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Dopis šéfredaktora

jaro plné vina ských akcí se nám rozb hlo 
naplno. Vy, kte í sledujete naše sociální sít , 
jste pravd podobn  zaznamenali, že duben 
byl pro m  osobn  velmi intenzivn  ve zna-
mení francouzských vín a prestižních vina -
ských oblastí. Do té ur it  nejznám jší a nej-
slavn jší se m žete díky tomu na stránkách 
kv tnového ísla WINE & Degustation vydat 
prakticky okamžit . eká Vás rozsáhlá repor-
táž z degustací En Primeur v Bordeaux, tedy 
lah dka pro každého milovníka velkých vín.

Následovalo objevování eky Rhôny, akce, 
p i níž b hem týdne procestujete a ochutnáte 
veškeré d ležité apelace údolí Rhôny, a ihned 
poté degustace vín a nových apelací v údolí 
eky Loiry. Na nesmírn  zajímavé reportáže 

z obou t chto cest a hodnocení vín se m že-
te t šit v n kterém z dalších ísel asopisu, 
nicmén  p edevším cesta na Loiru mne op t 
p im la zamyslet se nad nekone n  pestrým 
sv tem vína a nad tím, jak dobré je nemít 
p edsudky a ochutnávat a objevovat. Loira je 
oblast mnoha apelací, které stále ješt  nejsou 
zcela docen né, i proto zde najdete obrovské 
množství vín se skv lým pom rem kvality 
a ceny, a to jak mezi víny kategorie AOC, tak 
mezi jednoduchými víny IGP. A práv  tam 
jsem si vzpomn l na naše moravské vina e 
v souvislosti se sou asnou aktuální situací 
tvorby apelací na Morav . Na Loi e jsme m li 
možnost ochutnat velké množství vín v obou 
kategoriích, vína byla skv lá, s jasn  de  no-

vaným a poznatelným stylem a za odpoví-
dající, spíše výhodné ceny. A když jsme se 
následn  dostali do apelace Muscadet a byly 
nám p edstaveny oblasti, které aspirují na to 
stát se novými Cru, ochutnali jsme mnoho 
ro ník  špi kových vín, jejichž kvalita jasn  
p evyšovala vše ostatní, a vid li jsme dlou-
hodobý vývoj t chto apelací a cestu, která 
vede k vyššímu kvalitativnímu ozna ení. 
A m li jsme tu est stát se sou ástí té cesty, 
nebo  francouzští vina i si dob e uv domují, 
že cht jí-li prohlásit svá vína za cosi, co snese 
ozna ení výjime nosti – tedy Cru –, musí je 
p edložit k uznání té výjime nosti odbornému 
vina skému sv tu. Jinak by totiž byli k smí-
chu a d lali by si apelace sami pro sebe…

Objevování sv ta vín je krásná a vlastn  ne-
kone ná cesta. I Vy se na ni m žete v kv tnu 
vydat. eká nás veletrh Wine Prague, nejv tší 
vina ská akce roku. Do Let an mí í význam-
ná ást tuzemských vina , mnoho obchod-
ník  s víny, a samoz ejm  i zahrani ních vi-
na ských  rem, které budou hledat obchodní 
p íležitosti. Podrobné informace o veletrhu 
Wine Prague najdete na následujících strán-
kách. Všichni ti, kte í cht jí objevovat neko-
ne n  pestrý sv t vína, budou mít b hem t í 
dn  veletrhu Wine Prague obrovské množství 
p íležitostí. Nezapome te se na n  v as a dob-
e p ipravit.

T ším se na setkání s Vámi

Milí tená i,

Michal Šetka
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Luneau Michel et Fils, Muscadet 
de Sèvre et Maine AOC 1989

Vybrat jen jedno víno z obrovského 
množství špi kových vzork , které jsem 
m l možnost v dubnu ochutnat, bylo 
nesmírn  t žké. Mezi horkými adepty 
byla taková vína jako Château Latour 
v n kolika starších ro nících, fenome-
nální Château Léoville-Las Cases 1996, 
slavné Clos de la Coulée de Serrant 
2007, n kolik špi kových Châteauneuf-
-du-Pape a mohl bych pokra ovat. Ale 
vybral jsem si Muscadet, p esn  v duchu 

svého editorialu o kráse objevování…
O muscadetech se íká, že jsou to jedno-
duchá vína, která by se m la pít mladá, 
ideáln  k úst icím, korýš m i rybám. 
S druhou ástí souhlasím bez výhrad, 
o jednoduchosti a nutnosti je pít mladá 
se dá úsp šn  polemizovat. Vína z dob-
rých poloh vyrobená metodou sur lie 
umí krásn  zrát. D kazem je toto 30 let 
staré víno v dokonalé kondici a stále 
s velkým potenciálem se pozitivn  vy-
víjet. Ochutnal jsem ho p i ve e i po dni 
degustací apelací, které aspirují na to 
stát se novými Cru Muscadet.

Víno živé jiskrné zlaté barvy m lo 
vysokou viskozitu, nádhern  nazrálé 
minerální až slané aroma erstvé brioš-
ky, physalis, broskví a bílých kv t . 
Chu  byla plná, velmi minerální s až 
slaným nádechem a množstvím vyzrá-
lých ovocných tón . Dojem z tohoto 
mimo ádného vína p etrvával v ústech 
opravdu dlouho. Jasná ukázka velkého 
vína, které ustálo zkoušku asem a kte-
rému mimo ádná poloha vinic i um 
vina e daly do vínku zcela jedine ný 
charakter.
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Zdání klame

Vše za alo naprosto nevinným dota-
zem: „Vy b háte?“ Tuto otázku mi 
položila velmi p vabná dcera jed-

noho vina e, u n jž jsem byl na degustaci. 
Musím podotknout, že mne ta otázka tro-
chu pot šila, ale nerad se chlubím n ím, 
co mi nenáleží. Každý, kdo zná mojí t -
lesnou konstituci, mne m že jen t žko po-
dez ívat z n jakého vytrvalostního sportu. 
Prosím, když je t eba n jaká hrubá práce, 
t eba p est hovat klavír jedním lov kem 
nebo zbo it malý panelový d m, tak na to 
se asi moje muskulatura dá celkem dob e 
využít, ale b h, navíc vytrvalostní??? 

Našt stí tazatelka p isp chala s vysv t-
lením: „No, máte b žecké hodinky…“ 
Up ímn , chvilku jsem cht l p edstírat spor-
tovního ducha a doufat, že najdeme n jaký 
spole ný zájem, ale rad ji jsem kápl bož-
skou. Moje hodinky jsou totiž jen robustní, 
s odolností spl ující vojenské normy. Pouhá 
nutnost vzhledem ke dv ma zni eným ho-
dinkám za poslední rok díky p emis ování 
karton  s vínem a prezenta ní techniky. Jak 
vidíte, zdání klame – nosím sice b žecké 
hodinky, ale rozhodn  neb hám.

O tom, že zdání klame, jsem se pak p e-
sv d il i já na n kolika degustacích, které 

jsem v nedávné dob  navštívil. P íkladem 
m že být pom rn  zajímavá p ednáška 
s degustací nadstandardních bulharských 
vín a jejich snoubením s pokrmy. Akce 
byla pro profesionály a vedla ji jedna z nej-
lepších bulharských sommelierek. Musím 
ocenit její hlubokou znalost regionu i tech-
nologických postup  a oce uji pom rn  
velké množství nových informací o vínech, 
která u nás nejsou p íliš známá. Jak jsem 
p edeslal, celý seminá  byl ur en elemen-
tárn  pro odborníky, a tak jsem nep edpo-
kládal, že by n kdo mohl na konci vznést 
dotaz na bulharskou sommelierku: „Nevíte, 
pro  u nás v obchod  není k dostání Modrý 
Portugal 2019?“ Moc jsem se modlil, aby 
p ekladatelka tento „odborný“ dotaz nep e-
ložila, nebo alespo  zam nila ro ník 2019 
za 2018. Bohužel p eklad prob hl naprosto 
exaktn  a myslím, že sommelierka se do-
dnes diví, jací odborníci u nás jsou… Aneb 
zdání klame – na této akci m li být profesio-
nálové, ale zjevn  nebyli. 

Další zážitek mám z degustace rakous-
kých vín. Po ádající spole nost p ipravila 
vynikající pr ez nap í  regiony i odr da-
mi a na jednom míst  bylo možné ochut-
nat p es sto dvacet vzork  vína. Pro so-
mmeliera vynikající možnost degustovat 
a seznámit se s širokou škálou rakouské 
produkce a pro milovníka vín mimo ád-
ná p íležitost, která se jen tak nenaskytne. 
Myslím, že všichni bez rozdílu mohli být 
spokojeni a vd ni za tento degusta ní po-
in. Ovšem zdání klame. Byl jsem sv d-

kem toho, jak se elegantn  od ná dáma, 
na první pohled inteligentní a p íjemná 
bytost, bavila se svojí kolegyní vulgární 
mluvou, za kterou by se nemusel styd t 
ani štamgast Jedové chýše, tedy doup -
te pražské galerky na po átku 20. století. 
P í inou t chto hrubých výraz  byl dobrý 

úmysl organizátor  p edstavit co nejvíce 
vín, což onu dámu evidentn  rozrušilo. 

Bohužel vý et p íklad , kdy zdání klame, 
rozší il i pán, kterého asto potkávám na de-
gustacích a který se sebev dom  prezentu-
je jako certi  kovaný degustátor. Pokud se 
n kdo chce pyšnit tím, že má osv d ení 
na degustování, nem lo by z n j vypad-
nout „moudro“ typu: „Tímhle šroubovacím 
uzáv rem nikoho neuctíte, já totiž piju jen 
vína se špuntem, ty jsou totiž nejlepší.“ Pa-
radoxem bylo, že tato v ta byla pronesena 
nad vínem se sklen ným uzáv rem Vinolok 
a u vina e, který pat í mezi špi ky v oblasti 
Burgenland. Zdání klame hned dvakrát – 
i víno s Vinolokem m že být mimo ádné 
a potvrzení o degusta ních zkouškách ne-
znamená, že tomuto oboru lov k rozumí. 

P.S. Zdání klame – to by mohl být podtitul 
i k videu, které jsem nedávno zaznamenal 
na internetu. Dramaturg cht l z ejm  co 
nejvyšší sledovanost, a proto zvolil mír-
n  bulvární titulek videop ísp vku „Víno 
z Moravy budí ve sv t  rozpa ité reakce“. 
P iznám se, že nejv tší rozpaky budilo to, 
kdo hodnotil naše vína. John z Austrálie 
p sobil jako pod vlivem LSD, Anthony 
z Francie se na láhev vína z eské repub-
liky tvá il jak na odpudivý hmyz, Jeanne-
tte z Filipín tvrdila, že sice má ráda víno, 
ale p edevším z Austrálie a Nového Zé-
landu – ta jsou totiž, podle ní, ta nelepší 
na sv t , Natali z Cookových ostrov , kde 
ješt  v devatenáctém století byl kanibalis-
mus, totáln  odsoudila naše vína, protože 
u nás je sníh… To, že n kdo dosáhl v ku 
ke konzumaci alkoholických nápoj  a že 
má v ruce sklenku s vínem, ho nep edur-
uje k relevantním výrok m zastupujícím 

sv tový názor, stejn  tak jako mne mé ho-
dinky nep edur ují k b hání… 

Château Vannières, 
Bandol Rouge 1998

Ob as máte p íležitost potkat se s vina-
em a ochutnat jeho víno, cítít to sou-

zn ní, že vám i jemu se lehce rozší í 
ch ípí a spokojen  se oba usm jete nad 
kvalitou vína a oba slastn  mlaskne-

te. Degustace nikdy nepot ebuje slova, 
jen empatii. Toto se mi stalo p i setká-
ní s Ericem Boisseauxem a jeho báje -
ným Bandolem 1998 (95% Mourvèdre, 
5% Grenache).

Tmav  granátová barva, cihlové odles-
ky, vynikající viskozita. V n  je nobles-

n  nazrálá a svými tóny p ipomínala 
vyzrálé Bordeaux – zralé lesní ovoce, 
zelená paprika, mineralita, ušlechtilé 
d evo a pep . Chu  byla hedvábná, s de-
likátní tóninou erného rybízu, ostružin, 
 ligránskou kyselinou a jemnou tanino-

vou strukturou. Elegantní víno s dlou-
hým, aristokratickým záv rem. 

Ivo Dvořák
Viceprezident 

Asociace sommelierů ČR

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

z domova
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Autorem nejlepšího letošního 
cuvée z moravských bílých 
vín je tým Consorcium slože-

ný z vina  z Bzence, Mikulova a Pra-
hy. Vít zný blend vznikl z Veltlínské-
ho zeleného, Sauvignonu, Chardonnay 
a Ryzlinku vlašského. Vina i ze Zá-
meckého vina ství Bzenec, Mikro-
svína Mikulov a pražského Davinusu 
je nablendovali v pom ru 65 %, 15 %, 
15 % a 5 %. Mistrovství R v blendo-
vání vína Winemeritage se uskute -
nilo 28. b ezna ve Hv zdárn  a pla-
netáriu Brno. Akci uspo ádala MKM 
Jazyková škola a P ekladatelská agen-
tura ve spolupráci s Hv zdárnou a pla-
netáriem Brno. Hlavními partnery byli 
SZIF, MAKRO, Mendelova univerzi-
ta, Krondorf, BS vina ské pot eby 
a D evotéka. Vína, ze kterých vít zné 
cuvée vzniklo, dodalo Vina ství Ba-
láž, Vinselekt Michlovský, Malý vina  
a Sommelier Club MAKRO.

V porot  druhého ro níku Mistrovství 
R v blendování vína Winemeritage 

zasedli p ední odborníci z oboru – 
Frank Smulders, MW, Mike Mazey, 
Miloš Michlovský, Michal Šetka, Ka-
mil Prokeš, Jaroslav Sedlá ek a Josef 
Valihrach ml. Ti také rozhodli o vít -
zi, který získal spolu s titulem i pou-
kaz na 250 láhví svého cuvée. Slav-
nostní p edání se uskute ní v lét . 

Vít zem sout že „Secret blend“ se 
stal Jan Ustohal, který uhodl p esný 
pom r t í vín v cuvée namíchaném 
leny poroty. Zájemci se zú astnili 

krátkého workshopu WSET pod ve-
dením Master of Wine Franka Smul-
derse. Ú astníky sout že i hosty na-
dchla možnost ochutnávky potravin 
z Jihomoravského kraje ocen ných 
zna kou Regionální potravina. 

Mistrovství České republiky 
v blendování vína – Winemeritage 2019

www.gourmetservices.cz

Antoine Jobard

Domaine 
de la Folie

Výhradní zastoupení pro ČR

Z e  s k l e p a  v i n a ř e ,  d o  s k l e p a  z á k a z n í k a 

Gourmet services 190x125.indd   1 11.1.2018   15:58:28

Inzerce
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Lahodné víno a jeho vývoj

Pi pohledu na sv t vína to vypadá, že ty 
hlavní v ci jsou ustáleny již po staletí 
a nic se vlastn  nem ní. as od asu se 

sice objeví n jaký ten výst elek, který roz e í 
vody, ale pak zase v tichosti zmizí. Ve skute -
nosti v tomto sv t  probíhají neustále n jaké 
zm ny a lov k pracující v oboru musí být po-
ád ve st ehu.

A co teprve sv t názvosloví? To je úplná, 
zkostnat lá nuda. Žádné nové ovoce nevzniká 
a poté, co jsme se v devadesátkách všichni p e-
jedli v Itálii melounu zdarma, tak už poznáme 
všechno naprosto bezpe n , v etn  t ch roz-
manitých tropických plod . Víme, jak ve vín  
hledat mokré psy, minerály všeho druhu a tak 
podobn . Zde už lov ka nem že nic p ekva-
pit… Ale ejhle. I zde je vše jinak. A zejména 
v eštin  je názvosloví ve velmi dynamickém 
vývoji a lov k se hodn  nad e, aby se udržel 
v obraze a z stal in. I když vlastn  asi ani jedno 
z použitých p irovnání se již nepoužívá…

Ale zp t k názvosloví vína. Vezm me si nap í-
klad ozna ení kvality vína. Dokážu si p edsta-
vit, že sd lení pro okolí, že dané víno se na-
chází v kategorii toho nejlepšího, se za první 
republiky eklo: „Jedná se o velmi lahodné 
víno.“ Možná pokud lov k používal trochu 

vzletn jší výrazy a cht l tomuto oznámení 
vtisknout trochu patosu, použil t eba i slovo 
skvostné. No, a já žiji v p edstav , že toto se 
používalo po desetiletí. V této perspektiv  je 
poslední t icetiletka plná jazykových turbulen-
cí. Pamatuji její úvod. Dobu, kdy pokud cht l 
lov k ozna it lahodné víno tak, aby všich-

ni pochopili jeho kvalitu, musel být doty ný 
hodn  edukován ve fyzice. Protože to nejlepší 
byla „SÍLA“. Dote  netuším, jakým vzorcem 
se tato síla dala vypo ítat nebo zdali t eba se 
skv lým vín m ud lovala ur itá hodnota 
v newtonech. Jenže po pár letech Vám již byla 
p i pochvale vína teoretická fyzika k ni emu. 
Síla sice byla nadále temná i sv tlá, ale to nej-
lepší již byla „BOMBA“ nebo to bylo „BOM-
BOVÉ“. Myslím, že takové bombové víno by 
v sou asnosti asi budilo dost pozornosti celého 
okolí a spíše než obdiv díky kvalit  by vzbu-
zovalo emoci strachu z atentátu. Díky bohu, 
že toto pyrotechnické období taktéž pominulo 
a my už jsme nadále nemuseli ešit, zda ezat 
ervenou, nebo modrou kapsli…

P išlo totiž období nové. Období botanické. 
Starší doba botanická byla prezentována slo-
vem „PECKA“. To nejlepší víno bylo tehdy asi 
pecka avokádová, a pokud jste si nebyli jisti, 
zdali je víno úplným skvostem, tak asi zapad-
lo do množiny pecek t eš ových. Ale ani zde 
se vývoj názvosloví nezastavil. Mladší doba 
botanická totiž p inesla slovo „ŠIŠKA“. Ano, 
šiška. Toto názvosloví patrn  p inesl národ 
milovník  pinot . Jelikož pinoty dostaly své 
jméno dle borové šišky. Toto ozna ení však 
m lo krátké trvání a já se ani nedivím. P eci 
jen existují místa, kde slovo šiška ozna uje v c 
úpln  jinou a ta s kvalitou nemá v bec nic spo-
le ného…

Poté, kdy se žádné ze zmín ných názvosloví 
dlouho neudrželo, p išlo období nejistoty, je-
hož produktem bylo to, že skvostná a lahodná 
vína byla ozna ována nekonkrétn  jako „NEJ-
VÍC“. A co nebylo nejvíc, tak to bylo rovnou 
odsouzeno do výlevek. Jenže jako v tšina 

hodnotových výraz  i toto ozna ení nejvíc do-
platilo na devalvaci vlastní hodnoty. Ta nastala 
v moment , kdy množina nejvíc vín byla již 
tak rozsáhlá, že za ala pohlcovat i vína katego-
rie nejmí , a došlo tak ke konci, který málem 
narušil i rovnováhu temné a sv tlé síly. Tedy té 
síly, která celý vývoj v názvosloví odstartovala.
Ano, toto vše je již dávno za námi a nyní 
i mimo. A pokud omylem jedno z t chto ozna-
ení použijete ve skupin  lidí nebo nedej bože 

na degustaci, budete vystaveni otázkám typu: 
„Co to jako má za význam?“ A když násled-
n  tyto archaizmy vysv tlíte, p ijdou otázky: 
„A v d tství jste choval stegosaura?“

Dynamika doby totiž vše posouvala i nadále 
a p inesla nám dobu lingvistickou. To proto, 
abychom se p iblížili sv tu. A my jsme za-
ali používat slovo „TOP“. Jeden top st ídal 

druhý, a když už se zdálo, že top má takový 
rozsah, že to bude spíše bottom, tak se za top 
dalo íslo a hned to bylo top 5 a ostrost topu 
z stala zachována. I tato verzatilnost topu jej 
p edur ila stát se nav ky top výrazem pro top 
vína, tedy pro ta skvostná a lahodná. Jenže to 
by to nesm l rozvrátit jeden lov k se zálibou 
v architektu e. Na scénu se dostala doba ar-
chitektonická a s ní ozna ení „STROP“ nebo 
„VE STROPU“. Popravd  p edstavu o vín  
ve stropu mám jasn  spjatu s mládím, kdy otci 
vyst elila zátka z „šampá a“ a zni ila babi -
in polystyrenový podhled. A tehdy si nikdo 

nemyslel, že je to to nejlepší, co se mohlo 
stát. Ale doba se m ní a aktuáln  je vše, co je 
skvostné, strop, a co strop není, je asi podlaha. 
Našt stí strop Sixtinské kaple je zatím víny ne-
dot en, takže n jakou dobu si strop, jako ozna-
ení skv lé kvality, užijeme. Než jej v této tur-

bulentní dob  vym ní za ozna ení nové. T eba 
„P DI KA“, která je zcela ur it  nad stropem 
a každý by ji cht l vid t…

P.S. Je hezké, že tato lidová slovesnost existuje, 
ale asi jen u nás. Protože když jsem p ed zahra-
ni ními kolegy pronesl o vín : „This is a total 
ceiling,“ tak v bec netušili, o co jde…

Nico Lazaridi, Perpetuus, 2011, 
Agora, ecko

Víno, které u arovalo každému, kdo jej 
m l možnost naslepo ochutnat. Tento 
ecký „Supertoskánec“ je složen z Ca-

bernetu Sauvignon a Sangiovese a zrál 
rok a p l na sudech barrique. A myslím, 
že rozhodn  by to ozna ení „Superto-
skánec“ uneslo díky své kvalit  i bez 
uvozovek. Jen by to pak zem pisn  ne-

sed lo. Víno je totiž ze severovýchodu 
ecka z oblasti Agora. 

Každopádn  však ve svém mladém 
v ku osmi let nabídlo nádherné, isté, 
mohutné aroma, kde zralé ervené pec-
kové ovoce dopl ovaly, zatím nesm -
le, tóny tabáku a ušlechtilého d eva. 
V chuti bylo víno nádhern  sametové 
a uhlazené, stále ješt  s velmi výraz-
ným projevem, ukazujícím ješt  na po-

tenciál mnohaletého zrání. Vše dopl-
ovaly p íjemná mineralita a zemitost, 

které vtiskly vínu aristokratický a sv ží 
starosv tský charakter. Nebylo divu, že 
si jej spousta lidí ve srovnávací degus-
taci spletla práv  s italským prot jškem. 
Pro m  to bylo potvrzení toho, že velká 
vína ned lá jméno nebo p vod, ale d lá 
ho hlavn  doba, kdy je víno otev eno, 
tady se nám to povedlo perfektn  a ur-
it  to bylo „ve stropu“…

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

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

Court of Master Sommeliers, 
semifi nalista Mistrovství Evropy 

sommelierů 2017

z domova
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Mikulovské 
sklepy open
6. července 2019 | 10–19 hodin

650 Kč v předprodeji (750 Kč na místě), ochutnávka

minimálně 150 vzorků vín v 25 otevřených sklepech

VSTUPNÉ ZAHRNUJE

–  ochutnávku všech v katalogu uvedených vzorků

0,02 l zdarma v každém sklepě (při předložení 

katalogu, ID pásky a skleničky)

– 400 Kč kupon na nákup vína

– sklenička + nosič skleničky

– katalog se vzorky vín, s mapkou otevřených sklepů

DOPROVODNÝ PROGRAM

Festival La Strada, 
5.–6. července 2019

Do města se sjedou kvalitní hudebníci, 

divadelníci a performeři se svými autorskými 

představeními. Festivalový program je volně 

přístupný.

Více na: www.lastradamikulov.cz

Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu ČR. www.vinarimikulovska.cz

Sdruzeni vinaru Mikulovske podoblasti.indd   1 29.4.2019   11:59:06

Inzerce
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Modrohorské Vina ství Ludwig letos oslaví 29 let na trhu. P i 
p íležitosti tohoto jubilea se proto ve vina ství rozhodli pro 
adu zm n. Novou tvá í vina ství se stává syn zakladatele 

vina ského rodu Šlancar , Ludvík, d de ek sou asného majitele. Ne-
jen z jeho zásady, že „víno nepo ká“, ale i z jeho zkušeností erpá vi-
na ství dodnes, i proto je již ve vina ství p ipravována speciální ada 
vín k 30. výro í  rmy. P estože vina ství sídlí u Prahy, jeho výrobní 
základna se od roku 1991 rozkládá na pomezí Bo etic a N m i ek, 
p ímo pod Kraví horou. I z tohoto d vodu je Vina ství Ludwig inici-
átorem sdružení VOC Kraví hora, které je nejmenším VOC, produ-
kuje totiž víno jen z jedné trati a z jedné odr dy – André. Velký d raz 
je nov  kladen na šetrné a efektivní zpracování hrozn . Proto byla 
p ed t emi lety dokon ena p íjmová linka na hrozny,  lisovna,  tan-
ková hala a expedi ní sklad p ímo u letišt  v Bo eticích a v sou as-
né dob  je dokon ována také nová p íjmová vana o objemu 13 tun. 
Krom  hrozn  ze svých dvaceti hektar  zpracovává Vina ství 
Ludwig tuzemské hrozny od velkých smluvních dodavatel , ale jako 
jedno z mála nezapomíná ani na drobné p stitele z okolí. Dalším 
krokem kup edu je 5 nových hektar , které byly osázeny odr dami 
Neuburské, Sylvánské zelené, Hibernal a Mery a v p íprav  je obno-
va starých vinohrad . Žhavou novinkou pro letošní letní sezónu jsou 
však p edevším ovocná a š avnatá r žová vína, a to André i Ru-
landské modré v kategorii pozdního sb ru nebo polosladký Merlot 
v kategorii výb r z hrozn . V limitované edukativní ad  „Seznamte 
se!“ se letos p edstaví nap íklad odr dy Kerner, Solaris i Nitria.

Vinařství Ludwig se mění a vrací ke kořenům

Ludvík Šlancar v po adí druhý se synem Ludvíkem 3. 
a švagrovou
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z  domova

Specialista na špan lská vína, 
dovozní spole nost ES WINES, 
p edstavuje na eském trhu jar-

ní novinku v podob  výjime ných 
šumivých vín Cava z produkce vina -
ství Soler-Jové. Prestižní vina ství So-
ler-Jové je ryze rodinným podnikem, 
který se od svého založení v roce 1985 
v nuje výhradn  produkci Cavy dis-
tribuované pod zna kami Soler-Jové, 
Nanci Carol a Trias Batlle. 

Progresivní vina ství Soler-Jové se 
sídlem v Sant Sadurni se aktuáln  
adí mezi velmi ambiciózní a moderní 

vina ské projekty s významným po-
stavením na špan lském trhu. V sou-

asné dob  má vina ství 
Soler-Jové výrobní ka-
pacitu ve výši 15 mili-
on  láhví a na více než 
2 000  m2 provádí roz-
ši ování svých sklad . 
Krom  vývozu do N -
mecka, Velké Británie 
a Dánska se tak nov  
díky spole nosti ES WI-
NES do ká t chto šumi-
vých vín i tuzemský trh. 

Unikátním produktem 
portfolia Soler-Jové je 
zejména komplexní ro -
níková Cava s názem 

Trias Cava v kategoriích Brut Nature 
a Brut. Ta je vyráb na kupážováním 
tradi ních odr d Macabeo, Xarel.lo 
a Parellada z t ch nejlepších ro ní-
k . „S p icházejícím obdobím jara 
logicky stoupá obliba šumivých vín, 
chceme proto milovník m t chto vín 
nabídnout široký výb r špan lské 
Cavy opravdu výjime ných kvalit,“ 
íká majitel spole nosti mgr. Lud k 

Nesiba. Všechny dovážené Cavy 
z produkce Soler-Jové bude výhrad-
ní dovozce pro eskou republiku, 
spole nost ES WINES, prezentovat 
na blížícím se veletrhu Wine Pra-
gue 2019. Více informací najdete na 
www.es-wines.cz.

ES WINES přináší na český trh Cavu Soler-Jové

Inzerce
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Areál Villa Richter na Praž-
ském hrad  p ivítá ve 
dnech 12. a 13. ervna již 

patnáctý ro ník nejv tší slavnosti 
italského vína v Praze, která nese 
p ízna ný název Gran Gala del 
Vino Italiano. Návšt vníci toho-
to výjime ného vina ského svát-
ku budou mít p íležitost ochutnat 
vína z v hlasných italských oblastí 
Piemonte, Toscana, Veneto, Friu-
li, Sicilia, Sardegna, Alto Adige i 
Campania, ale i z mén  známých 
apelací, jako je Abruzzo, Marche, 
Umbria nebo Puglia. Italští vina i 
p ivezou nejen své nové ro níky 
vín, ale i novinky na trhu. Na ma-
lých vertikálních degustacích bu-
dou moci dále návšt vníci porov-
návat vína t ch nejlepších ro ník . 
Festivalu se letos zú astní 32 vina -
ství a k ochutnání bude na míst  

na dv  stovky vín. Op t se setkáte 
s celosv tov  uznávanými jmény 
italských vina , jako je Aldo Con-
terno, Domenico Clerico, Roma-
no dal Forno, Bruno Rocca, Elena 
Walch, Mastroberardino, a spous-
tou dalších. Pan Branislav Chovan, 
po adatel festivalu, je nejen dovoz-
cem italských vín, ale p edevším 
jejich milovníkem a znalcem. To 
dokládá i výše zmín né široké port-
folio dovážených vina ství, která se 
na festivalu p edstaví. Tato akce je 
skute ným svátkem, který pravi-
deln  p ináší velmi ucelený pr ez 
kvalitními víny tém  všech d le-
žitých italských vina ských oblas-
tí. Bude to op t krásná procházka 
mezi víny, která pat í do absolutní 
italské i sv tové špi ky. Veškeré in-
formace o festivalu jsou dostupné 
na www.grangala.cz.

Blíží se 15. ročník Gran Gala 
del Vino Italiano

In
ze

rc
e
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z  domova

Oenoforum – Czech Internati-
onal Wine Competition zná 
sv j termín a také staronové 

místo svého konání. Tím je již pot e-
tí ve své historii Lednice na Morav . 
V multifunk ním centru tamního zá-
meckého areálu prob hne ve dnech 
20. a 21. ervna již 13. ro ník této uni-
kátní vina ské sout že. Program bude 
op t startovat Mezinárodní vina skou 
konferencí spojenou s praktickými 
p íklady sv tových vín. 

Cílem Oenofora, tedy sout že, která 
geogra  cky rotuje, je mimo jiné p ed-
stavit ú astník m krajinu, kulturu 
a atmosféru jedine ných míst. Z jisté 
posloupnosti se po adatelé m li vra-
cet na Znojemsko, avšak tam probíhá 
ada rekonstrukcí na objektech, které 

jsou pro po ádaní takové akce vhod-
né. Z toho d vodu bylo rozhodnuto, 
že se na Znojemsku akce uskute ní 
až v roce 2020. Lednice, která byla 
p vodn  volbou pro uskute n ní tr-
náctého ro níku, bude tedy hostit tuto 
prestižní akci už letos. K volb  místa 
p isp lo i zázemí, které je díky svým 
výborným podmínkám ideální pro 
uspo ádání akce tohoto typu.

I letos se, jako každý rok, uskute ní 
Oenoforum pod patronací OIV, tedy 
Mezinárodní organizace pro víno 
a révu vinnou, a to jako jediná sout ž 
v eské republice. Záštita OIV p ed-
stavuje sou asn  povinnosti, které 
musí organizáto i plnit tak, aby byly 
statut a podmínky patronace napl-
n ny. Z toho d vodu musí být nap í-
klad více než polovina degustátor  

ze zahrani ní. A to nejen celkov , ale 
v každé jednotlivé komisi. P ísné ná-
roky jsou dále kladeny na analytiku 
sout žních vzork , na jejich prezen-
taci a v p ípad  pochybností na ak-
tuální zjišt ní analytických hodnot. 
Dohled ze strany OIV poté zajiš uje 
jeho vyslanec, který na pr b h akce 
dohlíží z pozice jednoho z degustáto-
r . Na základ  dobrého zvuku Oeno-
fora ve vina ském sv t  letos potvrdi-
la ú ast na konferenci prof. Monika 
Christmann – viceprezidentka OIV. 
Nosnými body celé akce, do kterých 
však OIV nezasahuje, je nap íklad 
zmín ný výb r místa konání, dopro-
vodný program pro degustátory a hos-
ty nebo limit pro celkové množství 
vzork . Konkrétn  v letošním roce 
je maximální po et vzork  stanoven 
na 600 za ú elem udržení vysoké 
kvality a standardu hodnocení. Slože-
ní odborných komisí je koordinováno 

s Unií enolog  R, p i emž schéma, 
které bylo p ed lety nastaveno, se 
opakuje. Maximum k esel v komisi 
je tedy p id lováno vina m s de  no-
vaným dosaženým vzd láním. Ur itý 
po et k esel v komisích pak mohou 
obsadit i sommelie i a další význam-
né osobnosti tuzemského vinného 
trhu, podmínkou je ale op t de  nova-
né dosažené vzd lání. P i sestavování 
komisí je sou asn  pamatováno na již 
zmín ný nutný pom r tuzemských 
a zahrani ních hodnotitel . 

Sout ži bude již tradi n  p edcházet 
konference na téma s dlouhodobým 
zam ením: „Praktické p íklady cest 
k velkým vín m“, podtéma konferen-
ce potom nese název „Víno a tanin“.
„Téma je p edevším o d ev  a o su-
dech a kde jinde bychom m li hledat 
inspiraci než práv  ve Francii. Pro-
zatím známe jména dvou hlavních 
e ník , kterými jsou pánové Nico-

las Vivas, enolog a v decký pracov-
ník z univerzity v Bordeaux, a další 
francouzský enolog Paul Guyard,“ 
komentuje ú ast letošních mezinárod-
ních e ník  zástupkyn  organizáto-
r , paní Lenka K ivánková.

Ú ast ve ejnosti na konferenci je 
podmín na vypln ním p ihlášky 
a zaplacením poplatku. Vzhledem 
k povaze konference, která je spojena 
s praktickými ukázkami vín, jejich 
degustací a omezeným prostorem pro 
logistiku, je však po et míst omezen 
na 100 osob. Veškeré informace jsou 
k nalezení na www.oenoforum.cz.

Oenoforum se vrací
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Sonberské Rieslingy 
z velkého ročníku 2017

Najdete na našem eshopu www.sonberk.cz

V. O. C.
Tradičně suchý, ve vůni citrusy, 

vyzrálé meruňky a rozkvetlá lípa, 
v chuti bohatý, s pevnou kyselinou 

a výraznou minerální linkou…
Zb. cukr 4,6 g/l, kyseliny 8,1 g/l

Noble rot
Výjimečný botrytický sběr, polosuchý, 

ve vůni včelí plástve, medovost, 
v chuti plnost, fantastická kyselina 

a kořenitost. Výrazný potenciál ke zrání.
Zb. cukr 17,8 g/l, kyseliny 8,3 g/l

Inzerce

Luigi Bormioli p edstavuje na eském 
trhu zcela novou ultralehkou adu sklenic 
I Meravigliosi. Nová odleh ená ada skle-

nic byla navržena v balónovitém tvaru za ú elem 
dosažení intenzivního aromatického projevu vín. 
Tvar sklenic sou asn  pomysln  kopíruje tvar de-
kantéru. Díky širokému a ploššímu dnu sklenic 
s postupným zúžením kalichu je víno ve skleni-
ci pozvolna provzduš ováno a jeho aromatický 
vjem je ješt  intenzivn jší. Tenké a vysoce kva-
litní sklo o ší ce 0,95 mm sou asn  umoc uje 
požitek z degustace vín. Výhodou sklenic je také 
jejich variabilita, nová ada I Meravigliosi totiž 
p ichází ve tvarech navržených pro r zné odr -
dy tak, aby bylo dosaženo co nejintenzivn jšího 
projevu degustovaných vín. V širokém výb ru 
sklárny Luigi Bormioli lze vybrat nap íklad ze 
sklenic navržených pro odr dy Chardonnay, 
Riesling, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Mer-
lot a další. Milovníky šumivých vín pot ší také 
speciáln  navržené elegantní  étny pro Cham-
pagne nebo Prosecco, nedílnou sou ástí ady 
I Meravigliosi jsou i sklenice na vodu.  

Sklárna Luigi Bormioli přichází na český trh 
s novou řadou skla I Meravigliosi
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pozvánky

Již tento m síc prob hne 5. ro ník prestižního mezinárod-
ního veletrhu vína Wine Prague 2019. Profesionálové, 
odborníci i milovníci vína jsou ve dnech 28.–30. kv tna 

srde n  zváni na výstavišt  „PVA EXPO Praha“ Let any. 
Ve ejnosti se již tradi n  p edstaví špi ka tuzemské i zahra-
ni ní produkce, na návšt vníky sou asn  eká bohatý do-
provodný program v podob  ízených degustací v p ilehlých 
sálech. Na Wine Prague 2019 mí í i ada hv zdných osob-
ností ze všech obor  vina ského sv ta. To vše jednozna n  
napovídá tomu, že veletrh Wine Prague potvrdí své výsadní 
postavení nejv tší a nejd ležit jší vina ské akce u nás a sou-
asn  významného veletrhu ve st ední Evrop . Wine Prague 

2019 je událostí, kterou by si žádný profesionál z oboru ani 
pou ený milovník vína nem l nechat ujít. Vstupenky a více 
informací na www.wineprague.com.

Poslední kv tnový víkend prob hne v pavilonu B na brn n-
ském výstavišti ve ejná degustace vín z prestižní meziná-
rodní sout že GRAND PRIX VINEX 2019. I z letošního, již 

26. ro níku budou moci milovníci vín op t ochutnat cca 500 nej-
lepších domácích i zahrani ních vín. Ta z tém  700 vzork , po-
cházejících z 11 zemí sv ta, vybrali zkušení tuzemští i zahrani ní 
degustáto i na odborném hodnocení koncem dubna ve Valticích. 
Vína budou podávána z chladicích box , informace o jednotlivých 
vzorcích získají návšt vníci v p ehledném katalogu. O dobrou ná-
ladu se b hem sobotního odpoledne postará cimbálová muzika. 
Stejn  jako v p edchozích letech si návšt vníci budou moci ochut-
návku zpest it atraktivní prodejní výstavou drahých kamen , šper-
k  a fosilií Minerály Brno. Sout ž i ochutnávku po ádá Národní 
vina ské centrum ve spolupráci se Svazem vina  R a spole nos-
tí Veletrhy Brno. Více na www.grand-prix-vinex.cz.

