.

Párování:
Château Malmaison 2013
Baron Edmond de Rothschild,
Listrac-Médoc
Steak a nazrálé Bordeaux je vždy
skvČlá kombinace. Zemité tóny
lanýžĤ navíc dobĜe ladí s postupnČ
vystupujícími terciárními aromaty
nazrálých Bordeaux. Château
Malmaison je víno z majetku slavné
vinaĜské rodiny, na druhou stranu lze
poĜídit stále ještČ za pĜíznivou cenu.
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4 porce
• hovČzí svíþková 0,8 kg
• máslo pĜepuštČné
• þesnek 1 stroužek
• tymián, þesnek, sĤl, pepĜ
• lanýž þerný 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
• kvČták 0,2 kg
• pórek 0,2 kg
• brambory granaille 0,2 kg
• baby špenát 0,1 kg
• fazolky zelené 0,2 kg

Brambory granaille vaĜíme v osolené vodČ ve slupce. Loupeme až po uvaĜení.
Lanýžové máslo – na máslo v pokojové teplotČ nastrouháme þerný lanýž,
sĤl, pepĜ, pažitku na drobno, smícháme, udČláme z toho váleþek, položíme
na alobal, zabalíme a dáme do mrazáku.
KvČták na menší rĤžiþky spaĜíme do osolené vaĜící vody. SpaĜíme i ostatní
zeleninu, zelenou zeleninu (u fazolek seĜezáváme oba konce) dáme po spaĜení
do vody s ledem, aby si zachovala svČží zelenou barvu. Vodu dobĜe osolíme.
HodnČ rozpálíme pánev s pĜepuštČným máslem. Maso vkládáme jen
na opravdu rozehĜátou pánev, aby se udČlala kĤrþiþka. PĜidáme snítku tymiánu
a þesnek. Dále kostku másla a maso pĜeléváme rozpuštČným máslem. Až je
maso udČlané z obou stran, vložíme do pekáþe, na každý plátek masa dáme
plátek lanýžového másla, dodČláváme v troubČ max. na 6 min., 180 °C, podle
výšky steaku.
ŠĢávu z masa spoleþnČ se suchým sherry slejeme do rendlíku a svaĜíme,
nakonec pĜidáme trochu másla na zjemnČní.

Ananas s þokoládou a vanilkovou zmrzlinou
4 porce
• ananas 0,8 kg
• tĜtinový cukr 4 pl
• citronová šĢáva 1 ks
• pomeranþová šĢáva 2 ks
• chilli
• máslo
• koĜení pČti vĤní 1 þl
• hoĜká þokoláda 100 g
• smetana 2 dcl
• þerstvá máta
• vanilková zmrzlina

Ananas je zralý, když se dají snadno vytáhnout vrchní lístky uprostĜed.
SeĜízneme spodek ananasu, dále je nutné okrájet silnČjší vrstvu slupky, rozkrojit
na þtvrtky, vykrojit tuhé stĜedy, pak pĜekrojíme na osminky a položíme na peþicí
papír na pekáþ.
Karamel – z hnČdého cukru – lépe a dĜív se rozpouští.
Cukr dáme do kastrolu (woku) a zlehka zahĜíváme, aby se rozpustil. V prĤbČhu
pĜidáme citrusové šĢávy, koĜení 5 vĤní a afrodiziakální chilli, koĖak, citronovou
a pomeranþovou kĤru. Tímto sirupem polijeme ananas a dáme péct do trouby.
Do sirupu mĤžeme pĜidat i máslo.
Ananas v troubČ otáþíme každých 20 min. do zmČknutí. Peþeme 45–60 min.
na 200 °C.
ýokoládová omáþka – zahĜejeme smetanu, vmícháme cukr, hoĜkou þokoládu
a trochu másla.
Podáváme s vanilkovou zmrzlinou.

Tipy:
• Nebojte se másla, dá dezertu chuĢ
a vláþnost. Kousek ho pĜidáme
i na závČr do þokoládové omáþky.
• Zralý ananas poznáme tak,
že vrchní listy se dají snadno
vytáhnout. NemČly by být však
na konci hnČdé.

Párování:
Dow’s Vintage Port 1998
Není pĜíliš mnoho lepších
a slavnČjších dezertních vín, než
je portské. Použijeme-li na dezert
hoĜkou þokoládu, pak je Vintage
Port, tedy nejvyšší kategorie
portských vín, vždy noblesní volbou,
která posune zážitek z takového
dezertu ještČ do jiné dimenze.

Te x t : H a n k a Vr b o v á
a Michal Šetka
Foto: Michal Šetka
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Le Quai
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.