Mezinárodní veletrh vína Wine Prague: 28.–30. května 2019

GRAND PRIX VINEX 2019: 25.–26. května 2019

9

V sobotu 18. kv tna a v ned li 19. kv tna vždy od 12 do 
18 hodin prob hne v areálu Svatováclavské vinice a Villa 
Richter na Pražském hrad  již 3. ro ník festivalu Pro-

secco fest. V nezam nitelné atmosfé e nejstarší pražské vinice 
budou moci návšt vníci ochutnat na 40 vzork  italského Prosecca 
od 12 vina ství. Prosecco doprovodí vybrané italské delikatesy, 
jakými jsou prosciutto, olivy, sýry a nov  také inspirující kombi-
nace s vynikající thajskou kuchyní. Sladkou te ku, bez které není 
italské menu nikdy kompletní, pak zajistí pravá italská zmrzlina. 
Prosecco fest nabídne sou asn  široké spektrum vín reprezentují-
cích oblast Veneto, a také populární míchané koktejly na bázi Pro-
secca, jako nap íklad Hugo, Aperol Spritz i Mimosa. Za vstupné 
250 K  obdrží ú astníci nezbytnou skleni ku a 3 degusta ní že-
tony, samoz ejmostí je dokoupení degusta ních žeton  na míst .  
Více informací na www.proseccofest.cz.

PROSECCO FEST: 18.–19. května 2019

014-17_Pozvanky_kor.indd   14 4.5.2019   14:20:29
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Ochutnali jste již vína z Prahy, Karlštejna, M lníku, Roud-
nice, Litom ic i Kutné Hory? Znáte vina e, kte í je pro 
vás p ipravují? Víte, jaká slavná tradice je s t mito víny 

spojena? Cech eských vina , spolek vina  a vinohradník  z vi-
na ské oblasti echy srde n  zve všechny milovníky vína na slav-
nostní galadegustaci eských vín v Praze. Prezentace nejlepších 
eských vín za osobní ú asti vina  prob hne v Novom stské 

radnici v pond lí dne 3. ervna od 13:30 do 18:00 hod. Krom  
ízené degustace ocen ných vín se mohou v rámci doprovodného 

programu ú astníci t šit na prezentaci jednotlivých eských vino-
rodých m st a obcí nebo na výstavu „O d jinách vina ství v e-
chách“. Tradice vina ství v eských zemích sahá do 10. a 11. sto-
letí. Žádná jiná zem  nemá za zakladatele vina ství takovou 
osobnost jako echové – svatého Václava. Víno bylo, je a bude 
jedním z hlavních symbol  celé naší kultury. www.cechcv.cz

Dovozní spole nost Magnum Wines, specialista na špi ková vína 
z Itálie, N mecka, Rakouska, Francie, Špan lska a Moravy, zve 
všechny milovníky vín na již 6. o  ciální prezentaci vín, která 

prob hne ve st edu dne 5. ervna od 12:30 do 17:00 hod. v prostorách 
restaurace Borgo Agnese v Brn . Návšt vník m budou p edstavena nejen 
vína nových ro ník  již stávajícího portfolia, ale p edevším úpln  nová 
vina ství, která spole nost Magnum Wines za íná v eské republice za-
stupovat a nabízet. Degustace se již tradi n  zú astní zástupci i majitelé 
jednotlivých zahrani ních vina ství, jako nap . Frank Protin (Champagne 
Jean-Noël Haton), Laura Schneider (Jakob Schneider), Eva Scharnagl 
(Tegernseerhof, Wachau), Rolando Bernacchini (Tenuta di Capraia, Tos-
kánsko), Francesco Gallino (Coppo, Piemonte) a mnoho dalších. Tuzem-
skou produkci p edstaví moravská vina ství Galafarm a Gotberg. Na se-
tkání s Vámi u skleni ky kvalitního vína se po roce t ší tým spole nosti 
Magnum Wines. Více na www.magnumwines.cz.

Nejlepší česká vína v Praze: 3. června 2019

6. ofi ciální prezentace vín společnosti Magnum Wines: 5. června 2019

Spole nost Chovan, dovozce a specialista na výjime -
ná italská vína, zve všechny odborníky a milovníky vína 
na tradi ní slavnosti italského vína – Gran Gala del Vino 

Italiano. Již 15. ro ník jedné z nejv tších prezentací prestižních 
italských vín prob hne v areálu Villa Richter v Praze ve dnech 
12.–13. ervna za ú asti p edstavitel  32 vina ství ze všech kout  
Itálie. St eda 12. ervna je ur ena výhradn  odborník m a somme-
lier m, tvrtek 13. ervna potom všem milovník m vynikajících 
italských vín. Ve ejnosti se ve Ville Richter p edstaví ikonická vi-
na ství, nap . Domenico Clerico, Aldo Conterno, Castello di Ama, 
Innocenti, Romano dal Forno, Valdo, Illuminati, Terre Nere, Elena 
Walch a mnoho dalších skv lých jmen.  Krom  volné degustace 
vín jednotlivých vina ství se mohou návšt vníci t šit také na pro-
gram vertikálních degustací starších ro ník  vybraných vina ství. 
Vstupenky objednávejte na www.grangala.cz.

Gran Gala del Vino Italiano: 12.–13. června 2019
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pozvánky

Na cesty za vínem...

PRONÁJEMod 1 290 Kč/den

PRODEJ • SERVIS • PRONÁJEM
 777 656 272, www.bluerent.cz

Blue Rent 1_3 s.indd   1 26.4.2019   15:42:19

19_04_vmg_WineDegustation_220x300_vinoZeleneListy.indd   1 9.4.2019   8:43:40

Všechna vína ro níku 2018 z Vina ství Vola ík Mikulov bude mož-
né ochutnat v p íjemném prost edí hotelu Mandarin Oriental Pra-
gue ve st edu 19. 6. 2019 od 16:30 do 19:30 hodin. Kompletní 

tým vina ství Vám p edstaví na ty i desítky vynikajících vín z nejpres-
tižn jších vini ních tratí pod Pálavou. K vín m budou sou asn  nabízeny 
produkty partner  vina ství – skv lé sýry, paštiky, vinné džemy, pe ivo 
a nov  i káva z nejvýše položené pražírny v Evrop .  Po et míst je omezen, 
na akci je nutné si rezervovat místa p edem na sojkova@vinarstivolarik.cz, 
p ípadn  si zakoupit vstupenku v e-shopu vina ství na vinarstvivolarik.cz. 
Cena je 590 K  na osobu v p edprodeji, 650 K  na míst . 

P ij te si spolu s Vina stvím Vola ík užít jeden ervnový podve er! 
www.vinarstvivolarik.cz

Představení vín Volařík ročníku 2018 v hotelu 
Mandarin Oriental: 19. června 2019

Nenechte si ujít jedine nou ochutnávku minimáln  84 vzork  
vín ve 14 otev ených sklepech vina ské obce Novosedly. 
Za vstupné 450 K  v p edprodeji nebo 550  K  na míst  

obdrží návšt vníci nezbytnou degusta ní skleni ku, katalog se 
vzorky vín, mapu otev ených sklep  a kupón v hodnot  300 K  
na nákup vína. V cen  je zahrnuta ochutnávka všech v katalogu 
uvedených vzork  o objemu 0,02 l v každém z otev ených 
sklep . Možnosti uplatn ní kupón  k nákupu ochutnaných vín lze 
využít také v ned li od 9 do 12 hodin. Na Vaši návšt vu se t ší 
novosedelští vina i Vina ství Kovacs, Víno Marcin ák, Vinofol-
Vina ství Novosedly, Vina ství Blaha, Vina ství Kamenný vrch – 
Novosedly, Víno Kovacs s. r. o., Rodinné vina ství Mikulov, Víno 
Vi  os, Víno Ritter, vina  Josef Tre  lík a vina  Stanislav Vlnka. 
Projekt je realizován s podporou Vina ského fondu R. Více 
informací na www.novosedelskesklepy.cz.

Novosedelské sklepy open: 15. června 2019
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Emocionální, stálé, elegantní. Ušlechtilé víno je příslibem. Skleněný obal jej uchovává pro naše oči, nos, ústa  
i srdce. Udělejte ze svého vína umělecké dílo. Víno potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.

VÍNO POTŘEBUJE SKLO.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
CZ-697 01 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

19_04_vmg_WineDegustation_220x300_vinoZeleneListy.indd   1 9.4.2019   8:43:40014-17_Pozvanky_kor.indd   17 4.5.2019   14:21:53
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ze  zahrani í

Francie, kde je pro tém  80 % lidí 
víno synonymem spole ného ži-
vota a jedním z d ležitých pilí  

jejich kulturního d dictví, je ve sv t  
vína považována za vzor vina ských 
tradic a kultury. To není jen o kvalit  
vín, hektarových výnosech a výjime -
ných apelacích, ale p edevším o tom, 
jak sami Francouzi vínem žijí. Obdi-
vuhodný a následováníhodný je fran-
couzský systém vzd lávání již mezi 
t mi nejmladšími. Spole nost Vin & 
Société sdružuje na 500 000 vina  
a vinohradník  a má silné zastoupení 
ve všech vina ských oblastech. Od své-
ho založení v roce 1995 je jejím cílem 
zachování a p edávání zmín ných tra-

dic a kultury, ale také být laborato í 
nových nápad  pro víno a spole nosti 
zít ka. Jedním z úkol  je i p izp sobe-
ní tzv. Evinova zákona (zákon z roku 
1991 proti kou ení a alkoholismu) 
zvláštnostem vína, aby ve ejné orgány 
rozlišovaly víno od ostatních alkoho-
lických nápoj . V parlamentních vol-
bách 2001 a 2002 rovn ž iniciovala 
petice s žádostí o „odpovídající posta-
vení vína ve spole nosti“, druhá se tý-
kala zavedení systému školení o odpo-
v dnosti p i konzumaci vína. V roce 
2015 vytvo ila vzd lávací systém, 
jehož jednotlivé položky byly voln  
nabídnuty ke stažení na stránkách Vin 
& Société. D ležitým krokem se sta-

lo i podepsání partnerství s KEDGE 
Business School, které by m lo napo-
moci vzd lávání nových odborník  
francouzského vina ského pr myslu 
ve smyslu cíl  Vin & Société. 

Spole nost se zviditelnila v poslední 
dob  p edevším programy pro d ti 
a mládež. „Laborato  nápad  Vin & 
Société“ v rámci studie Crédoc nabí-
zí student m, aby sami mezi sebou 
a svými blízkými prost edky sociál-
ních sítí zkoumali vztah k vínu. Velmi 
p itažliv  vyznívá i spolupráce s insti-
tutem Moda Domani, což je prestiž-
ní obchodní škola zam ená na sv t 
luxusu, módy a designu. Z velké 
ady menších i velkých projekt  sto-

jí za zmínku programy „Idea Lab“, 
„Dobrodružství v Provence“ i „Ge-
nerace Y a víno“ p ipravené ve spolu-
práci s La Revue du Vin de France. 
Pro ty nejmenší se stal doslova hitem 
krátký  lm, kde je d tem r zného 
v ku prost ednictvím jim známých 
d tských hrdin  odpovídajícím zp -
sobem ukázáno hodn  z tohoto vzác-
ného kulturního d dictví. 

Je vskutku obdivuhodné, co tak málo 
lidí z Vin & Société dokáže nabídnout 
p i objevování vína v celé jeho rozma-
nitosti a zárove  srozumiteln  a pád-
n  sd lit, že odpov dná konzumace je 
otázkou znalostí, pot šení, úcty a se-
bekontroly. 

Vin & Société 

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

www.prowine.cz 

Prowine 190x82.indd   1 22.3.2018   21:16:35

Inzerce
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Pan prezident Zeman na-
zývá svoji další návšt vu 

íny investi ní diploma-
cií. Tato „diplomacie“ vyvolává 
mnoho otázek podobných t m, 
na které se snaží odpov d t 
i francouzští vina i. Pro mnohé 
je p íchod „malé armády ín-
ských investor “ mírn  e eno 
znepokojující. P ipome me, že 
ti první získali již v roce 1997 
Château La Patache (Pomerol) 
a Haut Brisson (Saint-Émili-
on Grand Cru), dnes je podle fran-
couzské pozemkové agentury SA-
FER (Les Sociétés d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural) 
na 175 zámk  a vinic, které jsou v ru-
kách ínských investor . 

Jako poslední na tomto seznamu je 
uveden „pan Chen“ (investor v obo-
ru telekomunikací a médii), který 
za neuvedenou ástku získal Châ-
teau de Cadillac-en-Fronsadais, je-
hož historie sahá až do roku 1307 
a je spojena se jménem prvního ba-
rona Cadillac. 

Koupi zprost edkovala skupina 
Vineyards-Bordeaux, která je p i-
družena k Christie’s International 
Real Estate. O tzv. „ ínský st l“ se 
u této spole nosti stará „zvláštní 
vyslanec“, paní Li Lijuan (viz foto). 
Hovo í plynn  anglicky, francouz-
sky a ínsky a zajiš uje, aby ínští 
klienti m li stejn  profesionální za-
cházení jako ostatní mezinárodní 
klientela. To vše ve spolupráci s dal-
šími skupinami, jako jsou Hong 

Kong Landscope-Christie, Morgan 
Stanley Private Finance Hong Kong 
nebo Sotheby’s International Real 
Estate Hong Kong.

Rostoucí po et ínských investor  
(SAFER uvádí, že se jedná o 33 % 
z celkového po tu transakcí) se nelí-
bí jen „vina ským purist m“, kterým 
vadí, jak se staletí tradic a vina ské 
kultury m ní v ínské p edstavy 
plné drak , antilop a králík . Fran-
couzská policie vyšet ovala tém  
desítku vina ství v ínských rukách 
pro podez ení z da ových podvod  
a praní špinavých pen z. 

Na druhé stran  jist  dob e zní slova 
pana Chena, který prost ednictvím 
Vineyards-Bordeaux vzkázal: Je to 
spln ný sen, že jsem se mohl stát 
sou ástí tak výjime né vina ské 
historie a podílet se na ní svou vášní 
pro víno v tak kvalitních polohách. 

I p es rostoucí investice v Bordeaux 
tu í ané dosud vlastní „jen“ 1,5 % 
celkové plochy vinic.

Další historické panství 
z Bordeaux v čínských rukách

In
ze

rc
e

Li Lijuan
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Tak nazval bývalý viceprezi-
dent USA a laureát Nobelovy 
ceny Al Gore mimo ádnou 

situaci, kterou p edstavuje zm na 
klimatu naší planety. P ed stovka-
mi zástupc  vina ského pr myslu 
na setkání v portugalském Portu 
po ádaném Fladgate Partnership, 
majitelem dom  Taylor’s a Croft 
Port, prohlásil v záv re ném emo-
tivním projevu, že lidstvo zachá-
zí s atmosférou naší planety jako 
s „otev enou kanalizací“, p ipo-
mn l i extrémní pov trnostní udá-
losti v etn  katastro  ckých požár  
v Portugalsku a Kalifornii. Srovnal 
dokonce zprávy z po átku 21. sto-
letí s „n ím z Knihy zjevení“. Se-
tkání v Portu navázalo na p edchá-
zející protokol z Porta, iniciovaný 
bývalým americkým prezidentem 
Barackem Obamou, a Al Gore jej 
nazval „up ímným hledáním spo-
le ného základu“, v tomto p ípad  
jak p im t výrobce vína ke spolu-
práci a sdílení informací. 

Na konferenci, které se zú astnily 
takové osobnosti sv ta vína, jako 
jsou nap íklad Miguel Torres z Bo-
degas Torres, Margareth Henriquez 
z Krug, Katie Jacksono-
vá z rodinných podnik  
Jackson, Cristina Mariani-
-May z Ban   Wines, Gil-
les Descôtes (Bollinger) 
nebo uznávaný „klimatolog 
vína“ Greg Jones.

Byla zárove  p edstavena 
i ada iniciativ, které tuto 
problematiku eší: takovou 
je nap íklad kalifornská 
Self Sustainable Winery. 
Zrodila se na kalifornské 

UC Davis a vychází ze sou asných 
pokrok  v technologii úspor vody, 
program  na ochranu biologické 
rozmanitosti ve vina ských regio-
nech a investic do obnovitelných 
zdroj  energie. 

Také Miguel Torres a Jackson Fa-
mily Wines spole n  p edstavili 
novou pracovní skupinu zam enou 
na snižování emisí uhlíku ve vi-
na ském pr myslu. Miguel Torres 
navíc p ipomn l, že to byl práv  
 lm Al Gora „Nepohodlná pravda“, 

který na n j zap sobil tak, že se 
za al problematice zm ny klimatu 
v novat více než jiní vina i. I proto 
byla jeho vína již dvakrát ocen na 
jako Most Admired Wine. Mezi 
jeho uznávané projekty pat í i ná-
vrat starých odr d s vyšší odolností 
v i suchu, sám tuto práci nazývá 
„hledáním mezi vina stvím a ar-
cheologií“. 

Zajímavým p ísp vkem byl i návrh, 
jak snížit použití m di ve vinicích 
až o plných 50 % díky produktu ze 
schránek m kkýš , nebo použití 
speci  ckých as pro zachycení oxi-
du uhli itého p i fermentaci. 

Vinařství v „globální nouzi“

ze zahrani íze  zahrani í

AKCE 495 Kč

Vinoteka Praha.indd   1 16.7.2018   9:25:06
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Miguel Torres

Al Gore
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Himálajské království Bhútán, 
kde se více než 50 % území na-
chází v nadmo ské výšce p es 

3 000 metr , kde p evládá chladné 
a suché vysokohorské klima, je území, 
které by jen t žko mohlo být ozna e-
no jako zaslíbené vínu. Zem  sice tro-
chu p ipomíná pohádkové království, 
kde se král oženil s dívkou z prostého 
lidu a kde se prosperita zem  nem í 
r stem hrubého domácího produk-
tu, ale indexem „hrubého národního 
št stí“, ale v takové zemi se zázra-
ky ned jí. P esto se o jeden pokouší 
Mike Juergens, student londýnského 
Institute of Masters of Wines. Na své 
cest  po Bhútánu objevil spoustu jižn  
orientovaných svah  s podložím boha-
tým na železo, bez obvyklých šk dc  
a vzal vše jako šanci ud lat n co sku-
te n  jedine ného na sv tové vina ské 
scén . N kolik let strávil jednáním 
s bhútánskými ú ady, shán l v Kalifor-
nii, odkud pochází,  nan ní prost ed-
ky, konzultoval s odborníky vhodné 
odr dy atd. Dodejme, že Mike Juer-

gens je také partnerem 
velké „globální poraden-
ské  rmy“. Ta vytvo ila 
první „obchodní plán“, 
na základ  kterého bylo 
vybráno dev t odr d 
na r zných podnožích 
(Merlot, Cabernet Sau-
vignon, Cabernet Franc, 
Syrah, Pinot Noir, Mal-
bec, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay a Petit Man-
seng), které byly následn  
vysázeny v šesti r zných 
polohách. Ty nejvyšší jsou ve výšce 
2 700 metr  a všechny t ží nejen z vi-
nohradnických podmínek, ale i z po-
vahy samotného Bhútánu, který je 
uznáván pro výjime n  šetrný p ístup 
k životnímu prost edí, jinými slovy 
jako „uhlíkov  neutrální zem “. 

Podle Mika Juergense jsou vinice jen 
„polovinou bitvy“, tou druhou je sku-
te nost, že v Bhútánu nemají žádné 
vina ské zkušenosti, Bhútánci mají 

jen p ísn  st ežené recepty na výro-
bu rýžového vína, v poslední dob  
i broskvového. Zajímavou kapitolu 
píše v Búthánu i armáda, která do-
váží hrozny z Indie, d lá z nich víno 
a výt žek je ur en na podporu vále -
ných veterán . 

Vína z bhútánských vinic by m la být 
ozna ena jako „Thunder Dragon“ – 
Bhútánu se totiž n kdy íká „Zem  
h mícího draka“. 

Udělat něco jedinečného

Inzerce

www.vinarstvitak.cz
Víno z národního parku až do Vaší skleničky.

TaK 190x125_5 2019.indd   1 30.4.2019   17:55:18
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Po átek historie jedné z nejslav-
n jších italských dynastií je da-
tován do Florencie kolem roku 

1300. Z té doby pochází i první doklad 
o vín  z jejich „prvního vina ství“ 
Tenuta di Castiglioni ve Val di Pesa 
nedaleko Florencie. B hem více než 
700 let historie rodu slavných banké-

, politik  a mecenáš  um ní se víno 
Frescobaldi dostalo na nejvážen jší 
stoly tehdejšího sv ta, pilo se na pa-
pežských dvorech i hostinách anglic-
kých král . A nejen pro víno se rodina 
chlubila i titulem „pokladníci anglické 
koruny“. 

Dnes rodina Frescobaldi vlastní 11 stat-
k , z toho 10 p ímo v Toskánsku, a svá 
vína dodává do 65 zemí celého sv ta. 
Víno se obchoduje trochu jinak než 
v dob  renesance, ale i tak je stále tím 
nejlepším „zbožím“. 

Na britské ostrovy se nyní dostává 
víno Marchesi de Frescobaldi pro-
st ednictvím první samostatné Ris-
torante Frescobaldi, kterou vede 
p edstavitelka již 30. generace, Diana 
Frescobaldi. Otev ení této zážitkové 
restaurace je výsledkem spojení se 
spole ností Good Food Society, která 
pomáhá rozvíjet nové koncepty pohos-
tinství na mezinárodních trzích. Risto-
rante Frescobaldi si p es tento meziná-
rodní charakter ponechala vše z toho, 
co rodina vyznává po 700 let. Úcta 

k tradicím a otev enost se projevuje 
nejen v pravideln  m n ném sezónním 
menu založeném na nejlepší toskánské 
gastronomii a erstvých zem d lských 
produktech severní Itálie, ale stejn  
tak i v nabízených vínech. Ta m že 
návšt vník ochutnat r zným zp so-
bem, na nejvyšší úrovni s nejlepšími 
sommeliery nebo každodenním a zá-
bavným zp sobem a za r zné peníze. 
Vždy se však jedná o zajímavé ady 
z r zných vina ství, poloh a školených 
a archivovaných r znými zp soby. 

To vše v restauraci a baru tak trochu 
a mile chrýn ných zdmi New Burling-
ton Place v centru Londýna. Ristoran-
te Frescobaldi je navrženo tak, aby co 
nejlépe p edstavilo úchvatné Toskán-
sko, a tak i výb r um lce, který svými 
malbami dotvo il „toskánské zážitky“, 
zcela odpovídá staletým um leckým 
nárok m rodiny Frescobaldi. Malí  Se-
dat Girgin, narozený v Istanbulu, je no-
sitelem mnoha ocen ní, tím posledním 
je nap íklad nominace na cenu Hanse 
Christiana Andersena 2018. 

Marchesi de Frescobaldi v Londýně

Letní 
osvěžení ze 

Španělska

Nanci Carol 
Brut Nature

Nanci Carol 
Brut

Nanci Carol 
Rose

Soler Jove 
Reserva Brut

KONTAKT:
+420 602 758 556 

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

Zástupce vina ství na veletrhu 

Wine Prague 2019

Nejen pro 
gastronomii

Resort Holding 190x82.indd   1 18.4.2019   12:34:24

Inzerce

ze zahrani í
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S p ibývajícím v kem se vlasy barví 
do šeda, p ibývají vrásky, zhoršuje 
se sluch i zrak. Dá se tedy p edpo-

kládat, že podobn  tomu bude i se schop-
ností vnímat v n  a chu . Výzkumy 
provád né v Monell Chemical Senses 
Center (Philadelphia, USA), což je jedi-
ný nezávislý neziskový v decký institut 
na sv t , který se zabývá interdisciplinár-
ním základním výzkumem smysl  chuti 
a v n , však dávají nad ji, že si i do vy-
sokého stá í budeme moci schopnosti 
vnímat v ni a chu  zachovat, že nap í-
klad budeme moci dob e ohodnotit víno. 

Existuje mnoho teorií, pro  se tyto schop-
nosti v kem ztrácejí: m že to být život 
ve zne išt ném prost edí, problémy s já-
try a cukrovkou, ušní infekce, virová one-
mocn ní, v tší užívání lék  atd. M žeme 
sice detekovat tisíce v ní, ale vnímáme je 
prost ednictvím složitého systému, kte-
rý lze snadno narušit. Jak tento systém 
funguje, bylo záhadou ješt  v 90. letech 
minulého století a až v roce 2004 získali 
spole nou Nobelovu cenu Richard Axel 
a Linda B. Buck za objevy „odorantních 
receptor  a organizace ichového sys-
tému“ a objasnili, jak náš olfaktorický 
systém funguje. Zjednodušen  lze íci, 
že oba nezávisle na sob  objevili velkou 
genovou rodinu, která se skládala z p i-
bližn  1 000 r zných gen  (t i procenta 
našich gen ), což vedlo k ekvivalent-
nímu po tu typ  ichových receptor . 
Tyto receptory jsou umíst ny na bu kách 

olfaktorického receptoru, které zabíra-
jí malou plochu v horní ásti nosního 
epitelu a detekují inhala ní odorantové 
molekuly. V n  a chu  jsou skute n  od-
lišné fyziologické systémy s vlastními 
receptory a nervovými drahami a je as-
to velmi obtížné ur it, jak p esn  každý 
ze smysl  p ispívá k našemu celkovému 
vnímání vína. Podle obou nositel  Nobe-
lovy ceny celá „sí “, která ídí náš ich, 
za íná rodinou 350 pachových receptor  
seskupených v horní ásti nosní dutiny. 
Když rozví íte víno ve sklenici, aby se 
uvolnilo, vdechujete tisíce speci  ckých 
aromat a pouze jedna molekula sta í pro 
„oslovení“ jednoho nebo více ichových 
receptor . Jejich citlivost je velmi indivi-
duální a práv  v kem se m ní, ztrácí se 
více než schopnost chuti. U té nejd íve 
odchází pocit ho kosti, vnímání slaného 
klesá ješt  více než kyselé a sladké. 

Odborníci na víno mohou kompen-
zovat své snížené možnosti letitými 
zkušenostmi a detailními chu ovými 
vzpomínkami. V této souvislosti jsou 
p ipomínána jména, jako jsou Robert 
Balzer, který hodnotil vína do svých 
95 let (zem el ve svých 99 letech v Ka-
lifornii). Smyslov  byl prokazateln  
na výši, p estal hodnotit jen proto, že 
byl pomalejší. Podobné kvality proká-
zal i „pan Mendocino“ – vina ská le-
genda John Parducci –, který ve svých 
87 letech požádal, aby nemusel hodno-
tit ervená vína, kde se tak „necítil“, 
v bílých byl nadále stejn  p esný. 

Podrobná zpráva z Monell Chemi-
cal Senses Center p ece jenom dává 
nad ji, že si víno budeme moci užít 
i do pozdního v ku a že jej m žeme 
i dob e hodnotit. 

Někteří z nás budou mít to štěstí…

Inzerce
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ze  zahrani í

Ro ník 2018 se zapíše do mo-
derních rakouských vina -
ských d jin jako rekordní. 

Rok, ve kterém se vina i potýkali 
s velmi brzkým sb rem, p inesl cel-
kový objem 2,75 milionu hektolitr  
vína a p ekonal už tak úsp šné vý-
sledky p edchozího ro níku 2017. 
Velmi brzkou sklize  zap í ini-
lo teplé jaro, díky kterému došlo 
k urychlení vegeta ního cyklu vinic. 
Následovaly horké a suché letní m -
síce s minimálním množstvím srážek 
vedoucí k rekordn  asnému datu 
sklizn . V nejslune n jších oblastech 
Rakouska, jako je nap íklad Burgen-
land, tak bylo první víno p ihlášeno 
k zat íd ní už 2. srpna! Navzdory tep-
lým podmínkám slibují vína ro níku 
2018 op t vysokou kvalitu. Bílá vína 
dosahují p irozen  nap í  ro níkem 
vysoké zralosti, jsou proto velmi kon-
centrovaná, extraktivní, s výrazným 
a typickým odr dovým charakterem. 
A p estože oplývají mírn  nižšími 
kyselinami než v roce minulém, do-
sahují intenzivní aromatiky a nechybí 
jim ani notná dávka elegance. 

Ro ník 2018 byl ale dle rakouských 
vina  výjime ný p edevším pro er-
vená vína. Ta jsou ješt  syt jší a kon-
centrovan jší než v roce 2017, jsou 
velmi plná a strukturovaná, s heb-
kými a sametovými taniny a ovoc-
nými kyselinami. Skv lé zralosti 
dosáhly jak domácí odr dy Zweigelt, 
Blaufränkisch nebo Sankt Laurent, 

tak francouzské odr dy Cabernet 
Sauvignon, Merlot a Syrah. Spo-
lu s ro níky 2015 a 2017, které byly 
pro ervená vína také vynikající, tak 
s ro níkem 2018 vzniká v Rakous-
ku skv lý p íslib pro ervená vína 
v podob  3 kvalitativn  skv lých let 
v krátkém asovém sledu. Da ilo se 
i ledovým vín m, která jsou sv ží 
a ízná, a ostatním sladkým vín m 
v kategorii Beerenauslese, Ausbruch 
a Trockenbeerenauslese, ta se jeví 
velmi pln  a ušlechtile, s vysokým 
obsahem zbytkového cukru.

Krom  potenciálu nových vín je 
ro ník 2018 v Rakousku úsp šným 
i z hlediska vývozu do zahrani í. 

ísla jsou vskutku úctyhodná. Vývoz 
rakouských vín totiž proti p edchozí-
mu roku zaznamenal nar st o 6,9 % 
o celkovém objemu 52,6 milion  
hektolitr  vín v hodnot  170,3 mi-
lion  eur. Krom  zemí Evropské 
unie p isp ly významn  k vývozu 
p edevším Spojené státy americké 
a Kanada, tedy zem , ve kterých 
obliba špi kových rakouských vín 
dramaticky stoupá. „Rakouská vína 
jsou na správné cest . Po dobu 15 let 
roste každoro n  vývoz vín v pr -
m ru o 6,5 %. Pokud vytrváme 
v naší úsp šné strategii zam ující 
se na kvalitu, b hem dalších 5 let 
bude každý litr rakouského vína vy-
vážen se ziskem,“ uzavírá úsp šný 
rok Willi Klinger, editel organizace 
Austrian Wine Marketing Board.

Ročník 2018 slaví 
v Rakousku úspěch

ze zahrani íze  zahrani í

Zveme vás 
Letní festival vín VOC MIKULOV!

Série ochutnávek vín 
VOC MIKULOV v prostorách 

zámku Mikulov

VOC_Mikulov.indd   1 24.4.2019   18:59:56

SOCIETA AGRICOLA GAIA 220x300.indd   1 22.4.2019   22:15:32
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Kontakt: info@rd-sro.com +39 3473212784 @canevaproseccoitaly www.caneva.wine

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

LES JAMELLES, MALBEC 2017, 
PAYS D’OC IGP

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším okra-
jem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je st edn  
intenzivní a vyzrálé, p ipomínající zralé ostružiny, erné 
t ešn  nebo švestky, s lehkým dotekem kou e. V chuti je 
víno st edn  plné a sv ží a najdeme v ní tóny zralých t eš-
ní, kompotovaných višní a sušených švestek, s dotekem 
tabáku. St edn  dlouhý, sv ží záv r.

★ ★ ★ ★180 Kč

www.vinum-bonum.cz

2019–2022

VINAŘSTVÍ BALÁŽ, SOLARIS 2018, 
VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSLADKÉ, 
DOLNÍ DUNAJOVICE, MLÝNSKÁ

JOSEF DOCKNER, GRÜNER VELTLINER 
RESERVE ALTE REBEN 2017, 
TROCKEN, WACHAU

CANNONBALL, SAUVIGNON BLANC 2016, 
SONOMA COUNTY AVA, CALIFORNIA

CAPDEVILLA PUJOL, 
CAVA RESERVA 2015 BRUT NATURAL

Syt jší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a divoké, p ipomína-
jící sušené lu ní kvítí, p ezrálé meru ky nebo citrusové 
plody. V chuti je víno nasládlé, s dominantním proje-
vem kompotovaných broskví, kandovaných pomeran  
nebo manga. St edn  dlouhý, sladký záv r.

Syt jší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a mohutné, p ipo-
mínající kv ty pivon k, jable né pyré nebo restované 
mandle, s lehkým dotekem pep e. V chuti je víno 
pln jší, se sv ží kyselinou, p ipomínající sušená jablka, 
citrusovou k ru, bílý pep  nebo hroznovou š ávu. 
Delší, harmonický záv r.

Sv tlejší zelenožlutá barva se st íbrnými odlesky a vyš-
ší viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, s dominant-
ními tóny sena, erstv  pose ené louky nebo zralých 
zelených jablek. V chuti je víno st edn  plné a sv ží, 
p ipomínající zralé citrusy, citrusovou k ru a žlutá 
jablka, s dotekem minerality. St edn  dlouhý záv r

Syt jší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a st ed-
n  intenzivní hrubší perlení. Aroma je st edn  intenzivní 
a typické, p ipomínající p ezrálá žlutá jablka, sušené 
broskve nebo nap íklad lu ní kv ty. V chuti je víno lehké 
a sv ží, s p evládajícími tóny zralých citrusových plod  
a zelených jablek a lehkým dotekem kvasnicového 
podtónu. St edn  dlouhý, minerální záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★ ★★ ★ ★

★ ★ ★

210 Kč

290 Kč590 Kč

255 Kč
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www.vinarstvibalaz.cz

www.dockner.czwww.californianwines.eu

www.orovino.cz

2019–2020

2019–20242019–2021

2019–2021

VINO HORT, PINOT NOIR ROSÉ 2018, 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

Sv tlejší r žová barva s lososovými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je elegantní a st edn  intenzivní, 
p ipomínající zralé ervené bobulové ovoce, smetanu 
a t eš ová jádra. V chuti je víno harmonické a sv ží 
a dominují v ní tóny lesních jahod, malin a jahodového 
jogurtu. Delší, harmonický záv r.

★ ★ ★ ★ ★266 Kč

www.vinohort.cz

2019–2020

CASTRA RUBRA, DOMINANT SYRAH 
& CABERNET SAUVIGNON 2012, PGI 
THRACIAN LOWLANDS

Syt jší granátov  ervená barva s širším okrajem a vy-
soká viskozita. Aroma je intenzivn jší a harmonické, 
s dominantním projevem, p ipomínající ovocné džemy, 
povidla nebo spálené d evo. V chuti je víno elegantní, 
st edn  plné a lehce nasládlé a dominují v n m tóny 
k že, erného aje, ostružin a erných moruší. St edn  
dlouhý, elegantní záv r.

★ ★ ★ ★229 Kč

www.vinabg.cz

2019–2021

ZD NĚMČIČKY, MUŠKÁT MORAVSKÝ 2018, 
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, POLOSUCHÉ

Sv tlejší slámov  žlutá barva s r žovými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivní, isté a odr do-
v  typické, p ipomínající bílé kv ty, zralé pomeran e, 
žlutá jablka a muškáty. V chuti je víno p íjemn  sv ží 
a lehké a dominují v ní tóny zralých jablek, pomeran  
a bílých kv t . St edn  dlouhý, minerální záv r.

★ ★ ★ ★157 Kč

www.zd-nemcicky.cz

2019–2020

026-29_Vina mesice_kor.indd   26 2.5.2019   18:18:27
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Legenda: ★ ★ ★ ★ ★
vynikající 
až výjime né ★ ★ ★ ★

velmi 
dobré ★ ★ /★

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

Bílá vína ervená vína R žová vínaDoporu ená doba konzumace

VILLA VALENTINA, PINOT GRIGIO 2017, 
TERRE SICILIANE IGT

VINAŘSTVÍ PIÁLEK & JÄGER, VELTLÍNSKÉ 
ZELENÉ EXTRA 2018, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

VÍNO LÍPA MIKULOV, CHARDONNAY 2017, 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, MIKULOV, 
POD SVATÝM KOPEČKEM

FEUDO ARANCIO, 
INZOLIA SICILIA DOC 2017

VÍNO HUBINSKÝ, HUBIŇÁK VELTLÍNSKÉ 
ZELENÉ 2017 D.S.C., AKOSTNÉ ODRODOVÉ 
VÍNO, SUCHÉ

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma je st edn  intenzivní 
a harmonické, p ipomínající zralé broskve, nektarinky 
nebo kiwi, s lehkým minerálním podtónem. V chuti je 
víno leh í a sv ží a dominují v ní tóny zralých citrus , 
hrušek a kiwi, s lehkým herbálním podtónem. St edn  
dlouhý záv r.

Syt jší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a nazrálé, p ipomína-
jící va ené kdoule, nektarinky nebo restované mandle. 
V chuti je víno st edn  plné a sv ží, s dotekem po-
meran ové marmelády, sušených broskví nebo jablek 
v županu. St edn  dlouhý, minerální záv r.

Sv tlejší barva bílého zlata se slámovými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivn jší a harmo-
nické, s p evládajícími tóny zralých subtropických 
plod , kvasnic a bílé okolády. V chuti je víno st edn  
plné a sv ží, harmonické a p evládají v ní tóny zralých 
pomeran , broskví a grapefruitu, s lehkým minerálním 
podtónem. St edn  dlouhý, sv ží záv r.

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a harmonické, 
p ipomínající sušené citrusové plody, kiwi a maraku-
ju. V chuti je víno st edn  plné a sv ží, p ipomínající 
pomeran ovou k ru, sko ici a grepovou š ávu. St edn  
dlouhý, naho klý záv r.

Syt jší zlatožlutá barva s etnými odlesky a vysoká 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a komplexní, p ipo-
mínající zralé bílé broskve, bílý rybíz a hrušky, s vý-
raznou stopou bílého pep e. V chuti je víno komplexní 
a pln jší, p íjemn  sv ží a dominují v ní tóny sušených 
bylin, pep e, zralých broskví a nektarinek. Dlouhý, 
h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

250 Kč

220 Kč

220 Kč

185 Kč

257 Kč
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www.deyakimpex.cz

www.pialek.cz

www.vinolipa.cz

www.chutitalie.cz

www.vinof.cz

2019–2021

2019–2022

2019–2022

2019

2019–2024

FLAGSTONE, DRAGON TREE 
PINOTAGE-SHIRAZ-CABERNET 
SAUVIGNON 2016, W.O. WESTERN CAPE

Syt jší granátov  ervená barva s širším cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je st edn  intenzivní 
a typické, p ipomínající pe ené višn  nebo švestky, 
s dotekem spáleného d eva a výrazných animálních 
podtón . V chuti je víno st edn  plné a srozumitelné 
a najdeme v n m tóny mlé né okolády, bor vek a ost-
ružin. St edn  dlouhý, strukturovaný záv r.