A

miens, ležící asi sto kilometrĤ severnČ od PaĜíže, asi nikdy nebude významnou turistickou
destinací. BČhem druhé svČtové války byla
vČtšina mČsta srovnána se zemí, a tak se dnes nemĤže pochlubit žádným historickým centrem. NejvČtším
lákadlem zĤstane pozoruhodná katedrála Notre Dame,
která je jednou z nejvČtších a nejvýznamnČjších staveb francouzské gotiky. Je souþástí svČtového dČdictví
UNESCO a její stavba zaþala na zaþátku tĜináctého
století. Je to nejvyšší katedrála ve Francii a byla postavena proto, aby zde byla uložena hlava Jana KĜtitele, pĜivezená z neúspČšné kĜižácké výpravy. Slavným
obyvatelem mČsta byl Jules Verne a právČ v Amiens
napsal velkou þást svých fantastických románĤ. Jeho
dĤm Maison à la Tour prošel rekonstrukcí a dnes v nČm
najdete pozoruhodné muzeum, jehož souþástí je kabina kapitána Nema. Sever se od jiných þástí Francie
liší. Lidé jsou tu srdeþnČjší, na první pohled je vidČt,
že se tu žije obtížnČji – je to chudší, vČtrný kraj, kde
je slunce o poznání ménČ než jinde. Proto k sobČ mají
všichni trochu blíž.
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Po prohlídce katedrály smČĜují turisté, kteĜí do Amiens zavítali, pĜedevším do zmínČné þtvrti Saint-Leu,
kam se dostanete po jednom z mĤstkĤ klenoucích se
pĜes Ĝeku Somme. Je úctyhodné, jak byla tato kdysi
nevzhledná þtvrĢ zrekonstruována, dnes tady najdete
restaurace, kavárny, poĜádají se tu trhy. NámČstíþka
jsou obklopena kanály, a proto se této þtvrti Ĝíká Malé
Benátky. Když se Christophe Duprez pustil do velkého dobrodružství se svou restaurací, dokázal dobĜe
odhadnout, jak velký má tato oblast potenciál.
Elán mu nechybČl. V mládí hrával stolní tenis, pozdČji se stal pĜedsedou sportovní asociace Amiens,
a protože mČl vždy spoustu pĜátel, tak vČĜil, že se
jeho restaurace Le Quai mĤže stát centrem spoleþenského života mČsta. A to se mu bezesporu podaĜilo. Nejen proto, že rekonstruoval plochu více
jak tĜí stovek metrĤ þtvereþních, takže restaurace je
dostateþnČ velká a navíc mohou rĤzné skupiny využít intimní prostĜedí salónkĤ v prvním patĜe. Ale
brzy se rozkĜiklo, že se tady lze za pomČrnČ dobré
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ceny dobĜe najíst. Protože si „bývalý zemČdČlec“
dával dobrý pozor na to, co svým hostĤm, þasto
pĜátelĤm, servíruje. Nabídka je široká. Jako pĜedkrm
se mĤžete dát paštiku z kachny, kterou vyrábí Antoine Benoit z nedalekého Fréchencourtu, dostanete tu
i klasická žabí stehýnka na másle s þesnekem, ústĜice
a þerstvé hĜebenatky Saint Jacques. Z hlavních jídel
zaujmou zejména rĤzné druhy ryb. Oblíbený je sleć –
ryba s mČkkým a lahodným masem, která se loví okolo Boulogne-sur-Mer –, ale najdete tu také moĜského
úhoĜe þi Sole – moĜský jazyk, rybu, která je pro tuto
oblast typická. Nechybí pochopitelnČ ani makrela
nebo treska. PĜílohy jsou nápadité a vycházejí pĜedevším z nabídky lokálních dodavatelĤ. Naprostou vychytávkou je le burger de la mer, jehož souþástí jsou
Ĝezy nČkolika ryb, doplnČné þervenou cibulí, rajþetem, hoĜþicí a sýrovým krémem. Pro ty, kteĜí moĜské
plody zrovna nemusí, jsou pĜipraveny rĤzné úpravy
kachen þi nápadité saláty, ale jsme v blízkosti moĜe
a je tĜeba toho využít.
Celá pĜední stČna restaurace je prosklená, s výhledem
na nábĜeží a velkou þást katedrály. Ale o pĜíjemné
atmosféĜe svČdþí i to, že hosté ještČ pĜed restaurací
pokraþují v hovoru a nČjakou dobu jim trvá, než se
rozejdou. A mezi nimi poskakuje Christophe Duprez,
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který se všemi místními zná a s turisty se brzy seznámí. Jeho sen se splnil. Od jara se prodlužuje prostor
od restaurace smČrem k vodČ a jeho Le Quai je opravdovým místem setkávání.
Není divu, že si tuto restauraci vybral i Emmanuel
Macron, tehdy ještČ prezidentský kandidát, bČhem
své kampanČ pĜed druhým kolem prezidentských voleb. Tenkrát navštívil továrnu Whirlpool, veþer musel
být ale už v Arrasu – þekala ho tam jeho žena Brigitte
a jeho program byl tak nabitý, že se sotva staþil najíst.
Spolu s ním obČdvali i jeho spolupracovníci a ty osobnosti Amiens, které ho v kampani podpoĜily. „Bylo
to všechno hroznČ rychlé, dal si jenom moĜský jazyk,
nemČl þas ani na pĜedkrm, ani na dezert. Byl tady pouhých dvacet minut, pak zase utíkal pryþ,“ vzpomíná
Christophe Duprez a zároveĖ dodává, že kvĤli tomuto
krátkému „výsadku“ bylo nábĜeží doslova paralyzováno. Každý si s ním prý chtČl podat ruku. NávštČva
mČla symbolický charakter, neboĢ souþasný francouzský prezident se v Amiens narodil.
Le Quai rozhodnČ stojí za návštČvu. Je dĤkazem toho,
že i v zapomenutČjších þástech Francie najdete zajímavé restaurace, které jsou pro jejich majitele splnČním
snu. A to, že tam zavítá prezident, je už nČco navíc.

„Kdo umí degustovat, tak už nikdy více
nepije víno, ale ochutnává tajemství.“ Citát Salvadora Dalího zdobí stČnu, na které
jsou vyrovnané láhve s vínem. Vinný lístek
pĜipravil Gael Mordac , který je považován
za hlavního „sommeliera Amiens“. Pracuje pro dĤm Martigny, který založil v roce
1850 obchodník s vínem, Francois Martigny. Jde o uznávanou instituci, která výraznČ pĜesahuje hranice mČsta. Christophe
Duprez chtČl mít takový výbČr vína, který
by uspokojil nejnároþnČjší klientu, o kterém
by si mohli znalci povídat a který by byl zároveĖ ¿nanþnČ pĜijatelný pro široké spektrum hostĤ. Z bublinek máte na výbČr domy

jako Ruinart, Taittinger, ale hlavnČ tu milují
Moët & Chandon. Nabídka rozlévaných vín
je celkem pestrá – od Château Pellehaut, Côtes de Gascogne þi Muscadet Sévre et Maine
z Loiry z bílých, pĜes Saumur z Loiry a Château des Tuilières z Bordeaux až po Côtes
de Provence Presqu’ile de St. Tropez. Vzhledem k vysokému zastoupení ryb a moĜských plodĤ je tĜeba vČnovat vČtší pozornost
bílým vínĤm a tady je výbČr opravdu zajímavý. Od Meursault „Les Charmes“ Louis
Latour 2007/8 pĜes Chassagne-Montrachet,
Premieur Cru až po Corton Charlemagne
Grand Cru Grivelet Père and Fils 2013. Jinak tu jsou vína rozdČlena i podle regionĤ –

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

z Rhôny tu najdete tĜeba Guigal, Condrieu
„La Doriane“ 2015. Mezi þervenými víny
jsou celkem rovnomČrnČ zastoupeny oblasti Bordeaux i Burgundsko vþetnČ Château
de Pez, Saint-Estèphe 2012 na stranČ jedné
þi Vosne Romanée, 1er Cru „Les Rouges
du Dessus“ na stranČ druhé. V málokteré
restauraci na severu vČnují vínu takovou pozornost jako tady.
Te x t : J a n Š m í d
Foto: Jan Šmíd a Marc Bérenguer
w w w.ja ns mid.c z
@jansmidcro

na poĜadech Objektiv þi PostĜehy odjinud.
V letech 1991–98 byl zpravodajem ýeského rozhlasu v USA. Miluje gastronomii,
jeho oblíbené bílé víno je Chablis, þervené
Crozes-Hermitage. Nakupovat nejradši
chodí na trh Place Monge v PaĜíži. Své
knihy píše v kavárnČ La Contrescarpe.
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Od roku 2017 se pan Duchemin několikrát ročně vydává do různých restaurací, aby se zaměřil 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.