★ ★ ★ ★229 Kč

www.adveal.cz

2019–2020

VINO HORT, MERLOT ROSÉ 2018, 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

Sv tle staror žová barva s etnými odlesky, st ední 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a snoubí tóny zralých 
lesních jahod a višní s podtóny zemitosti a ko ení. 
V chuti je víno st edn  plné, p íjemn  nasládlé, p ipo-
mínající zralé maliny a ostružiny, s lehkým dotekem 
citrusové k ry. Kratší záv r.

★ ★ ★236 Kč

www.vinohort.cz

2019

VINSELEKT MICHLOVSKÝ, CUVÉE 
ŠTYMBERKY 2016, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým granátovým 
okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma 
je st edn  intenzivní a ovocné, s p evládajícími tóny 
zralých višní, bor vek a rybízu, jež dopl ují podtóny 
erného ko ení. V chuti je víno st edn  plné a struk-

turované, p ipomínající sko ici, hruškové pyré nebo 
sušené švestky. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★361 Kč

www.michlovsky.com

2019–2022
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v ína m síce V rubrice „Vína m síce“ p edstavujeme novinky na eském trhu. Podmínkou zve ejn ní je kvalita. 
Publikována budou vína s hodnocením: dobré, velmi dobré, vynikající. Vina i, obchodníci i dovozci 
mohou nominovat jakékoli víno, které je nov  uvád no na náš trh. Informace na info@w-d.cz. 

VINAŘSTVÍ LUDWIG, LUDWIG XX. 
FRANKOVKA/ANDRÉ 2018, POZDNÍ SBĚR, 
POLOSUCHÉ

VINAŘSTVÍ ROCHŮZ, SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 
2018, MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, 
SUCHÉ, BZENEC

ZD NĚMČIČKY, TRAMÍN ČERVENÝ 2018, 
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, POLOSUCHÉ

VINAŘSTVÍ ŽEROTÍN, MUŠKÁT MORAVSKÝ 
2018, MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, 
POLOSUCHÉ, PETROV, PETROVSKÉ RŮŽENÉ

RÉVA RAKVICE, SAUVIGNON 2017, 
POZDNÍ SBĚR, POLOSUCHÉ, 
HORNÍ BOJANOVICE, STARÉ HORY

Syt jší staror žová barva s m d nými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, harmonické, 
p ipomínající kompotované jahody, ovocný jogurt nebo 
zralé t ešn . V chuti je víno leh í a p ímo aré, p ipomí-
nající zralé maliny, jahody a t ešn . Kratší, sv ží záv r.

Sv tlejší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a netradi ní, 
p ipomínající ovocné dropsy, sušený ananas nebo 
angrešty. V chuti je víno leh í a harmonické, s domi-
nantním projevem zralých zelených jablek, jable né 
slupky a jád inc , s lehkým dotekem broskví. Kratší, 
hrubší záv r.

Sv tlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a st ed-
ní viskozita. Aroma je intenzivn jší, odr dov  typické, 
p ipomínající zralé broskve, nektarinky a r že, s leh-
kým herbálním podtónem. V chuti je víno harmonické, 
st edn  plné, p íjemn  nasládlé a p ipomíná pomeran-
ovou k ru, zralé grepy, bílé moruše a mandarinky. 

St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší, isté a odr dov  
typické, p ipomínající pomeran ové kv ty, sušenou 
pomeran ovou k ru nebo zralé hrušky. V chuti je víno 
sv ží, harmonické, p ipomínající citronovou dužinu, 
zelená jablka nebo bílé broskve. St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  typic-
ké, p ipomínající zralý rybíz, angrešty a bílé kv ty, 
s lehkým dotekem minerality. V chuti je víno leh í, 
p íjemn  nasládlé a p ipomíná zralé angrešty, žlutá 
jablka nebo kdoule. Kratší záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★169 Kč

169 Kč

157 Kč

160 Kč

199 Kč

www.vinnesklepy.cz

www.vinarstvirochuz.cz

www.zd-nemcicky.cz

www.vinarstvi-zerotin.cz

www.budamont.cz

2019

2019

2019–2020

2019

2019

FEUDO ARANCIO, 
SYRAH SICILIA DOC 2017

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým granátovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a p í-
mo aré, p ipomínající kompotované je abiny, brusinky 
a višn , s lehkým dotekem okolády. V chuti je víno 
st edn  plné a strukturované, p ipomínající mlé nou 
okoládu, kakao, s dotekem kandovaných švestek 

a višní. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★200 Kč

www.chutitalie.cz

2019–2021

VÍNO LÍPA MIKULOV, RIESLING 2017, 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, MIKULOV, 
ŠIBENIČNÍ VRCH

Syt jší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší, harmonické, p ipo-
mínající lipový kv t, zralá žlutá jablka, broskve a me-
ru ky. V chuti je víno st edn  plné a harmonické, lehce 
nasládlé a p ipomíná pe ený broskvový kolá , jable né 
pyré a sladké ko ení. St edn  dlouhý, sv ží záv r.

★ ★ ★ ★220 Kč
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www.vinolipa.cz

2019–2021

VINAŘSTVÍ JIŘÍ KOPEČEK VALTICE, 
RULANDSKÉ ŠEDÉ 2015 BARRIQUE, VÝBĚR 
Z HROZNŮ, SUCHÉ, NOVOSEDLY, NAD SKLEPY

Syt jší zlatožlutá barva s m d nými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a mohutné, p ipo-
mínající smetanu, bílou kávu, sušený žlutý meloun 
a ananas. V chuti je víno plné a komplexní, p ipomína-
jící broskvový likér, kandované pomeran e a erstvé 
byliny, s lehkým dotekem o ech . St edn  dlouhý, 
h ejivý záv r.

★ ★ ★320 Kč

jjjjjjjj

www.vinumbonum.cz

2019–2021
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Legenda: ★ ★ ★ ★ ★
vynikající 
až výjime né ★ ★ ★ ★

velmi 
dobré ★ ★ /★

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

Bílá vína ervená vína R žová vínaDoporu ená doba konzumace

KATARZYNA ESTATE, CHEVAL 
DE KATARZYNA ROSÉ 2018, 
THRACIAN VALLEY PGI

VINAŘSTVÍ NEPRAŠ & CO., MAIDENSTEIN 
SAUVIGNON BLANC 2017, POZDNÍ SBĚR, 
SUCHÉ, PAVLOV, U BOŽÍCH MUK

VILLA VALENTINA, IL CLASSICO ROSSO 
2015, TERRE SICILIANE IGT

VINAŘSTVÍ LUDWIG, MODRÉ HORY ANDRÉ 
ROSÉ 2018, POZDNÍ SBĚR, POLOSUCHÉ

BADET CLÉMENT & CIE, RÉVÉLATION 
CHARDONNAY 2017, IGP PAYS D’OC

SENSI, SANGIOVESE ANNIVERSARY 
EDITION 2015, TOSCANA IGT

Sv tle staror žová barva s lososovými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a isté, p ipomí-
nající erstvé t ešn , ervený rybíz a smetanu. V chuti 
je víno leh í a sv ží, s pikantní kyselinou a dominují 
v ní tóny brusinek, malin a t ešní. Kratší, sv ží záv r.

Sv tlejší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší, isté a odr dov  
typické, p ipomínající zralý erný rybíz, meru ku 
a erstv  rozkvetlou louku. V chuti je víno st edn  
plné a sv ží, vyvážené a p ipomíná zralé angrešty, bílé 
broskve a zralé pomeran e, s p íjemným minerálním 
podtónem. Dlouhý, sv ží záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým okrajem 
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivn jší, 
harmonické a nazrálé, p ipomínající sušené ervené bo-
bulové ovoce, viš ové pecky nebo ajové listy. V chuti 
je víno nasládlé, st edn  plné a p ipomíná višn  a ostru-
žiny, s podtónem kandovaných ervených pomeran  
a sko ice. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

Sytá malinov  r žová barva s m d nými odlesky 
a nižší viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, p í-
mo aré a ovocné, p ipomínající zralé maliny a lesní 
jahody. V chuti je víno lehké a sv ží, korespondující 
s aroma a dopln né o lehký ostružinový podtón. 
Kratší, sv ží záv r.

Syt jší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, s naprostou p e-
vahou sudových tón , p ipomínající smetanu, vanilku 
a bílou okoládu, s lehkým dotekem zralých broskví. 
V chuti je víno st edn  plné a nasládlé, svým charakte-
rem kopírující aroma. St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s širokým cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je st edn  intenzivní 
a velmi nazrálé, p ipomínající spálené d evo, k ži, su-
šené švestky nebo t eš ová jádra. V chuti je víno leh í 
a ovocné, s dominantním projevem erného peckového 
ovoce a trnek. Kratší, svíravý záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

199 Kč

290 Kč

290 Kč

169 Kč

230 Kč

399 Kč
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www.prowine.cz

www.vinarstvinepras.cz

www.deyakimpex.cz

www.vinnesklepy.cz

www.terra-vina.cz

www.adveal.cz

2019

2019–2024

2019–2022

2019

2019–2020

2019

SPIER WINES, CREATIVE BLOCK 3 2015, 
COASTAL REGION W.O.

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším 
okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je 
intenzivní a komplexní a najdeme v n m tóny kakaových 
bob , tabáku, sušených švestek a višní, s dotekem divoké-
ho ko ení. V chuti je víno plné a komplexní, p ipomínající 
švestková povidla, ostružinový džem, ho kou okoládu 
nebo erstvou kávu. Dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★ ★579 Kč

S
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www.zebrawines.cz

2019–2025

VINAŘSTVÍ JIŘÍ KOPEČEK VALTICE, PÁLAVA 
2017, VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSUCHÉ, 
NOVOSEDLY, RŮŽOVÁ HORA

Sytá slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a st ed-
ní viskozita. Aroma je intenzivn jší a harmonické, 
s výrazným tónem lu ního medu, akátu a pomeran ové 
š ávy, s lehkým dotekem r žového oleje. V chuti je 
víno st edn  plné a sv ží, lehce naho klé, p ipomína-
jící zralé grapefruity, erstvé li i nebo ervená jablka. 
Kratší záv r.

★ ★ ★275 Kč

jjjjjjj

www.vinumbonum.cz

2019–2020
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Vina ství Taubenschuss z Poysdorfu, oblasti Weinviertelu, 
p edstavuje noblesní a ušlechtilý Grüner Veltliner Grosse Reserve 
2015. Víno pochází z vini ní trat , která se pyšní stá ím ke  
62 let. Sb r probíhá výhradn  ru n , 
mošt následn  spontánn  kvasí 
a dále zraje ve velkých dubových 
sudech, kde leží po dobu 30 m síc . 
Vzniká tak komplexní víno s velkým 
potenciálem zrání. 

Nejen toto, ale i další vína 
z produkce vina ství Taubenschuss 
bude možné ochutnat již v kv tnu 
na galadegustaci spole nosti 
Wine4you, která prob hne 
22. kv tna v hotelu Jalta v Praze.

Více na informací na 
www.wine4you.cz Ochutnejte výjime né Prosecco nejvyšší apelace DOCG. Toto 

lehké šumivé víno se vyzna uje sv ží a dob e vyváženou chu-
tí, má plné aroma, které kombinuje sv dné tóny jablek, hrušek 
s náznaky citrus  a glazovaných mandlí. Jemné intenzivní 
perlení dopl ují elegantní zlatavé odlesky. Ideální teplotou pro 
podávání je 6 až 8 °C. Šumivé víno pochází z limitované edice 
a vyrábí se z hrozn  výhradn  p stovaných na vrchu Cartizze 
u italského Valdobbiadene. 

Mionetto Cartizze je dostupné na www.osobnivinoteka.cz. 
E-shop nabízí celou adu domácích i zahrani ních šumivých 
vín, Prosecco, šampa ské i nap íklad špan lskou Cavu. 
S výb rem radí trojnásobný mistr eské republiky 
v sommelierství David Král.

Vina ství Piálek & Jäger, které je 
na tuzemském trhu známo p ede-
vším špi kovými znojemskými 
víny, nabízí nov  také gastronomic-
ké zážitky ve form  snoubení vína 
a jídla, které si lze užít v nových 
sklepních prostorách vina ství. 
Všechny pokrmy jsou ve vina ství 
p ipravovány p ímo samotnými 
vina i, což zajiš uje harmonické 
snoubení degusta ního menu s oce-
n nými víny vina ství. Skv lou 
volbou je nap íklad medailový 
Ryzlink rýnský 2018 VOC, se kte-
rým obdrželo vina ství titul „The 
best national producer“ na sout ži 
AWC Vienna 2018.

WEINGUT TAUBENSCHUSS 
P EDSTAVUJE GRÜNER 
VELTLINER GROSSE RESERVE 
MX ALTE REBEN 2015

VYZKOUŠEJTE JEDINE NÉ 
MIONETTO CARTIZZE

DEGUSTA NÍ VE ERY 
VE VINA STVÍ PIÁLEK & JÄGER
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Jednoodr dové sekty jsou jedine né tím, že nic neskrývají – 
naplno v sob  odhalují ušlechtilý charakter odr dy, ze které 
se rodí. Vychutnejte si požitek z Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay, sektu typu Blanc de Blancs p ipravovaného 
tradi ní metodou kvašením v láhvi. 

Sekt zaujme na první pohled svou zlatav  žlutou barvou 
a jemným perlením, které tvo í po obvodu hladiny bohatou 
korunu. V n  je elegantní, s bohatým aroma citrusového a sa-
dového ovoce, v pozadí s tóny bílých kv t . Chu  je š avnatá, 
medov  hebká, p ipomínající sušené ovoce, s delším záv rem. 
Tento jedine ný sekt vzniká tradi ní metodou kvašením v láh-
vi s dobou ležení na kvasinkách 15–18 m síc . Pro svou výji-
me nost již získal adu ocen ní a je také za azen do prestižní 
kolekce Perly Evropy, výb ru nejlepších sekt  a šumivých vín 
z nejznám jších vina ství starého kontinentu.

Více informací na www.osobnivinoteka.cz

Spole nost INTERIA projektuje, vyrábí a montuje 
privátní vinotéky – nejen ze d eva.

Výroba: INTERIA Znojmo s.r.o., 671 51 Žer tky 57
Kontakt: +420 603 213 222, info@interiaznojmo.cz

BOHEMIA SEKT 
PRESTIGE CHARDONNAY

PRIVÁTNÍ VINOTÉKY

Spole nost Premier Wines p edstavuje žhavou novinku mezi šampa skými 
víny, kterou je Champagne Piper-Heidsieck Essentiel Blanc de Blancs.  Víno 
je vyrobeno výhradn  z odr dy Chardonnay a pro jeho výrobu je využito 35 % 
rezervních vín. Díky prodloužené dob  zrání na kalech (36 m síc ) a nízké 
dosáži je dosaženo velmi komplexního a elegantního projevu tohoto šampa -
ského. Essentiel Blanc de Blancs se vyzna uje ušlechtilým aroma citronové 
k ry, briošky a minerality. V chuti je víno pln jší, s velmi delikátním perlením, 
s tóny erstvých mirabelek, hrušek a pikantním ko enitým podtónem.

Objednávejte na www.1er.cz.

CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK 
ESSENTIEL BLANC DE BLANCS
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Oslavte p íchod jara v proslun ných zahrádkách restaurací Kalina 
Kampa a Kalina Anežka. Ob  restaurace nabízí nezam nitelnou atmo-
sféru a špi kovou gastronomii šéfkucha e Mirka Kaliny v doprovodu 
vynikajících vín. Rezervujte na www.kalinarestaurant.cz. Mladé butikové vina ství Václav 

z Hustope í ve Velkopavlovické 
vina ské podoblasti uvede letos 
na trh již tvrtý produk ní ro ník 
svých vín. Ta doprovodí upravená 
ambaláž a etiketa, znázor ující 
symbol orchideje, jež se vyskytuje 
v katastru vina ské obce Kurd jov, 
kde má vina ství své vinice. 
P estože je vina ství Václav 
pom rn  mladé, hospoda í 
výhradn  na vlastních 
vinicích v unikátním terroir, 
který je p edpokladem pro 
výrobu kvalitních vín. 
Práv  symbol orchidejí 
na etiketách vyjad uje 
jedine nost t chto vín 
ze speci  ckých poloh 
v Kurd jov .

První vína ro níku 
2018 budou na trh uvedena 
na p elomu kv tna 
a ervna. Objednávejte 
na webu vina ství 
nebo u partner  
www.vicom-vino.cz. 

www.vinarstvivaclav.cz

OBJEVTE NEJKRÁSN JŠÍ 
ZAHRÁDKY V PRAZE

VINA STVÍ VÁCLAV 
P EDSTAVUJE 
VÍNA RO NÍKU 2018

Nejen 4 miliony litr  vína vysoké kvality z moravských 
hrozn  a z dovozu, ale i kompletní servis pro vina e 
nabízí ve svém moderním provozu bzenecké vina ství 
Vinný d m. To je totiž také výhradním dovozcem 
francouzských a italsko-rakouských sud  od renomova-
ných bedná ství. Zastoupení pro eskou i Slovenskou 
republiku zahrnuje zna ky, jako je Mercier, Tonnelerie 
Baron i Veneta Botti. Na objednávku lze vina m na-
bídnout kompletní portfolio sud  z r zných typ  d eva 
a objemu dle poptávky. Novinkou v nabídce jsou sudy 
s ozna ením JABB (Just a breath on barrels), které se 
vyzna ují vysoce prodyšným materiálem zadního ela. 
Díky odlišným vlastnostem od standardních sud  lze 
v t chto sudech snadn ji kontrolovat zrání vína. Vinný 
d m sou asn  zast ešuje enologický servis pro vina e. 
Zakoupit zde lze veškerý sortiment enologických 
produkt   rmy LAFFORT a IOC i korky Mercader. 
www.vinnydum.cz, www.facebook.com/vinnydum.cz

VINNÝ D M BZENEC NABÍZÍ ŠPI KOVÉ SUDY I ENOLOGII
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S VATOJÁ NSKÉ SL AV NOSTI

11. ROČNÍK OBNOVENÝCH SLAVNOSTÍ

POD KARLOVÝM MOSTEM
N A  H L A D I N Ě  V L T A V Y

15  5  2019

Úter ý 14.  května
14.00–18.00 /  HALŠTATSKO-BENÁTSKÉ ODPOLEDNE (HERGETOVA CIHELNA)

18.00 /  MŠE SVATÁ V KOSTELE SV.  FR ANTIŠK A Z ASSISI (KŘIŽOVNICKÉ NÁM.)

Středa 15.  května
14.30 /  SLAVNOSTNÍ ZDOBENÍ KONÍ (HR ADČANSKÉ NÁM.)
16.45 /  ŽEHNÁNÍ KONÍM A JEZDCŮM (HR ADČANSKÉ NÁM.)

17.30 /  SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V K ATEDR ÁLE SV.  VÍTA, VOJTĚCHA A VÁCLAVA
18.45 /  SVATOJÁNSKÉ PROCESÍ NA K ARLŮV MOST

20.00 /  REGATA LODÍ,  SESKOK PAR AŠUTISTŮ, PLAVBA OTUŽILCŮ (K ARLŮ V MOST)
20.30 /  ZÁVĚREČNÁ POBOŽNOST PŘED KOSTELEM SV. FR ANTIŠK A (KŘIŽOVNICKÉ NÁM.) 

2 1.00 /  KONCERT NA HLADINĚ VLTAV Y POD K ARLOV ÝM MOSTEM
21.55 /  BAROKNÍ OHŇOSTROJ

BAROKNÍ SPEKTÁKULUM NA VLTAVĚ
Poznejte kouzlo staré Prahy

PartneřiMediální partnerství

ZáštitySpolupořadatelPartnerství
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Středa 17. dubna byla skutečným svátkem pro milovníky vín z oblasti Pomerolu. 
Do Prahy totiž přijel pan Bertrand Nicolas, spolumajitel věhlasného vinařství Château 
La Conseillante. Společně s enoložkou vinařství, paní Marielle Cazaux, prezentoval svá 
vína v apartmentu Bellevue, V Celnici, který patří organizátorům tohoto výjimečného 

večera a specialistům na ikonická francouzská vína, společnosti Merlot d’Or.

Degustační večer 
s Château La Conseillante

Château La Conseillante pat í bezpo-
chyby k nejužší špi ce producent  
vín v apelaci Pomerol. Ochutnat tato 

noblesní a dlouhov ká vína, která v Bor-
deaux na pravém b ehu eky Dordogne 
vznikají, je vždy výjime ným zážitkem. 
O to výjime n jší byla vertikální degustace 
a následná degusta ní ve e e v apartmentu 
Bellevue v Praze, ve které spole nost Merlot 
d’Or p ipravila za ú asti p edstavitel  vina -
ství srovnání n kolika vynikajících ro ník  
minulé dekády a která dokonale ukázala 
potenciál a ušlechtilost t chto vín. Vertikální 
degustaci zahájil sám pan Bertrand Nicolas, 
který je od roku 1871 již 5. generací p so-

bící na Château La Conseillante spole n  
s jeho rodinou. Synonymem vín z Pomerolu 
je pochopiteln  odr da Merlot, ta zde tvo í 
80 % z celkové produkce a je vysázena vý-
hradn  na jílovitých p dách. Zbylých 20 % 
poté tvo í na st rkových p dách vysázený 
Cabernet Franc.

Na úvod byla ve vertikální degustaci p ed-
stavena ada vín Duo de Conseillante, tedy 
„druhá“ vína z produkce Château La Con-
seillante. P estože vína s ozna ením Duo de 
Conseillante nedosahují takové koncentrace 
a ušlechtilosti jako vína Château La Consei-
llante, mají rozhodn  co nabídnout. Duo de 

Conseillante je pom rn  mladá ada vín, 
která byla poprvé vypušt na na trh v roce 
2007. Vína jsou pochopiteln  založena 
na hroznech z mladších vinic a jejich slože-
ní p edstavuje z 90 % Merlot a z 10 % Ca-
bernet Franc. I z toho d vodu jsou velmi 
ovocná, š avnatá a energická a skv le p i-
pravená k pití již pár let po sklizni. Ve verti-
kální degustaci byly p edstaveny 3 ro níky, 
konkrétn  2015, 2014 a 2012. Ro ník 2015 
ukázal skv lou zralost s bohatým ovocným 
projevem a hebkým t íslem. Ro ník 2014 
p sobil sice ve v ni uzav en ji, ale na pat e 
velmi elegantn  a ra  novan , s vyšší kyse-
linou a pevn jším t íslem. Kone n  Duo de 
Conseillante 2012 ukázalo, že i druhá vína 
umí skv le vyzrávat. Víno s komplexním 
projevem, výborn  zakomponovaným d e-
vem a dlouhým záv rem bylo perfektn  
p ipraveno k pití. Není náhodou, že vyso-
ká obliba t chto cenov  p ístupn jších vín 
stoupá. „Cílem Duo de Conseillante je za-
chovat styl velkých vín Château La Consei-
llante, proto do t chto druhých vín p idává-
me i ást sud  prvního vína, a to zejména 
odr dy Cabernet Franc,“ komentoval vína 
pan Bertrand Nicolas.

Následovala degustace o ekávaných vín 
Château La Conseillante, které se ujala 

sou asná enoložka vina ství, paní Marielle 
Cazaux. Vína byla srovnávána ve 4 ro ní-
cích a pochopiteln  byla o poznání struktu-
rovan jší, robustn jší a ušlechtilejší. Spo-
le ným rysem vín La Conseillante nap í  
ro níky byl tém  sametov  hebký a ele-
gantní projev. Ro ník 2015 ukázal skv lou 
koncentraci a plnost s bohatou ovocností 
a ko enitostí a slibuje skute n  velký po-
tenciál. Následoval ro ník 2011, který je 
znateln  p ístupn jší z hlediska pitelnosti, 
s velmi harmonickým a již patrným vyzrá-
lejším projevem a lehkými podtóny lanýž . 
Výjime ným zážitkem bylo víno z ro níku 

degustat ion

Marielle Cazaux a Bertrand Nicolas
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2008, které bylo, navzdory svému v ku, 
velmi š avnaté a kompaktní, kombinující 
sv žest a zralost s pevnou strukturou tani-
n , a je teprve na po átku své láhvové zra-
losti. Ro ník 2007 byl posledním vzorkem 
vertikální degustace, který naopak p sobil 
proti ro níku 2008 o poznání vyzráleji, s již 
velmi dobrou pitelností a s projevem suše-
ných švestek a ušlechtilých terciárních tón  
k že a cedrového d eva.

Vertikální degustace uzav ela první ást 
ve era, na kterou navazovalo degusta ní 
menu pod taktovkou mladých hostujících 
kucha  Richarda Bielika a Živanovi e 
Nebojšy z projektu Balance | A Harmony 
of Flavours. B hem ve e e byla sou as-
n  podávána vína z výjime ných ro ník , 
která se ve vertikální degustaci nevyskytla 
a která byla ra  novan  snoubena s tradi ní 
gastronomií v moderním podání. Skv lou 
kombinací bylo Château La Conseillante 
2016, mimochodem tém  bezchybné víno 
se skv lým potenciálem zrání, ve spojení 
s kachními srdí ky s ch estem a hn dým 
máslem. Delikátním a velmi ra  novaným 
snoubením byl hlavní chod v podob  jeh-
n ího masa s espumou z máty a Château 
La Conseillante 2005, které bylo v naprosto 
fantastické kondici. Aristokratický projev 
erného ovoce, cedrového d eva a lanýž  

skv le doprovodil jehn í maso. Vrcholem 
degusta ní ve e e bylo Château La Consei-
llante 2000 magnum, které bylo podáváno 
v kombinaci s variací sýr . Ušlechtilé, struk-
turované a vyzrálé víno s dominantními 
tóny sušených peckovin, podhoubí, minera-
lity a tabáku doprovodilo jemný sýrový talí  
a potvrdilo potenciál mimo ádného ro níku. 
Nelze opomenout ani sladkou te ku v podo-
b  sladkého vína, Château de Rayne Vigneau 

1999 Cru Classé ze Sauternes, které spole -
n  s dezertem skv le završilo degusta ní ve-
er s víny Château La Conseillante. 

Degustace portfolia vín z produkce sv to-
známého vina ství Château La Conseillan-
te naplnila veškerá o ekávání a potvrdila, 
že odr da Merlot dává p edevším v apelaci 
Pomerol jedna z nejunikátn jších a nejra  -
novan jších vín sv ta.

Text  a  foto:  Václav Ticho

Menu La Conseillante
Listové t sto | Houby  

Špenát | Jablko
Champagne Louis Roederer

***
Lokše | Husí játra | Jablko  

Šalotka | Petržel
Duo de Conseillante 2015

***
Kachní srdce | Bryndza

Topinambur | Ch est | Hn dé máslo
Château La Conseillante 2016

***
Jehn í | esnek | Citrón

Hrášek | Máta
Château La Conseillante 2015

***
Variace sýr  | Brioshka

Château La Conseillante 2000 
magnum

***
Mango | Maracuja | Kokos

Kešu | okoláda
Château Rayne Vigneau 1999 

Cru Classé Sauternes

In
ze

rc
e
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V rámci jedné z nejzajímavějších vinařských akcí letošního roku – 
Bourgogne Millésimes – se v restauraci Kalina Kampa na degustační večeři 
představila čtveřice špičkových vinařů z oblasti Bourgogne. Z Chablis přijel 

Thomas Pico, z Vézelay Valentin Montanet, z Meursault Patrick Essa 
z Gevrey-Chambertin dorazila charismatická Alexandrine Roy.

Bourgogne v Kalina Kampa

Vybrané chody p ipravil Mirek Ka-
lina a jeho tým a o snoubení s víny 
se postaral Jan ejka ze spole nos-

ti AD VIVUM. Vynikající pokrmy a skv lá 
vína, navíc prezentovaná samotnými vina i, 
je rovnice, která dává v tšinou skv lý vý-
sledek, navíc v p íjemném prost edí restau-
race Kalina Kampa. Celkový dojem byl na-
víc umocn n sklenicemi Riedel, které jsou 
speciáln  navrhované pro konkrétní odr -
du, a v rámci degustace se podávala i ru n  
stá ená minerální voda Krondorf.

Aperitivem byl Crémant de Bourgogne 
Blanc de Blancs Extra Brut, Domaine 
Chermette, p íjemné sv ží víno s brilantní 

degustat ion

Hov zí tartar, p na z pep e, kapari a bramborové chipsy

034-41_Degustation_kor.indd   36 2.5.2019   16:56:08



Kv ten 2019 |  37

kyselinou a š avnatými, ovocnými tóny. 
Toto šarmantní víno jsme navíc degustovali 
na zahrádce restaurace Kampa s výhledem 
na Vltavu, Karl v most a Pražský hrad. 

Ch est, jahody, pistácie a kozí sýr byl prv-
ní chod, ke kterému se podávalo bílé víno 
2017 Domaine de la Cadette Vézelay La 
Chatelaine. Apelace Vézelay má podobné 
podmínky jako necelých padesát kilomet-
r  vzdálené Chablis a i odr da je stejná – 
Chardonnay. Víno bylo š avnaté, s ovoc-
nou kyselinou a p íjemnou minerální struk-
turou. P estože nezrálo v sudu, byla ve v ni 
i v chuti delikátní ko enitost. Velmi dobrá 
kombinace s p edkrmem.

Druhý chod byl uzený pstruh, rösty, hrá-
šek a k epel í vejce a k tomu dvojice vín 
ze Chablis od Thomas Pico. Nádherný 
kontrast mezi Chablis Village a Chablis 
Premier Cru. 2016 Domaine Pattes Loup 
Chablis Vent d’Ange bylo š avnaté, mine-
rální, s pulzující kyselinou a pikantní sla-
ností. 2015 Domaine Pattes Loup Chablis 
1er Cru Butteaux bylo naproti tomu jedno-
zna n  korpulentn jší, postavené na tónech 
d eva, vanilky, exotického ovoce a másla. 
Chablis Vent d’Ange byl rozhodn  d stoj-
ný partner p i snoubení s uzeným pstruhem, 
ale Chablis 1er Cru Butteaux svým zráním 
v dubovém sudu a tóny d eva a dýmu byl 
jednozna n  volbou ve era – excelentní 
snoubení!!!

Následující chod byl telecí brzlík, vaje né 
nudle, lišky a telecí juice a k n mu ušlech-
tilá vína z Domaine Buisson-Charles 2017 

Chassagne-Montrachet 1er Cru La Roma-
née a 2016 Meursault 1er Cru Les Bouches-
-Chères. Vína si byla v mnohém podobná 
a bylo možné pozorovat rukopis vina e, ale 
zárove  nuance obou terroir. Chassagne 
bylo sv ží, minerální, koncentrované, 
s tóny zralých citrus . Meursault nezap el 
svou sílu s nádechem sladkého ko ení, sla-
ného karamelu, d eva a zava ených rynglí. 
S charakteristickou výrazností brzlíku si fa-
mózn  poradila ob  vína, i když Meursault 
byl o n co úsp šn jší.

Hov zí tartar, p na z pep e, kapari a bram-
borové chipsy si íkaly o víno pon kud ra-

zantn jší a myslím, že 2017 Domaine de la 
Cadette Bourgogne Rouge Champs Cadet 
nebyla v bec špatná volba. Tóny graná-
tového jablka, jad ince, erveného rybí-
zu s podtóny peckovin v trochu ízn jším 
vyzn ní byla trefa do erného k hov zímu 
tartaru. 

Hlavní chod byla mlé ná jehn í plec, 
smrže, fava fazole a bramborová pusinka. 
Dvojice ervených vín z Domaine Marc 
Roy 2016 Gevrey-Chambertin Vieilles 
Vignes a 2016 Gevrey-Chambertin Clos 
Prieur jsou ze sklepa Alexandrine Roy, 
která byla spoluža kou Jana ejky v Beau-
ne. Ob  vína koncentrovaná, ale zárove  
elegantní, s tóny zralých bobulí ervené-
ho rybízu a tmavých t ešní. Clos Prieur 
m lo však o n co pronikav jší koncentraci 
a p íjemnou  nesu k že a d eva v záv ru. 
Vynikající vína se skv lým snoubením 
k jehn í pleci.

Dezert – pralinky pln né slaným karame-
lem m ly neoby ejn  ra  novanou chu  
a bylo t eba sáhnout pro víno, které sice 
nepochází z Bourgogne, ale k pralinkám 
se hodilo výborn  – Château de Beaulon, 
Pineau des Charentes rouge 5 years old.

Burgundská vína jsou elegantní, delikát-
ní a právem pat í mezi nejvyhledávan jší 
na sv t . Pokud k tomu p idáte kuliná ské 
um ní Mirka Kaliny a p íjemné prost edí, 
osobní ú ast vina , pak vám vyjde, že 
tady je sv t ješt  v po ádku. 

Text  a  foto:  Ivo Dvo ák
Jan ejka a Mirek Kalina

Mlé ná jehn í plec, smrže, fava fazole a bramborová pusinka
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V kalendáři většiny vínomilců se objevuje několik významných dní, které většinou 
dokážou zastínit i oslavy příchodu slovanských věrozvěstů. A jedním z těchto dní byl letos 
26. duben. Nádherný, moderní a designový střešní apartmán Bellevue-Passage v pražské 
ulici V Celnici totiž hostil úžasnou degustaci starších ročníků ze slavného Burgundska.

Bourgogne Millésimes 2019
Nově a tentokráte úplně jinak…

Ješt  p ed tím, než se za nu rozplývat 
nad víny, která se zde prezentovala, 
bych rád podotkl, že pokud si domlu-

víte po así, jako to „ud lali“ organizáto i 
akce, a apartmán se zalije sluncem, ihned 
nabydete dojmu, že práv  toto místo je na-
prosto dokonalé pro po ádání komorn jších 
degustací, které dostávají skoro až nadpo-
zemskou atmosféru.

Skv lá organizace se ale dala o ekávat, 
protože tradice degustací Bourgogne Millé-
simes byla založena a stále je v režii  rmy 
Merlot d’Or, specialisty na francouzská 
vína, jež v naší republice po ádá n ko-

lik skv lých vina ských akcí. A všechny 
se dají za adit do kategorie dechberoucí. 
I tento rok si tato spole nost p ipravila svá 
nejvyhlášen jší vina ství ze svého portfo-
lia a jejich láhve, které již n kolik let st eží 
ve sklepích, aby je mohla nabídnout klien-
t m v ideální kondici.

Tentokráte si však p ipravili i jednu zm nu. 
A to spojení s jinou dovozní  rmou, která je 
na eském trhu brána také jako jeden z nej-
v tších specialist  na francouzská vína, 
a zejména na oblast Bourgogne. Firma, 
která letošní program obohatila, totiž byla 
spole nost AD VIVUM. Na první pohled 

riskantní tah, dobrovoln  si p izvat onoho 
druhého kohouta na… Tedy do apartmánu. 
I proto, že ani druhá  rma necht la zahálet 
a krom  známých domén p edstavila i ex-
kluzivní novinky, jež jsou v hledá ku nejed-
noho sb ratele po celém sv t . A jaké že to 
tedy nakonec bylo?

Stoly byly d leny dle  rmy, tudíž se vypla-
tilo podívat se na degusta ní karnet a trochu 
si dop edu p ipravit plán, podle kterého se 
lov k bude ídit. Ten bylo možno i hrav  

dodržet, jelikož degustace byla rozd lena 
na dva polo asy, a hosté se tak rozd lili 
a u žádného ze stol  nevznikal hrozen lidí 

degustat ion
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chtivých vína a zpomalující degustaci. Se-
ver Burgundska letos zastoupila t i vina -
ství z oblasti Chablis a každé nabídlo své 
základní víno a jedno premier cru. Všechna 
spojovala naprostá krystalická istota aro-
ma i chutí s typickou výraznou a slanou 
mineralitou. Také dlouhá dochu  a lehká 

stopa po zrání na kalech. Prost  každý vzo-
rek Chablis jako emen a vybrat si jedno by 
bylo skoro nemožné. Jako nejv tší p ekva-
pení si ale dovolím vyzdvihnout vina ství 
z apelace Vézelay, které se velikán m ne-
daleké oblasti Chablis dokázalo vyrovnat, 
a ukázalo tak, že Burgundsko má v rukávu 

stále skryta esa v podob  menších apela-
cí, které již dávno nemohou být ozna eny 
jako mén  významné.

Domaine de la Cadette, Vézelay 
(AD VIVUM)
Vézelay Blanc La Châtelaine, 2017- 90 b.
Bourgogne rouge Garance, 2015- 86 b.
Bourgogne rouge Champs Cadet, 2017- 91 b.

Domaine Pattes Loup, Thomas Pico, 
Chablis (AD VIVUM)
Chablis Vent d’Ange, 2016- 90 b. 
Chablis 1er Cru Butteaux, 2015- 91 b.

Domaine Billaud-Simon, Chablis 
(Merlot d’Or)
Chablis, 2016- 90 b.
Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre, 
2016- 92 b.

Domaine de l’Enclos, Chablis 
(Merlot d’Or)
Chablis, 2017- 88 b.
Chablis 1er Cru Beauroy, 2017- 90 b.

Slavná oblast pro ervená vína Côtes de 
Nuits necht la z stat ve stínu a díky iko-
nickým jmén m, která se p edstavila, byla 
možnost ochutnat velká a na Pinot Noir 
velmi mohutná vína, která však vykazo-
vala klasickou aristokratickou ušlechtilost. 
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Navíc podpo ila i ono známé tvrzení, že 
pinoty pot ebují zrát a až s v kem pak p i-
chází jejich opravdové kouzlo a noblesa. 
A pokud by to snad nevzbuzovalo dosta-
te né emoce, byla zde možnost ochutnat 
i víno z historicky velmi starého klonu na-
zývaného Pinot Fin.

Lucien le Moine (Merlot d’Or)
Bourgogne rouge, 2014- 93 b.
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Hauts 
Doix, 2012- 96 b.
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers, 
2012- 98 b.

Domaine Arnoux-Lachaux (Merlot d’Or)
Bourgogne Pinot Fin, 2014- 90 b.
Vosne-Romanée, 2012- 94 b.
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Proces, 
2013- 95 b.