Monsieur Duchemin

Sushi
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.

S

ushi patĜí dnes k velmi oblíbeným
pokrmĤm moderní gastronomie, a to
nejen pro svoji tradiþnost, ale také pro
svou výživovou hodnotu. Poþátky historie
této tradiþní japonské pochoutky spadají
do 3. století pĜed naším letopoþtem, a to na jih
ýíny. PĜedchĤdcem dnešního sushi je „nare
sushi“, pokrm z ryb, které kvasily v rýži.
Prosolené ryby se vkládaly na nČkolik mČsícĤ do vaĜené rýže v barelu a zatČžkávaly se
kamenem. Zde docházelo ke konzervaci ryb
pomocí mléþného kvašení a ryby pak bylo
možné déle skladovat. Rýže zde tvoĜila pouze konzervaþní prostĜedek a s rybou se nejedla. Z ýíny tento pokrm vymizel, ale stihl se
rozšíĜit do Japonska. V Japonsku došlo k rozkvČtu sushi ve 14. století. Japonci zkracovali
dobu fermentace a rýže byla konzumovaná
s rybou. Spolu s rýžovým octem došlo k vypuštČní celé fáze fermentace, kousky ryb se
s rýží ochutily octem a ukládaly se do dĜevČných krabiþek. Nigiri sushi se poprvé objevilo v 19. století v dnešním Tokiu. Položit plátek ryby na váleþek rýže bylo rychlé, chutné
a snadné. Oblíbená California roll pak vznikla až v 60. letech 20. století v Los Angeles.
Pro pĜípravu sushi je podstatná pĜedevším
kvalita a þerstvost surovin. Základem je
správný výbČr sushi rýže, která musí být
správnČ lepkavá, aby držela pohromadČ, zároveĖ musí být správnČ dochucená. ěasa nori
je nejpoužívanČjší pĜi výrobČ sushi. ěasa je
charakteristická svou lesklou zelenou barvou, kĜehkostí a hladkou strukturou na jedné
stranČ a drsnou na stranČ druhé. KromČ ryb
se do sushi používají také krevety, chobotnice, sépie, houby, avokádo a podobnČ.
DruhĤ a provedení sushi je mnoho. Nejen
v pražských restauracích se setkáte s klasickým i moderním pojetím rolek. Mnoho
restaurací pĜipravuje i sushi ve stylu fusion,
které nemá s klasickým pojetím tohoto po-

krmu pĜíliš mnoho spoleþného. KorektnČ
porovnávat kompletní nabídku by tak bylo
v podstatČ nemožné. Proto jsme pĜipravili
základní set sushi, který obsahuje tradiþní
rolku a dvČ nigiri, které pĜipravují všechny
restaurace, a zároveĖ jednu všude oblíbenou,
a pĜesto moderní California maki. ZároveĖ
lze na tomto setu ukázat a porovnat, jak dokáže sushi master pracovat se surovinami, zda
umí správnČ vytvoĜit rolky þi jak pracuje se
syrovou rybou, i kvalitu surovin. Souþástí vybraného setu je i Unagi nigiri, které, na rozdíl
od ostatních druhĤ, je tepelnČ upraveno a lze
zde jasnČ vidČt, jak umí sushi master pĜipravit
úhoĜe na pánvi a ochutit teplou omáþku.
Maki sushi
„Maki“ v japonštinČ znamená rolka nebo
nČco srolovaného. Základem je Ĝasa nori,
na kterou se poklade rýže a pak lze pĜidat
rybu nebo zeleninu dle chuti. Rolka se pak
pomocí bambusové podložky zaroluje a nakrájí vČtšinou na 6 stejných kouskĤ.
Nigiri sushi
Jedná se o rýžový váleþek, který tvarujete
pomocí rukou, rýže se stlaþuje a formuje tak,
aby se pĜi samotné konzumaci váleþek nerozpadl. Váleþek je potĜený wasabi a je na nČm
položen plátek syrové ryby, lze použít i zeleninu þi vajeþnou omeletu. Nigiri sushi se má
správnČ vkládat do úst rybou smČrem na jazyk, þlovČk si tak více vychutná její chuĢ.
Uramaki rolls
Tento druh rolky je obvykle plnČn okurkou,
avokádem, krabem a je obalován v sezamu
þi tobiko rybím kaviáru. Jedná se vlastnČ
o obrácený druh sushi, kdy Ĝasa nori je obalená zvnČjšku rýží a rýže pak je doplnČna
o sezam nebo kaviár.
Konzumace sushi je v Japonsku považována
za malý obĜad. Abyste si neudČlali ostudu, je

✮
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nelze s klidným
svědomím doporučit

✮✮

můžete vyzkoušet

✮✮✮

dobré znát alespoĖ základní pravidla. NejdĤležitČjším prvkem jsou hĤlky. Pokud s nimi
neumíte zacházet, je lepší jíst rukama. Absolutní zákaz je sushi na hĤlky napichovat, je
to považováno za nezdvoĜilé. Naopak pokud
se rozhodnete jíst rukama, budete považováni za gurmána. Sushi je správnČ servírováno
s nakládaným zázvorem, kĜenem wasabi
a sójovou omáþkou. Nakládaný zázvor domácí pĜípravy je žluté barvy a pĜíjemnČ vám
þistí chuĢ po jednotlivých soustech nebo
po jednotlivých druzích sushi. VČtšinou kupovaný nakládaný zázvor poznáte podle nepĜirozené rĤžové barvy. Wasabi pĜidává sushi
štiplavost, ale mČlo by se s ním zacházet pĜimČĜenČ. To platí i o množství sójové omáþky.
Samostatnou kapitolou je párování sushi
s vínem. Vzhledem k pikantnímu wasabi,
zázvoru a sójové omáþce nejde o úplnČ jednoduchou záležitost, nicménČ mnoho dobrých bílých þi rĤžových vín si s nástrahami
sushi urþitČ poradí. A skvČlé je i tradiþní saké
a mnoho restaurací i u nás ho nabízí. Ve ŠpanČlsku bylo dokonce pĜed nČkolika lety vytvoĜeno ve spolupráci se sushi mastery víno
Oroya sushi wine, které je pĜímo k sushi urþeno, a i toto víno je k dostání na tuzemském
trhu. Nutno podotknout, že práce s vínem je
však ve vČtšinČ našich sushi restaurací otĜesná. Tradiþní saké se bojí prezentovat, i když
ho mnohde mají na lístku a personál vám
v ideálním pĜípadČ nabídne víno, o kterém ví,
že ho má nabízet, jinde pak vlastnČ jakákoli
vína spíše podĜadné kvality, která rozlévají
po sklenkách, a to vþetnČ vín þervených. Škoda! V tomto smČru je co napravovat. ýestnou
výjimkou je pouze restaurant Yamato, kde
sommelier naopak pĜedvedl s víny skuteþný
koncert, je zde vidČt obrovská znalost tradiþních saké i vín z hroznĤ révy vinné, péþe
o vinný lístek a kvalitní selekce vín i schopnost hostĤm poradit, nenásilnou formou je
vzdČlat i pobavit. Bravo!

doporučujeme navštívit

✮✮✮✮

skvělé, nenechte si ujít

✮✮✮✮✮
ve všech směrech
výjimečné

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

HODNOCENÍ:
Chuť
Prezentace
Párování vína
Použité suroviny
Cena/kvalita

✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮
✮✮✮✮
✮✮✮✮

C

afé Buddha zaujme orientálním interiérem, na stole jsou založeny dĜevČné
hĤlky, pĜiþemž každá byla jiná, spolu s vidliþkou, lžící a papírovým ubrouskem. Sójovou omáþku Kikkoman dostanete v pĤvodním balení spolu s porcelánovými mistiþkami. Sushi bylo servírováno dohromady na kamenné desce,
spolu se zázvorem a wasabi. Nakládaný, bohužel ne restaurací pĜipravený zázvor
má žlutou barvu, wasabi bylo jemné. Rýže byla velmi lepkavá a pro pĜípravu sushi
dost kyselá. ěasa nori u sushi maki byla tuhá. Sake maki je servírováno v menších
porcích. California maki zde dostanete s krabí tyþinkou, avokádem a obalené v þerveném kaviáru. Maso u Maguro nigiri bylo použito ze svČtlejší þásti ryby. Celková
kvalita použitých surovin byla solidní. Na doporuþení obsluhy nám byl podáván
Sauvignon z Marlborough, víno s atraktivním novozélandským charakterem, které
se servírovaným sushi dobĜe ladilo.

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA
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Yamato
U Kanálky 14, Praha – Vinohrady
Tel.: +420 222 212 617
www.yamato.cz

HODNOCENÍ:
Chuť
Prezentace
Párování vína
Použité suroviny
Cena/kvalita

✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮

R

estaurací Yamato se line minimalismus, na stole jsou designové dĜevČné hĤlky,
originální porcelán a sójová omáþka Yamasa v hlinČné konviþce. Jako aperitiv
jsme dostali osvČžující šumivé saké „Mio“. Sushi bylo servírováno dohromady s domácím nakládaným zázvorem a s wasabi. Rýže byla velmi dobĜe dochucená
a správnČ lepkavá. Maguro nigiri bylo doplnČno o þerstvé wasabi, plátky z tuĖáka byly
tmavé, ze hĜbetní þásti ryby. ÚhoĜ byl velmi dobĜe tepelnČ upravený a perfektnČ ochucený. California maki je zde pĜipravované tradiþním zpĤsobem s avokádem, mušlemi sv.
Jakuba, kamþatským krabem, obalené v tobiko kaviáru, ochucené pomeranþem. K sushi
sommelier doporuþil jak saké, tak jihofrancouzský Sauvignon, jako digestiv saké s pĜíchutí Yuzu, vše skvČle ladilo. Kvalita a þerstvost surovin je zde opravdu neuvČĜitelná,
v propojení s hlubokou znalostí tradice, kultury, surovin, pĜípravy i dokonalou prací
s víny je Yamato nedostižnou volbou, i když za kvalitu se zde platí.

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA

✮✮✮✮✮
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Yoshihashi
Rámová 4, Praha 1
Tel.: +420 722 654 007
www.yoshihashi.cz

HODNOCENÍ:
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮✮

Chuť
Prezentace
Párování vína
Použité suroviny
Cena/kvalita

T

radiþní útulná japonská restaurace na Starém MČstČ, kde na stole najdete již
založené jednorázové hĤlky, sójovou omáþku v keramické konviþce, domácí
zázvor v nádobce s kleštČmi. Porcelánový servis zde mají s japonskými motivy.
Jednotlivé druhy sushi byly servírovány zvlášĢ, v minimalistické a hezké prezentaci,
spolu s wasabi. Rýže byla dobĜe ochucená a Ĝasa nori byla velice jemná a kĜehká, nejlepší co jsme ochutnali. ÚhoĜ byl velmi dobĜe pĜipraven a ochucen, vþetnČ omáþky.
Kvalita všech ryb je zde opravdu výborná. Sushi maki bylo správnČ zabalené. California maki zde pĜipravují s avokádem, japonskou omeletou a úhoĜem, obalené v sezamu.
Kousky byly opravdu velké. K párování nám byl doporuþen moselský Riesling, což
se ukázalo jako dobrá volba. Kvalita všech surovin v Yoshihashi byla výborná, sushi
skvČle pĜipravené, párování sice nedokazuje žádné znalosti obsluhy, ale dostanete zde
dobré víno za férovou cenu, které s menu opravdu ladí.

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA

✮✮✮✮✮
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Yami Sushi
House
Masná 1051/3, Praha 1
Tel.: +420 222 312 756
www.yami.cz

HODNOCENÍ:
✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮
✮✮✮
✮✮✮✮

Chuť
Prezentace
Párování vína
Použité suroviny
Cena/kvalita

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA
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Y

ami je rušná sushi restaurace v Masné ulici, kde se dveĜe netrhnou. Na stole
jsou založené jednorázové dĜevČné hĤlky, papírový ubrousek a veškerý keramický porcelán je v hnČdé barvČ – miska na sójovou omáþku, konviþka se sójovou omáþkou i servírovací talíĜ. Sushi zde dostanete servírované dohromady, hezky
naaranžované spoleþnČ s rĤžovým kupovaným zázvorem a wasabi. Rýže byla ponČkud
nevýrazná, Ĝasa nori lepkavá a hĤĜe rozkousatelná. Maguro nigiri mČlo opravdu velký
plátek tuĖáka, ovšem maso nemČlo ideální konzistenci. California maki je zabaleno
s avokádem, krabím krémem, okurkou a je obalené v sezamu. Krabí náplĖ opČt nebyla
v top kvalitČ. Celé California maki bylo prĤmČrné a nevýrazné. ÚhoĜ byl ale dobĜe tepelnČ upravený a omáþka velmi dobrá. Párování k sushi zde nedopadlo dobĜe, doporuþené Rulandské šedé od Františka Mádla k tomuto typu pokrmu není ideální a obsluha
pĜi práci s vínem tápe. Kvalita ryb je zde prĤmČrná.