Domaine d’Eugenie (Merlot d’Or)
Vosne-Romanée, 2011- 92 b.
Vosne-Romanée, 2014- 92 b.

Domaine Marc Roy (AD VIVUM)
Marsannay Les Champs Perdrix blanc, 
2017- 91 b.
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes, 
2016- 91 b.
Gevrey-Chambertin Clos Prieur, 2017- 95 b.

Jižní ást vina ského centra Burgundska, 
tedy Côtes de Beaune, je vždy v nelehké 
pozici, jelikož musí dokazovat, že jeho jem-
n jší, vst ícn jší a ovocn jší projev nezna-
mená, že jsou tato vína nižší kvality než ta 
od severního souseda. A také že si zaslouží 
stejnou pozornost jako místní úchvatná 
bílá vína. Já tedy musím p iznat, že letošní 
vzorky m  o tom všem naprosto p esv d-
ily a ervená vína si m  naprosto získala. 

I p esto, že n která ze slavných bílých Me-
ursault byla v ele a profesionáln  prezento-
vána svými vina i, kte í p ilet li speciáln  
na tuto událost.

Domaine Buisson-Charles (AD VIVUM)
Meursault Vigne de 1945, 2017- 91 b.
Meursault 1er Cru Les Bouches-Chères, 
2016- 90 b.
Volnay 1er Cru Santenots, 2016- 88 b.

degustat ion
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Domaine Jean-Marc Bouley (AD VIVUM)
Pommard, 2014- 90 b.
Pommard 1er Cru Fremiers, 2016- 93 b.
Volnay 1er Cru Les Carelles, 2016- 91 b.

Domaine Tollot-Beaut (Merlot d’Or)
Bourgogne rouge, 2015- 90 b.
Chorey les Beaune, 2016- 92 b.
Aloxe-Corton, 2016- 92 b.

Domaine Matrot (Merlot d’Or)
Bourgogne Chardonnay, 2016- 87 b.
Meursault-Blagny 1er Cru, 2014- 92 b.

Domaine Chavy-Chouet (Merlot d’Or)
Bourgogne blanc Les Femelottes, 2017- 88 b.
Meursault Les Narvaux, 2017- 90 b.
Puligny-Montrachet Les Enseigneres, 2017- 89 b.

Burgundsko má však ješt  jednu ást, která vystupuje ze 
stínu slavných jmen a v kategorii „kvalita versus cena“ je 
jim již více než rovnocenným partnerem. Na letošní de-
gustaci se potvrdilo, že i oblasti kolem m st Chalon-sur-
-Saône a Mâcon ušly velký kus cesty a jejich n kdy rus-
tikáln jší projev se velmi uhladil a plnost a sudovost vín 
je nahrazena  nesou a strukturovaností. Navíc i v t chto 
oblastech jsou výjime né vinice, které jsou vlastn ny 
jedním vina em, a pár t chto unikát  se objevilo i na této 
degustaci.

Château de Fuissé (Merlot d’Or)
Saint-Véran Les Morats, 2016- 87 b.
Pouilly-Fuissé Tête de Cru, 2016- 92 b.
Pouilly-Fuissé Les Combettes, 2016- 93 b.

Domaine de la Ferté (AD VIVUM)
Givry, 2016- 88 b.
Givry 1er Cru Servoisine, 2016- 91 b.

Domaine Vincent Dureuil-Janthail (AD VIVUM)
Rully blanc, 2016- 87 b.
Rully blanc 1er Cru Meix Cadot, 2016- 93 b.
Rully rouge, 2016- 85 b.

Château de Chamirey (AD VIVUM)
Mercurey blanc, 2017- 85 b.
Mercurey blanc 1er Cru La Mission Monopole, 2014- 93 b.
Mercurey rouge 1er Cru Les Ruelles Monopole, 2014- 89 b.

Burgundsko se letos na akci Bourgogne Millésimes odpre-
zentovalo na velmi vysoké úrovni a v tom nejlepším sv t-
le. A to nejen v tom slune ním, ale hlavn  kvalitou všech 
vzork . Další velké pozitivum vidím i ve skv lé spolupráci 
dvou tradi ních a významných dovozc , kte í tímto kro-
kem návšt vník m nabídli širší záb r Burgundska, a zpro-
st edkovali tak neopakovatelnou degusta ní zkušenost, 
která by se rozhodn  m la objevit v degusta ních kalen-
dá ích i nap esrok.

Text :  Jakub P ibyl
Foto:  Archiv spole nost i  AD VIVUM

XTRA

2019
2017

2016

OCENĚNÍ PRO CRYSTALEX

e-shop www.crystalex.cz
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Mezinárodní veletrh vína – Wine Prague 2019 – otevře své brány již za několik dnů. 
Výstaviště „PVA EXPO PRAHA“ Letňany se ve dnech 28. až 30. května 2019 opět 
stane místem zasvěceným vínu, jeho kulturní propagaci a prostorem pro mnoho 
obchodních setkání. Celý výstavní prostor je koncipován do jedné haly tak, aby byl 
veletrh kompaktnější a přístupnější. Na návštěvníky čeká velmi atraktivní doprovod-
ný program degustací a seminářů a na Wine Prague 2019 opět míří i řada hvězdných 
osobností ze všech oborů vinařského světa. To vše jednoznačně napovídá tomu, že 
veletrh Wine Prague potvrdí své výsadní postavení největší a nejdůležitější vinařské 

akce u nás a současně významného veletrhu vína ve střední Evropě. Wine Prague 2019 
bude událostí, kterou by si žádný profesionál z oboru ani poučený milovník vína neměl 

nechat ujít. Speciálně pro obchodníky s vínem a profesionály z gastronomie přinese Wine 
Prague 2019 obrovské množství příležitostí k navazování a rozvíjení obchodních vztahů 

a optimalizaci jejich portfolií vín či vinných lístků přesně dle jejich potřeb. A to jak z hledis-
ka kvality a stylu nabízených vín, tak z hlediska jejich cenové úrovně. A nelze zapomínat ani 

na množství dalších nabízených výrobků a služeb, které s vínem a gastronomií přímo souvisí.

M

b
ne

Prag
a optim

ka kvality
na množství d

Mezinárodní veletrh vína 
Wine Prague 2019

„Největší vinařská událost roku je za dveřmi.“

Po adatelem Wine Prague 2019 je, podob-
n  jako v p edchozích letech, spole nost 
Yacht, s. r. o., s dlouholetými zkušenost-

mi s po ádáním úsp šných výstav a veletrh . 
Hlavním mediálním partnerem a spoluorga-
nizátorem tohoto profesionálního svátku vína 
je od po átku asopis WINE & Degustation. 
Veletrh Wine Prague 2019 se koná za podpo-
ry Vina ského fondu R a partnery se staly 
Asociace sommelier  eské republiky a spo-
le nost Crystalex, která je také hlavním doda-
vatelem skla, z n jž se bude na veletrhu degu-
stovat. Již pot etí je strategickým partnerem 
veletrhu také minerálka Korunní, která bude 
jako jediná certi  kovaná minerálka vhodná 
k vínu výhradním dodavatelem vody na vele-
trh Wine Prague 2019.

Naplánujte si dob e sv j as 
na veletrhu
Atraktivita veletrhu, po et a úrove  vystavo-
vatel  a zajímavý doprovodný program jsou 
dostate ným d vodem, aby všichni, kte í 
hledají nové kontakty ve sv t  vína, na ve-

letrh p ijeli a strávili zde více než jeden den. 
Aktuální informace o jednotlivých vystavo-
vatelích a doprovodném programu nalezne-
te na dalších stránkách v tomto ísle a v té 
nejaktuáln jší podob  na stránkách veletrhu 
www.wineprague.com. Vystavovatel  i ná-
všt vník  bude letos op t hodn , a i když si 
na Wine Prague vymezíte ve svém programu 
více dní, základem úsp chu na veletrhu je 
dobré plánování sch zek! Kontaktujte vysta-
vovatele p edem a domluvte si sch zky tak, 
abyste sv j as na veletrhu využili co nejlépe 
a stihli navštívit a ochutnat vše, co pot ebuje-
te. Upozor ujeme, že n kte í vystavovatelé 
p iváží skute n  exkluzivní vína a budou ást 
svých vín prezentovat pouze klient m, kte í 
budou mít sjednané obchodní sch zky.

Doprovodný program
Sou ástí veletrhu je doprovodný program zcela 
unikátních degustací, p ednášek i prezentací. 
Jeho aktuální podobu k datu uzáv rky asopisu 
naleznete v tabulce na následující stran , nejak-
tuáln jší verzi pak na www.wineprague.com. 

Na návšt vníky ekají slavné vina ské osobnos-
ti i stovky mimo ádných vín. Po et návšt vník  
jednotlivých akcí je limitován. Na degustace je 
nutné se v as zaregistrovat dle pokyn , které 
najdete p ímo u konkrétních prezentací na pro-
t jší stran . Vaše registrace bude zp tn  potvr-
zena po adateli jednotlivých degustací.

Degusta ní sklo
Veletrh Wine Prague 2019 zajiš uje pro ná-
všt vníky i vystavovatele unikátní servis degu-
sta ního skla. Dodavatelem se stala tuzemská 
spole nost Crystalex, která pro veletrh Wine 
Prague p ipravila po konzultacích s organizá-
tory ty i r zné typy sklenic. Vystavovatelé tak 
budou mít na svých stáncích pro návšt vníky 
k dispozici sklo vhodné pro vína, která pre-
zentují. Návšt vníci si nebudou žádné sklenky 
kupovat u vstupu i skládat kauci, vhodnou 
sklenici k degustaci dostanou p ímo od vina e 
na stánku. Po skon ení degustace i obchodní-
ho jednání mu ji vrátí a na dalším stánku do-
stanou jiný typ sklenky vhodný pro další víno, 
které budou degustovat.

9

Wine Prague
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DOPROVODNÝ PROGRAM 
VELETRHU WINE PRAGUE 2019 

DEGUSTA NÍ SÁLY

Úterý 28. 5. 2019
Malý sál

10:30–11:30 
Castel Freres  (B23)

ízená degustace spole nosti Castel Freres 
bude zam ena na Grand Cru Classé a Cru 
Bourgeois nap í  oblastí Bordeaux. Na zá-
v r se mohou ú astníci t šit na legendu ze 
Saint-Julien! Degustací bude provázet pan 
Jean-Baptiste Prot. 
E-mail: marketa@castel.cz

12:00–13:00 
Prowine s.r.o.  (B17)
Spole nost Prowine p edstaví na ízené 
degustaci vyjíme ná vína bulharského 
vina ství Katarzyna Estate. Toto vina ství, 
které v sob  spojuje tradi ní a zárove  nej-
modern jší metody výroba vína, p edstavuje 
v sou asné dob  špi ku bulharské produk-
ce. Degustaci bulharských vín doprovodí 
edukativní výklad o historii bulharského 
vina ství, které sahá do dávné historie Bal-
kánského poloostrova.
E-mail: prowine@centrum.cz

13:30–14:30   
ES-WINES  (B6)
Specialista na špan lská vína, spole nost 
ES-WINES, p edstaví novinku na tuzem-
ském trhu, a sice vína prestižního špan l-
ského vina ství Viñedos de Alfaro. V ízené 
degustaci budou p edstavena špi ková vína 
z oblasti La Rioja v r zných cenových 
a kvalitativních kategoriích. 
E-mail: info@es-wines.cz

15:00–16:00
VDP. Die Prädikatsweingüter
Unikátní n mecké rieslingy a novou kla-
si  kaci VDP p edstaví v ízené degustaci 
ambasador VDP a šéfredaktor polského 
asopisu „Czas Wina”, pan Micha  Bardel.

E-mail: m.bardel@czaswina.pl

16:30–17:30
WINAM s.r.o.  (B28)
Nezávislí vina i Francie v eské republice
Slavnostní „coupe de champagne“ p i p íleži-
tosti zahájení p ímého prodeje vín francouz-
ských nezávislých vina  v eské republice 
za ú asti zástupc  spole ností WINAM s.r.o. 
a France Gourmet Diffusion. P edstavení 
princip  Sdružení nezávislých vina  Francie, 
jejich spole ného ešení pro e-commerce 
a centralizovanou logistickou platformu a pre-

zentace možností p ímého nákupu jejich vín 
prost ednictvím eského e-shopu winam.cz.
E-mail:info@winam.cz

Velký sál

11:00–12:00
Vina ství Piálek & Jäger
Vína do gastronomie
Vina ství Piálek & Jäger p edstaví nový ro -
ník 2018 v ad  Sexenberg a VOC. Degus-
továny budou také nové ro níky špi kových 
vín zpracovávaných na sudech – Grand 
reserva a Grand Veltlín a také raritní ada 
Orange. Seminá  je p ístupný sommelier m, 
obchodník m s vínem a dalším zájemc m, 
kte í v oboru s vínem pracují. 
E-mail: info@pialek.cz

12:30–13:30
VOC Modré hory  (A18)
Frankovka - královna mezi modrými 
odr dami

ízená degustace vina  z VOC Modré hory 
bude v nována vín m z odr dy Frankov-
ka.  Ú astníci se mohou t šit na srovnávací 
degustaci frankovek z v hlasných Modro-
horských vina ství – VÍNO J. STÁVEK, Vi-
na ství Horák, Vina ství Sedlá ek, Vina ství 
Jedli ka, Vina ství Syfany a další.
E-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz

14:00–16:30
Dunajovské kopce – spolek vina   (A13)
Degustace Ryzlink  vlašských z Dunajov-
ských kopc
Dunajovské kopce – spolek vina  je otev e-
ný spolek vina  z obcí B ezí u Mikulova 
a Dolní Dunajovice, kte í vyráb jí víno 
z hrozn  vyp stovaných v katastru práv  
t chto dvou podpálavských obcí. Základní 
myšlenkou pro vytvo ení spolku byla touha 
propojit vina e ze dvou vina ských vesnic, 
kte í erpají z jedine ného terroir okolních 
dunajovských vrch .  P ij te ochutnat 
jedine né Ryzlinky vlašské z vini ních tratí 
obklopujících Dunajovské kopce a poznejte 
jednotlivá vina ství spolku.
E-mail: info@dunajovskekopce.cz

17:00–18:00
Sdružení ma arských vina   (C12)
V ízené degustaci se pod záštitou esko-ma-

arské obchodní komory p edstaví 6 ma-
arských vina ství. Nejen z prestižní oblasti 

Vilányi budou svá vína prezentovat zástupci 
vina ství Bock Estate, Gere Tamás & Zsolt, 
Koch, Csányi, Bodri a Lajver Borház.
E-mail: produkce@w-d.cz

St eda 29. 5. 2019
Velký sál

11:00–13:30
Consorzio Valpolicella  (C15)
Oblast Valpolicella a její výjime ná vína: 
Valpolicella Superiore DOC, Valpolicella 
Ripasso DOC a Amarone della Valpolice-
lla DOCG
Oblast Valpolicella i r zné styly vín od špi -
kových producent  z této oblasti p edstaví 
ve spolupráci s Consorziem Valpolicella 
šéfredaktor asopisu WINE & Degustation 
a držitel titulu Valpolicella Wine Specia-
list z univerzity ve Veron  Michal Šetka. 
V ízené degustaci budou prezentována 
vína odlišných styl  s d razem na unikátní, 
tradi ní a charakteristický prvek výroby vín 
této oblasti – „appasimento“. Návšt vníci 
budou mít možnost ochutnat jedna z nej-
lepších vín v daných kategoriích z r zných 
ástí nádherné oblasti Valpolicella.

E-mail: produkce@w-d.cz

14:00–16:30
Unie enolog
Poznejte velká vína s Unií enolog
Zástupci Unie enolog  R v ele se za-
kladateli spolku p edstaví v rámci veletrhu 
Wine Prague innost unie a její poslání. 
K degustaci nabídnou vybraných 8 vín ze 
sout že „Suchá vína online“, která prošla 
p ísnými kritérii nejnáro n jší sout že 
hodnocení vín v eské republice. Jde vý-
hradn  o bílá a ervená vína se zbytkovým 
cukrem do 4 g/l. V rámci prezentace budou 
nabídnuta vína nap íklad z vina ství Ro-
dinné vina ství Jedli ka Bo etice, Sonberk, 
NOVÉ VINA STVÍ, Michlovský, Mádl i 
Rodinné vina ství Hrabal.
E-mail: info@unieenologu.cz

17:00–18:00
WINAM s.r.o.  (B28)
Degustace vín francouzských 
nezávislých vina
P írodní, biologická nebo biodynamická 
vína – Vína z trvale udržitelného zem d l-
ství – Degustace osobitých a autentických 
vín francouzských nezávislých vina  
nap í  všemi vina skými regiony Francie. 
Prezentace Sdružení nezávislých vina  
Francie, jejich logistického zázemí v Mâ-
conu a možností p ímého nákupu jejich vín 
prost ednictvím eského e-shopu winam.cz.
E-mail: info@winam.cz
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ABECEDNÍ SEZNAM VYSTAVOVATEL

Wine Prague

VÝROBCI VÍNA – ČESKÁ REPUBLIKA

ALIANCE VINA  V8 A21

www.8v.cz

ARCIBISKUPSKÉ ZÁMECKÉ 

VÍNO KROM ÍŽ A32

www.arcibiskupskevino.cz

BETTINA 

LOBKOWICZ A23 

www.lobkowicz-vinarstvi.cz

BMVINA STVÍ s.r.o. B9 

www.bmvinarstvi.cz

B/V VINA STVÍ a.s. A26 

www.vinarstvibv.cz

DAVINUS s.r.o. A25 

www.davinus.cz

DUNAJOVSKÉ KOPCE - 

SPOLEK VINA  A13 

www.dunajovskekopce.cz

FILIP MLÝNEK A13 

www.  lipmlynek.cz

CHATEAU M LNÍK A19

www.chateaumelnik.cz

KOLBY A21, B21

www.kolby.cz

M LNICKÉ VINA STVÍ KRAUS A19

www.vinarstvi-kraus.cz

MILAN S KAL A10

www.bonuseventus.cz

MILAN VAŠÍ EK A10

www.vinovasicek.cz

MITOMA VRBICE s.r.o. A18

www.mitoma.cz

NEZÁVISLÍ 

VINA I R A10

www.vinarskaasociace.cz

NOVÉ VINA STVÍ A21

www.novevinarstvi.cz

PATRIA KOBYLÍ, a. s. A18

www.vinozkobyli.cz
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Přivítejte jaro
s Winestore

www.winestore.cz

K nákupu balíčku 4 vybraných vín
paštika Melememaso ZDARMA

Nabídka platí do vyprodání zásob.

OC Kunratice, Dobronická 504, Praha 4
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PETR BUNŽA A11

www.bunza.cz

RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o. A8 

www.rajhradskeklasterni.cz

REISTEN A21, B22

www.reisten.net

RÉVA RAKVICE s.r.o. A30

www.revarakvice.cz

RODINNÉ VINA STVÍ 

JEDLI KA BO ETICE A18

www.vinoboretice

RODINNÉ VINA STVÍ KOŠUT s.r.o. A26

www.kosut.wine

RODINNÉ VINA STVÍ 

U SAMSON  B10

www.vinarstviusamsonu.cz 

ROMAN KOMAROV-VINA STVÍ A6

www.vinokomarov.cz

SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH 

VINA  o.s. A26

www.slovactivinari.cz

SEKT JAN PETRÁK A10 

www.sektjanpetrak.cz

SONBERK A21, B10

www.sonberk.cz

SPIELBERG CZ spol.s.r.o. A10, A26

www.spielberg.cz

SYFANY spol. s.r.o. VRBICE A18

www.syfany.cz

ŠLECHTITELSKÁ 

STANICE VINA SKÁ 

VELKÉ PAVLOVICE, a.s. B11

www.slechtitelka.cz

TEMPLÁ SKÉ SKLEPY 

EJKOVICE A28

www.templarske-sklepy.cz

VAV Í EK RODINNÉ VINA STVÍ A13

www.vavricek.eu

VÍNA HERZÁNOVI A18

www.vinarstviherzanovi.eu

VINA  JI Í UHEREK A10

www.vinaruherek.cz

VINA I HUSTOPE SKA, z. s. B10

www.vinarihustopecska.cz

VINA STVÍ NECHORY A36 

www.vinarstvinechory.cz

VINA STVÍ AURORA, s.r.o. B10

www.vinarstviaurora.cz

VINA STVÍ BALÁŽ A13 

www.vinarstvibalaz.cz

VINA STVÍ BARAQUE VRBICE A18

www.vinarstvibaraque.cz

VINA STVÍ BENEŠ A10

www.vinobenes.cz

VINA STVÍ ECH A10

www.vinoztvrdonic.cz

VINA STVÍ 

FRANTIŠEK HLAVÁ  A13

www.vinohlavac.cz

VINA STVÍ GLOSOVI A25

www.vinarstvi-glosovi.cz

VINA STVÍ HORÁK A18

www.vinarstvihorak.cz

VINA STVÍ ILIAS A3

www.ilias.cz

042-51_Wine Prague_2019_kor.indd   45 4.5.2019   14:48:23



46 |  WINE & Degustat ion

Wine Prague

VINA STVÍ 

JIND ICH KADRNKA A13

www.vinokadrnka.cz

VINA STVÍ KERN A13

www.vinarstvikern.cz

VINA STVÍ KLOBÁSA B10

www.vinarstviklobasa.cz

VINA STVÍ KN ŽÍ HORA s.r.o. A26        

www.vinarstviknezihora.cz

VINA STVÍ K OUREK A13

www.vinarstvi-knourek.cz

VINA STVÍ KRIST A9

www.vinarstvikrist.cz

VINA STVÍ LEDNICE ANNOVINO  B1

www.vinarstvilednice.cz

VINA STVÍ MARTIN ŠEBESTA A13

www.vino-sebesta.cz

VINA STVÍ MATULA A13

www.vino-matula.cz

VINA STVÍ MIKROSVÍN 

MIKULOV A13

www.mikrosvin.cz

VINA STVÍ MOKRUŠA A26

www.mokrusa.cz

VINA STVÍ NEPRAŠ & CO A3

www.vinarstvinepras.cz

VINA STVÍ NOSRETI A24 

www.vinarstvinosreti.cz

VINA STVÍ OBELISK A5

www.vinarstviobelisk.cz

VINA STVÍ PAVLOVÍN spol.s.r.o. A17

www.pavlovin.cz

VINA STVÍ PETR BA INA A13

www.vinarstvi-barina.cz

VINA STVÍ POD HRADEM A10

www.vinarstvipodhradem.cz

VINA STVÍ P ÁTELÉ PAVLOVA A3

www.pratelepavlova.cz

VINA STVÍ ROCH Z A14

www.vinarstvirochuz.cz

VINA STVÍ RUDOLF KOŠULI  A13

www.penzion-vinny-sklipek.cz

VINA STVÍ SEDLÁ EK 

KURD JOV B10

www.vinarstvikvalitne.cz
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VINA STVÍ SKOUPIL A10

www.skoupil.com

VINA STVÍ ŠOMAN A13

www.vinarstvisoman.cz

VINA STVÍ 

ŠT PÁN MA ÁK A26

www.vinarstvi-manak.cz

VINA STVÍ TICHÝ A13

www.vinarstvitichy.cz

VINA STVÍ 

TUREK & ŠIŠKA A18

www.vinarstvi-turek-siska.cz

VINA STVÍ U HARMÁ K  B10

www.vinarstviuharmacku.cz

VINA STVÍ U KOSTELA A26

www. vinarstviukostela.cz

VINA STVÍ U VRB  B10

www.uvrbu.cz

VINA STVÍ VOLA ÍK A13

www.vinarstvivolarik.cz

VINA STVÍ VOLA ÍK A21

www.vinarstvivolarik.cz

VINA STVÍ VRÁTIL B10

www.vinarstvivratil.cz

VINA STVÍ 

ZÁME NÍK A13

www.vinozamecnik.cz

VINIUM a.s. A7

www.vinium.cz

VINNÉ SKLEPY 

SKALÁK A26

www.sklepskalak.cz

VINNÝ D M A29 

www.vinnydum.cz

VÍNO BLATEL, a.s. A26

www.vinoblatel.cz

VÍNO CIBULKA - 

Portz Insel s.r.o. A12

www.vinocibulka.cz

VÍNO JAN STÁVEK A18 

www.jstavek.cz

VÍNO MARCIN ÁK 

MIKULOV A21

www.marcincak.cz

VÍNO PERK A4

www.perk.cz

VÍNO PROKEŠ A20

www.vinoprokes.cz

PUPITR 
z eských dub
•  Spole nost INTERIA zahájila výrobu 

stojan  pro kvašení šumivých vín.

•  Kapacita pro 120 lahví 
(lze vyrobit i pro jiný po et)

•  Rustikální dub vzduchosuchý.

•  Panty z erného polyamidu, 
nohy erný ertalon Ø40mm.

•  Pozinkovaný et z pro nastavení sklonu.

la výrobu 
vých vín.

t)

chý.

u, 
m.

tavení sklonu.

IN
TE

RI
A

Výroba:   INTERIA Znojmo s.r.o., 671 51  Žer tky 57
Kontakt:  +420 603 213 222,  info@interiaznojmo.cz 

www.interiaznojmo.cz

Interia Znojmo 190x1215.indd   1 18.4.2019   12:06:29

Inzerce
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VINOFOL s.r.o. A16

www.vinofol.cz

VÍT SEDLÁ EK A18

www.vinosedlacek.cz

VOC MODRÉ HORY A18

www.vocmodrehory.cz

ZÁMECKÉ VINA STVÍ 

BZENEC s.r.o. A26

www.zameckevinarstvi.cz

ZD N M I KY A35

www.zd-nemcicky.cz

VÝROBCI VÍNA – ZAHRANIČÍ
  

BOCK BORÁSZAT C12

www.bock.hu

BODEGAS ISLA C5

www.bodegasisla.com

BODRI WINERY C12

www.bodribor.hu

CA NEVA C13

www.caneva.wine

CANTINE RUGGIERO C7

www.cantineruggiero.it

 CESARI GERARDO C15

 www.cesariverona.it

CLEMENTI C15 

www.vini-clementi.com

CONSORZIO TUTELA 

VINI VALPOLICELLA C15

www.consorziovalpolicella.it

CRISTIANA BETTILI C15

www.cristianabettiliwines.it

CSÁNYI PINCÉSZET ZRT. C12

www.csanyipinceszet.hu

DOMAINE 

DE BONAGUIL B8 

www.domainedebonaguil.com

ERNESTO RUFFO C15 

www.ruffovini.com

GENIESSERHOF 

HAIMER C20

www.haimer.at

GERE TAMÁS WINERY C12 

www.geretamas.hu

HIRSCHMUGL - DOMAENE 

AM SEGGAUBERG C19

www.hirschmugl-domaene.at

HUNGEXWIN  KFT C12

www.maul.hu

KOCH WINERY/ VINART 

WINERY C12

www.kochboraszat.hu

LAJVER BORBIRTOK C12

www.lajverwine.com

PETER Š EPÁN VINOVIN A34 

www.vinovin.sk

RUBINELLI VAJOL C15

www.rubinellivajol.it

SAN RUSTICO C15

www.sanrustico.it

SARTORI CASA 

VINICOLA C15

www.sartorinet.com

Inzerce
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Cuvée lehké, svěží a veselé 
jako dlouhá letní noc. 
Vůně lučních květů a broskví 
doprovází chuť šťavnatých 
hroznů a melounu. 

www.vinarstvisedlak.cz

L E T N Í  P O Z D R AV  
O D  S E D L Á K Ů

In
ze

rc
e

SESSANTACAMPI C6

www.sessantacampi.it

TENUTA IL CANOVINO C15

www.ilcanovino.it

TERRE DI LEONE C15

www.terredileone.it

THEBENER - Devínsky ríbezlák A33 

www.thebener.sk

VALENTINA CUBI C15

www.valentinacubi.it

VIGNE MATTE C14 

www.vignematte.it

VILLA SAN CARLO C15

www.villasancarlo.wine

WEINGUT DANIEL JAUNEGG C19

www.jaunegg.at

WEINGUT EWALD ZWEYTICK C19

www.ewaldzweytick.at

WEINGUT HUMER B36

www.weingut-humer.at

WEINGUT LUDWIG 

HOFBAUER C18

www.weingut-hofbauer.at

WEINGUT NEUSTIFTER C17

www.weingut-neustifter.at

WEINGUT NORBERT BAUER B37

www.bauer-wein.com

WEINGUT SCHLOSS 

PROSCHWITZ B25

www.schloss-proschwitz.de

WEINGUT SONNENHUGEL C21

www.weingut-sonnenhuegel.at

WEINHOF JOSEF SCHARL C19

www.weinhof-scharl.at

WEINHOF KOLLER C16

www.weinhof-koller.com

DOVOZCI A OBCHODNÍCI S VÍNY
  

ABA s.r.o. B24

www.aperittivo.cz

ADVEAL B18

www.adveal.cz

ALKONE GROUP B29

www.alkone.cz

BARON PHILLIPE 

DE ROTSCHILD S.A. B18

www.bpdr.com

BARTON & GUSTIER B18

www.baron-gustier.cz

BEVANDE s.r.o. 

La GRAPPERIA B19

www.bevande.cz

CASTEL FRERES B23

www.castel-freres.com

DAVINUS s.r.o. A25

www.davinus.cz

DEMARA DISTILLERS Ltd. B18

www.theeldoradorum.com

DENPAP CZECH 

(mon crémant) B7

www.moncremant.cz

DEYAK IMPEX C1

www.deyakimpex.cz

DOBRÉ PORTSKÉ B32

www.dobreportske.cz
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ES-WINES B6

www.es-wines.cz

FELIX SOLIS CZ a.s. B5 

www.felixsolisavantis.com

GLOBUS B3

www.vinoteka.globus.cz

GREEK MARKET B33

www.greekmarket.cz

HARMONIA VINI, s.r.o. A8

www.harmonia-vini.cz

KAVAKLIDERE CZ - Anatolian Wines B34

www.kavaklidere.cz

KOLCHIS B15

www.kolchis.cz

LA JOYA OCULTA WINES s.r.o. B14

www.lajoyaoculta.com

OPENWINE B2

www.openwine.cz

PROWINE s.r.o. B17

www.prowine.cz

SIGNATURE WINES B27

www.signaturewines.cz

THOMAS HARDY WINES B18

www.hardyswines.com

THOMAS HINE & C° B18 

www.hine.com

TRAKIA WINE s.r.o. B16

www.vinazbulharska.com

TRON spol. s r.o. B4

www.tronteplice.cz

VÍNA Z PORTUGALSKA B31

www.vinazportugalska.cz

VÍNABG s.r.o. B26

www.vinabg.cz

VSP VŠENORY s.r.o. B35

www.rynskavina.cz

WINAM s.r.o. B28

www.winam.cz

OSTATNÍ VYSTAVOVATELÉ
  

AGENTURA OSMA a.s. B13

www.osma.cz

ASOCIACE 

SOMMELIER  R A2

www.sommeliers.cz

BOUTIQUE GURMÁN C9

www.vemena.cz

BS VINA SKÉ POT EBY s.r.o. B30

www.vinarskepotreby.cz
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DOMANSKÝ s.r.o. C10

www.domansky.cz

GALATEA 

GROUP C8

www.galatea.cz

CHOCOME C2

www.chocome.cz

KARLOVARSKÁ 

KORUNNÍ, s.r.o. A22

www.korunni.cz

MILCOM SERVIS a.s. A31

www.milcomservis.cz

OREON TRADING 

& MARKETING s.r.o. A27

www.somelierskepotreby.cz 

RAXI B2

www.raxi.cz

STÁTNÍ ZEM D LSKÝ 

INTERVEN NÍ FOND B20

www.szif.cz

VÍNOSERVIS C8

www.vinojet.cz

WINE & DEGUSTATION A1

www.w-d.cz

WINTERHALTER 

GASTRONOM s.r.o. A15 

www.winterhalter.cz

ZAHARIEV BARRELS C22

www.oakbarrels.org

D ležité informace 
pro návšt vníky 9

www.wineprague.com
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667, 199 00 Praha 9

Otevírací doba: 
28.–29. 5. 2019 od 10:00 do 18:00, 
30. 5. 2019 od 10:00 do 17:00

Veletrh Wine Prague je ur en pouze pro 
registrované návšt vníky starší 18 let.

•   Registrace bude u vstupu ov ena 
na základ  vypln ných údaj  a p edložení 
pr kazu totožnosti.

•  Cena vstupného je 1 300 K  v etn  DPH, 
v p edprodeji (do 24. 5.) 1000 K

•  Vstupné bude hrazeno u pokladny 
ve vstupní hale v hotovosti.

Doprava:
Metro C – zastávka Let any
Autobusy . 110, 136, 140, 158, 166, 
195, 201, 209 – zastávka výstavišt  
Let any

P ímo v areálu výstavišt  je k dispozici 
i parkovišt  pro návšt vníky, kte í 
p ijedou vlastním vozem.

Partne i veletrhu:

Mediální partne i veletrhu:
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Na následujících stránkách přinášíme tipy na vína, 
která najdete na veletrhu Wine Prague na stáncích 
zahraničních vinařů, kteří hledají obchodní partnery. 
Vína byla degustována týmem odborníků časopisu 
WINE & Degustation, kteří mají velmi dobrý přehled 
o nabídce tuzemského trhu, a ohodnocena s ohledem 
na jednotlivé apelace a cenové kategorie vín.
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Legenda:

★ ★ ★ ★ ★
Vynikající 
až výjime né 
víno

★ ★ ★ ★
Velmi 
dobré víno ★ ★

Jednoduché, 
korektní víno ★

Podpr m rné 
víno

Bílá vína ervená vína R žová vínaDoporu ená doba konzumace

Vína veletrhu 

★ ★ ★

Dobré víno 
odpovídající 
své kategorii

Stánek: 

C34
íslo stánku, kde bude vina ství na veletrhu 

Wine Prague 2019 prezentovat svá vína.
Ozna uje vynikající vína, která odborníky asopisu zaujala svým stylem 
a kvalitou i vynikajícím pom rem kvality a ceny v dané kategorii.

Uvedené ceny jsou doporu ené maloobchodní ceny pro kone né zákazníky v zemích jednotlivých vina .

28. – 30. 5. 2019

9
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WEINGUT NORBERT BAUER, 
GRÜNER VELTLINER ALTE REBE 2018, 
WEINVIERTEL DAC

WEINGUT NORBERT BAUER, 
MISCHATZ VOM ALTEN WEINGARTEN 
2018, NIEDERÖSTERREICH

WEINGUT DANIEL JAUNEGG, 
GELBER MUSKATELLER 2018, 
SÜDSTEIERMARK DAC

WEINGUT HUMER, CHADONNAY 
2018, TROCKEN, NIEDERÖSTERREICH

WEINGUT NORBERT BAUER, 
RIESLING RIED DIERMANNSEE 2018, 
NIEDERÖSTERREICH

WEINGUT NORBERT BAUER, 
CHARDONNAY RIED HAIDBERG 2017, 
NIEDERÖSTERREICH

WEINGUT DANIEL JAUNEGG, 
EICHBERG GRAUBURGUNDER 2017, 
SÜDSTEIERMARK

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je komplexní a st edn  intenzivní, odr -
dov  typické, p ipomínající bílý pep  a mandle, s dotekem 
lu ních kv t  a zralých broskví. V chuti je víno komplexní 
a pln jší a dominují v ní tóny zralých broskví, žlutých jablek 
a kdoulí, s výrazným minerálním podtónem. St edn  dlouhý, 
minerální záv r.

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a st ední visko-
zita. Aroma je intenzivní a komplexní, p ipomínající lu ní 
kv ty, vlhké kameny, mandle nebo zralý žlutý meloun. V chuti 
je víno harmonické a vyvážené, st edn  plné a p ipomíná 
mango, zralé pomeran e, broskve nebo pomeran ovou k ru. 
St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší vodov  žlutá barva se zlatými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je intenzivní a nabízí tóny broskvového 
džemu, žlutých jablek, citronu s dotekem hluchavek. V chuti 
je víno sv ží a leh í, s pikantní kyselinou a p ipomíná zralé 
citrusové plody, které dopl ují podtóny physalis a manga. 
St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva s etnými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a p ímo aré, p ipomínající 
zralá žlutá jablka, kdoule anebo ryngle, s lehkým hruškovým 
podtónem. V chuti je víno sv ží, st edn  plné a najdeme v n m 
tóny zralých citrusových plod , žlutého melounu a banánu. 
St edn  dlouhý záv r.

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a nižší visko-
zita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  typické, p ipomínající 
zralé meru ky, lipový kv t nebo zralé nektarinky. V chuti je 
víno st edn  plné a p íjemn  sv ží, p ipomínající zralé pome-
ran e, broskve a mango, s výrazným minerálním podtónem. 
St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a p ipomíná sušené by-
liny, žlutý meloun nebo vlašské o echy. V chuti je víno st edn  
plné, harmonické, lehce nasládlé, p ipomínající broskvový 
džem, o echy v medu nebo dobromysl. Kratší záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a komplexní, p ipomí-
nající erstvé droždí, chlebovou k rku nebo sušené broskve. 
V chuti je víno st edn  plné, s netradi ním divokým projevem, 
p ipomínající spálené d evo, k ži a pe ené broskve, s lehkým 
dotekem jable ného pyré. St edn  dlouhý záv r. Víno doporu-
ujeme vyzkoušet p edevším milovník m p írodních vín.

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

8,90 eur 

7,20 eur 

10 eur 170 Kč 

7 eur 

6,90 eur 

16,50 eur 

vv
nn
VV
pppppp

www.bauer-wein.com

www.bauer-wein.com

www.jaunegg.at www.weingut-humer.at

www.bauer-wein.com

www.bauer-wein.com

www.jaunegg.at

2019–2021

2019–2021

2019–2021 2019–2020

2019–2044

2019–2020

2019–2022

Stánek: 

B37

Stánek: 

B37

Stánek: 

C19
Stánek: 

B36

Stánek: 

B37

Stánek: 

B37

Stánek: 

C19
WEINGUT DANIEL JAUNEGG, RIED 
KNILY SAUVIGNON BLANC 2017, 
SÜDSTEIERMARK

Sv tlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a vyšší visko-
zita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  typické, p ipomínající 
zralé angrešty a broskve, s lehkým dotekem limetové k ry 
a erstvých bylin. V chuti je víno st edn  plné a sv ží a do-
minují v n m tóny angreštu a rybízu, jež doprovází podtóny 
limety a majoránky. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★16,50 eur 

zz
zzz
aaaaa
mmm
lllll

www.jaunegg.at

2019–2021

Stánek: 

C19
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GENIESSERHOF HAIMER, GRÜNER 
VELTLINER RIED NEUDHARTEN 
SELEKTION 2018, NIEDERÖSTERREICH

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a harmonické, s výrazným 
ko enitým projevem, jež dopl ují podtóny bílých kv t  a zra-
lého žlutého ovoce. V chuti je víno strukturované a st edn  
plné, p íjemn  sv ží, s dominancí erstvých kdoulí, karamboly 
nebo bílých hrozn . Delší, minerální záv r.