Hanabi Sushi
House
Petrská 11, Praha 1
Tel.: +420 222 324 634
www.ihanabi.cz

HODNOCENÍ:
Chuť
Prezentace
Párování vína
Použité suroviny
Cena/kvalita

✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮
✮✮✮
✮✮✮

R

estauraci Hanabi najdete na Petrském námČstí. ProstĜení je jednoduché, jednorázové
dĜevČné hĤlky, papírový ubrousek, þerný keramický servis. Nechybí zde konviþka
se sójovou omáþkou, mistiþka a talíĜ. Sushi je servírováno v hezké prezentaci dohromady spolu s wasabi. Bohužel chuĢ a kvalita sushi je spíše zklamáním. Rýže se velmi
sypala, skoro nelepila a Ĝasa nori šla špatnČ rozkousat. ÚhoĜ byl dobĜe pĜipraven, jen omáþka
byla velmi sladká. California maki bylo pĜipraveno s avokádem, japonskou omeletou, krabím krémem, obalené v þerném a oranžovém kaviáru. Kvalita tuĖáka byla prĤmČrná. I v této
restauraci párují vína stylem „já nevím, ale vČtšina lidí si dává“. Vybrali jsme si tedy sami
jednoduché a pĜíjemnČ ovocné francouzské cuvée Sauvignon a Colombard, které bylo fajn.
Nabídka restaurace je ale solidní, vþetnČ saké, práce obsluhy s vínem je však tristní. Tato
sushi restaurace byla z celého výbČru nejslabší. Kvalita ryb zde byla prĤmČrná až podprĤmČrná, rýže nevýrazná a sypká, rĤžový zázvor oschlý a v chuti podivnČ agresivní.

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA
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Mash Hana
Badeniho 391/3, Praha 6 – Hradþany
Tel.: +420 224 324 034
www.mashhana.cz

HODNOCENÍ:
Chuť
Prezentace
Párování vína
Použité suroviny
Cena/kvalita

✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮

H

radþanská restaurace Mash Hana kromČ tradiþního sushi má i další širokou nabídku aijských pokrmĤ. Na stole jsou založené plastové hĤlky, papírový ubrousek i sójová omáþka. Sushi bylo servírováno dohromady, spoleþnČ s wasabi
a rĤžovým a bílým zázvorem. Rýže byla velmi dobĜe dochucená a správnČ lepkavá,
rozdílná od všech, co jsme ochutnali. ěasa nori byla velmi jemná. Maguro nigiri jsme
vyzkoušeli dva druhy, každý byl z jiné þásti tuĖáka. SvČtlejší þást byla bĜišní. Kvalita
ryby byla výborná. ÚhoĜ byl velmi jemný a skvČle tepelnČ upraven, omáþka vynikající.
California maki spolu s avokádem, japonskou omeletou, krabím masem, obalené v tobiko kaviáru, bylo málo utažené. I pĜes dobrou nabídku saké a jiných vín nám k párování
bylo nabídnuto podprĤmČrné 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 skvČle dochucená, škoda jen špatné práce s vínem.

VERDIKT MONSIEURA DUCHEMINA
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publikace

LABUŽNÍKEM
NA PLNÝ ÚVAZEK
Petra Macková Hrochová, Miroslav Macek

P

PROČ PLÁČEME
PŘI KRÁJENÍ CIBULE
Andy Brunning

P

okud se posadíme k pČknČ prostĜenému stolu, tak nás
podle nátury napadají rĤzné vČci: obvykle ty pĜíjemné,
spojené s vĤní a chutí hezky upraveného jídla, oþekávaný pocit nasycení apod. Andyho Brunninga, mladého sympatického uþitele chemie (dnes na univerzitČ v Cambridge),
napadají jiné vČci – na svČt gastronomie dívá zcela jinýma
oþima. Když si položí otázku, jak pomocí smyslĤ vnímáme
rĤzné vlastnosti potravin, pak vždy hledá odpovČdi v zajímavém, pro mnohé skrytém svČtČ chemických a fyzikálních
procesĤ. Již v roce 2013 spustil Andy Brunning jako 25letý
zaþínající uþitel své webové stránky Compoud Interest, kde
pomocí „infogra¿ky“ popisuje, jak chemikálie v potravinách
ovlivĖují a vytváĜejí jejich vlastnosti – vĤnČ, chutČ i barvy.
Dnes tyto stránky pĜipravuje s Americkou chemickou spoleþností a jsou pravidelným zdrojem informací v takových médiích, jako jsou Washingtom Post, Time þi Forbes.
Otázky, které si Andy Brunning klade, jsou zcela obyþejné, ale my na nČ obvykle odpovČdi nehledáme: pokládáme
za samozĜejmé, že pláþeme pĜi krájení cibule, že opeþená
slanina tak nádhernČ voní, že ryba je cítit rybinou, že mĤže
být nČkdo alergický na oĜechy, že je káva hoĜká atd. Je tu
však daleko více otázek, které si tak þasto neklademe, ale
jsou snad ještČ zajímavČjší: tak se mĤžeme napĜíklad ptát,
jak se podílejí bublinky na chuti šampaĖského vína, proþ
šlehaþka po vyšlehání tuhne, proþ máta zanechává v ústech
chladivý pocit…
To je jen pár otázek z 57, kterým se Andy Brunning v publikaci, kterou nám nabízí nakladatelství Grada (www.grada.cz),
vČnuje. Pro ty, kteĜí nejsou v chemii pĜíliš kovaní, nabízí autor
struþný úvod do organické chemie, a to zpĤsobem, který nejen
srozumitelnČ (k tomu slouží právČ ony „infogra¿ky“ a ilustrace), ale i zábavnČ vše potĜebné objasní. A vČĜte, že odpovČdi
jsou mimoĜádnČ zajímavé, þasto pĜekvapivé, a všechny ukazují, jak úzce souvisí vČda s bČžnými vČcmi, které den co den
používáme, a s jevy, které vídáme kolem sebe, aniž bychom
jim vČnovali nČjakou pozornost. Možná, že se po pĜeþtení této
knihy podíváme i na obyþejnou cibuli trochu jinak: vždyĢ ona
se jen chrání pĜed potenciálním nepĜítelem. A že používá nČco
jako „slzný plyn“, se nemĤžeme divit.
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ožitkáĜství v našem životČ nemusí hrát žádnou stČžejní roli, ale pĜiznejme si: kdo se obþas nestane
labužníkem. Koho by nepotČšil zážitek z nádhernČ
prostĜeného stolu, vzrušujícího prostĜedí, milé spoleþnosti a gastronomického výletu za hranice snĤ. To jsou velké zážitky, ale možná ještČ dĤležitČjší jsou ty každodenní,
zdánlivČ obyþejné, a pĜesto je z mnoha dĤvodĤ lze nazvat
labužnické. Jsou to naše vnitĜní zážitky, protože víme, že
prvním a hlavním úkolem dobrého jídla, pití a spoleþnosti
je vnášet do života požitek, radost a spokojenost.
Možná i proto uvádČjí autoĜi hned v úvodu slova slavného francouzského prozaika a lékaĜe Rabelaise z jeho
epopeje Gargatua a Pantagruel, že „staví-li moudrý þlovČk
dĤm, zaþne kuchyní“.
Kniha, možná pouþení, možná kuchaĜka, kterou vydalo
NAKLADATELSTVÍ XYZ ve spoleþnosti Albatros Media a. s. (www.albatrosmedia.cz), je zábavným a živým
povídáním o tom, že každý dobrý jedlík není labužníkem,
že stát se labužníkem také nČco 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 výbČr prostĜedí, obleþení, hovoru u stolu
atd. se dopracujeme až k úloze labužníka ve vlastní kuchyni, kde platí nejdĤležitČjší zásada: nikdy tam neprodlévejte z jakéhokoliv donucení! Tam se také dozvíte, jak
dĤležité je pro labužníka kuchaĜské nádobí a náþiní, nákup
surovin od masa, ryb a všelijakých potvor moĜských, pĜes
sýry, máslo a peþivo až po výbČr vína.
Tyto kapitoly jsou zároveĖ zajímavým pohledem do historie gastronomie, protože co stránka, to slova zkušeností
lidí, které lze v urþitém slova smyslu nazvat „labužníky“
života. Další þást knihy potČší zejména ty, kteĜí si napsané
názory rádi ovČĜí ve formČ receptĤ – k ovČĜení jich tu je
pĜes stovku.
Nemenším zážitkem je i kapitola o vínČ. Tady však
vzhledem závažnosti tématu je vše bráno s humorným nadhledem, tak aby „labužník“, který se tyto Ĝádky pĜeþte, nebyl u vína považován za… Na závČr „osvČží“ sklenka vína
v Kapitole pro milovnice a milovníky rakouských vín, což
je autorþino vyznání vínĤm našich jižních sousedĤ.

Diář

✔ 11. 4.
Praha – Degustaþní veþeĜe v restauraci Rest – Velikonoþní tramínová veþeĜe s víny od Eleny Walch pod taktovkou dovozní spoleþnost Chovan.
www.chovan.cz
✔ 11.–12. 4.
Praha – TAG Heuer World Wine Show 2019 – Jubilejní, 10. roþník degustaþní výstavy exkluzivních svČtových vín od nejlepších vinaĜĤ z celého
svČta. www.nalada.cz
✔ 12.–13. 4.
LitomČĜice – 17. VinaĜské LitomČĜice – Výstava þeských a moravských vín
s mezinárodní úþastí, 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 otevĜené sklepy – V Moravské Nové Vsi bude
otevĜeno na 25–30 sklepĤ, akce probíhá od 10.00 hod. www.vinarimnves.cz
MutČnice – Den otevĜených sklepĤ MutČnice – MutČniþtí vinaĜi zvou na jubilejní, 11. roþník Dne otevĜených sklepĤ v mutČnických búdách. Akce zaþíná v 10.00 hod. www.vinozmutenic.cz
✔ 20. 4.
Hnanice – Den Znovín walkingu – Sobotu 20. dubna mĤžete prožít na turistických trasách s holemi pĜi Znovín walkingu v pĜírodČ s vínem. Akce
probíhá mezi 9.00 a 11.00 hod. www.znovin.cz
Kobylí – Po Kobyliských uliþkách za vínem – VinaĜi z Kobylí pro vás
pĜipravili další roþník otevĜených sklepĤ, start akce je v 10.00 hod.
www.vinarizkobyli.cz
✔ 21. 4.
ýejkovice – Velikonoþní otevĜené sklepy vinaĜĤ z ýejkovic – Na velikonoþní nedČli budou otevĜeny þejkovické sklepy od 10.00 hod.
www.vinarizcejkovic.cz
Ostrava – Cuvée Ostrava – XVII. roþník mezinárodní soutČže kupáží, asambláží a známkových vín. Doprovodný program pro veĜejnost
od 17.00 hod. www.cuvee.cz
✔ 23.–27. 4.
Francie – Val de Loire Millésime 2019 – Stovky špiþkových vín z regionu
Loire budou letos návštČvníkĤm pĜedstaveny v mČsteþku Nantes.
www.vinsvaldeloire.fr
✔ 25.–26. 4.
Most – Dny vína Benedikt Most – 9. roþník degustaþní výstavy „Dny vína“
v MostČ probČhne od 15.00 do 20.30 hod. www.belamost.cz
✔ 26. 4.
Praha – Galajaro Foltýn Wine 2019 – Galadegustace dovozní spoleþnosti
Foltýn Wine se uskuteþní v prostorách restaurace Žofín Garden na Slovanském ostrovČ od 15 do 21 hod. www.foltynwine.cz
✔ 26.–27. 4.
PlzeĖ – PlzeĖský festival vína – Jarní termín nejvČtší vinaĜské akce v PlzeĖském kraji! Dvacítka vinaĜství z Moravy a ýeska, zajímavý doprovodný
program. Vstupenky na místČ. www.plzenskyfestivalvina.cz
✔ 27. 4.
Lány – (Ne)vinné Lány – 4. roþník festivalu vína (Ne)vinné Lány se uskuteþní v sobotu 27. dubna od 11.00 do 19.00 hod. Tématem roþníku 2019
budou rĤžová vína. www.nevinnelany.cz
Lednice – Slavnostní otevĜení vinaĜského centra Annovino – Více na
www.dum-vina.cz
MČlník – Vinná noc – 9. roþník degustace pod širým nebem. Více informací
na www.melnickykost.cz
Rakvice – Den otevĜených sklepĤ v Rakvicích – Již 13. roþník akce probČhne v malebném prostĜedí Rakvických sklepĤ v sobotu od 11.00 do 19.00 hod.
www.vinari-rakvice.cz
Strážnice – Jaro s vinaĜi Strážnicka – 13 profesionálních vinaĜství reprezentuje ucelenou nabídku vín strážnického regionu. www.vinari-straznicka.cz
Velké NČmþice – OtevĜené sklepy Velké NČmþice – VinaĜi z obce Velké
NČmþice zvou na Noc otevĜených sklepĤ v místních sklepních uliþkách.
www.nocsklepu.cz
✔ 27.–28. 4.
Moravská Nová Ves – Festival otevĜených sklepĤ – 30 vinaĜĤ otevĜe
své sklepy na 2 dny v Podluží za doprovodu bohatého programu.
www.otevrenesklepy.cz
✔ 1. 5.
Praha – Svátek rĤžových vín – Na Svatováclavské vinici na Pražském hradČ bude k ochutnání na sto moravských a þeských rĤžových vín a klaretĤ.
www.wineofczechrepublic.cz
✔ 4. 5.
Hnanice – Den otevĜených sklepĤ Hnanice 2019 – OtevĜeno bude více
než 20 sklepĤ, vstupné formou nákupu degustaþní sklenice u vstupu.
www.obechnanice.cz
Velké Pavlovice – Májové otevĜené sklepy – Tradiþní a oblíbená jarní vinaĜská akce zaþne v 11.00 hod. www.vinozvelkychpavlovic.cz
✔ 8. 5.
Znojmo – Festival vína VOC Znojmo – Ochutnávka novČ zatĜídČných vín
VOC Znojmo roþníku 2018 i starších, programem provází Ivo DvoĜák.
www.vocznojmo.cz