★ ★ ★9,90 eur 

www.haimer.at

2019–2022

Stánek: 

C20

WEINHOF JOSEF SCHARL, 
SAUVIGNON BLANC AURON 2016, 
VULKANLAND STEIERMARK

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, nabízející tóny 
zralých angrešt  a rybízu, dopln né o p íjemné podtóny 
vanilky nebo smetany. V chuti je víno komplexní a sv ží, pl-
n jší, p ipomínající erstvou karambolu, ryngle nebo angrešt, 
s dotekem ušlechtilého d eva. Dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★ ★27 eur 

www.weinhof-scharl.at

2019–2027

Stánek: 

C19
HIRSCHMUGL-DOMAENE AM 
SEGAUBERG, SAUVIGNON BLANC 
WIESBERG 2018, STEIERMARK

Sv tlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je intenzivn jší, p ipomínající angrešty, 
hluchavku nebo zralé broskve. V chuti je víno plné a sv ží 
a najdeme v n m tóny angreštu, erného rybízu nebo citrusové 
k ry. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★14,50 eur 

www.hirschmugl-domaene.at

2019–2020

Stánek: 

C19

WEINGUT NEUSTIFTER, GRÜNER 
VELTLINER KLASSIK 2018, 
WEINVIERTEL DAC

WEINGUT NEUSTIFTER, GRÜNER 
VELTLINER EXKLUSIV RIED 
HERMANNSCHACHERN 2018, 
NIEDERÖSTERREICH

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  typické, p ipo-
mínající zralé broskve, pep  anebo mandle s lehkým dotekem 
bílých kv t . V chuti je víno sv ží, s pikantní kyselinou 
a p ipomíná zralé pomeran e i grepy s dotekem broskví 
a mandarinek. St edn  dlouhý, sv ží záv r.

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší visko-
zita. Aroma je intenzivn jší a harmonické, p ipomínající zralé 
banány, broskve nebo žluté melouny. V chuti je víno elegantní 
a harmonické a p ipomíná broskvový kolá , zralé banány nebo 
bílé broskve. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

190 Kč

290 Kč

www.weingut-neustifter.com

www.weingut-neustifter.com

2019–2020

2019–2020

Stánek: 

C17

Stánek: 

C17
GENIESSERHOF HAIMER, 
GELBER MUSKATELLER 2018, 
NIEDERÖSTERREICH

GENIESSERHOF HAIMER, GRÜNER 
VELTLINER RIED KIRCHBERG 2018, 
WEINVIERTEL DAC

Sv tlá barva bílého zlata s lehce nar žov lými odlesky 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivní, odr dov  typické, 
p ipomínající pe ená žlutá jablka, muškáty, bílé kv ty nebo 
pomeran ovou k ru. V chuti je víno leh í a harmonické, 
s dominantním projevem sušeného pomeran e, krvavého 
grapefruitu a sušených jablek. Kratší záv r.

Sv tlejší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a elegantní, p ipomína-
jící zralé angrešty, bílé broskve nebo mandarinky, s p íjemným 
dotekem pep e. V chuti je víno st edn  plné a elegantní a p i-
pomíná jable né pyré, žluté ryngle nebo banánovou slupku. 
Kratší, elegantní záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★

7,00 eur 

7,50 eur 

www.haimer.at

www.haimer.at

2019

2019–2020

Stánek: 

C20

Stánek: 

C20

WEINGUT HUMER, GRÜNER 
VELTLINER RIED KRONBERG 2018, 
WEINVIERTEL DAC

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  typické, velmi 
sv ží, p ipomínající bílé kv ty, pep , zralé bílé broskve anebo 
mandle. V chuti je víno pikantní a leh í a dominují v n m tóny 
bílých t ešní, bílého rybízu a zelených jablek, s ko enitými 
podtóny. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★210 Kč 

www.weingut-humer.at

2019–2021

Stánek: 

B36
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WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ, 
TRAMINER RIESLING AUSLESE 2017, 
VDP GUTSWEIN, SACHSEN

WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ, 
SCHEUREBETROCKEN 2018, VDP 
ORTSWEIN, SACHSEN

Syt jší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vysoká 
viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, p ipomínající 
lu ní med, kompotované li i, p ezrálé broskve nebo papáju. 
V chuti je víno komplexní a sladké, st edn  plné a p ipomíná 
meloun Cantaloupe, hrušky Williams nebo li i, s p íjemným 
citrusovým podtónem. Delší, harmonický záv r.

Sv tlá barva bílého zlata se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a divoké, p ipomínající kv t 
lilie, sušené pomeran e a lehce kompotované jahody. V chuti 
je víno harmonické, lehce nasládlé a p ipomíná kompotované 
broskve, meru ky a nektarinky. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 29,50 eur 14 eur 

www.schloss-proschwitz.dewww.schloss-proschwitz.de

2019–20252019–2021

Stánek: 

B25
Stánek: 

B25

HIRSCHMUGL-DOMAENE AM 
SEGAUBERG, MUSCARIS 2017, 
SÜDSTEIERMARK

Sv tlejší barva bílého zlata se st íbrnými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je intenzivní a divoké, p ipomínající bílé 
kv ty, kandované citrony a pomeran e. V chuti je víno leh í 
a sv ží, p ipomínající žlutá jablka, pomeran e nebo bílý rybíz. 
St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★14,50 eur 

www.hirschmugl-domaene.at

2019–2020

Stánek: 

C19
EWALD ZWEYTICK, K3 
WEISSBURGUNDER 2017, 
SÜDSTEIERMARK

Sv tlejší slámov  žlutá barva se slámovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a komplexní a p ipo-
míná apíkatý celer, ku ecí vývar a pomelo. V chuti je víno 
st edn  plné, s výrazným živo išným projevem, který dopl uje 
podtón pe ených broskví a grapefruitu. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★35 eur 

www.ewaldzweytick.at

2019–2023

Stánek: 

C19

EWALD ZWEYTICK, DON’T 
CRY SAUVIGNON BLANC 2017, 
SÜDSTEIERMARK

Syt jší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a vyš-
ší viskozita. Aroma je intenzivn jší a odr dov  typické, 
velmi komplexní, p ipomínající zralé angrešty, erný rybíz 
a ušlechtilé d evo, s dotekem erného ko ení. V chuti je víno 
sv ží a st edn  plné, s dobrou strukturou, p ipomínající pe ené 
broskve, ananas nebo žlutý meloun, s p íjemnou minerální 
stopou. Dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★ ★55 eur 

www.ewaldzweytick.at

2019–2026

Stánek: 

C19
DOMAINE DE BONAGUIL, LES 
PARADIS CHARDONNAY 2018, 
IGP CÔTES DU LOT

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivní, nabízející tóny bílé okolády, 
exotických kv t  a p ezrálých broskví, s lehkým dotekem 
animality. V chuti je víno st edn  plné a p ipomíná ušlechtilé 
d evo, karamel a kompotované meru ky. St edn  dlouhý, 
strukturovaný záv r.

★ ★ ★21 eur 

vv

www.domainedebonaguil.com

2019–2022

Stánek: 

B8

WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ, 
ELBLINGTROCKEN 2018, VDP 
GUTSWEIN, SACHSEN

Sv tlá barva bílého zlata se st íbrnými odlesky a nižší visko-
zita. Aroma je intenzivn jší a dominují v n m  orální tóny, 
které doprovází podtón mýdla a erstvých zralých broskví. 
V chuti je víno st edn  plné a sv ží, p ipomínající limetovou 
š ávu, zralé pomeran e i broskve, s p íjemným minerálním 
podtónem. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★11 eur 

www.schloss-proschwitz.de

2019–2022

Stánek: 

B25
WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ, 
RIESLING 2018 FEINHERB, VDP 
GUTSWEIN, SACHSEN

Sv tlá barva bílého zlata se st íbrnými odlesky a st ední visko-
zita. Aroma je st edn  intenzivní a harmonické, p ipomínající 
kv t lípy, d tský pudr, žlutý meloun nebo kandované hrušky. 
V chuti je víno p íjemn  nasládlé a harmonické a p ipomíná 
jablka se sko icí, meru kové pyré nebo zralé broskve. Kratší, 
harmonický záv r.

★ ★ ★13 eur 

www.schloss-proschwitz.de

2019–2020

Stánek: 

B25
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TERRE DI LEONE, AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA CLASSICO DOCG 2010

SAN RUSTICO, GASO AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 
DOCG 2012

Syt jší granátov  ervená barva s širokým cihlovým okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a harmonické, 
p ipomínající sušené švestky, ostružiny a bor vky, s výraz-
ným dotekem kakaa a starého nábytku. V chuti je víno plné 
a elegantní, p ipomínající sušené švestky, ostružiny a moruše, 
s lehkým dotekem ervené epy a kou e. Delší záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým granátovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a mohutné, 
p ipomínající sušené erné bobulové ovoce, ostružinový 
džem, bor vkový kolá  a karamel. V chuti je víno komplexní, 
strukturované a plné, s tóny sko ice, h ebí ku, sušených šves-
tek, ho ké okolády a kakaa. Dlouhý, elegantní záv r.

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

55 eur 

50 eur 

T
V

SSSSSSS
aaaaa
pppppp
nnnnn
aaaaaa
ssssss

5

www.terredileone.it

www.sanrustico.it

2019–2022

2019–2031

Stánek: 

C15

Stánek: 

C15
VALENTINA CUBI, MORAR 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO DOC 2009

Sytá granátová barva a vysoká viskozita. Podmanivá noblesní 
v n  švestkových povidel, erných t ešní a ostružinového dže-
mu se stopami ušlechtilého d eva a exotického ko ení. V chuti 
je víno velmi elegantní, harmonické, s výraznou ovocnou 
stopou sušených tmavých plod , dále tóny okolády a vanilky, 
s jemným náznakem pikantního pep e. P es opulentnost však 
nechybí sv ží kyselina. Skv le vyvážené, špi kové a velmi 
typické Amarone. 

★ ★ ★ ★ ★40 eur 

www.valentinacubi.it

2019–2029

Stánek: 

C15

KLOSTER HEILLIG KREUZ, 
SPÄTBURGUNDER 2016 TROCKEN, 
VDP ERSTE LAGE, SACHSEN

VILLA SAN CARLO, AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA DOCG 2012

VILLA SAN CARLO, CAMPO 
BIANCO VALPOLICELLA 
SUPERIORE DOC 2016

SARTORI, REGOLO VALPOLICELLA 
RIPASSO SUPERIORE DOCG 2016

Sv tlejší granátov  ervená barva s širším cihlovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a odr dov  typické, 
p ipomínající zralé t ešn  i jahody, které dopl ují pod-
tóny pražených o ech  a pep e. V chuti je víno elegantní 
a sametové, st edn  plné, p ipomínající kandované brusinky, 
kv t ibišku nebo ho kou okoládu, s podtónem kávy. St edn  
dlouhý, h ejivý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s širokým cihlovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a elegantní, 
p íjemn  nazrálé a p ipomíná ušlechtilé d evo, viš ový likér, 
ernorybízový džem nebo pe ené švestky. V chuti je víno 

mohutné a plné a najdeme v n m tóny sušeného erného 
peckového ovoce, ko ení, kakaových bob  a bor vek. 
Dlouhý, h ejivý záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s lehkým cihlovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a typické pro danou 
kategorii, p ipomínající sušené ovoce, erný aj nebo ušlech-
tilé balsamico. V chuti je víno komplexní a pln jší, p íjemn  
sv ží a p ipomíná sušené ostružiny a bor vky s dotekem 
ušlechtilého d eva nebo grilovaného masa. Delší záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým granátovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší, p ipomínající sušené 
višn  nebo švestky, s lehkým dotekem ušlechtilého balsamica 
a spáleného d eva. V chuti je víno st edn  plné, velmi ovocné 
a je dopln no o lehký dotek ušlechtilého d eva a okolády. 
St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

29,50 eur 

35 eur 13 eur 

18 eur 

www.schloss-proschwitz.de

www.villasancarlo.winewww.villasancarlo.wine

www.sartorinet.com

2019–2024

2019–20292019–2024

2019–2022

Stánek: 

B25

Stánek: 

C15
Stánek: 

C15

Stánek: 

C15

WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ, 
GRAUBURGUNDER GG 2017, 
VDP GROSSE LAGE, SACHSEN

Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a vysoká visko-
zita. Aroma je intenzivn jší a robustní, p ipomínající propolis, 
akátový med, broskvový džem nebo chlebovou k rku. V chuti 
je víno pln jší a harmonické a dominují v n m tóny mandari-
nek, jablek v županu a grapefruitu. Delší záv r.

★ ★ ★ ★25 eur 

www.schloss-proschwitz.de

2019–2024

Stánek: 

B25
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BOCK ESTATE, CABERNET FRANC 
2015, DHC VILLÁNY

LAJVER, MERLOT SELECTION 2015, 
SZEKSZÁRD

BOCK ESTATE, ERMITAGE 
CUVÉE 2014, DHC VILLÁNY

BOCK ESTATE, BOCK CUVÉE 2012, 
DHC VILLÁNY

GERE TAMÁS & ZSOLT WINERY, 
REDY 2017, DHC VILLÁNY

LAJVER, SIGNUM CUVÉE 2016, 
SZEKSZÁRD

BOCK ESTATE, CABERNET 
SAUVIGNONSELECTION 2014, 
DHC VILLÁNY

Sv tlejší granátov  ervená barva s výrazným cihlovým okra-
jem a vyšší viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a nazrálé, 
p ipomínající k ži, zemitost, podzimní listí i sušené ervené 
ovoce. V chuti je víno st edn  plné, nazrálé, p ipomínající su-
šené ovoce, tabák nebo balzové d evo. St edn  dlouhý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s širším sv tlejším okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a harmonické, p ipo-
mínající viš ový džem, malinový likér nebo sušené švestky, 
s lehkým podtónem kou e. V chuti je víno st edn  plné a sv ží 
a dominují v ní tóny zralých t ešní a višní, jež dopl ují podtó-
ny erného rybízu a jahod. St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s terakotovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je elegantní a intenzivn jší a nabízí 
tóny podzimního listí, k ry, višní a ostružin. V chuti je víno 
strukturované, st edn  plné a dominují v ní zralé t ešn  i 
višn  s podtónem bor vkového džemu a sko ice. St edn  
dlouhý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým cihlovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a nazrálé a najdeme 
v n m tóny tabáku, hov zího bujonu, povidel nebo sušených 
švestek se slaninou. V chuti je víno komplexní a plné 
a p ipomíná pražené kaštany, ho kou okoládu nebo pep , jež 
dopl ují podtóny ovocných džem . Delší, ko enitý záv r.

Intenzivní inkoustov  ervená barva s nachovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je st edn  intenzivní, p ipomínající 
ervenou epu, višn  nebo ostružinový džem. V chuti je víno 

leh í a sv ží, p ipomínající ostružiny i višn , jež dopl uje 
podtón bor vek a ervených pomeran . Kratší záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s granátovým okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, snoubící 
tóny ho ké okolády, kávy, zralého erného bobulového ovoce 
a ušlechtilého d eva. V chuti je víno pln jší, s p íjemnou 
strukturou a sv ží a p ipomíná bonbony Mon Chéri, viš ové 
kuli nebo bor vky. Delší, harmonický záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým cihlovým okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivn jší a nazrálé, p ipo-
mínající sladkou papriku, tabák, ušlechtilé d evo, s lehkým 
podtónem viš ového likéru. V chuti je víno st edn  plné 
a strukturované a dominují v ní tóny zralého erného rybízu 
a višní, jež dopl ují podtóny ostružin a sladkého ko ení. Delší, 
strukturovaný záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

10 eur 

16 eur 

10 eur 

26 eur 

7 eur 

10 eur 

30 eur 

www.bock.hu

www.lajverwine.com

www.bock.hu

www.bock.hu

www.geretamas.hu

www.lajverwine.com

www.bock.hu

2019–2022

2019–2023

2019–2024

2019–2024

2019–2020

2019–2024

2019–2023

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

VALENTINA CUBI, IL TABARRO 
VALPOLICELLA CLASSICO 
SUPERIORE DOC 2016

St ední rubínová barva, vyšší viskozita. Intenzivní, lehce 
živo išná aromatika s ovocnými tóny erných t ešní, 
ostružin, máty a s dotekem erstv  vyd lané k že. V chuti 
je víno st edn  plné, p íjemn  ovocné a sou asn  ko en né, 
s pevnou strukturou tanin  a dlouhé v záv ru. Ukázkové 
víno pro svou apelaci. 

★ ★ ★ ★13 eur 

www.valentinacubi.it

2019–2024

Stánek: 

C15
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BODRI WINERY, 
KÉKFRANKOS 2018, SZEKSZÁRD

BODRI WINERY, BIKAVÉR FALUHELY 
SELECTION 2016, SZEKSZÁRD

CSÁNYI WINERY, TELEKI TRADÍCIÓ 
1881 VILLÁNYI FRANC KOPÁR 2015, 
DHC VILLÁNY

BODRI WINERY, 
OPTIMUS CUVÉE 2016, SZEKSZÁRD

CSÁNYI WINERY, CHATEAU TELEKI 
VILLÁNYI KÉKFRANKOS 2015, 
DHC VILLÁNY

KOCH WINERY, HAJÓS-BAJAI 
PREMIUM CABERNET FRANC 2017

Sv tlejší rubínov  ervená barva s nachovým okrajem a st ed-
ní viskozita. Aroma je sv ží a st edn  intenzivní, nekompliko-
vané, snoubící tóny erveného peckového ovoce a ervených 
kv t . V chuti je víno lehké a pikantní, p íjemn  ko enité, 
s dobrým ovocným základem, p ipomínajícím t ešn  nebo 
brusinky. Kratší záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a harmonické, 
p ipomínající zralé t ešn , bor vky nebo ostružiny, s lehkým 
dotekem citrus . V chuti je víno lehké a sv ží a p ipomíná 
ervený rybíz nebo maliny, s lehkým ko enitým podtónem. 

Kratší záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s lehce sv tlejším cihlovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivn jší a harmo-
nické, dob e strukturované, p ipomínající ervenou papriku, 
rybíz a više , jež dopl uje podtón kou e, tabáku a kávy. 
V chuti je víno strukturované a st edn  plné, s výrazným 
projevem erného peckového ovoce, jež dopl ují podtóny 
erného ko ení, jako jsou nové ko ení i pep , a zemitosti. 

Delší, strukturovaný záv r.

Tmavší granátov  ervená barva s širším sv tlejším okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a komplexní, 
s dominantním projevem zrání v dubovém sudu, p ipomí-
nající sko ici, h ebí ek a erné ko ení, s podtónem erného 
peckového ovoce. V chuti je víno st edn  plné a strukturované, 
p ipomínající ostružiny a bor vky, s dotekem okolády a sko-
ice. St edn  dlouhý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s širším sv tlým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivn jší a p íjemn  nazrálé, 
p ipomínající ostružinový nebo viš ový džem, sladké ko ení 
a okoládu. V chuti je víno elegantní a sametové, s dobrou 
strukturou a dominují v ní tóny zralých višní i ostružin, jež 
dopl uje podtón krvavých pomeran  a grapefruitu. St edn  
dlouhý záv r.

Sv tlejší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším 
okrajem a nižší viskozita. Aroma je st edn  plné, intenzivní, 
p ipomínající zelené papriky, trpké trnky nebo kou . V chuti je 
víno leh í, lehce svíravé, p ipomínající trnky nebo ostružiny, 
s lehkým dotekem sladké papriky. Kratší záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

6 eur 

13 eur 

17 eur 

20 eur 

6,5 eur 

4,5 eur 

pppppp

KKKK

www.bodribor.hu

www.bodribor.hu

www.csanyipinceszet.hu

www.bodribor.hu

www.csanyipinceszet.hu

www.kochboraszat.hu

2019

2019–2020

2019–2026

2019–2022

2019–2022

2019

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

Stánek: 

C12

KOCH WINERY, HAJÓS-BAJAI 
PREMIUM CSERSZEGI FŰSZERES 2018

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a p ipomíná r že, sušené 
lu ní kv ty, nektarinky nebo lipový med. Chu  je lehká 
a sv ží, lehce slaná a p ipomíná zralé broskve, jablka i 
hrušky. Kratší záv r.

★ ★ ★4 eur 

www.kochboraszat.hu

2019

Stánek: 

C12
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....cceerttififi kkaacci VVVooddaa vhooddnnáá k vínnu.
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Hlavní partner veletrhu
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BORDEAUX

ze sv ta  vína
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En Primeur 2018
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Již p ed o  ciálním za átkem degustací se za aly z Bordeaux 
ší it zprávy o skv lém ro níku. N kte í v n  spekulující kriti-
ci za ali p ed asn  vydávat svá hodnocení, která hý ila zástu-

pem 100bodových vín a superlativ  o „nejlepším ochutnaném vín  
z daného Châ teau v život “, jiní byli obez etn jší, nicmén  dobré 
pov domí o tom, že vina i zprvu náro ný ro ník 2018 pravd po-
dobn  nakonec zvládli na výbornou, se poda ilo do odborných kru-
h  rozší it pom rn  úsp šn .

Ro ník 2018 se od po átku zdaleka nevyvíjel tak pozitivn , jak 
pro mnohá châ teau skon il. Výborn  ho charakterizoval komentá  , 

který jsme dostali na Châ teau l’Evangile: „Ro  ní k 2018 se choval 
jako straš né , problé mové , ale geniá lní  dí t  .“ První  polovina roku 
byla jako z hororové ho  lmu. Nejprve nejchladn jší zima od roku 
2010, kdy únorové nízké teploty mnohé vina e opravdu p ekvapi-
ly, a poté dlouhé období intenzivních deš . Š est m  sí c   trvají cí  
dé š   v kombinaci s nadpr  m  rný mi teplotami, které po chladné 
zim  nastoupily, tedy jaro, jaké Bordeaux dle informace z Châ teau 
La  te Rothschild nezažilo od roku 2001, p  ineslo ideá lní  podmí n-
ky pro padlí  ré vové . Bojovali s ním na mnoha místech, nicmén  
nejvíce postihlo zejmé na v  tš í  vina  ství  hospoda  í cí  biologicky. 
Nejví ce tratilo Ch. La Lagune, které  nevyrobilo žádné ví no, ale 

ze  sv ta  vína

Degustace En Primeur v Bordeaux patří každoročně k nejočekávanějším 
událostem vinařského světa. Jsou nejdůležitějším ukazatelem nálady na trhu 

s vínem a současně nejokázalejší prezentací nových ročníků na světě. Na počátku 
dubna se do Bordeaux pravidelně sjíždějí obchodníci s vínem a žurnalisté 

z celého světa, aby ochutnali mladá vína z předcházejícího ročníku. Týdnem 
plným degustací totiž každoročně startují přípravy na kampaň En Primeur. 

Vína, která budou v rámci tohoto systému obchodu do léta prodána, sice stráví 
ještě téměř dva roky v sudech, ale dobře se rozhodnout o svých investicích je 

nutné již nyní. Samozřejmě jsme byli při tom a především těm z vás, kteří do vín 
z Bordeaux pravidelně investují, přinášíme určitě cenné informace.  

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
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velké problémy m lo také  Ch. Palmer a Ch. Pontet Canet. Pro Châ -
teau Palmer bude p íští rok dokonce rozhodující v tom, zda budou 
v bio režimu nadále pokra ovat. Pokud by choroby hrozily op t, 
jsou p ipraveni své vinice za ít chránit konven ními prost edky 
a od bioprodukce odstoupit. Padlí v roce 2018 však ohrožova-
lo velkou ást Bordeaux a znamenalo b  hem jara enormní  prá ci 
na vinici pro tém  vš echna Châ teaux.

A aby problém  nebylo málo, v lét  nastal pravý opak. Od 10.  er-
vence do konce  í jna neprš elo v  bec, lé to bylo teplé  a velmi suché  
a jen dí ky velký m zá sobá m vody v podlož í  se nezastavilo fenolic-
ké  vyzrá vá ní  hrozn  . Velký m pozitivem pro celkovou  nální úro-
ve  ro níku 2018 byly chladné  noci b  hem zá  í , které  zachovaly 
v hroznech kyselinu, a tí m zajistily sv  ž est a š  avnatost ví n. Teplý 
a suchý podzim jednozna  n   prosp  l cabernet  m, které  m  ly vel-
ký  prostor dozrá t k dokonalosti. Merlot bylo pot  eba za  í t sklí zet 
d  í ve, aby si zachoval svou eleganci. 

Sklize   probí hala nap í  jednotlivými ástmi Bordeaux velmi 
dlouho a bylo nutné ji p esn  na asovat. Nap íklad na Ch. Tro-
plong Mondot v St.-Émilionu za  í nali sbírat Merlot již  3. zá  í , ale 
v Pauillacu kon  ili až  v polovin    í jna. Dí ky perfektní mu po  así  
vš e probí halo v poklidu, což  nakonec znamenalo velmi dob e vy-
zrálé hrozny, vysoké extrakty a koncentraci mohutných, ale dob e 
vyzrá lý ch tanin  . 

Vý sledkem zprvu složitého ro níku 2018 jsou nakonec neuv   i-
teln   plná , bohatá  a oslovují cí  ervená ví na, která  v sob   mají  
sí lu, ale zá rove   ve v  tš in   p  í pad   i p  í jemnou sv  ž est, harmo-
nii a ž ivost. Složit jší situace byla u vín bílých a ro ník 2018 
vysloven  nep ál sladký vín m z apelace Sauternes. Pro erve-
ná vína však v sob  ro  ní k 2018 snoubí  sí lu a potenciá l ro  ní k   
2010 nebo 2016 a plnost a opulentnost ro  ní k   2009, respektive 
2015. I když tento ro ník pot ší spíše milovníky mohutn jšího 
a koncentrovaného stylu Bordeaux, vína mají  v tšinou velký  
š arm i budoucnost a je opravdu na co se t  š it. Poj me se tedy 
podívat na to, jak dopadla v jednotlivých oblastech konkrétní 
vina ství. Souhrnnou tabulku najdete na konci lánku, zde vy-
zdvihnu opravdu ta nejzajímav jší vína. 

Saint-Estèphe 

P edevším teplé léto ro níku 2018 pomohlo vyprodukovat 
i v té to nejsevern  jš í  oblasti nadpr  m  rná  ví na, a to na vš ech 
ú rovní ch. Kvalita velké  trojky: Ch. Montrose, Ch. Calon 
Sé gur a Ch. Cos d’Estournel je nesporná , ale velmi oslovují cí  
jsou i ví na jako Châ teaude de Pez, Ch. Phelan Sé gur nebo 
Ch. Lafon Rochet. 

François-Xavier Borie – jeho Château Grand Puy Lacoste 2018 
je mimo ádn  povedené a jde o 40. ro ník vyrobený pod jeho vedením.

Bez názvu-1   1 8.4.2019   12:38:20

Inzerce
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Pauillac 

Pomineme-li jarní problémy s padlím, jen t žko si m že tato 
apelace p át n co více. Ro  ní k 2018 zde dopadl skv le, nebo  
cabernety, které tvo í základ zdejších vín, vyzrá ly k dokonalos-
ti. Ví na jsou mohutná  a plná , ale zá rove   si zachovala sv  ž est 
a ú ž asnou ovocnost. Absolutní jedni  kou v apelaci bylo Châ teau 
Latour, na které  si ale budeme muset ješ t   minimáln  10 let po-
 kat, než  p  ijde na trh. Dalš í m stobodový m ví nem je i Châ teau 

La  te Rothschild, ale tém  vš echna ví na jsou p  kná , pevná  
a pro apelaci Pauillac velmi typická . Z klasický ch ví n stojí  za po-
zornost vynikající Châ teau Grand Puy Lacoste, které je jedním 
z mých osobních tip  k nákupu. A musím zmínit také velmi po-
vedená , i když stylov  trochu pevn jší a mohutn jší, než jsme 
zvyklí, ví na ze Châ teau Pichon Comtesse. Tady bude zajímavým 
nákupem pro vlastní spot ebu i druhé víno.

Saint Julien 

Tradi  n   velmi homogenní  oblast potvrdila svou vysokou kvalitu, 
i když vý jime  ná  byla pouze dv   nejprestiž n  jš í  châ teau. Châ -
teau Lé oville-Las Cases vyprodukovalo ú ž asná , hedvá bná  a ele-
gantní  ví na, p esn  tak, jak jsme u této hv zdy apelace zvyklí. 
K dokonalosti své víno dovedlo i Châ teau Lé oville Barton a je 
t eba vyzdvihnout i Ch. Beychevelle. Na druhé  stran   Ch. Duc-
ru Beaucaillou se nechalo strhnout k velké  extrakci a jeho ví na 
(snad krom   Lalande Borie) pat  í  k nejv  tš í m zklamá ní m ro  ní ku, 
i když  pro milovní ky kalifornský ch ví n i zastánce opulentního 
„Parker stylu“ budou jist  zají mavá . 

Margaux 

Na rozdí l od apelace Saint Julien jsou v Margaux obvykle v  tš í  
rozdí ly mezi jednotlivými zámky, ale v tomto ro  ní ku se stí raly 
i zde. Naprosto úchvatné  bylo Châ teau Palmer a je velká  š koda, 
ž e jeho produkce je díky padlí niž š í  o 80 %. Za vše zde mluví 
fakt, že Alter Ego nebylo vyrobeno v  bec. Jednozna  n   lze do-
poru  it i Châ teau Malescot St. Exupé ry, Ch. Brane Cantenac nebo 
Ch. d’Issan, ale za pozornost stojí  i Ch. du Tertre, které  dí ky vyš š í -
mu pom  ru Cabernetu má  v ro níku 2018 velmi p  knou strukturu 
a zajímavé ko  en  né  tó ny. 

Haut Mé doc 

Haut Médoc je apelací, která  vž dy vyd  lá  na teplý ch ro  ní cí ch. 
A platilo to i b hem letošních degustací. Ví na jsou p  í jemn   ovoc-
ná , fenolicky dob e vyzrálá a budou pitelná v horizontu n kolika 
let, což z nich iní zajímavý artikl pro nákup do vlastního sklepa. 
Opravdu skv lé bylo Châ teau Sociando Mallet, které  se ale vymy-
ká  z pr m ru této oblasti pravideln  . Tradi  n   p  kné  bylo i Châ -
teau Cantemerle nebo Châ teau La Tour Carnet a pot  š ila i ob   
ví na ze Ch. Potensac. 

Pé ssac-Lé ognan 

Degustace v té to oblasti pat  ila letos k nejslož it  jš í m. Rozdí ly byly 
enormní  zejmé na v  ervený ch ví nech, ale ani bí lá  nebyla vž dy  i-
stá . Své  kvality potvrdila ví na ze Ch. Smith Haut La  tte, Ch. Ma-
lartic Lagravié re nebo Domaine de Chevalier. Lehký m zklamá ní m 
byla bí lá  ví na na Châ teau Haut-Brion a Châ teau Pape Clé ment, ale 
 ervená  pat  ila naopak na t chto dvou zámcích k t  m nejlepš í m. 

ze  sv ta  vína

Olivier Berrouet a jeho Château Petrus 2018

Comte Stephan von Neipperg  je se svým La Mondotte 2018 
právem mimo ádné spokojený.
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Saint-Émilion 

Jak už  bylo  e  eno v ú vodu, v té to apelaci byl rozhodují cí  termí n 
sklizn  . Ti, kte  í  za  ali sklí zet v  as, zachovali ve svých vínech sv  ž est 
a š  avnatost. V opa  né m p  í pad   m ly merloty v teplém a suchém lét  
ro níku 2018 tendenci p  ezrá vat a ví na byla unavená  a fá dní , i když  
plná  a extraktivní . Neopakovatelnou eleganci m  lo ale Châ teau Auso-
ne, možná na nás eká nejlepší víno, které tento zámek kdy vyrobil. 
Ale skv lá vína p edstavila také  Châ teau la Mondotte, Ch. Pavie Ma-
cquin, Ch. Belair Monange nebo Ch. Troplong Mondot.

Pomerol 

Nejv  tš í  zá ž itek z letoš ní ch degustací en primeur pochá zí  prá v   z té to 
apelace, a to ze Châ teau La  eur, jehož  komplexnost a neuv   itelná  
š ká la chutí  a elegance z n  j ud  laly krá le letoš ní ch degustací . A to nejen 
z pohledu prvního vína, ale naprosto mimo ádná byla celá produkce 

t chto skromných a velmi sympatických vina . Své nesporné kvali-
ty potvrdilo i Vieux Châ teau Certan, a samoz ejm  i Châ teau Pé trus. 
Velmi dobrá  ale byla i mnohá levn  jš í  ví na, jako Châ teau Clinet, 
Ch. Gazin nebo Ch. Beauregard. Mé osobní tipy z Pomerol jsou 
také nesmírn  elegantní Châ teau Rouget a velmi povedené Châ teau 
La Pointe, které by mohlo být zajímavé i pom rem kvality a ceny.

Sauternes 

Ro  ní k 2018 sladký m ví n  m nep  á l. Dí ky velmi suché mu podzi-
mu n  která  châ teau nevyrobila botrytické  ví no v  bec (nap  íklad 
Ch. Guiraud). N  který m se to poda  ilo, ale ví na nemají  dostate  -
nou plnost a kvalitu. Za nejvyda  en  jš í  lze považ ovat Châ teau 
la Tour Blanche, Ch. Rayne Vigneau nebo Ch. Rabaud Promis. Ale 
klasické Sauternes z ro níku 2018 ne ekejte.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Vína degustovali a hodnotili: Libor Nazar  uk – moravský  sommelier, Tomá š  Odermatt – spolumajitel Bacchus a.s., 
Miro Jajcay – majitel Châ teau Vin, Slovensko, Michal Š etka – š é fredaktor asopisu WINE & Degustation, 
Diana Sixtova –  editelka Merlot d’Or, Zlatko Mí  ka – majitel Merlot d’Or, Peter Mikula – majitel spol. Vinland a.s. 