OBĚD V PAŘÍŽI
Elizabeth Bard

E

lizabeth Bardová je úspČšná americká novináĜka, píšící o umČní (dČjiny umČní také vystudovala), o cestování a digitální kultuĜe pro
takové þasopisy, jako jsou New York Times nebo International Herald Tribune. NeménČ úspČšná je i jako
spisovatelka: na naše knižní pulty se nyní dostala
díky poþinu nakladatelství Motto ve spoleþnosti Albatros Media a. s. (www.albatrosmedia.cz), její kniha
ObČd v PaĜíži. Je to tak trochu „þervená knihovna“
notnČ okoĜenČná recepty na vybrané francouzské lahĤdky. Elizabeth Bardová velmi otevĜenČ popisuje
setkání s šarmantním Francouzem Gwendalem, který
se po þase stane jejím mužem, aby v laskavČ ukázaném stĜetu dvou odlišných kultur prožili „nový“ život
v nejromantiþtČjším mČstČ na svČtČ. A romantika se
udává jak v malém studentském bytČ v okrajovém
paĜížském obvodu, tak ve vyhlášených rezidenþních
þtvrtích. Kniha o 22 kapitolách je deníkem, zpovČdí,
zajímavým vhledem do výuky francouzštiny i laskavým prĤvodcem po úžasných kavárniþkách, hospĤdkách a vinárniþkách, které tak pĤvabnými barvami
dokreslují pĜitažlivost PaĜíže.
Každá z tČchto kapitol je vždy doplnČna recepty:
tČmi nejjednoduššími, které se daĜí vytvoĜit jen ve studentském pokoji, až po ty nejnároþnČjší, které autorka
nabízí pozdČji, kdy lépe poznala kouzla francouzské
gastronomie. Proto mĤžeme „ochutnat“ z kapitoly
Recepty ke svádČní tĜeba studentský piškotový dort,
podobnČ jednoduché jsou tĜeba Recepty inspirované bistrem þi Recepty pro jarní dýchánky. „Velké“
a ovČĜené recepty pak nabízejí kapitoly Jak se dobývá
svČt, Dámy, které obČdvají a Navždy ve Francii. Pokud chcete, tak mĤžete knihu ObČd v PaĜíži þíst jako
milostný román, jakmile vás jako sladkobolný pĜíbČh
kniha unaví, mĤžete ji vzít jako kuchaĜku a pĜipravit si
tĜeba nČco pikantnČjšího.
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Nevíte,
kde koupíte
Na těchto místech
časopis 100% najdete!
e!
Praha
VINOTÉKA

ZILVAJ VRÍN
xPRODE 7$&(
x'(*86

www.bankavin.cz

Palackého 8
110 00 Praha 1
zilvar@zilvar.com
+420 724 889 196
www.zilvar.com

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

www.sommeliers.cz

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

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

PRODEJNA
ČASOPISŮ
Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

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

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

www.neoluxor.cz

www.vinvin.cz

Moravská
chuħ
v centru
Prahy

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

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

Prožijte intenzivní
zážitek netradiního
vaíení a párování vín!
www.kucharska.party
257 533 733

Czech business club 44x47.indd 1

Chybí Vám některé vydání
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Čechy

Morava
VINAěSTVÍ
JIěÍ KOPEýEK

WINE BAR,

KDE SE I NAJÍTE V CENTRU BRNA

STŘEDNÍ VINAŘSKÁ
ŠKOLA VALTICE
Valtice, Náměstí Svobody 16
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

Retro Consistorium
28.11.2014
20:06:40 VIZ.indd 1

Nová adresa

K Vápence1811/2a
Mikulov

E-shop na www.vinarstvivolarik.cz

www.bankavin.cz

Vinařství Kopeček - Vinnum Bonum.indd 1

Škola, která žije vínem

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

www.svisv.cz

29.11.2017 20:26:00

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

Slovensko

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

www.press.sk
i

listujte s nám

NA TOMTO
MÍSTĚ MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
Volejte
244 460 104
WWW.W-D.CZ

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

PĚT NEJ...

Pivo s vůní Sauvignonu

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

eská republika patĜí tradiþnČ mezi nejvČtší svČtové producenty
chmele, se svými necelými 5 000 tunami sušené hlávky (údaj pro
rok 2018) je po USA a NČmecku (obČ zemČ se podílejí na celkové produkci 75 %) uvádČna na tĜetí pĜíþce pĜed ýínou a Polskem. Chmel je jednou ze tĜí základních surovin pro výrobu
piva a dává mu hoĜkou chuĢ a pĜispívá ke
tvorbČ jeho aroma. Vedle hoĜkých odrĤd
a tzv. vysokoobsažných chmelĤ jsou stále
žádanČjší aromatické odrĤdy. Takovou je
napĜíklad þeská chlouba – žatecký poloraný þerveĖák. Z historického hlediska nedávno byla povolena i odrĤda novozélandského chmele Nelson Sauvin, která si
získala oblibu pro svĤj velmi speci¿cký
aromatický pro¿l, až pĜekvapivČ blízký
vyhlášené odrĤdČ Sauvignon Blanc.