Château Latour
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SAINT ÉSTEPHE
Château Montrose 96
Château Calon Ségur 96
Château Cos d´Estournel 95
Château de Pez 91
Château Capbern 91
Les Pagodes de Cos 91
Château Phélan Ségur 90
Château Lafon Rochet 90
Dame de Montrose 90
Château Tronquoy Lalande 90
Marquis de Calon 89
Château Les Ormes de Pez 88
Château Cos Labory 88
Château Lilian Ladouys 86

PAUILLAC 
Château La  te Rothschild 100
Château Latour 100
Château Mouton Rothschild 98
Château Pichon-L. Comtesse 97
Château Pichon-Baron 96
Les Forts de Latour 96
Château Lynch-Bages 95
Château Grand Puy Lacoste 95
Petit Mouton 93
Château Clerc Milon 93
Les Carruades de La  te 92
Château d´Armailhac 92
Réserve de la Comtesse 92
Pauillac de Latour 91
Château Duhart Milon 90
Château Haut-Bages Libéral 90
Château Pedesclaux 89
Château Batailley 88
Lacoste Borie 88
Château Lynch-Moussas 87
Château Grand-Puy Ducasse 87
Chateau Croizet Bages 86
Château Pontet-Canet 93

ST. JULIEN 
Château Léoville Las Cases 97
Château Leoville Barton 95
Château Beychevelle 95
Château Léoville Poyferré 94
Clos de Marquis 94
Chateau Ducru Beaucaillou 92
Le Petit Lion de Léoville Las Cases 92
Château Branaire Ducru 92
Château Lagrange 91
Château Langoa Barton 90
Château Talbot 89
Château du Glana 89
Château Gruaud Larose 89
Château Lalande Borie 88
La Croix de Ducru Beaucaillou 87
Château Gloria 87
Château Saint Pierre 87

MARGAUX 
Château Margaux 98
Château Palmer 97
Pavillon Rouge du Ch. Margaux 95
Château Rauzan - Ségla 94
Chat. Malescot Saint-Exupery 94
Château Cantenac Brown 93
Château Brane - Cantenac 93
Château Lascombes 92
Château d´Issan 92
Château du Tertre 91
Château Durfort Vivens 91
Château Giscours 90
Château Rauzan Gassies 89
Château Labégorce 89
Château Dauzac 89
Château Kirwan 89
Blason d´Issan 89
Château Marquis de Terme 88
Château Monbrison 87
Château Prieuré-Lichine 87
Château Siran 87

Chateau Paveil de Luze 87
Château Desmirail 86
Château Ferrière 85

MÉDOC, HAUT MÉDOC, MOULIS 
Château Sociando Mallet 92
Château Potensac 90
Château Cantemerle 89
Château Belgrave 89
Château Bernadotte 89
Château Poujeaux 88
Chapelle de Potensac 88
Château Fonreaud 88
Goulée 88
Château Clarke 87
Château La Tour Carnet 87
Château Chasse-Spleen 87
Château Fourcas-Dupré 87
Château Beaumont 87
Château de Lamarque 87
Château Fourcas-Hosten 85
Château Coufran 84
Château Camensac 84
Château Maucaillou 83
Château Citran 83

GRAVES, PESSAC-LÉOGNAN - ERVENÁ
Château Haut Brion 99
Château Pape Clément 94
Château La Mission Haut Brion 94
Château Smith Haut La  tte 93
Château Malartic-Lagravière 90
Domaine de Chevalier 90
La Clarance de Haut Brion 90
La Chapelle de la Mission HB 89
Château Les Carmes Haut-Brion 89
Château Latour-Martillac 88
Château Olivier 88
Château Carbonnieux 88
Clos Marsalette 88
Château Picque Caillou 87
Château Larrivet-Haut-Brion 87
Château de Chantegrive 86
Château Rahoul 86
Château Bouscaut 86
Château Ferrande 85
Château La Louvière 84
Château de Fieuzal 84
Château de France 83
Château Haut - Bergey 83

GRAVES, PESSAC-LÉOGNAN - BÍLÁ VÍNA 
Château Haut Brion 95
Château Smith Haut La  tte 93
Domaine de Chevalier 92
Château La Mission Haut Brion 92
Château Malartic Lagravière 91
Château Pape Clément 90
Château Carbonnieux 89
Château Latour Martillac 89
La Clarté de Haut Brion 89
Château Olivier 88
Château Larrivet Haut Brion 88
Château de Chantegrive 87
Clos Marsalette 86
Château Pique Caillou 86
Château Bouscat 86
Château Rahoul 86
Château La Louvière 86
Château Ferrande 85
Château de Fieuzal 85

OSTATNÍ BÍLÁ 
Pavillon Blanc du Ch. Margaux 94
Les Champs Libres 93
Château Cos d´Estournel blanc 91
Grand Village blanc 90
Ail d´ Argent (Mouton Rothschild) 90
Chateau Fombrauge blanc 90

SAINT ÉMILION 
Château Ausone 100
La Mondotte 98
Château Belair Monange 97
Château Angélus 96
La Chapelle de Ausone 96
Château Cheval Blanc 95
Château Pavie-Macquin 95
Château Valandreau 95
Château Troplong Mondot 95
Château Canon-la-Gaffeliére 94
Château Clos Fourtet 94
Château Figeac 93
Château La Clotte 93
Château La Gaffelière 93
Château Bellevue 92
Château Quinault de l´Enclose 92
Château Beauséjour Bécot 92
Clos d´Oratoire 91
Château Larcis Ducasse 90
Carrillon d´Angélus 90
Château Moulin St. George 90
Magrez Fombrauge 90
Petit Cheval 90
Château Fombrauge 90
Mondot 90
Château La Serre 89
Château de Fonbel 89
Château La Dominique 89
Château d´Aiguilhe 88
Château Soutard 88
Château Villemaurine 88
Château La Couspaude 88
Château Grand Mayne 88
Château Barrail du Blanc 87
Château Franc – Mayne 87
Château Larmande 87
Château Balestard la Tonnelle 86
Château Cap de Mourlin 85

POMEROL 
Château La  eur 100
Château Petrus 98
Vieux Château Certan 98
Les Pensées de La  eur 97
Château La Fleur Petrus 96
Château L´Evangile 96
Château La Conseillante 95
Château Trotanoy 95
Château Gazin 95
Château Clinet 94
Château Beauregard 93
Château Rouget 93
Château Certan de May 92
Château Nenin 92
Château Hosanna 92
Blason l´Evangile 92
Château Petit Village 91
Château La Fleur de Bouard 91
Château La Pointe 91
Château Latour à Pomerol 90
Château Vieux Mallet 90
Château La Grave 89
Château La Cabanne 89
Château Chantalouette 88
Château La  eur Gazin 87
Château La Croix de Gay 87
Château Bon Pasteur 85

SAUTERNES, BARSAC
Château La Tour Blanche 90
Château de Rayne Vigneau 90
Château Rabaud Promis 90
Château de Fargues 89
Château Rieussec 89
Château Suduiraut 88
Clos Haut Peyraguey 88
Château Coutet 88

VÍNO  BODY VÍNO  BODY VÍNO  BODY

BODOVÉ HODNOCENÍ ROČNÍKU 2018

ze sv ta  vína
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UNIKÁTNÍ CHUŤ RUČNĚ STÁČENÉ MINERÁLNÍ VODY

WWW.KRONDORF.CZ

Pramen 
s limitovanou kapacitou

Si digestiv

zdroj přírodního křemíku

Autentický CO    

sopečného původu
2

Roman Novotný
sommelier, spolumajitel vinného baru Bokovka

„Pokud tuto vodu přeneseme 
na klasifikaci vín, jednoznačně 
se jedná o vodu Grand Cru. 
Proto jsem také Krondorf zařadil 
jako jedinou balenou vodu 
do vinného baru Bokovka, 
kde si ji hosté mohou dopřát 
se skvělými víny.“

Krondorf a. s., Českobratrská 1/2778, 13O OO Praha 3, objednávky: tel.: +42O 72O 967 692, e-mail: info@krondorf.cz 
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Saké

Saké hraje důležitou roli v životě Japonců již bezmála 2 000 let. Je spojené 
s historií, kulturou i společností. Saké doprovází oslavy, společenská 

setkání, ale je považováno i za medicínu. Prémiové „Ginjo“ Saké, které 
se začalo produkovat zhruba před čtyřiceti lety, je dnes vnímáno i jako 

důležitá součást gastronomie a snoubí se s pokrmy nejen typické japonské, 
ale i mezinárodní kuchyně, nebo se dá využít i v populárním stylu Fusion 
vaření, kdy se spojují různé asijské prvky s tradičními západními pokrmy. 

cesty za  vínem

Tradi ní soudek na uložení saké
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Slovem „saké“ se mohou ozna ovat 
i jiné alkoholické nápoje než tento 
fermentovaný rýžový nápoj. M -

žeme se setkat i s ozna ením O-Saké, 
Seishu nebo Nihonshu, ale ve své podsta-
t  pod pojmem „saké“ rozumíme práv  
rýžové víno.

Základní suroviny pro výrobu
Saké se vyrábí z r zných odr d rýže, 
speciální plísn  Koji a kvasinek. D leži-
tou roli hraje i kvalitní voda, jejíž zdroj je 
d ležitý pro v tšinu sakévar . Saké je to-
tiž vyráb no v sakévarech, podobn  jako 
pivo. Nejedná se o destilát, p esto alkohol 
m že dosáhnout p irozenou fermentací 

až 20 % (v tšina b žn  prodávaných saké 
však má okolo 16 % alkoholu).

Rýže
Rýže používaná pro saké se liší od b ž-
né rýže, kterou si p ipravujeme k jídlu. 
Saké rýže je známá jako Shuzo Ko-
tekimai nebo jako Sakamai. Celkem se 
používá kolem sta r zných odr d rýže, 
které jsou o  ciáln  registrované. Saka-
mi má v tší zrna, vyšší obsah škrobu, 
nižší obsah tuku a protein  a je dvakrát 
dražší než stolní rýže.  Koncentrace 
škrobu je dob e viditelná v jádru zrna, 
a proto se rýže p ed použitím „leští“ – 
zbavuje svrchní ásti, ímž p ichází až 
o 70 % své p vodní velikosti.
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Nejd ležit jší odr dy rýže pro produkci 
saké jsou Yamada Nishiki, Gohyakuman-
goku, Miyama Nishiki, Omachi, Hattan 
Nishiki, Dewasansan, Akita Sake Ko-
machi, Hitogokochi, Hanafubuki, Ginpu, 
Ginginga, Koshi Tanrei, Kura no Hana, 
Yumenishiki, Tamazakae, Hattan, Kita 
Nishiki, Senbon Nishiki, Kan no Mai, 
Saka Nishiki, Aiyama, Gin Otome, Dewa 
no Sato, Yume no Kaori, Iwai, Goriki, Ki-
ssui, Shinriki, Wataribune, Kame no O.

Koji
Plíse  Koji (Aspergillus oryzae) p em -
uje škrob obsažený v rýži na zkvasitel-

né cukry. Koji produkuje enzymy, jako je 
amyláza, která št pí škrob na jednodušší 
cukry, a proteáza, která je zodpov dná 
za p em nu bílkovin na aminokyseliny 
a peptidy. Vedlejším produktem jsou vi-
tamíny, aromatické látky a r zné kyseli-
ny. Mimoto se Koji používá i p i výrob  
Miso polévky i sójové omá ky.

Kvasinky
Kvasinky používané pro fermentaci 
jsou speciální kultury Saccharomyces 
cerevisiae, které dokážou fermentovat 
cukry obsažené ve rmutu až do objemu 
alkoholu 20 %. B žné saké se p ed lah-
vováním edí vodou, aby se zredukoval 
obsah alkoholu, ovšem prodávají se 
i saké, která mají p irozený obsah al-
koholu a nejsou ed ná vodou, ta se pak 
nazývají Genshu. 

Výroba saké
Na po átku je rýže, která se sklízí z rýžo-
vých polí v srpnu až íjnu. Samotná výro-
ba saké pak probíhá v tšinou b hem zimy.

Hn dá rýže se leští ve speciálních mlý-
nech, aby se zrna zbavila vrchní ásti 
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Kvasné nádoby

Klasické japonské menu

Inzerce
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a z stalo jádro, kde se nachází nejvíce 
škrobu. Rýže se leští tak, že z p vod-
ní velikosti zbude 70 %, a u t ch nej-
kvalitn jších saké dokonce jen 25 % 
p vodní velikosti. Vylešt ná rýže se 
pere a namá í, aby se vy istila a zrna 
nasákla malé množství vody. Poté se 
rýže napa uje horkou párou a prak-
ticky dojde k jejímu uva ení. P ibliž-
n  20 % rýže se odd lí a nao kuje se 
plísní Koji a druhá, v tší ást putuje 
do fermenta ních nádob. Po zhru-
ba dvou dnech se nao kovaná plíse  
smíchá v menších nádobách s bílou 
rýží, p idá se voda a vznikne zákvas 
zvaný Moto nebo Shubo. Zákvas se 
p emístí zhruba po dvou týdnech 
do fermenta ních nádob a postupn  se 
p idávají další dávky Koji, rýže a vody, 
ímž vznikne rmut – Moromi –, 

který fermentuje 20–30 dn . Poté se 
Moromi lisuje na speciálním lisu nebo 
se nechá jen odkapat, z ehož pak 
vznikne kvalitní Fukurozuri – saké 
bez lisování neboli jakýsi samotok.

Dalším krokem je  ltrace a pastera-
ce a poté je saké uloženo do tank  
a m že zrát. P ed lahvováním se p i-
dává ješt  voda, aby se zredukoval 
vysoký obsah alkoholu. Voda se ne-
p idává u Saké Genshu. Saké nebo 
napln né láhve bývají znovu paste-
rovány horkou vodou i párou, aby 
se zni ily veškeré p ípadné bakterie 
a choroboplodné zárodky. Finálním 
krokem výroby saké je opat ení láhve 
etiketou, pop ípad  kapslí a následné 
odeslání do obchodní sít .

Typy saké
Zjednodušen  e eno, pokud budeme 
chtít skute n  kvalitní saké, zapamatuj-
me si slovo Ginjo, které ozna uje nej-
lepší saké. Kvalita saké je ur ena nejen 
jeho senzorickými vlastnostmi, ale p e-
devším lešt ním rýžového zrna.
Futsu-shu – základní, „stolní“ saké s širo-
kou škálou chutí a v ní podle charakteru jed-
notlivých producent . Jednoduché saké, kte-
ré nemá p edepsané minimální lešt ní rýže. 
Pro výrobu se používá i b žná rýže a pro 
zvýšení objemu je možné p idat alkohol.

Junmai-shu – isté rýžové saké s vý-
razn jší v ní a bohatou, jemnou chutí. 
U t chto saké se p edpokládá minimální 
lešt ní rýže tak, že z p vodního zrna zbu-
de 70 %. Tokubetsu Junmai je speciální 
Junmai z vybrané i více lešt né rýže.

Junmai-Ginjo-shu – saké vyrobené 
z rýže, která byla lešt ná minimáln  
na 60 % p vodní velikosti.
Junmai-Daiginjo-shu – Nejkvalitn jší 
saké z rýže lešt né na minimáln  50 % p -
vodní velikosti, ale asto se se používají 
zrna rýže vylešt ná až na 25 % p vodní ve-
likosti. Nejvyšší kvalita saké. Do n kterých 

saké se p idává alkohol (p ibližn  116 litr  
istého alkoholu na 1 000 kg rýže) a tato 

skupina se pak d lí do n kolika kategorií.
Honjozo-shu – saké s mírným p ídav-
kem alkoholu, použitá rýže byla lešt na 
na 70 % p vodní velikosti. Tokubetsu 
Honjozo – speciální Tokubetsu z vy-
brané i více lešt né rýže.

Kv ten 2019 |  71

Ne  ltrované saké

Inzerce

www.bormioliluigi.cz

Exkluzivní vinné sklo

N o v á  s é r i e  I  M e r a v i g l i o s i

OCHUTNEJTE ROZDÍL

EXTRA LEHKÉ SKLO

Luigi Bormioli 125x125.indd   1 26.4.2019   14:04:20
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Ginjo-shu – saké s malým p ídavkem 
alkoholu, vyrobeno z rýže vylešt né 
na 60 % své p vodní velikosti.
Daiginjo-shu – saké s malým p ídav-
kem alkoholu vyrobené z rýže vylešt né 
na 50 % své p vodní velikosti.

Další druhy saké podle výroby
Nama / Namazake – nepasterované saké
Nama Choze – pouze jednou pasterova-
né saké, pasterizace láhví probíhá p ed 
uvedením na trh
Hiya Oroshi – pouze jednou pasterované 
saké, pasterizace probíhá p ed uložením 
saké do tanku i láhví
Genshu – saké ne ed né vodou – 17–20 % 
obj. alkoholu
Muroka – ne  ltrované saké, které je 
však transparentní, jen s leh ím zákalem
Nigori-zake – kalné saké, ne  ltrované, 
mlé n  zakalené
Seishu – isté, pr zra né saké
Koshu – zralé saké (v tšinou 5 let 
a více), p ipomíná sherry, lesní med 
a o echy – ast ji se používá termín 
Choki Jukusei-shu
Taru-zake – saké zralé v d ev ných su-
dech ze d eva Yoshino (Cryptomeria ja-
ponica) – stálezelený jehli nan
Tobin-gakoi – 18litrová láhev Toubin, 
kam se dávala ta nejlepší saké

Jak voní saké
Saké m že von t jako ovoce – grepy, ci-
trusy, hrušky, jablka, broskev, žlutý me-
loun, ananas, mango, li i, banán nebo 
jahody. Ve v ni se mohou objevit i tóny 
kv t  r že, pose ené trávy, sena, jedlých 
kaštan , sladu, fenyklu, h ebí ku, sko ice, 
o ech , svatojánského chleba, pískavice, 
curry, chlebové k rky, másla, jogurtu, 
medu, karamelu, cedru, hub, žampión , 
sójové omá ky i octa.

Jak chutná saké
S chutí saké se v tšina milovník  vína 
musí nejd ív sblížit. Saké totiž neobsahu-
je takové množství kyselin, na které jsme 
zvyklí u vína. P esto lze najít p i degusta-
ci saké jak kyselou, tak sladkou chu , ale 
nejvýrazn jší je i umami neboli tzv. gluta-
mátová (lahodná) chu . N kdy se mohou 
na jazyku projevit i jemn  máslové, nugá-
tové i ovocné tóny a u n kterých saké se 
chu  blíží i chuti manga i avokáda. N -
která saké mohou mít až pronikav  ko e-
nitou chu  s nádechem slanosti a ho kosti.

Jak podávat saké
Saké se m že podávat studené i teplé. 
Záleží na ro ním období, ale i na plnosti 

a bohatosti saké. Lehká saké se podávají 
kolem 5 °C a s p ibývající plností se tep-
lota podávání zvyšuje až na 15 °C. Teplá 
saké jsou podávána od 30 °C až po více 
než 55 °C.  Ovšem i oh ívání saké je ob-
ad, který ctí tradice japonské kultury 

a saké se oh ívá ve vodní lázni v tradi -
ních kovových konvi kách a p elévá se 
do porcelánového servisu. 

Saké a pokrmy
Podobn  jako víno i saké se dá snou-
bit s pokrmy. Záleží na intenzit  v n  
a chut  a na obsahu alkoholu v saké. 
Delikátn jší saké lze kombinovat 
s erstvými rybami a mo skými plo-
dy – Sashimi a Sushi, saláty, úst icemi. 
Výrazn jší saké se velmi dob e hodí 
ke grilovaným rybám, krabím speciali-
tám i k sýr m ve slaném nálevu. In-
tenzivní aromatické tóny saké mohou 
doprovodit gratinované pokrmy se sý-
rem nebo s omá kou Teriyaki i Pon-
zu. Nejvýrazn jší saké nebo saké, která 
zrála, se mohou dob e snoubit s okolá-
dou, ko enitými pokrmy nebo zrajícími 
i plís ovými sýry.

Takže Kampai! Na zdraví!

Text  a  foto:  Ivo Dvo ák

TYPY SAKÉ VÝROBA SAKÉ
SAKÉ S P ÍDAVKEM ALKOHOLUISTÉ RÝŽOVÉ SAKÉ

Junmai-Daiginjo-shu Daiginjo-shu

Junmai-Ginjo-shu Ginjo-shu

Junmai-shu

Junmai-shu

Honjozo-shu

Surová rýže
Lešt ní rýže

Praní a namá ení
Napa ování rýže

KOJI Kvasinky a voda
Rmut Moromi

Lisování
Filtrování
Pasterace

Uložení / zrání
P idání vody

Pasterace
Lahvování

Etiketa
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Tip 1. 
Ohashikan
Ryokan, japonské hostince, které jsou v Japonsku velmi populární. 
V t chto za ízeních je velmi jednoduchý, typicky japonský interiér 
s rohožemi tatami a se spaním na matracích futon. Ryokan mohou být 
dnes i luxusní hotely, ale tradice by se m ly zachovávat. Jeden z kla-
sických hotel  s krásným výhledem na eku Ohashi najdete ve m st  
Matsue v prefektu e Shimane – jmenuje se Ohashikan. Jedná se o p í-
jemný komplex s vynikající kuchyní a dob e zásobeným barem. Na-
víc spolumajitel James Fitisemanu je velký milovník a znalec japon-
ské whisky a mluví brilantn  anglicky. Využít m žete i zdejší horký 
pramen, který vyv rá do lázní umíst ných v p ízemí hotelu. 

Ohashikan, 40 Suetsugu Hon-machi, Matsue, Shimane Prefecture

Tipy na cestu

Tip 2. 
Sakaiminato Yunagi no Yu Onyado Nono
Hotel s p írodním horkým pramenem. Když umístíte typické japon-
ské Onsen na st echu desetipatrového hotelu, z ejm  to má hlubší 
smysl. Naskytne se vám vskutku úchvatný výhled na m sto i záliv 
s p ístavem v prost edí malé japonské zahrady s venkovním i vnit -
ním bazénem s horkou vodou. Nezapomenutelné jsou i snídan , 
které p ipomínají VIP raut s japonskými specialitami v etn  lososo-
vého kaviáru. P i procházce okolními uli kami narazíte na spoustu 
sošek a odkaz  na slavné komiksové postavy a monstra. 

Sakaiminato Yunagi no Yu Onyado Nono 216 Taishomachi, 
Sakaiminato-shi, Tottori

Tip 3. 
Izumo Taisha Grand Shrine
Klášter Izumo je jeden z nejstarších a nejd ležit jších šintoistic-
kých klášter  v Japonsku. Najdete ho ve m st  Izumo, v prefektu-
e Shimane. Komplex se nachází v parku s mnoha symboly Šintó 

s klasickou japonskou zahradní architekturou. Klidné místo pro 
rozjímání a relaxaci. 

Izumo Taisha, 195 Taishacho Kizukihigashi, Izumo, 
Shimane Prefecture 699-0701

TTiipppyyy nnaa cceessttuu
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Ivo Dvo ák  
Ivo Dvo ák je viceprezidentem Asociace sommelie-
r  R, jedenáctinásobným vít zem sommelierských 
sout ží v R a vít zem Mistrovství sv ta Habano-
sommelier Havana. Soudní znalec v oboru víno 
a ostatní alkoholické nápoje. P sobí jako lektor vzd -
lávacího programu Asociace sommelier  R „CER-

TIFIKÁT SOMMELIERA“ a hlavní lektor kurz  
Vina ského institutu. Absolvoval WSET London 
Advanced, je držitelem degusta ních zkoušek ZPI 
a mezinárodního degusta ního osv d ení OIV. Pub-
likoval p es 300 odborných lánk  a je spoluautorem 
knih „Hledání pravdy o vín “ a „Sommelierství“. 
Od roku 2009 pravideln  spolupracuje s asopisem 
WINE & Degustation.
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Sauvignon je z hlediska známosti po sv t  rozhodn  
nejslavn jší odr dou Štýrska, oblasti, která obklopuje 
m sto Graz a táhne se až na hranice se Slovinskem. 

Mimochodem práv  proto, že tato oblast geogra  cky zasa-
huje až do Slovinska, jsme se rozhodli v našem testu p idat 
kategorii pro vína ze slovinské oblasti Štajerska, tedy zají-
mavé vzorky vín, které byly vyrobeny ve stejné oblasti, by  

jen pár kilometr  za rakouskou hranicí. Zajímavostí je, že 
svá vína zde vyráb jí i n kte í rakouští vina i.

4 240 ha štýrských vinohrad  na rakouském území je osázeno 
p edevším bílými odr dami révy vinné. P da je charakteristic-
ká kombinací slín , jíl , písk , vápníku a b idlic. Celá oblast 
je kopcovitá, vinice jsou vysázeny v p íkrých srázech a díky 

Sauvignony 
ze Štýrska
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GRAND 

T E S T

Štýrsko, a především jeho jižní část, je považováno za jednu z nejlepších světových oblastí 
pro odrůdu Sauvignon Blanc. Zdejší sauvignony se proslavily nejen v Rakousku díky své 

šťavnatosti, bohaté aromatice a ovocné svěžesti. Pitoreskní kopcovitá krajina na jižní hranici 
Rakouska je i vyhledávaným turistickým cílem. Rozhodli jsme se tedy prověřit, jak jsou 

na tom sauvignony, které se k nám z této krásné oblasti dováží. 

Grand tes t
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www.sat t lerhof .a t

www.vinero.cz

Weingut Sattlerhof, Gamlitz 
Sauvignon Blanc 2017 STK

Peter Skoff, Sauvignon Blanc 
Klassik 2018, Südsteiermark DAC

85,56 bodů | 15,90 €

85,33 bodů | 339 Kč

isté pr zra né víno se slámov  žlutou barvou 
a zlatavými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  
je istá, výrazn jší, s nádechem erstv  posekané 
trávy, jehli í, túje a pomela. Chu  je výrazná, 
s bohatou kyselinou, p ipomínající citrusy a zelená 
jablka Granny Smith. Dlouhý záv r.

Zá iv  žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dob-
rá viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, ovocná, 
p ipomínající zralý grep, pomelo a zralý angrešt. 
Chu  je bohatá, istá, š avnatá, s p íjemnými 
ovocnými tóny grepové k ry, grepu a bergamotu. 
Delší záv r.

Gratinované fazole 

Gratinovaný kozí sýr 
na salátovém l žku s piniovými 
jádry

2019–2021

2019–2021

mmmimiiii 

tomu jsou náchylné k erozím. Hodn  zde prší, v údolích mezi 
kopci se asto drží mlhy. Léta jsou teplá, zimy st edn  chlad-
né, díky vyšší nadmo ské výšce dochází k prudkým zm nám 
mezi denní a no ní teplotou, což je jedno z tajemství aromatiky 
místních sauvignon .

Hodnocené vzorky dokázaly, že odr da Sauvignon má ve Štýr-
sku velký potenciál, i když je t eba vybírat. Vzorky v základní 
kategorii p sobily dojmem spíše solidních až nadpr m rných 

vín. Zcela jiný sv t se však otev e, pokud ochutnáváte vína ka-
tegorie „Ried“, tedy vína ze speci  ckých vini ních tratí. Tam 
jde o skute n  špi kové sauvignony v jakémkoli sv tovém m -
ítku. A nem li bychom zapomínat, že vynikající vína vznikají 

i na druhé stran  hranice, tedy v oblasti Štajerska ve Slovinsku. 
Každopádn  pro milovníky sauvignon  je tato ást Evropy 
skute ným rájem.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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Rakousko, Štýrsko – kategorie Qualitätswein trocken

www.bokovka.com

Weingut Gross, Jakobi Sauvignon Blanc 2017 STK
Sv tlá zlatavá barva se zelenkavými odlesky, vynikající viskozita. V n  je intenzivní, istá, minerální, s nádechem 
pazourku a grepové k ry. Chu  je bohatá, istá, s výraznými tóny minerality a zralého kiwi. St edn  dlouhý záv r.
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GOLD

86 bodů | 518 Kč

SILVER

BRONZE

2019–2020

Noky s erstvým špenátem 
a dr bežím masem
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WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

ZALTO

www.vino-vino-vino.cz

Partnerem degustací 
je minerální voda

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

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

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

Legenda:
Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Grand tes t

Degustační komise časopisu 

pro Grand test Sauvignony ze Štýrska

Zleva: Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu Advanced 
Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista Mistrovství Evropy sommelier  
2017 (Wine&Degu bar), Martin Matula – sommelier, editel (Winestore), Tereza 
Němečková – Advanced in Wines and Spirits (VinoVinoVino), Martin Marian – 
sommelier a editel hotelu Regina, Martina Riel-Salvatore – Wine buyer 
(MAKRO), David Král – vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, 
head sommelier (BOHEMIA SEKT), Richard Süss – obchodní editel (BACCHUS 
Vins & Champagnes), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , Roman 
Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka)
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Weingut Tement, Sausal Schiefergestein 
Sauvignon Blanc 2016 Ortswein

Peter Skoff, Gamlitz „BIO“ 
Sauvignon Blanc 2017, Südsteiermark

84,67 bodů | 630 Kč 84,67 bodů | 459 Kčwww.vinovinovino.cz www.vinero.cz

www.sat t lerhof .a t

Rakousko, Štýrsko – kategorie „Ried“ – specifické vini ní trat

SILVER

www.pro-vino.cz

www.sat t lerhof .a t

Weingut Sattlerhof, Ried Kapellenweingarten Sauvignon Blanc 2017 STK
Sv tlá zlatav  slámová barva se st íbrnými odlesky, vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivní, s výraznou 
tóninou grepové k ry a erstvého celeru. Chu  je mohutná, s bohatou naho klostí, p ipomínající zralé grepy 
a pomelo. Dlouhý záv r.
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GOLD

91,11 bodů | 25 € 2019–2021

Telecí Saltimbocca

Weingut Neumeister, Sauvignon 
Blanc Steirische Klassik 2017 STK

Weingut Sattlerhof, Ried 
Kranachberg Sauvignon Blanc 
2016 Grosse STK

85 bodů | 495 Kč

90,67 bodů | 42 €

Bled  zelenkav  žlutá barva, velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, intenzivní, s nádechem erného bezu 
a listu erného rybízu. Chu  je bohatá, s dobrou 
kyselinou, p ipomínající zelená jablka a bergamot. 
Dlouhý záv r.

Grilovaná ku ecí prsa s kari 
na o kovém l žku 

Štýrské pe ené ku e 

2019–2021

2019–2021

Zá iv  zlatá barva se slámovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivní, ko enitá, 
s nádechem badyánu, zralých citrus  a erstv  pose-
kané trávy. Chu  je š avnatá, pikantní, s nádechem 
zelených jablek, angreštu a kiwi. Dlouhý záv r.
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Grand tes t

Plán degustací  pro rok 2019

Grand test svět 

erven 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 12. 4. 2019

Grand test: Bourgogne Blanc

P edstavujeme: Lambrusco

ervenec–Srpen 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 17. 5. 2019

Grand test:  Gavi di Gavi DOCG

P edstavujeme:  Retsina

Zá í 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 7. 6. 2019

Grand test: Riesling (Kamptal, Kremstal, Wachau)

P edstavujeme:  Tichá bílá vína ze Špan lska

íjen 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 23. 8. 2019

Grand test: Riesling z Alsaska

P edstavujeme: Tichá ervená vína z oblasti Douro

Listopad 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 6. 9. 2019

Grand test: Barolo – aktuální ro níky na trhu

P edstavujeme:  ervená vína z oblastí Cornas a St.-Joseph

Prosinec 2019 – Leden 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 11. 10. 2019

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

P edstavujeme: Sherry 

Grand test ČR a Slovensko 

erven 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 12. 4. 2019

Suchá a polosuchá vína z odr dy Hibernal

ervenec–Srpen 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 17. 5. 2019

Veltlínské zelené VOC Znojmo

Zá í 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 7. 6. 2019

VOC Kraví hora

íjen 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 10. 9. 2019

Rulandské bílé a Rulandské šedé z VOC Mikulov

Listopad 2019

Poslední termín pro dodání vzork : 6. 9. 2019

Suchá ervená vína z odr dy Pinot Noir

Prosinec 2019 – Leden 2020

Poslední termín pro dodání vzork : 11. 10. 2019

Sekty vyráb né klasickou metodou  
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www.al i fea .cz

www.vinovinovino.cz

www.bokovka.com

www.vinero.cz

BRONZE

Peter Skoff, Ried Kranachberg 
Sauvignon Blanc 2017, 
Südsteiermark

Weingut Neumeister, Ried 
Klausen Sauvignon Blanc 2017 
Erste STK

Weingut Gross, Ried Sulz 
Sauvignon Blanc 2016 Erste STK

Weingut Tement, Ried 
Grassnitzberg Sauvignon Blanc 
2017 Erste STK 

90 bodů | 559 Kč

86,22 bodů | 777 Kč

86,44 bodů | 934 Kč

85,11 bodů | 1 040 Kč

Pr zra né jiskrné zlatožluté víno, vynikající visko-
zita. V n  je istá, p ipomínající vyzrálé citrusové 
ovoce, kumkvaty a pomelo. Chu  je precizní, istá, 
pom rn  intenzivní, s velmi dobrou ovocností 
zralých citrus . St edn  dlouhý záv r.

Barva lešt né mosazi se slámovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je výrazná, p ipomínající suše-
né pampeliškové kv ty, he mánek a erstvé bylinky. 
Chu  je výrazná, s p evahou naho klosti, p ipomína-
jící rebarborový kolá . St edn  dlouhý záv r.

Medov  žlutá barva se zá ivými slámovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  p ipomíná 
erstvý kopr, apíkatý celer a podzimní jablka. Chu  

je výrazná, s ovocnými tóny, jemnou naho klostí 
a bohatou mineralitou. Delší záv r.

Tmav  žlutá barva se zá ivými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, herbální, s nádechem er-
stvého š ovíkového listu a zeleninového smoothie. 
Chu  je výrazná, minerální, s výrazn jší pazourko-
vou p íchutí. St edn  dlouhá dochu .

Steak z tu áka 
v sezamové krust

Husí kaldoun

Treska ve slané krust  
s pe enými brambory

Losos v bylinkové krust  
s drcenými pistáciemi

2019–2020

2019–2020

2019–2020

2019–2020
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Grand tes t

Pruvodce 4_2019.indd   1 27.3.2019   22:27:00

www.slovinska-vina.com

www.vinovinovino.cz

Slovinsko, oblast Štajerska

SILVER

BRONZE

GOLD SILVER BRONZE

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

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

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

WINE & Degustation uděluje 
medaile vítězným vínům

www.vinovinovino.cz

Domaine Ciringa, Fosilni Breg Reserve Sauvignon Blanc 2015, Štajerska
Intenzivní slámov  žlutá barva s jantarovými odlesky, vynikající viskozita. V n  je istá, bohatá na tóny ovoce, 
ko ení a ušlechtilého d eva. Chu  je š avnatá, živá, s jemným nádechem CO2 a p íjemnými podtóny zralého 
pomela. Dlouhý záv r.
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GOLD

89,67 bodů | 735 Kč 2019–2020

Perli ka se smetanovými brambory

Ptujska Klet, g-Pullus Sauvignon 
Blanc 2015, Štajerska

Domaine Ciringa, Fosilni Breg 
Sauvignon Blanc 2017, Štajerska

87,11 bodů | 327 Kč

83,56 bodů | 565 Kč

isté pr zra né víno se zá iv  žlutou barvou, velmi 
dobrá viskozita. V n  p ipomíná erstvý apíkatý 
celer, rebarboru a zelené lískové o echy. Chu  je vý-
razn jší, s herbálními tóny, p ipomínající erstvou 
ko enovou zeleninu a citrusy. Dlouhý záv r.

Barva lešt ného zlata se zá ivými odlesky, st ední 
viskozita. V n  je výrazn jší, pikantní, s nádechem 
jád ince, bylinek a erstvé šalv je. Chu  je mine-
rální, š avnatá, s pikantní p íchutí r žového grepu. 
St edn  dlouhý záv r.

Humrový koktejl 
s americkým dresinkem

Zeleninové lasagne 
gratinované sýrem Pecorino

2019–2020

2019–2020
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PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI VÍNY 
ČESKÉ REPUBLIKY

Objednávejte na www.w-d.cz

Informujte se o možnosti prezentace v publikaci 
PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI VÍNY 2019-2020 na e-mailu: info@w-d.cz

t dd

Degustujeme ze skla

p

ip
r av u j e me

2 0 1 9 - 2 0 20

Nové vydání
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 N I T R A N S K Á   

Oblast okolo m sta Nitry hrála 
po staletí d ležitou roli v histo-
rii celého slovenského vina ství. 

První archeologické nálezy sice pochá-
zejí z oblasti Malokarpatské a dokládají 
zde již v 7. století p ed naším letopo tem 
nejstarší p stování révy na území Slo-
venska p vodními keltskými kmeny, ale 
pozd jší období spojené s ímany a ná-
sledn  Slovany už pln  souvisí i s Nitrou 
a oblastmi v jejím okolí. P edevším z ob-
dobí Velké Moravy se dochovalo velké 
množství text , a dokonce i modlitby 
za úrodu, dokládající význam a d leži-
tost zdejšího území a navazující Malo-
karpatské oblasti pro tehdejší vina ství. 
Až v období t ináctého a trnáctého sto-

Když se řekne Nitranská vinařská oblast, těžko si mnozí 
z Vás představí něco konkrétnějšího. Signifi kantní odrůdu, 
styl vín či nějaké významné jméno vinařského světa. 
Nitranská vinařská oblast je třetí největší na Slovensku 
a určitě tou nejrozmanitější. Najdete zde snad všechny 
odrůdy slovenského vinařství, různé půdní profi ly, běžné 
vinice v rovinách i unikátní terroir svahů pradávného 
vulkánu. Je toho tolik, že do jednoho článku by se určitě 
všechno nevešlo. Ale vybral jsem pro vás alespoň několik 
jedinečných míst a zážitků, které byste při návštěvě tohoto 
regionu neměli minout a které byste měli zkusit.

z ech,  Moravy a  Slovenska

Drobnými vinicemi se zde m žete procházet hodiny.
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letí se o výrazný rozvoj vinohradnictví 
v dalších oblastech Slovenska zasloužili 
italští a na západ  Slovenska i n me -
tí osadníci. Malokarpatská a nitranská 
vína získala ve st edov ku velkou oblibu 
a úsp šn  konkurovala jak dolnorakous-
kým, tak uherským vín m. Bratisla-
va díky dobrému vínu a díky dunajské 
obchodní cest  získala v tomto období 
tak ka dominantní postavení. Velmi vý-
znamným rokem v historii slovenského 
vina ství byl rok 1825, kdy napoleonský 
voják Johan E. Hubert postavil v Brati-
slav  první továrnu na výrobu šumivých 
vín mimo Francii. Ta byla v 70. letech 
p est hována do Sered , centra Nitran-
ské vina ské oblasti. V 19. století byly 

slovenské vinice tém  úpln  zni eny 
krutými mrazy, révokazem, houbovými 
chorobami a pozd ji též vále nými kon-
 ikty. Plocha vinic se za ala podstatn  

zvyšovat až v 50.–60. letech 20. století. 
Vinice byly p izp sobeny pot ebám me-
chanizace užívané v zem d lské velko-
výrob , zm nil se i zp sob a systém p s-
tování vinné révy ve prosp ch velkých 
tvar  a širokých mezi adí. Rekordní roz-
lohy dosáhly vinice na Slovensku v roce 
1980, kdy celková vým ra atakovala 
hranici t iceti tisíc hektar . 

Po revoluci došlo k áste nému chát-
rání n kterých slovenských vina ských 
mikroregion  a mnohé marn  ekají, 

i p es mírnou renesanci vina ství v po-
sledních letech, na svoji obnovu dodnes. 
Aktuáln  je na Slovensku registrováno 
na dvacet jedna tisíc hektar  vinic, ob-
hospoda ovaných je podle posledních 
údaj  p ibližn  sedmnáct tisíc. Když se 
ale bavíte s místními vina i a odborní-
ky, pravdivé množství hektar , odkud se 
opravdu produkuje víno, je podle nich 
ješt  o dalších ty i až p t tisíc hektar  
menší. D vod je prý velmi jednoduchý. 
Nízká kvalita mnohých vín související 
s nízkou spot ebou tuzemského vína 
na Slovensku. Mnoho Slovák  dá prý 
rad ji p ednost vín m ze zahrani í, 
paradoxn  i ze západních, tradi ních 
vina ských region  rad ji jezdí za dob-

V I N A Ř S K Á  O B L A S T

Malebná zákoutí vinic na vulkánu Sitno
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rým vínem na Moravu. Opravdu kva-
litní tuzemská vína navíc na Slovensku 
už nepat í mezi levné zboží, mnoho slo-
venských vina  p izp sobilo své ceny 
západním i jižním vina ským mocnos-
tem. Ur it  to souvisí i s masivními in-

vesticemi do prestižních a designových 
vina ských dom , které v posledních 
patnácti letech na Slovensku prob h-
ly. Slovenští vina i si také svých kva-
litních vín považují výrazn  více, než 
t eba jejich moravští kolegové. I proto 

je pro mnohé slovenské obyvatele stá-
le zajímav jší zajet si pro vína k nám 
na Moravu. Slovenští vina i se o to více 
snaží o export svých vín a docela se jim 
to i v posledních letech da í. P edevším 
pak naturáln  zam eným vina m.

z  ech,  Moravy a  Slovenska

Inzerce
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Vra me se ale rad ji k Nit e a nechme 
obchod s víny a cenovou politiku stra-
nou. Jak bylo e eno, vina ská oblast 
nesoucí jméno Nitranská je nejrozma-
nit jším vina ským regionem Sloven-
ska. Na p ibližn  ty ech tisících hek-
tarech registrovaných vinic zde najdete 
skoro všechno, co zájemce o dobré víno 
pot ebuje i hledá. Podobn  jako jinde 
je ale ást zdejších vinic opušt ná a la-
dem ležící. Nitranská vinohradnická 
oblast je geogra  cky i klimaticky velmi 
r znorodá a zahrnuje dev t vinohrad-
nických rajon . Nitranský, Pukanec-
ký, Radošinský, Šintavský, Vrábelský, 
Zlatomoravský, Želiezovský a Žitav-
ský, ve kterých je 159 vinohradnických 
obcí. Vinice jsou situovány p edevším 
na svazích poho í Tribe , na severu pak 
Štiavnických vrch  a Povážského Inov-
ca. Severu dominují p evážn  vápen-
cové a pískovcové p dy, v jižní a zá-
padní ásti je p da pokryta sedimenty 
a sprašemi. Unikátní a zcela vybo ující 
je okolí Štiavnických vrch , které jsou 
sope ným poho ím. Zde je podloží bu-
dováno andezity, ryolity a tufy. Zdejší 
území je mimo ádn  bohaté na výskyt 

minerál  (p ibližn  140 druh ) a dra-
hokovných rud, v minulosti též inten-
zivn  t žených. P edevším práv  díky 
této unikátní rozmanitosti zdejších p d 
je nabídka tohoto regionu vina sky tak 
bohatá. Celkov  krom  sope ných ás-
tí v celé oblasti dominují hn dozem  
a ernozem  s vysokým podílem jílu 
a skeletu. Výrazné jsou i teplotní roz-
díly mezi severem a jihem, pr m rné 
ro ní teploty jsou dlouhodob  na hra-
nici 11,5 stup  Celsia, b hem vege-
tace tak ka 18. Na severu je výrazn j-
ší zima, jih je teplotn  konzistentn jší 
a vyrovnan jší. 

Ve vinicích naleznete z bílých odr d nej-
více hlav Veltlínského zeleného, Sylván-
ského zeleného, Chardonnay a celé bur-
gundské rodiny, p ípadn  aromatického 
Sauvignonu a praktického Müller Thur-
gau. Najdete zde i Ryzlinky vlašské, rýn-
ské i populární Pálavu. Jedine ná je Nit-
ranská vina ská oblast i vysokým podílem 
lokální odr dy Pasecká leánka. Z mod-
rých odr d hraje prim Frankovka, Svato-
vav inecké a Cabernet Sauvignon. Sídlí 
zde nap íklad i nejv tší slovenská vina -

In
ze
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e
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ská  rma Víno Nitra i nejv tší a nejstarší 
producent sekt  na Slovensku a ve st ední 
Evrop , spole nost Hubert J. E., která dnes 
pat í stejnému majiteli jako naše tuzemská 
spole nost BOHEMIA SEKT a. s. Cent-
rem regionu je m sto Nitra, vina sky d le-
žitou roli hrají ale p edevším menší m sta 
a obce oblasti. Jak jsem již n kolikrát na-
stínil, celá oblast je velmi r znorodá, takže 
se dnes zkusím soust edit pouze na její nej-
zajímav jší, severní ást v okolí vulkánu 
Sitno. Zde na jeho svazích se d je myslím 
to vina sky asi nejd ležit jší. 

Prvním vaším cílem p i návšt v  oblasti 
by m lo být historické m ste ko Puka-
nec, d íve uvád né jako hornická obec 
Baka. Ve 13. století je tato obec králem 
nazývána Argenti fodina nostra Bacaba-
na (náš st íbrný d l Bakabana) a od roku 
1323 má již výsady svobodného králov-
ského bá ského m sta. Obyvatelstvo se 
však nev novalo jen t žb  drahých kov , 
bylo t eba obd lávat i okolní p du, kte-
rá lidi živila. Rovinaté pozemky v jižní 
a východní ásti katastru se využívaly 
na p stování obilovin a pícnin, na jižních 
úbo ích Vajrabu, na ajtni a Nad m stem 
majitelé vysazovali ovocné stromy a vin-
nou révu. Nejstarší stopa zdejších vinic 

vede na kopec Vajrab. Jméno dostal po-
dle vinné révy, která se zde p stovala už 
v dobách, kdy n me tí horníci nafárali 
zlatonosnou žílu, kterou nazvali Weinreb-
ner. Vajrab je totiž zkomoleninou n mec-
kého slova Weinreben – vinná réva. 

Pukanské vinohrady leží v nadmo ské 
výšce 350–485 m, ímž se stávají výš-
kov  rekordní nejen na Slovensku, ale 
i v rámci okolních vina ských zemí. Hrad-
ba Štiavnických vrch  chrání území p ed 
severními v try, od jihu je zem  otev ená 
do Podunajské nížiny. Léta jsou zde v t-
šinou suchá, teplá až horká, zimy mírné. 
Zajímavostí je zde ostré rozhraní mezi Pa-
nonskou a Karpatskou  órou, tady kon í 
panonská teplá jižní Evropa a za íná se-
verní, studená karpatská. Nad nejvýše 
položenými vinicemi, ve kterých rostou 
nap . i broskve, meru ky, mandle a vzác-
né moruše erné, najdete navazující pás-
mo dubového lesa široké asi 80–100 m, 
nad nímž za íná bu ina s jedlí a bor v-
kovým podrostem. P dní složení vinoro-
dých svah  je determinováno podložím 
vulkanického p vodu. Na povrchu je 
obd lávána hlinitá p da (30–60 cm), pod 
ní se nachází zv tralá vulkanická hornina 
silná 2–5 metr  (místy dokonce i více), 

která postupn  p echází do pevné skály, 
tvo ené již zmi ovanými tufy a andezity. 
Zjednodušen  a pro vysv tlení rozdílu 
m žeme íci, že m kký tuf je sope ný po-
pel, zatímco tvrdý andezit je sope ná láva. 
Sope ná p da je porézní a výborn  absor-
buje vodu, okolní plyny a kyslík, které má 
následn  réva k dispozici pro své ko eny. 
V p dách je na druhou stranu nedostatek 
vápníku, což negativn  ovliv uje kvalitu 
n kterých plodin i kultivar  révy, nap . 
Ryzlink vlašský, Tramín nebo Burgund-
ské. Dá se to však eliminovat vápn ním 
p dy, o což se d íve v tší podniky v ob-
lasti snažily. Naopak, výjime nou chu  
i buket zde m že dosáhnout výše zmi o-
vaná lokální odr da Pesecká leánka, Sau-
vignon, Veltlínské i Sylvánské zelené, 
Müller Thurgau, Irsai Oliver, z modrých 
odr d pak p edevším Frankovka. 

Zdejší vina i mají velký dar, který jim za-
nechali pradávní horníci – hluboké kopa-
né sklepy. Jsou vyhloubené ve zv tralých 
andezitových skalách, na mnohých mís-
tech p ímo mezi vinicemi. Jejich p esné 
stá í je záhadou, ale odjakživa po odcho-
du horník  sloužily nejen k uskladn ní 
vína, ovoce i zeleniny, ale poskytovaly 
i úkryt obyvatelstvu p ed nep átelskými 

Jarní výhledy, které neomrzí.

z ech,  Moravy a  Slovenska
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nájezdy Turk  a také b hem 2. sv tové 
války. N které jsou jednoduché, dlouhé 
6–7 m, s mírným, nebo strmým vstupem, 
hloubené maximáln  p t metr  pod po-
vrchem, ale jsou zde i výrazn  v tší s de-
sítkami metr  chodeb, odbo kami v n -
kolika patrech nad sebou. V takovém 
prost edí se teplota m ní v pr b hu roku 

jen minimáln , což je vynikající pro ulo-
žení vín. Také kvašení mošt  zde probíhá 
velmi pomalu, vína mnohdy ješt  na ja e 
probublávají. Pukanští vina i postupují 
ve výrob  vín tradi n , s minimálními 
zásahy do procesu a minimálním škole-
ním vín. Tomu odpovídá astý rustikální 
charakter zdejších vín s minimem aditiv 

a síry. Pukanec spadá do malého mik-
roregionu vinic zvaných Pod vulkánem 
Sitno. Toto magické místo, kde réva za-
pouští své ko eny hluboko do sope ného 
podloží pradávného mohutného vulká-
nu, u arovalo mnoha milovník m vína. 
Stratovulkán Sitno byl p vodn  vysoký 
p es 4 kilometry a zabíral plochu asi 

Inzerce

www.vinocibulka.cz

Staré hlavy révy vinice ajkov
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2 200 kilometr  tvere ných. Samotný 
vývoj Sitna byl velmi složitý a probíhal 
v období p ed 15–11 miliony let v p ti 
hlavních cyklech. B hem tohoto období 
se st ídala explozivní a klidná období, 

b hem nichž vulkán chrlil r zné druhy 
sope ných vyv elin. Vina ská krajina 
pod vulkánem Sitno zahrnuje jen pár vi-
na ských vesnic, jako t eba ajkov, Nová 
Dedina, Podlužany, Brhlovce, Bátovce, 

Žemberovce i práv  starobylé m ste -
ko Pukanec. Odtud je už pouze kousek 
na návšt vu historické Bánské Štiavnice, 
zapsané na seznamu kulturního d dictví 
UNESCO. Až tudy pojedete, ur it  na-

Inzerce

Spustili jsme předprodej 
na Sonberské (ne)vinné kulturní léto
 
 5. 7. Ulrychovi & Javory Beat

 19. 7. Trojanovi & Slavonice Fest / Martin „Kudla“ Kudlička

 2. 8. Jarda Dušek / Dáša Ubrová Trio

 16. 8. Jananas

 30. 8. Kamil Střihavka & The Leaders acoustic band

 20. 9. Loučení s létem / Kanci paní nadlesní

Letní kulturní večery na Sonberku — to je setkávání s úžasnými umělci, výjimečným vínem 
v unikátním prostředí uprostřed sonberské vinice, na terase jedinečného vinařského domu 
s ikonickým výhledem na Pálavu a západ slunce…
Začátek vždy v 19 hodin  Změna programu vyhrazena
Více info na www.sonberk.cz  777 630 434  @winerySonberk  #Sonberk  Sonberk 393, Popice
Vstupenky pořídíte na www.smsticket.cz

Nová vinice ajkov

z ech,  Moravy a  Slovenska
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vštivte vina ství Pivnice ajkov, Pivnica 
Brhlovce a vina ství Marvla TINDO.

Pasecká leánka je další zajímavostí, kterou 
byste si nem li nechat ujít. Tato odr da 
m la d íve ve zdejších vinicích dominantní 
zastoupení, ale v dob  nedávno minulé se 
z ní stala pouze kvantitativní surovina pro 
velké vina ské závody a jejich produkci. 
Období po revoluci se stalo pro tuto odr -
du zásadní. Pro mnohé vina e byla samo-
z ejmostí, odr dou, co vždy dávala vysoké 
výnosy a také stabiln  dozrávala. V tšina 
spot ebitel  ji ale ani neznala, neb d íve 
kon ila jako sou ást všemožných známko-
vých vín a jako jednoodr dová se vysky-
tovala minimáln . Obchodn  tedy velmi 
t žko uchopitelná, ale ve vinicích výrazn  
zastoupená. I proto v prvních letech po re-
voluci spíše mizela a upadala v zapomn -
ní, nahrazována zvu n jšími odr dami. Až 
postupn  za ali n kte í vina i chápat její 
d ležitost a ú elnost na vinicích pod vul-
kánem. Její adaptibilitu, konzistenci a p i-
zp sobivost. A také dar dávat charakterní 
vína, pokud jí k tomu vina  dá p íležitost. 
Ukázat sílu zdejšího terroir. Podoba vín 

z této odr dy vyrobených totiž velmi úzce 
souvisí s p ístupem konkrétních vina , 
nakolik ji lámou ve sklep  pokusy se se-
lektovanými kvasinkami a nakolik jí dají 
možnost vlastního, individuálního pro-
jevu. Mne osobn  baví spíše její p írodní 
rozm r, v opa ném p ípad  se totiž stává 
p íliš uniformní odr dou bez vlastního 
charakteru. Její osudy ve mn  evokují p í-
b h odr dy Müller Thurgau v dob  po re-
voluci u nás. Opomíjená, zatracovaná, 
podce ovaná, nahrazovaná. A pak Müller-
ku ochutnáte ze starých vinic t eba na n -
mecké Mosele a pochopíte, že problém je 
n kde jinde než v odr d .

Dalším názvem, na který zde ur it  nara-
zíte a který byste nem li jen tak p esko-
it, je sdružení vina  Terroir Tekov. Toto 

uskupení odpov dných vina  z širší ob-
lasti vulkánu Sitno si dalo za cíl zm nit 
pohled slovenských konzument  na vína 
nejen této oblasti. Podobn  jako n kte í 
naši vina i, brzy pochopili, že terroir je 
více než p ívlastek. A p edevším to, že 
vyráb t terroirová vína je mnohem složi-
t jší než ta p ívlastková. O to zajímav jší 

ale získává následn  konzument zážitek, 
o to unikátn jší jsou samotná vína a o to 
lépe charakterizují daný region. A tak se 
spojili do uskupení, nastavili si spole -
né podmínky, kodex výroby svých vín 
a pracují na spole ném marketingu celé 
oblasti. Krom  zmi ovaných obcí p ímo 
na primárních svazích Sitna najdete le-
ny uskupení i v obcích Levice, Santovka, 
Podlužany i Brhlovce. Zde máte na-
víc možnost navštívit unikátní Skalnatá 
obydlí. Tento komplex obytných a hos-
podá ských prostor vytesaných p ímo 
do skalnatého sope ného podloží pat í 
k vyhledávaným turistickým cíl m oblas-
ti. Najdete je po celé obci Brhlovce, nej-
více ale v ulici zvané Šurda. Vždy v prv-
ní polovin  kv tna pak po ádají vina i 
Terroir Tekov akci s názvem „Levické 
putování za vínom“, kdy máte možnost 
ochutnat desítky místních vín od len  
sdružení. Letos je to p esn  11. 5., takže 
máte nejvyšší as vyrazit. Stojí to ur it  
za to, protože podobných míst s tak uni-
kátním terroir na sv t  moc není.

Text  a  foto:  Mart in  Procházka

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

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

Mladá výsadba je zde k vid ní stále více.
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VOC Modré hory je prvním VOC v České republice, které vyrábí vína pouze z modrých 
odrůd révy vinné. Z nich vyrábí jak červená, tak růžová vína. Oblast Modré hory patří 

do regionu Hanácké Slovácko, nejznámějšími vinařskými obcemi jsou zde Bořetice, Velké 
Pavlovice, Kobylí nebo Němčičky. Jelikož nastává sezóna růžových vín, zaměřili jsme se 

tentokrát právě na ně, neboť i pro VOC Modré hory jsou důležitým artiklem.  
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Růžová vína 
z VOC Modré hory

Grand tes t
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Víno J. Stávek, Rosé Trkmanska 
2017, VOC Modré hory, suché, 
Velké Pavlovice, Trkmanska

Tmav  r žová barva s jahodovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, ovocná, 
intenzivní, s nádechem vyzrálého bobu-
lového ovoce a zralých peckovin. Chu  je 
mimo ádn  harmonická, š avnatá, s velmi 
p íjemnou ovocnou kyselinou, p ipomína-
jící zralé t ešn , ervený rybíz a granátová 
jablka. Dlouhý záv r.

GOLD

Z hlediska klimatu pat í oblast Modrých hor k nejteplejším míst m 
v republice a sou asn  k míst m s nejv tší dobou slune ního svitu. 
Dlouhodobý pr m r ro ních teplot zde je 9,5 °C. Ro n  zde spadne 
cca 580 mm srážek. P dní podmínky jsou charakteristické st ídá-
ním vápenitých jíl , slínu a pískovce, na n kterých místech najdete 
i spraš. Vina i v tomto regionu pro své VOC vybrali t i odr dy s nej-
v tší tradicí, vína VOC Modré hory je tak možné vyráb t z odr d 
Frankovka, Svatovav inecké a Modrý Portugal. Pro r žová vína 
jsou však p ípustné pouze odr dy Frankovka a Svatovav inecké.

VOC Modré hory chce v oblasti r žových vín vyvrátit mýtus o tom, 
že rosé je pouze jednoduché letní víno, které je t eba vypít co nej-
d íve, nejpozd ji do konce léta v roce po sklizni. Naopak, volbou 
vhodné technologie a optimální suroviny se snaží vyráb t rosé, 
která mohou zrát po dobu n kolika let v láhvi a zaujmou i svým 

terciárním buketem. Zdejší rosé mají asto tmavší barvu díky delší 
maceraci hrozn , n která vína leží déle na kvasnicích a n kte í vi-
na i využívají i malolaktickou fermentaci. U dobrých vina  jsou 
pak výsledkem vína s mohutn jší strukturou a zajímavou komplex-
ní aromatikou. 

VOC Modré hory má pro vynikající r žová vína veškeré p edpokla-
dy. To jasn  dokazují vína na p edních místech.  P íjemná, odr dov  
charakteristická, s p kným ovocem a sv ží kyselinkou, ist  vini-
 kovaná a sou asn  se strukturou a potenciálem k n kolika let m 

vývoje. Jasným králem rosé z VOC Modré hory je Jan Stávek, jeden 
z nejv tších specialist  na vynikající r žová vína u nás. Jeho jed-
nozna ný triumf v tomto testu pro nás tedy v bec není p ekvapivý. 

Text  a  foto:  Michal  Šetka

200191919 2021

88 
bodů

Zelený ch est 
obalovaný v plátku 
roastbeefu

cena 220 Kč 
www.jstavek.cz

2019–2020 2019–2020

Víno J. Stávek, Rosé Bočky 2016, 
VOC Modré hory, suché, 
Němčičky, Bočky

Jahodov  r žová barva s malinovými odlesky, 
dobrá viskozita. V n  p ipomínající rakytní-
kovou limonádu a brusinkovou zava eninu 
a zralý ervený rybíz. Chu  je pikantní, ovocná 
a ko enitá, s p íjemnou kyselinou, z stávající 
v delším záv ru.

Víno J. Stávek, Rosé Bočky 2017, 
VOC Modré hory, suché, 
Němčičky, Bočky

Tmav  r žová barva s  alovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je výrazn jší, s tóninou 
zralého lesního ovoce, bor vek a ostružin. Chu  
je jemn  nazrálá, pikantní, s ovocnou tóninou 
erveného rybízu a bor vek, s pikantním podtó-

nem ko ení. St edn  dlouhý záv r.

Francouzské brambory 
gratinované sýrem 
Gruyère

cena 550 Kč 
www.jstavek.cz

Kuku i ná tortilla 
pln ná pikantní ku ecí 
sm sí

cena 300 Kč 
www.jstavek.cz200191919 2020 200191919 2020

84,88 
bodů

84,50 
bodů

BRONZESILVER
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Růžová vína z VOC Modré hory

Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation 
a sommelier (Bokovka), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , 
Richard Süss – obchodní editel (BACCHUS Vins & Champagnes), 
David Král – vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head 
sommelier (BOHEMIA SEKT), Martina Riel-Salvatore – Wine buyer 
(MAKRO), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu 
Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista Mistrovství 
Evropy sommelier  2017 (Wine&Degu bar), Martin Marian – sommelier 
a editel hotelu Regina, Martin Matula – sommelier, editel (Winestore)

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

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

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

Partnerem degustací 
je minerální voda

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

ZALTO

www.vino-vino-vino.cz

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

DDDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

Grand tes t
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2019–2021

2019

2019–2021

2019

Víno J. Stávek, Rosé Bočky 2018, 
VOC Modré hory, suché, 
Němčičky, Bočky

Tmav  r žová barva s lososovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Sv ží ovocná v n  
drobných bobulových plod  a erného rybízu. 
Chu  je ovocn  nasládlá, s dobrou kyselinou, 
p sobí sv žím dojmem, s delikátním perlením. 
Delší záv r.

Vinařství Vít Sedláček, Frankovka 
rosé 2016, VOC Modré hory, suché

R žovo  alová barva se sv tlými odlesky, 
st ední viskozita. V n  p ipomíná pivo kový 
kv t, ibišek a še ík. Chu  je st edn  intenzivní, 
s dobrou kyselinou, lehkou zemitostí a delikát-
ními podtóny, p ipomínající ko ení a zava ova-
nou epu. St edn  dlouhý záv r.

Víno J. Stávek, Rosé Trkmanska 
2018, VOC Modré hory, suché, 
Velké Pavlovice, Trkmanska

Tmavší r žová barva s cihlovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  zralých t ešní, je-
abin a brusinek. Chu  je harmonická, pikantní, 

s velmi dobrou kyselinou a p íjemnou ovocnou 
š avnatostí. Delší záv r.

Víno z Kobylí, Frankovka rosé 
2018, VOC Modré hory, suché, 
Kobylí, Holý kopec

Malinov  r žová barva s lehkými lososovými 
odlesky, st ední viskozita. V n  je istá, pri-
mární, s tóny drobného bobulového erveného 
ovoce a zralých peckovin. Chu  je š avnatá, 
harmonická, s velmi dobrým pom rem zbyt-
kového cukru a kyselin, p ipomínající zralá 
granátová jablka. St edn  dlouhý záv r.

Tu ákové sashimi 
s wasabi a sojovou 
omá kou

cena 300 Kč 
www.jstavek.cz

Smažený hov zí plátek

cena 183 Kč 
www.vinosedlacek.cz

Humrový bisque

cena 220 Kč 
www.jstavek.cz

Lehce zauzený losos 
s koprovým dipem 

cena 194 Kč 
www.vinozkobyli.cz

200191919 2021

2202019

200191919 2021

2202019

82,75 
bodů

83,75 
bodů

82 
bodů

83,13 
bodů

cena 169 Kč 
www.vinnesklepy.cz

cena 170 Kč 
www.vinarstvihalm.cz

cena 121 Kč 
www.mitoma.cz

Vinařství Ludwig, Frankovka rosé 
2018, VOC Modré hory, suché, 
Němčičky

Vinařství Halm, Rosé Bojanovska 
2017, VOC Modré Hory, suché, 
Velké Pavlovice, Bojanovska

Rodinné Vinařství MITOMA, 
Frankovka rosé 2017, VOC Modré 
hory, suché, Vrbice, Skale

81,25 
bodů

81,38 
bodů

77,75 
bodů
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Vína z typických odrůd 
České republiky

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

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

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

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

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

Historie a p vod
Ryzlink vlašský je pom rn  stará odr da, jejíž p vod není 
zcela z ejmý. N které prameny odkazují na p vod v dnešní 
Itálii a tuto hypotézu podporují druhové názvy této odr dy 
v r zných jazycích. Vlašský ve staré eštin  ozna uje italský, 
v n m in  Welsch znamená cizí, románský, ve Slovinsku se 
tato odr da ozna uje Laški Rizling, v Itálii Riesling Itali-
co a v Ma arsku Olasz Rizling, což op t nazna uje italský 
p vod. Mohlo by se však jednat o starou, tradi ní odr du 
st ední a jihovýchodní Evropy, protože v sou asnosti je ten-
to kultivar nejvíce rozší en v zemích bývalé Jugoslávie pod 

názvem Graševina nebo lokáln  jako Riesling Italico. P vod 
ve Francii, který uvád jí n které zdroje, je dnes považován 
za málo pravd podobný. Existuje však studie, která hovo í 
o p íbuznosti DNA se špan lskou odr dou Borba.

Rozší ení v R

Ryzlink vlašský má v našich podmínkách tak nezam -
nitelných charakter, zejména z okolí Pálavy, že ho lze 
s úsp chem považovat za naši pro  la ní odr du. Nemalý 
podíl na renesanci této odr dy má zejména ing. Josef Pe i-
na, který zanedlouho oslaví osmdesátku.

Na našich vinicích je Ryzlink vlašský tvrtá nejp stova-
n jší bílá odr da. Celkem zabírá 1 187 ha, z toho jen ne-
patrná ást – 0,5 ha – je ve vina ské oblasti echy, zbylou 
plochu – 1 186 ha – najdeme na Morav . V jednotlivých 
podoblastech je vysázen na následujících rozlohách vinic: 
0,5 ha M lnická podoblast, 0 ha Litom ická podoblast, 
636 ha Mikulovská podoblast, 259 ha Velkopavlovická 
podoblast, 185 ha Slovácká podoblast a 107 ha Znojem-
ská podoblast. Pro Ryzlink vlašský jsou všeobecn  nej-
lepší polohy na Pálavských vrších a mezi nejvýznamn jší 
vini ní trat  pat í v katastru obce Perná nap íklad Pur-
mice, Goldhamer, Kotelná nebo legendární tra  Železná. 
Mezi Dolními Dunajovicemi a B ezí u Mikulova je to 
pak vini ní tra  O echová hora. Zajímavou aromatickou 
a chu ovou strukturou se mohou pochlubit i vína z odr dy 
Ryzlink vlašský z vini ní trat  Šobes, v katastru vina ské 
obce Podmolí.

nejvýznamn jší  odr dy R 

MMMM
aaaaaaa nnnnnnneeeee

vvvvvěěě
hhhhhiiiiiissssstttttooooorrrrriiiiiieeeeee

ooooodddddrrrrrůůůůůůůdddddd jjjjjeeeeeejjjjjiiiiii
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Historie a p vod

Historie této odr dy se píše již více než 2 000 let. Pinot Noir 
je s nejv tší pravd podobností potomek domestikované divoké 
révy vinné Vitis vinifera subsp. Silvestris. P vod odr dy je z ej-
m  v dnešní Francii a nej ast ji se zmi uje oblast Bourgogne. 
Etymologie slova Pinot pochází z francouzského Pin, tedy 
borovice pinie, protože tvar hroznu p ipomíná piniovou šišku. 
Název používaný u nás v dob  Karla IV. Rou í, pochází 
ze složeniny slov Rouno berán í a odráží se v n m odkaz 
na malé bobule této odr dy, p ipomínající kudrlinky na srsti 
malého beránka. Údajn  byla tato odr da p ivezena na M l-
ník v roce 1348 z burgundské obce Chambertin. Traduje se, 
že na jedné z m lnických vinic byl do op rné terasy vytesán 
nápis Chambertin 1348. Tak až p íšt  pojedete na M lník, 
m žete se, stejn  jako já, pokusit tento nápis najít.

Ryzlink vlašský je uznanou odr dou pro VOC Mikulov, 
VOC Pálava, VOC Slovácko. 

Vini  kace

Odr da Ryzlink vlašský je velmi vhodná odr da pro kupáž 
na výrobu sekt , ale i pro výrobu tichých bílých suchých, polo-
suchých, polosladkých i sladkých vín. Zrání v sudech typu ba-
rrique je možné a n která špi ková vina ství dosahují s tímto 
vini  ka ním postupem vynikajících výsledk . N kte í vina i 
používají Ryzlink vlašský pro výrobu speciálních a p írodních 
vín a n která vína jsou vini  kována i v nádobách kvevri.

Senzorické vlastnosti

Klasicky o ekáváme iré a pr zra né víno se sv tle zlatavou 
barvou a slámovými odlesky. U vín se zbytkovým cukrem 
nebo u zralejších vín se objevují medové až jantarové odstí-
ny. Vína ne  ltrovaná i delší dobu macerovaná na slupkách 
mohou mít zákal i tmavou naoranžov lou barvu. 

U mladých suchých vín je možné rozpoznat aroma lu ních 
kv t , lipového kv tu, levandule nebo mandarinkové k ry 
i klementinky. Zralejší víno m že obsahovat v aromatic-

kém projevu pomelo, kumkvat, jable né pyré, sušená jablka, 
jád inec, meru kové jádro, mandle, rebarboru, bergamoto-
vý olej, badyán nebo minerální tóny. Vína se zbytkovým 
cukrem asto voní po cibébách, rozinkách, pomeran ové 
zava enin , banánu nebo medu.

Chu  bývá osv žující, s dobrou kyselinou a minerálními 
tóny. N která vína mohou p sobit i pln jším dojmem díky 
glycerolu, který je typickou a p irozenou sou ástí chu ového 
a hmatového vnímání. N která vína mohou p íjemn  chut-
nat po spa ených, loupaných mandlích.

Gastronomie

Vína z odr dy Ryzlink vlašský jsou vhodná k í ním i ryb-
ni ním rybám, k dr bežím specialitám nebo játrovým 
paštikám. Velmi jednoduché, p itom efektní je snoubení 
kvalitní mandlové paštiky z dr bežích jater s vyzrálejším 
vínem z odr dy Ryzlink vlašský. Sladší vína lze snoubit 
s dezerty a vyzrálými sýry. 

Skv lým tipem na snoubení bude Vina ství Gala, Ryzlink 
vlašský – Hermes 2017, pozdní sb r, suché, Perná, Bavory, 
Hermesdorfen, Pod Pálavou s do k upava pe eným tele-
cím brzlíkem se žloutkovou kroketou, s p nou z pe ených 
jablek a lanýžem.

jjjj

bbbb
NNN

Rulandské modré / Pinot Noir
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nejvýznamn jší  odr dy R 

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

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

Rozší ení v R

Rulandské modré je naše tvrtá nejp stovan jší modrá 
odr da. Celkem je u nás p es 720 ha osázené plochy. 
Menší podíl je ve vina ské oblasti echy 68 ha a 652 ha 
leží na Morav . V echách je 37 ha v M lnické podob-
lasti a 30 ha v Litom ické podoblasti. Morava pak dis-
ponuje nejv tší plochou ve Velkopavlovické podoblasti, 
kde je 228 ha této odr dy. Následují další podoblasti 
jako Mikulovská podoblast – 165 ha, Slovácká podob-
last – 133 ha, Znojemská podoblast – 127 ha. Rulandské 
modré je uznanou odr dou pro VOC Mikulov, VOC 
M lník, VOC Slovácko a VOC Hustope sko.

Vini  kace

Rulandské modré je možné použít na výrobu klaret , r žo-
vých šumivých i tichých vín. Pinot Noir se b žn  používá pro 
nejušlechtilejší šumivá vína sv ta jak v samotné oblasti Cham-
pagne, tak i v oblastech Bourgogne, Alsace i Lombardia. Za-
jímavá šumivá vína se vyrábí z Pinot Noir i ve Velké Británii.

Rulandské modré je však velmi vhodná odr da pro výrobu 
suchých ervených vín, která mohou velmi ušlechtile zrát 
v dubovém sudu typu barrique. Rulandské modré m že 
velmi zajímav  zrát také v láhvi. Po p ti až deseti letech se 
ve vín  m že objevit nádech k že až animálních tón . Je 
na míst  p ipomenout nejušlechtilejší vína z Burgundska, 
která zárove  pat í mezi nejdražší na sv t  a jsou tvo ena 
práv  z této odr dy. U t ch nejvýznamn jších si milovník 
vína musí p ipravit i více než patnáct tisíc eur za láhev. 

Senzorické vlastnosti

Barva u mladých ervených vín je nep íliš hluboká s kla-
sickými cihlovými odlesky, které nabírají na intenzi-
t  b hem zrání. U r žových vín se za charakteristický 
odstín považuje losov  oranžová nebo barva koroptvího 
oka. Mladé suché víno bude von t po t ešních, erveném 
rybízu, brusinkách i dužin  granátového jablka. Zralejší 
víno m že ve v ni p ipomínat jahody, maliny, ostružiny 
i bor vky. Vyzrálé víno je typické svou animálností, tóny 

pižma, k že, podhoubí i bílých lanýž . Zrání v sudu p i-
náší tóny okolády, ko ení, kávy a ušlechtilého d eva. 

Chu  bývá delikátní, ušlechtilá, elegantní, s dobrou kyse-
linou, tóny ovoce a ko enitosti. U r žových šumivých vín 
se n kdy m že objevit i ho kosladkokyselá tónina, p ipo-
mínající r žový grep.

Gastronomie

Rulandské modré se hodí k drobné zv in , tmavé dr be-
ži nebo hov zímu masu. Dob e dokáže doprovodit i po-
lotvrdé sýry nebo sýry s ušlechtilou bílou plísní. Šumivá 
vína z odr dy Rulandské modré lze snoubit s p edkrmy i 
k uzeninám. R žové Rulandské modré vhodn  doprovodí 
rybni ní ryby i lososa. 

Nezapomenutelné snoubení je víno z vina ství Milan S -
kal 2015 Pinot Noir Reserva 2015, výb r z hrozn , suché, 
Josefov, Kukvi ka, Široká hora s perli kou se zeleným 
ch estem a omá kou se smrži.

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

Objednávejte na www.w-d.cz nebo na info@w-d.cz

Degustujeme ze skla

w-d.cz nebo na info@w-d.cczz

zezeDegDegustustujeujeme me zz

ne
jl

épe hodnocená

v exkluzivní publik
ac

ivína eské republiky

Pruvodce 190x125.indd   1 27.3.2019   21:05:14

Inzerce

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

GALA VINAŘSTVÍ
Ryzlink vlašský – Hermes 2017, 
pozdní sběr, suché, Perná, Bavory, 
Hermesdorfen, Pod Pálavou 
Zá iv  žlutá barva s citronovými odlesky, vysoká 
viskozita. Intenzivní v n  zralých klementi-
nek, lipového kv tu a rozkvetlé louky. Chu  je 
š avnatá, harmonická, s bohatou paletou zralého 
ovoce, s velmi dobrou š avnatou kyselinou. 
Dlouhý, minerální záv r.

VINAŘSTVÍ ILIAS
Ryzlink vlašský III. 2017, moravské 
zemské, suché, Pavlov, Slunný vrch 
K iš álov  istá barva se sv tle olivovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Ovocná intenzivn jší v n  
s nádechem sadového ovoce a klementinek. Chu  
je opulentní, ovocná, s p íjemnými tóny bílé moru-
še a hrozn . Dlouhý, pikantní, minerální záv r. 

STAPLETON - SPRINGER
Ben’s Reserve, Pinot Noir 2015, 
suché, moravské zemské víno  
Oranžovo ervená barva s ebenovými odlesky, vel-
mi dobrá viskozita. V n  je komplexní, ušlechtilá, 
s tóny santalového d eva, zralých peckovin a k že. 
Chu  je komlexní, pikantní, s p íjemnými š avna-
tými tóny ovoce, podtržená vyzráním v kvalitním 
dubovém sudu. Dlouhý záv r. 

VINAŘSTVÍ PETR KOČAŘÍK
Novosady, Pinot Noir 2016, 
moravské zemské víno, suché  
Tmav  rubínov  ervená barva s cihlovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
p ipomínající zralé ervené bobulové ovoce, 
sušený jalovec a vzácné d evo. Chu  je st edn  
plná, propracovaná, s velmi dobrou kyselinou 
a taninovou strukturou, p ipomínající vyzrálé 
peckoviny. Dlouhý záv r.

www.galavinarstvi.cz

www.ilias.cz

www.stapleton-springer.cz

www.kocarik.cz
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Torrontés je pro  la ní bílou odr dou Argentiny. Nejv t-
ší plochy vinic jsou touto odr dou osázeny v oblastech 
Salta, La Rioja, San Juan a Mendoza. Nejlepší vína 

v tšinou pocházejí z vysoko položených vinic v regionu Ca-
fayate v provincii Salta a také z vinic v oblasti Uco Valley 
na jihozápad  Mendozy. Zdejší vinice jsou vysázeny dokonce 
v nadmo ských výškách 900 až 1 500 m n. m.

Vína z odr dy Torrontés mají intenzivní aromatický pro  l 
s množstvím ovocných a kv tinových tón . V chuti bývají 

st edn  plná, se sv ží kyselinou a množstvím ovocných tón . 
V tšinou jsou vini  kována pouze v nerezových tancích a kon-
zumují se mladá.

A koli vína z odr dy Torrontés nebudou pravd podobn  
na našem trhu nikdy zásadním artiklem, v íme, že mohou být 
p íjemným zpest ením p edevším pro milovníky sv žích aro-
matických vín.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Vína z odrůdy Torrontés

p edstavujeme

Torrontés je odrůda u nás velmi málo známá, což asi svědčí o celkovém vnímání 
vín z Nového světa. Podobně je tomu i v dalších evropských vinařských 

zemích. Na druhou stranu je však nutné říci, že Torrontés je považován za zcela 
zásadní bílou odrůdu Argentiny, tedy země, která patří mezi důležité světové 

vinařské velmoci. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli trochu pootevřít vrátka 
do globálního vinného světa a vína z této odrůdy, která jsou dostupná na našem 

trhu, představit. A to i navzdory faktu, že je jich u nás k dispozici velmi málo.

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

DDDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

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

Vallisto, Torrontés 2017, Valle de Cafayate, Salta, Argentina 
82,56 bodů, cena 330 Kč

Kaiken, Terroir Series Torrontés 2017, Valle de Cafayate, Salta, Argentina 
83,22 bodů, cena 243 Kč

Los Haroldos, Caoba Torrontés 2018, Mendoza, Argentina 
85,22 bodů, cena 180 Kč

Sv tle šedozelená barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, ovocná, s tóninou zralých kumkva-
t  a karamboly. Chu  je š avnatá, ovocná, s velmi dobrou 
kyselinou, p ipomínající hrozny a zralé nektarinky. St edn  
dlouhý záv r. 

Sv tle zlatavá barva s citronovými odlesky, st ední viskozita. 
Výrazn jší ovocná v n  mandarinkové k ry, erstvého ko-
riandru a loupaných va ených mandlí. Chu  je st edn  plná, 
ovocná, s nádechem jablek a kdoule. St edn  dlouhý záv r. 

Sv tle mosazná barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  p ipomínající surový v elí vosk, kompoto-
vanou dýni a erstvý ananas. Chu  je mírn  naho klá, s ná-
dechem physalis a erstvého ananasu. St edn  dlouhý záv r. 

www.chi lskevino.cz

www.global-wines.cz

www.al i fea .cz

GOLD

SILVER

BRONZE

Ceviche

Blanšírovaná pražma 
s ko enovou zeleninou

Pražený pangasius 
s bramborovým pyré

2019–2020

2019

2019

Degustační komise časopisu WINE & Degustation pro Grand test Vína z odrůdy Torrontés

Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier 
(Bokovka), David Král – vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 
a 2018, head sommelier (BOHEMIA SEKT), Richard Süss – obchodní 
editel (BACCHUS Vins & Champagnes), Ivo Dvořák – viceprezident 

Asociace sommelier , Tereza Němečková – Advanced in Wines and 
Spirits (VinoVinoVino), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, 
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista 
Mistrovství Evropy sommelier  2017 (Wine&Degu bar), Martina 
Riel-Salvatore – Wine buyer (MAKRO), Martin Marian – sommelier 
a editel hotelu Regina, Martin Matula – sommelier, editel (Winestore)

Podolské náb eží 34/6, Praha 4 - Podolí 
tel.: 273 130 230, 777 201 877

www.restrest.cz

Degustace prob hla
v prostorách restaurantuWINE & Degustation 

hodnotí ze skla

ZALTO

www.vino-vino-vino.cz
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Téma květnové kuchařské party s šéfkuchařem Mirkem Kalinou a sommelierem Vítem 
Hepnarem je „steakové menu“. Kuchařskou party pravidelně organizuje Czech Business Club, 

na stránkách WINE & Degustation se budete se skvělými recepty Mirka Kaliny a párováním 
od Víti Hepnara setkávat celý rok. Zájemci, kteří by se s nimi chtěli setkat osobně a podobné 

vaření si vyzkoušet, najdou více informací na www.kucharskaparty.cz. 