1. Itálie – 42,508
2. Francie – 36,700
3. ŠpanČlsko – 32,100
4. USA – 23,300
5. Austrálie – 13,700

Fiat na víně

F

abbrica Italiana Automobili Torino
(Fiat) vznikla v roce 1899 uvedením
24 kusĤ modelu 3½ HP. BČhem více
než sto let se toho ve Fiatu odehrálo hodnČ,
vznikl i legendární model 500, který je dnes
souþástí projektu Fiat Heritage. Projekt vypráví pĜíbČhy o jednotlivých typech, o historii
automobilky a klíþových osobnostech ¿rmy.
Jednou z nich byl i Sergio Marchione, „pan
Fiat þ. 1“, a generální Ĝeditel Fiat Chrysler
Automobiles, který zemĜel v srpnu minulého
roku. Byl nejen obrovský automobilový nadšenec, ale podobnČ pĜistupoval i k vínu Brunello. PĜipomínkou jeho vztahu k tČmto dvČma rĤzným svČtĤm je nový model Fiatu 500
„Collezione Bicolore Brunello“, jehož barva
pĜipomíná barvy toskánského podzimu a jeho
velkého vína Brunello di Montalcino.
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ROTGIPFLER
Stará moštová odrĤda, spontánní kĜíženec odrĤd Tramín
a Veltlínské þervené, poprvé písemnČ zmínČna roku
1850 ve Štýrsku. U nás nazývána ýervenošpiþák podle
barvy vrcholkĤ letorostĤ.

Šampaňské v porcelánu

K

rátké vlnové délky ultra¿alového svČtla mohou do urþité míry uvolnit nČkteré, pĜedevším sirné slouþeniny ve vínČ a vyvolat to,
co Francouzi nazývají „goût de lumiere“ – chuĢ svČtla. Proto se láhve archivují ve tmČ sklepĤ, používají
se barevná skla: zelené sklo podle odstínu od¿ltruje
50 až 90 % škodlivého záĜení, hnČdé dokonce 99 %.
ŠampaĖský dĤm Eduard Brun se sídlem v Grand Cru
obci Aÿ vydal k 250. výroþí založení limitovanou edici
porcelánových láhví, které problém „goût de lumiere“
odstraĖují stoprocentnČ. Výrobce sice tvrdí, že se jedná
o první láhev tohoto druhu v Champagni, ale podobných pokusĤ bylo zaznamenáno již více, jmenujme
alespoĖ Champagne Cattier v roce 2013. Na 500 láhvích nazvaných Cuvée Sensorium velikosti Metuzalem
(8 x 0,75 cl) se podílí nČmecká porcelánka Reichenbach
a vzhled je dílem amerického umČlce Jamese Rizziho.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

Studený a mokrý duben, plní sklepy,
sudy vínem.
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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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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.

PŘEDPLAŤTE SI ELEKTRONICKY www.w-d.cz l www.alza.cz/media/casopisy
P

R

pĜipravujeme

Z příštího čísla
Ryzlink vlašský a Rulandské modré
I v pĜíštím þísle vám pĜineseme þlánek o typických odrĤdách
ýeské republiky. Již tradiþnČ to bude dvojice bílé a modré odrĤdy, tentokrát Ryzlink vlašský a Rulandské modré. V našich
podmínkách témČĜ královské kultivary, u kterých se podíváme
na historii, pČstování a rozšíĜení na našich vinicích. ZamČĜíme
se na vína vyrábČná z tČchto odrĤd, na jejich senzorické vlastnosti a vČnovat se budeme i klasickým gastronomickým kombinacím, vþetnČ konkrétního doporuþeného snoubení. Z PrĤvodce nejlepšími víny ýeské republiky vám pak pĜedstavíme
skvČle hodnocená vína.

Wine Prague 2019 speciál

9

Veletrh Wine Prague 2019 probČhne v období 28. až 30. kvČtna
na výstavišti PVA EXPO v pražských LetĖanech. V kvČtnovém
þísle pĜineseme speciál vČnovaný vinaĜĤm, vinaĜským spolkĤm
a sdružením, obchodníkĤm a dovozcĤm, kteĜí budou na veletrhu
Wine Prague prezentovat svá vína, ale také doprovodnému programu, tak aby si návštČvníci mohli svou úþast dobĜe pĜipravit.
PĜineseme i celou Ĝadu tipĤ a doporuþení, jak z široké nabídky
veletrhu Wine Prague 2019 pro svou práci i poznání tuzemských
i svČtových vín vytČžit co nejvíce.

Vydává YACHT, s.r.o.
ADRESA REDAKCE

Nedvědovo nám. 14, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 460 104, +420 244 466 683, +420 244 466 684
fax: +420 241 430 036, e-mail: info@w-d.cz

VYDAVATEL
Daniel Guryča

ŠÉFREDAKTOR
Michal Šetka

INZERCE

Lucie Nováková

PRODUKCE
Václav Tichoň

REDAKCE

Jiří Trapek, Martin Procházka,
Ivo Dvořák

Bordeaux En Primeur 2018
Degustace En Primeur v Bordeaux patĜí každoroþnČ k nejoþekávanČjším událostem ve svČtČ obchodu s vínem. A jsou urþitČ nejprestižnČjší a nejokázalejší prezentací nových roþníkĤ na svČtČ.
Na poþátku dubna se do Bordeaux pravidelnČ sjíždČjí obchodníci
s vínem a žurnalisté z celého svČta, aby ochutnali mladá vína
z pĜedcházejícího roþníku. SamozĜejmČ budeme pĜi tom a pĜedevším tČm z vás, kteĜí do vín z Bordeaux pravidelnČ investují,
pĜineseme cenné informace o roþníku 2018 a také první názory
na ceny velkých vín z Bordeaux z tohoto roþníku.

STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Roman Novotný, Jakub Přibyl,
Jan Šmíd, Vít Hepnar

MARKETING
Jana Ježková

PŘEDPLATNÉ

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

ROZŠIŘUJÍ

Společnosti holdingu PNS, Press Media a

Pro všechny své členy

PŘEDPLATNÉ NA SLOVENSKU

Saké
Saké hraje dĤležitou roli v životČ JaponcĤ již bezmála 2 000 let.
Je spojené s historií, kulturou i spoleþností. Saké doprovází oslavy, spoleþenská setkání, ale je považováno i za medicínu. Prémiové „Ginjo“ saké, které se zaþalo produkovat zhruba pĜed þtyĜiceti lety, je dnes vnímáno i jako dĤležitá souþást gastronomie
a snoubí se s pokrmy nejen typické japonské, ale i mezinárodní
kuchynČ, nebo se dá využít i v populárním stylu Fusion vaĜení,
kdy se spojují rĤzné asijské prvky s tradiþními západními pokrmy. A právČ do tajĤ saké vás zasvČtíme v kvČtnovém þísle.

Magnet Press Slovakia, s.r.o.
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
Tel.: +421 267 201 931-33
e-mail: predplatne@press.sk, www.press.sk
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9
P. O. BOX 183, 830 00 BRATISLAVA
Infolinka: +421 800 188 826
Email: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk
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