Kuchařská party – steakové menu

degustat ion

Tartar de boeuf s bramborovými lupínky
4 porce 

Tatarák:
•  hov zí sví ková 280 g
•  šalotka 1 ks
•  okurky Cornichon 1 PL
•  kapary 1 PL
•  hrubozrnná ho ice 1 L
•  olivový olej 1 PL (extra virgin)
•  worcestrová 

omá ka – pár kapek
•  tabasco
•  s l, pep , petržel 
•  japonská majonéza (m že se 

i vynechat pro leh í p edkrm)
•  bílé víno 2 dcl
•  ko ak 1 PL

Lupínky:
•  brambory 2 ks v tší
•  olej na smažení
•  s l

P íprava tataráku:

Hov zí sví kovou nakrájíme na malé kosti ky, stejn  tak šalotku. Šalotku 
nejlépe nakrájíme tak, že jí zakrojíme nap l a následn  p i podélném 
krájení necháme spojenou horní ást šalotky. Šalotka z stane v celku 
a p i p í ném krájení nám bude p kn  držet. Šalotku krátce spa íme 
na bílém vín , tím se zbavíme její pal ivosti. Šalotku odcedíme studenou 
vodou a dáme do misky. Okurky Cornichon a kapary nasekáme najemno 
a spole n  s hrubozrnnou ho icí p idáme k šalotce. K p ipravené sm si 
p idáme nakrájené hov zí maso, zalijeme olivovým olejem, ímž se vše 
krásn  spojí a sm s zvlá ní. Následn  dochutíme tatarák worcesterem, 
tabascem, solí, pep em a ko akem. Tatarák dob e promícháme 
a servírujeme. P ed servírováním p idáme navrch japonskou majonézu 
a posypeme pažitkou nebo petrželí.

P íprava lupínk :

Brambory nastrouháme na jemné plátky a vložíme je namo it do osolené 
vody, aby se z brambor dostal škrob. Poté brambory vyndáme 
na kuchy ský papír, osušíme a osmažíme v oleji p i st ední teplot  
150 °C do zlatohn da. Lupínky vyjmeme, osušíme od p ebyte ného oleje 
a servírujeme spole n  s tatarákem.

Tipy:

•  Použijte do tataráku okurky typu 
Cornichon, jsou chu ov  výrazn jší. 

•  Na smažení je nejlepší použít 
epkový olej, protože má vysoký 

stupe  kou ivosti. 

•  Na ochucení je lepší využít spíše 
kv ty než plody kapary. 

•  Mirek Kalina: „P edkrm by m l 
otev ít chu ové pohárky.“

Párování:
Jean-Claude Bessin, Chablis 
Vieilles Vignes 2016
K tataráku fungují burgundská bílá 
vína skv le, to je známá v c! A pokud 
jde konkrétn  o Chablis, je to jedna 
z nejlepších možných kombinací 
k tomuto populárnímu p edkrmu. 
Víno ze starých vinic od Jean-Claud 
Bessin oplývá sv žestí, mineralitou 
i plností, dob e zvládne i výrazn ji 
ochucený tatarák, jako je tento.

100-103_Gastronomie.indd   100 4.5.2019   23:46:28



Duben 2019 |  101DuDuDuDubebebebennnn 2020202 191919 |||  101

Telecí roastbeef s parmazánovou krustou

4 porce 

•  telecí karé (h bet) 400g
•  strouhanka z bílého 

chleba – PANKO, asijská
•  esnek, tymián
•  olivový olej (extra virgin)
•  citronová k ra
•  petržel plocholistá
•  parmazán strouhaný

•  s l, pep
•  erstvé máslo 50 g

Salát: 
•  hlávkový salát
•  edkvi ky
•  jarní cibule
•  zálivka 

Telecí karé pe liv  osolíme a opep íme a ope eme v dob e 
rozpálené pánvi na oleji, m žeme použít i p epušt né máslo. 
Maso musí mít správn  po ope ení krusti ku. Troubu si 
p edeh ejeme na 180 °C. Maso vyjmeme a vložíme na peká . 
Následn  si p ipravíme sm s, kterou maso p ekryjeme. 
Do mísy dáme strouhanku a strouhaný parmazán v pom ru 
2:1, dále ut ený esnek, pep , olivový olej, citronovou k ru, 
pár kapek citronové š ávy a petržel. Pro trochu pikantnosti 
lze p idat ješt  sušené chilli. Vše dob e promícháme, sm s by 
m la získat vlhkou konzistenci, a navrstvíme na maso. Jakmile 
je trouba nah átá, dáme péct na cca 10 min. V záv ru pe ení 
p idáme stroužek esneku, snítku tymiánu a erstvé máslo 
a vzniklým výpekem p eléváme maso. Po ope ení necháme 
maso 10 min. odpo inout. Takto p ipravené maso krájíme 
na plátky p ibližn  5 mm a servírujeme se salátem.

Zálivka na salát: 

P eva íme ocet, ímž z n j vyva íme alkohol a zmizí jeho 
pal ivost, p idáme cukr krupici, který se v horkém octu p kn  
rozpustí. Dochutíme solí a pep em, odstavíme a zálivku 
p elijeme do chladn jší nádoby a dolijeme studenou vodou. 
Pro rychlejší vychladnutí a servírování lze p idat i led.

Tip:

•  Maso se musí p ed opékáním 
ádn  osolit, pozd ji už se nedá 

dosolit. 

•  Pro aktivování všech 
aromatických látek sta í 
do esneku klepnout nožem, 
aby se trochu rozmá kl. 

•  Maso musíme nechat 
po pe ení odpo inout. B hem 
pe ení uvnit  masa cirkuluje 
voda a tyto procesy se p i 
odležení masa ustálí a maso je 
pak š avnat jší. Pokud bychom 
maso krájeli ihned po pe ení, 
ztratilo by mnoho vody. 

Párování:
Château Clarke 2011 
Bordeaux a roastbeef je vždy 
bezpe ná a velmi dobrá 
kombinace, zvlášt  jedná-li se 
o víno klasického elegantního 
stylu, jakým Château Clarke 
z majetku rodu Rothschild  
ur it  je. Navíc po osmi letech 
skv le p ipravené k pití.
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degustat ion

Hov zí entrecote se šneky, zeleným máslem
Pe ený brambor na kachním sádle 

Tip:

•  Základem dobré p ípravy steaku 
je správn  rozpálená pánev, 
nikdy nesmí olej nebo máslo jen 
probublávat.

Párování:
Château La Nerthe, 
Châteauneuf-du-Pape 2015 
Výrazné, chu ov  bohaté jídlo 
pot ebuje odpovídající víno. 
Ukázkovým typem vína, které 
nepostrádá eleganci a  nesu 
a sou asn  zaujme bohatostí 
aromat a chutí, je bezesporu 
Châteauneuf-du-Pape. Navíc 
z Château La Nerthe, tedy 
v naprosto dokonalém provedení.

4 porce 

•  hov zí entrecote 400 g
•  12 šnek
•  bylinkové máslo: 

plocholistá petržel, 
estragon, esnek, 
šalotka, mandle, 
citronová k ra, s l, 
pep , máslo, pastis

na brambory: 
•  brambory 400 g
•  s l, pep
•  esnek
•  snítka rozmarýnu
•  snítka tymiánu
•  kachní sádlo 2PL

Hov zí entrecote osolíme a opep íme a ope eme v dob e rozpálené pánvi na p epušt ném 
másle. V záv ru pe ení p idáme stroužek esneku, snítku tymiánu a erstvé máslo 
a vzniklým výpekem p eléváme maso. Maso vyjmeme a vložíme na peká . 

P ipravíme si bylinkové máslo, které jsme se nau ili již v p edešlých receptech. Vezmeme 
si plocholistou petržel, estragon, esnek, šalotku, mandle, citronovou k ru, s l, pep , 
máslo, pastis. Všechny suroviny dáme do kutru a rozsekáme. Každý entrecote poklademe 
p l tuctem šnek , pokryjeme plátky bylinkového másla, zasypeme strouhankou 
a gratinujeme v p edeh áté troub  pod grilem na 200 °C do zlatohn da. Takto p ipravené 
entrocoty vyndáme z trouby a servírujeme.

Brambory:

Brambory nakrájíme na 5mm plátky, esnek spole n  s lístky tymiánu a rozmarýnu 
rozsekáme nadrobno. Kachní sádlo rozeh ejeme v kastr lku, vymastíme jím plech, 
na který vložíme plátky brambor, které osolíme, opep íme, p elijeme zbylým sádlem 
a pe eme v p edeh áté troub  p i teplot  200 °C cca 12 min. V záv ru pe ení brambory 
posypeme esnekem, tymiánem a rozmarýnem. Pe eme další 2 minuty a brambory 
následn  servírujeme. 
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Jahody se šleha kou a sn hovými pusinkami

4 porce 
•  jahody 400 g
•  smetana 400 ml
•  mou kový cukr
•  sn hové pusinky
•  máta

Smetanu vyšleháme a dáme ji vychladit do lednice. Jahody 
nakrájíme na menší kosti ky a smícháme je s mou kovým cukrem, 
mátou a lehce zast íkneme citronovou š ávou, pokud jsou jahody 
hodn  sladké. 

Dob e promícháme a servírujeme spole n  se šleha kou a sn hovými 
pusinkami.

Tipy:

•  Smetana by m la být p ed 
šleháním ádn  vychlazená, pak 
je šlehání snadn jší. Rovn ž ím 
vyšší obsah tuku ve smetan , 
tím lepší. 

•  Mísa, ve které smetanu šleháte, 
by m la být rovn ž vychlazená. 

Párování:
Clemens Busch, Riesling 
Cabinet 2017
Lehký ovocný dezert pot ebuje 
sladší, ale sou asn  sv ží víno, které 
potvrdí ovocné tóny a sou asn  
nebude p sobit t žkým dojmem. 
Variant je v tomto p ípad  n kolik, 
dob e poslouží polosladké rosé 
i r žový sekt i Champagne 

v kategorii demi sec a vynikající 
volbou je i sladší moselský Riesling 
v kategorii Cabinet, který k tomuto 
dezertu vybral Vít Hepnar.

SVĚTOVÁ KVALITA SE STOLETOU TRADICÍ 

www.fmtrading.cz
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Inzerce

Text:  Hanka Vrbová 
a  Michal  Šetka
Foto:  archiv 
kucharskaparty.cz
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Indrovi je t icet let a vyr stal v mexickém Cancú-
nu. Na rozdíl od svých vrstevník , které zajímal 
jen fotbal, se už od nejútlejšího v ku motal kolem 

kuchyn . V patnácti letech p ipravil sv j v bec první 
ob d pro ty icet lidí. Už na st ední škole snil o tom, že 
se stane kucha em ve Francii, u il se francouzsky a sen 
se mu brzy splnil. Nevedla k tomu úpln  p ímá cesta. 
Po st ední škole si vzal rok volno a odjel do New Yor-
ku, kde pracoval tém  zadarmo v zajímavých restau-
racích. Zkušenosti, které získal, se ale zaplatit nedají. 
Pak poslal p ihlášku do Institutu Paula Bocuse a usp l. 
P ijali ho. Pamatuje si naprosto p esn  den, kdy slavný 
šéfkucha  strávil s mladými adepty kucha ského um ní 
celé dopoledne. Indra se ho tehdy ptal, jaké je vlastn  
tajemství jeho úsp chu. „Je to snadné, mladý muži, prá-
ce, práce a zase práce,“ odpov d l tehdy Paul Bocuse. 

To siln  motivovanému mladému muži nemusel nikdo 
p ipomínat. A stejn  tak dob e v d l, že pot ebuje další 
inspiraci. Proto vyrazil do italské Florencie, poté zamí-
il do Japonska, v Pa íži pracoval v luxusních restaura-

cích, jako jsou Bristol, l’Astrance i Meurice, a když 
byl p esv d en o tom, že uzrál as, otev el si svou první 
restauraci. V d l p esn , co chce. 

„Navštívil jsem asi sto restaurací, bister i prázdných 
místností, až jsem kone n  našel to, co jsem hledal,“ 

vypráví s nadšením o naprosto nudné ulici nedaleko 
Montmartru. V d l dob e, že v okolí je spousta divadel, 
kam chodí vzd laní lidé, kte í si dokážou vychutnat jak 
um ní, tak dobré jídlo. Cht l s nimi být v bezprost ed-
ním kontaktu. P ímo na n  vid t. Jako by va il doma, 
pro širší rodinu. A podobn  to mají i klienti. K dispozici 
mají pouze dvanáct stol  po dvou místech a z každé-
ho je vid t do prosklené kuchyn . Když se zvednou ze 
židlí, tak vidí, co a jakým zp sobem pro n  p ipravují. 
A na co se mohou t šit. 

Indra Carillo totiž nemá klasické menu. Domlouvá se 
p ímo s klienty na základ  produkt , které sehnal, a ná-
pad , s nimiž své hosty seznámí. Charakteristikou jeho 
kuchyn  je kombinace chutí, asto v tém  absurdní 
podob . Tvrdí, že je francouzská, ale vychází také ze 
svých mexických, italských i japonských zkušenos-
tí. S oblibou p ipravuje r zné p ny a infuze a nebojí se 
nesourodých chutí – kombinuje nap íklad zelené jablko 
s va enou zeleninou nebo tresku s kv tákem a pome-
ran em. Jako p edkrm servíruje nap íklad sýrový celer 
s citronovým vývarem, p nu z k enu se sušenkou z kešu 
o íšk  nebo kv ták na divokých bylinkách a káv . Jako 
hlavní jídlo se m žete dát marinovanou tresku s orelá-
níkem a letní zeleninou, telecí marinované v mo ských 
asách s rebarborou a zeleným salátem nebo nakládanou 

tmavou tresku s pe eným ananasem, avokádovou p nou 

 La Condesa 
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Příběhy michelinských hvězdiček jsou různé. V Paříži dnes najdete restaurace, 

které o hvězdičku usilují celá desetiletí. Marně. V řadě pražských restaurací tento 

stav znají. V novém průvodci pro Evropu, který vyšel koncem března, nové 

hvězdičky pro pražské restaurace nepřibyly. Stále máme pouze dvě. Cesta k nim 

je složitá. Proto může vzbudit určité podezření úspěch restaurací, které získaly 

hvězdičku po velmi krátké době. Ale při bližším pohledu zjistíme, že podobná 

kompenzace je nakonec zcela na místě. Příkladem je i pozoruhodný příběh Indry 

Carilla. Jeho restauraci zdobí michelinská hvězdička. Rok poté, co ji otevřel. 

kul tovní  f rancouzské restaurace
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a salátem z erných fazolí. Z dezert  stojí za pozornost 
melounové želé, raj e, granátové jablko a sorbet z uze-
ného ibišku a málokdo z vás asi v život  ochutnal zmrz-
linu s šafránem a dý ovými špagetami. 

Jeho tým je velmi mladý, Indra va í spolu s dalšími t e-
mi kucha i a v restauraci je po ád. Na první pohled je 
na n m vid t, že je precizní a požaduje stroprocentní 
nasazení i po svých spolupracovnících. V kuchyni je 
podle n j d ležitá hlavn  invence, rád zkouší chut , 
které spolu na první pohled nemohou fungovat. Má rád 
kontakt se svými klienty, dokážou ho inspirovat, p e-
mýšlí o jejich nápadech. 

 O michelinské hv zdi ce nep emýšlel. V d l, že po-
kud bude poctivý, tak ji m že dostat, ale p iznal se, že 
inspektory nikdy nepoznal. „Se všemi klienty si poví-
dám, ale nikdy jsem nepojal podez ení, že by n kdo 
z nich mohl být inspektorem,“ p iznává Indra a dodá-
vá: „A vlastn  by mi to bylo jedno. Ur it  bych mezi 
ním a b žným klientem ned lal žádný rozdíl.“ 

 Název restaurace mu p ipomíná rodnou zemi. „Con-
desa je tvr  v Cancúnu. Symbolem restaurace je také 

pták, který jedním oknem vletí dovnit  a druhým vy-
letí. Je to symbol toho, že bychom m li hled t do bu-
doucnosti a vymýšlet nové v ci a zárove  že musíme 
stav t na tom, co jsme se nau ili v minulosti,“ dodává. 
 Na to, kdy se dozv d l o ocen ní, si pamatuje na-
prosto p esn . „Byla sobota ve er a kolegové m  za-
volali k telefonu. Šel jsem dost nerad, m li jsme úpln  
plno a kuchyn  nestíhala. Mimochodem, to je asi naše 
jediná slabina, pot ebujeme na p ípravu trochu více 
asu. Jednak chceme p ipravit pokrm naprosto preciz-

n , a také když je tu ty iadvacet lidí, tak nestíháme. 
P išel jsem k telefonu a z druhé strany se ozvalo, že 
volají z centrály Michelin s tím, že jsme dostali hv z-
di ku a za dva dny je slavnostní ceremoniál, na kte-
rém budou všichni ocen ní. Nem l jsem as se z toho 
ani zaradovat, hned jsem mazal zp t k plotn ,“ sm je 
se Indra. 

 Kombinovat zmrzlinu s dý ovými špagetami vyžaduje 
jist  odvahu i sebev domí. Nic z toho Indrovi nechybí. 
Tento mladý muž opustil v devatenácti letech své rodné 
Mexiko a deset let nato zp sobil v Pa íži rozruch. Po-
tvrdil, že francouzská kuchyn  dnes nemusí být pouze 
výsadou Francouz . Nepochybn  o n m ješt  uslyšíme. 
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kul tovní  f rancouzské restaurace
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Jak je originální v kuchyni, tak je originál-
ní i ve vínech. Indra Carillo sází na mén  
známé zna ky, které ale jdou dohroma-
dy s jeho asto experimentální kuchyní. 
V šampa ském si m žete dát Le Village 
od Pierra Bailletta a nebo Champagne 7 
Crus Pascala Agraparta, což je šampa -
ské z Côte de Blancs v Avize. Z bílých vín 
nabízejí po skleni ce Autriche Kamptal 
Grüner Veltliner 2014 Freda Loimera – 
Veltlínské tady jist  zp sobí p ekvapení. 
Pozoruhodné je i IGP Cévennes Freesia 
Viognier 2015 z Mas d’Espanet v Langue-

docu. V láhvi pak Pouilly-Fumé „Pierre 
Précieuse“ 2013 Alexandra Baina nebo 
Meursault „Terres Blanches“ 2007 Pierra 
Moreyho. Zajímavý je i výb r erveného. 
Po skleni ce tu mají Bourgueil „Les Mar-
saules“ 2012 Pierra Gautiera a nebo Côtes 
du Rhône 2014 Laurenta Charvina. V láh-
vi pak italské Langhe 2009 Lucy Roag-
na nebo Vin de France „Chatelée“ 2014 
Stephana Bernaudeaua. Málokde najdete 
tak promyšlený výb r, by  kvantitativn  
úmysln  hodn  omezený. Na záv r, jako 
digestiv, na vás ekají Grappa di Amaro-

ne, La Palabra z Mexika, Nikka z Japon-
ska nebo Henriques a Henriques, Madeira 
Barbeit Serial 1988 z Portugalska. Impo-
zantní výb r, který p esn  odpovídá cha-
rakteru kuchyn . Nep icházíte si sem dát 
svá oblíbená vína, hrajete hru mladého 
šéfkucha e a objevujete jeho sv t.  

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

@jansmidcro

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

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

Monsieur Duchemin

Jedna z nejrušn jších gurmánských 
ulic v Lyonu je bezpochyby Rue 
Mercière. Koncentrace tradi ních 

místních „bouchon “, bar  a brasserií je 
zde opravdu p eveliká. Nevíte kam d ív 
vkro it, co d ív ochutnat, co nevynechat. 
Ocen ní vylepená u vchodových dve í 
skoro každé restaurace vás lákají na kva-
litu a nevšední gurmánský zážitek. 

Pan Duchemin nakonec zavítal do p í-
jemného bistra Le Layon. Z ulice vás p i-
vítá p edzahrádka s posezením a uvnit  
klasické francouzské prost edí, malé 
stole ky, ješt  mén  prostoru kolem, 
všichni jsou si tu tak n jak blíž. Což 
ovšem restauraci neubírá na atmosfé e, 
práv  naopak. Poznáte místní i turisty, 
od vedlejšího stolu vám dají ochutnat 
své víno, vidíte, co si objednali sousedi, 
a m žete si lépe vybrat jídlo, prost  jako 
doma. Interiér je lad n do hn dých barev 
s d ev nými stoly, lavice jsou podél zdí, 
kapacita je zde asi 40 míst. Na stole na-
jdete papírový ubrousek, vidli ku a n ž, 
sklo na vodu a malé sklo na víno zna ky 
Chef&Sommelier. Dáte-li si lepší láhev, 
sklenky vám vym ní za lepší a v tší sklo 
Vista Alegre 1824. 

V restauraci lze vybírat bu  z již sesta-
vených variací menu, nebo z klasické-
ho menu à la carte, které zahrnuje šest 
p edkrm , výb r z ryb, masa a dezerty. 
Nechybí zde ani denní speciality, které 
se zam ují na sezónní suroviny. Vinný 
lístek obsahuje velmi p knou selekci vín 
z Champagne, Burgundska, Beaujolais, 
Bordeaux a také z jihu Francie a Korsiky. 
Restaurace nabízí i soukromou selekci 

dalších vín, která nejsou uvedena na líst-
ku. Velice schopná sommelierka, která 
nás obsluhovala, m la p ehled ve všech 
nabízených oblastech a vínech. K vybra-
ným pokrm m nám doporu ila Pouilly-
-Fuissé, Ch teau des Rontets, ro ník 
2015. Víno bylo nádhern  nazrálé, ideál-
ní k pití, typicky burgundské, s vysokou 
mineralitou, mohlo by se sm le postavit 
mnoha vín m z Mersault. Nádherný p í-
klad toho, kdy skv lý sommelier umí vy-
brat a následn  nabídnout svým host m 
dokonalé víno i z mén  proslulých ape-
lací, s úžasným pom rem kvality a ceny.

Z p edkrm  jsme zvolili erstvý ch est, 
podávaný studený s parmazánem a leh-
kým salátkem s ho icovou zálivkou. Vy-
zkoušeli jsme i úst ice, které byly klasicky 
servírovány na ledu s citrónem, omá kou 
echalote, pe ivo a máslo zvláš . Kvali-
ta úst ic byla skv lá. Jako hlavní chod 
jsme ochutnali rizoto s krevetami, které 
bylo velmi dob e dochucené, ale trochu 
zde chyb ly erstvé bylinky a rizoto bylo 
docela hutné, ne p íliš krémové. Krevety 
byly naopak skv le p ipravené a velmi 
chutné. A zkusili jsme i tatarák, který byl 

trochu jiný, než je b žné. Velmi sv ží, 
obsahoval hodn  zeleniny a petrželových 
list  a byl celkov  velmi dob e dochuce-
ný, servírovaný s hranolky a salátkem. 
T ešni kou na dortu byl výb r t í druh  
sýr  s fíkovým chutney, o íšky a pe i-
vem. Nejen víno, i sýry umí v této restau-
raci vybírat skv le. Nakonec jsme zvolili 
speciální dezert, který byl vlastn  selekcí 
všech dezert , které restaurace nabízí, jen 
samoz ejm  servírovaných v miniatur-
ních porcích. Nechyb l zde okoládový 
mousse, ananas s mátou, rhum baba, cre-
me brulée a cheescake. 

Bistro Le Layon je typickým zástupcem 
malých stylových lyonských restaurací, 
kvalita jídla byla velmi dobrá, výb r vín 
skv lý. Až se p i svých toulkách Francií 
ocitnete v údolí eky Rhôny, nezapome -
te se zastavit v Lyonu toto p íjemné místo 
také prozkoumat. 

Rue Mercière 52, Lyon, Francie, tel.:+33 478 42 94 08, www.lelayon.fr
Otevírací doba: pond lí–pátek 12:00–14:00, 19:00–23:00, sobota 12:00–24:00, ned le 12:00–23:00

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

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

degustat ion

Hodnotitelé restaurací časopisu WINE & Degustation jsou vášniví gurmáni a milovníci vína. Na těchto stránkách vám 
tedy anonymně, skryti za karikaturou oblíbeného guru pana Duchemina, přinášejí postřehy a doporučení na restau-
race z domova i ze zajímavých světových gurmánských destinací. Jsme kritičtí, ale maximálně objektivní, víme, že je 
jednoduché něco pohanět, ale těžké něco dobrého vybudovat. 

Tentokrát se Monsieur Duchemin vypravil do Lyonu. Druhé největší město Francie je totiž bezesporu také jedním 
z nejzajímavějších měst Francie z pohledu gurmánů.

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

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

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

✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Výb r z MENU Výb r z MENU 
Ch est pa m án  .
Ch est pa m án  . 14,5 € 14,5 €6 k  ús ic . . . . . . . . . 12,5 €
6 k  ús ic . . . . . . . . . 12,5 €R z  o ve a  . . 24,0  €
R z  o ve a  . . 24,0  €T a  . . . . . . . . . . . . 2 ,0  €
T a  . . . . . . . . . . . . 2 ,0  €Výb r  . . . . . . . . . . . . 6,5 €
Výb r  . . . . . . . . . . . . 6,5 €Výb r d   . . . . . . . 14,0  €
Výb r d   . . . . . . . 14,0  €P u l y-Fui  é, C
P u l y-Fui  é, C a ea  ea  de  R e  2 15 . . . . . . 59,0  €
de  R e  2 15 . . . . . . 59,0  €
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Legendárního michelinského kucha e 
Paula Bocuse asi net eba p edsta-
vovat. Monsieur Duchemin samo-

z ejm  v Lyonu nemohl vynechat návšt -
vu jeho restaurace a zamí il do Brasserie 
L’Est, která byla založena již v roce 1997 
na stylovém vlakovém nádraží Brotteaux. 
Jedná se o velmi tradi ní francouzskou 
restauraci. Už když vejdete, jste vtaženi 
do víru cestování. Podél celé restaurace 
se u stropu táhnou koleje, po kterých jezdí 
a houká mašinka, m žete sledovat, ve které 
zastávce se Orient Express zrovna nachází. 
L’Est proto svou nabídku ozna uje také 
jako „Travel Cuisine“. Velikost restaurace 
je na francouzské pom ry opravdu velká, 
kapacita míst k sezení rovn ž. A p esto 
i zde jsou veškeré stole ky nat snány té-
m  vedle sebe. Prostor je vzdušný díky 
velkým okn m. V p ední ásti restaurace 
se nachází otev ená kuchyn , kde lze sle-
dovat veškeré d ní. Prost ení je zde tradi -
ní, bílé ubrusy, papírové prostírání, plát né 
ubrousky, vidli ka a n ž, nechybí univer-
zální malé sklo na víno a sklo na vodu. 
Na stole naleznete rovn ž jako pozornost 
zelené olivy a pe ivo. 

Jídelní lístek nabízí možnost výb ru ze se-
stavených menu, kde lze jen omezen  vy-
bírat mezi pokrmy, anebo si m žete vybrat 
zvláš  à la carte z p edkrm , pasty, pizz, 
mo ských plod , masa a dezert . Vinný lís-
tek zahrnuje všechny cenové kategorie vín. 
Výb r vín je pom rn  rozsáhlý, nechybí 
zde všechny okolní vinné oblasti a samo-
z ejm  ani Champagne, Loira a Bordeaux. 
Co se však týká konkrétního výb ru zna-
ek, nabízí zde pouze v tší družstva a velké 

spole nosti, chybí zde selekce menších vi-
na . Naleznete zde hlavn  velké, sv tov  
proslavené zna ky, což odpovídá velikosti 
podniku a vlastn  i faktu, že L’Est je jed-
nou z n kolika brasserií, které Paul Bocuse 
v Lyonu založil. Po sklenicích i láhvích si 
tak zde dáte spíše solidní pr m r francouz-
ských vín, který ur it  neurazí, ale také 
nenadchne. A podobn  to bylo s našimi 
víny. Výtkou, kterou si však tato restaura-
ce v souvislosti s vínem zaslouží, je kvalita 
vinných sklenic. Ty jsou opravdu špatné 
a kazí dojem z vína.

ekání na objednané jídlo i obsluhu bylo 
docela zdlouhavé, což se v takto veliké 
restauraci dá asi o ekávat. První z p ed-
krm , které jsme ochutnali, byli šneci, 
kte í byli zape ení s bylinkovým máslem 
v malých kokotkách s raj átky a kouskem 
bagety naho e. Opravdu velmi chutná 
kombinace. Dále objednaný salát Caesar 
byl však trochu zklamání, celý salát tém  
plaval v zálivce. 

Hlavní chod – steak z prasátka Ibérique 
s klobáskou, bramborem a paprikovou 

omá kou byl ud laný správn  medium, 
vše dolad né a skv le vychucené. Ochut-
nali jsme i  let z pražmy, který byl dopl-
n n o zeleninové ragú a fenykl po sicil-
sku. Velmi neot elá a zajímavá kombinace 
a ryba byla výborn  p ipravená. Sladká 
te ka nakonec v podob  dezertu nazva-
ného Opera p edstavovala okoládový 
dortík ze t í druh  okolády, dopln ný 
o šleha ku. 

V Brasserii L’Est jsme si na jídle pochut-
nali, výb r vín byl trochu zklamáním 
a celkový dojem z ekání na veškeré po-
krmy byl zdlouhavý. Restaurace má ur it  
svou nezapomenutelnou atmosféru a jídlo 
je zde velmi dobré, nicmén  od podniku, 
který má v sob  ducha pravd podobn  
nejv tšího génia sv tové gastronomie, 
jsme celkov  ekali trochu více. 

Brasserie – Trattorie – Bistro 
Hodnotíme úroveň vaření, obědové menu, 
jednoduchost, poměr ceny a kvality. Body 
navíc dáváme za styl, nápaditost a vyba-
vení kvalitním inventářem. Nestrháváme 
body za neformální obsluhu, pokud vše 
dostaneme tak, jak má být.

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

Place Jules Ferry 14, Lyon, Francie, tel.:+33 437 24 25 26, www.brasseries-bocuse.com
Otevírací doba: ned le–st eda 12:00–14:00, 19:00–22:30, tvrtek–sobota 12:00–14:00, 19:00–23:00

degustat ion

Výb r z MENU Výb r z MENU 
Šne  po u gu  
Šne  po u gu  7 k  . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9  €
7 k  . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9  €S e  z Ib iq  . . . . . .  28,9  €
S e  z Ib iq  . . . . . .  28,9  €M  - C esar s t, 
M  - C esar s t, 

, d   . . . . . . . . . . 32,9  € 
, d   . . . . . . . . . . 32,9  € V é-C e  é, R r 

V é-C e  é, R r L sa t ,7  . . . . . . . . . . 36,8  €
L sa t ,7  . . . . . . . . . . 36,8  €C o e  H i , 
C o e  H i , Mais  Guy   ,12  . . . . . . 4,0  €
Mais  Guy   ,12  . . . . . . 4,0  €

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

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮ ✮
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Sladký život, navíc v Pa íži si p edstavujeme mož-
ná každý jinak. Snad se ale shodneme na tom, že by 
v oné de  nici sladkého života nem ly chyb t obligátní 

ženy, zp v a víno. Díky autorovi se nám dostává opravdu 
„n co sladkého“. David Lebovitz pracoval v pohostinství již 
od svých 16 let, za ínal jako umýva  nádobí, až se nakonec 
dopracoval na místo kucha e (p edevším cukrá e) ve vyhlá-
šené, v mnohém velmi zajímavé a inspirativní restauraci, 
v Chez Panisse v kalifornském Berkeley. Pozd ji již jako 
uznávaný cukrá , známý autor kucha ek a oblíbeného potra-
viná ského blogu se ocitl v Pa íži, o které snil od chvíle, kdy 
toto kouzelné m sto poprvé navštívil. S vtipem a nadhledem 
vypráví o svých nelehkých zážitcích, kdy mu mnohé usnad-
nily jeho kucha ské dovednosti: žádná protivná francouzská 
ú ednice p eci neodolá okoládovému dortíku…

Kniha s podtitulem P íb hy psané s chutí, kterou vydalo 
nakladatelství Motto ve spole nosti Albatros Media a. s. 
(www.albatrosmedia.cz), je tak trochu kucha kou, svéráz-
ným pr vodcem a návodem, jak se stát „Pa ížanem“. Je to 
cesta svérázného Ameri ana zvyklého na trochu jiná kulturní 
pravidla, který ta francouzská p ijímá n kdy s chutí, jindy 
s rozpaky, asto s obtížemi. To vše mu pomáhá p ekonat 
ohromná chu , autorova neoby ejná vitalita a nakonec i sa-
motné m sto, které si p es svoji velikost uchovává zvláštnos-
ti a kouzlo malého m sta. 

Každá z více než t iceti kapitol vypráv ní je dopln na n ko-
lika recepty pochopiteln  p evážn  sladkými, nechybí ani ty 
navazují na témata jednotlivých kapitol, jako jsou nap íklad 
Oblékej se jako Pa ížan, Francouzská iluze bezpe í, M j 
francouzský paradox i Prsa, kam se podíváš. 

David Lebovitz jako velmi optimistický pr vodce nám dává 
poznat v ci, které jsou b žnému návšt vníkovi Pa íže utaje-
ny. I proto lze považovat jeho poslední publikaci za nabídku, 
jakých je na téma Pa íž jen poskrovnu. 

O výjime ných vyprav ských schopnostech autorky 
jsme se m li možnost p esv d it již v p ti knihách, 
z nichž t i jsou v novány d tem. Tentokrát stejn  pou-

tav  a lidsky h ejiv  vypráví p íb h svojí prababi ky Heleny 
Jehli kové, po které jí z staly jen st ípky vzpomínek, zašlé 
fotogra  e a hodn  recept . Kniha, která vychází po inem na-
kladatelství AOS Publishing (www.aos-knihy.cz), je, jak titul 
napovídá, milým spojením osobních vzpomínek prababi ky 
Jehli kové, jedné z nejlepších absolventek budapeš ské rodin-
né školy se zam ením na va ení, s vybranými recepty, který-
mi usp la i v t ch nejvybran jších rodinách. 

„Bylo mi e eno, že jste dnešní úžasný ob d va ila práv  vy. 
Cht la jsem vás osobn  poznat, protože tak dobrou sví kovou 
jsem snad ješt  nikdy nejedla a ten p edkrm jsem v bec ne-
znala, ani ten zákusek. Dokonce i m j manžel byl tentokrát 
z ob da nadšený, p estože obvykle ani nevnímá, co vlastn  jí.“ 
To byla slova paní Hany Benešové, kterými ocenila kucha ské 
um ní paní Heleny, oním „jinak nevšímavým manželem“ byl 
dr. Eduard Beneš, náš druhý prezident.

To je jen jeden z mnoha krátkých p íb h , který je dokreslen 
i recepty, na kterých si Benešovi tolik pochutnali: je to recept 
na klasickou eskou sví kovou na smetan , p edkrmem byl 
„grenadýrmarš“ a zákuskem „lucullus“ z kakaa, vajec, cukru 
a máslových sušenek. 

Tak spolu s autorkou a její prababi kou procházíme jednot-
livými p íb hy (a recepty), lety první sv tové války, vzniku 
republiky, smutku po smrti T. G. Masaryka, protektorátu ech 
a Moravy, povále ného období až do roku 1971, kdy se život 
Heleny Jehli kové uzav el.

A  byste v nové knize Marcely Kohoutové hledali zajímavé 
recepty, nebo kousek p vabn  a neot ele nabídnuté ásti histo-
rie našich zemí, pak ur it  nebudete zklamáni: obojí je podáno 
„vo av  a chutn “. 

publ ikace

PROVAŘENÁ HISTORIE
Marcela Kohoutová

SLADKÝ ŽIVOT V PAŘÍŽI
David Lebovitz
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Diář

Nakladatel, autor a zp vák Pavel Mészáros je 
staromilský obdivovatel prvorepublikových 
mrav , jazzové muziky a Osvobozeného diva-

dla, založeného v roce 1925 amatérskými divadelníky 
jako scéna um leckého sdružení Dev tsil (J. Frejka, 
J. Honzl, E. F. Burian atd.). Do divadla v roce 1927 
vstoupili i pánové Voskovec a Werich. Díky své vášni 
pro Osvobozené divadlo se autor seznámil s nemanžel-
ským synem Jana Wericha, Ji ím Werichem Petráškem, 
pozd ji i s paní Evou T movou, d tskou kamarádkou 
Jany Werichové, vychovatelkou Werichovy vnu ky 
Fan i, která ve Werichov  vile na Kamp  strávila n ko-
lik let. Ob  tato setkání nakonec vedla k napsání tohoto 
úsm vného vypráv ní a vzpomínek, které vydalo na-
kladatelství AOS Publishing (www.aos-knihy.cz). 

Díky paní T mové, mimo jiné dce i slavného eského 
legioná e, generálmajora Karla St elky, m žeme na-
hlédnout do života výjime ného lov ka Jana Wericha 
zp sobem, jaký m že nabídnout jen opravdu blízký 
p ítel. Pavel Mészáros sice p ipomíná: „P ipus me, že 
asto nejde o striktn  objektivní lí ení strohých historic-

kých pravd. To p enechme historik m – my si m žeme 
dovolit lehký nadhled a pojmout výpov di sv dk  za-
šlých as  mén  akademicky, ale o to více osobn  jako 
soukromou zpov  p ímých ú astník . Jsou to však 
d ležité „neo  ciální“ st ípky naší „o  ciální“ historie.“

A ty „st ípky“ se týkají t eba „valašské roubenky z Pa-
íže postavené v Posázaví pro Ji ího Voskovce, setkání 

s Otou Pavlem nebo „podvodu zvaného anticharta“. 
Sou ástí tohoto úsm vného vypráv ní z vily na Kam-
p  jsou také vzpomínky na osudové zvraty a setkání 
v rodin  legioná e generálmajora St elky. Vše je samo-
z ejm  dopln no i mnoha originálními recepty, které 
pro Werichovy p ipravovala paní T mová. Jak sama 
dodává, že va ívala u Werich , ale ne v pozici kucha -
ky. Paní T mová v í, že výb r recept  bude mít u te-
ná  stejný úsp ch, jako kdysi u Werich . 

A TAKY JSEM VAŘILA 
U WERICHŮ…
Pavel Mészáros, Eva Tůmová

✔ 10.–11. 5.
Valtice – Valtické vinné trhy – 52. ro ník Valtických vinných trh  p ed-
staví v areálu Valtického zámku na 150 vina ství. www.vinnetrhy.cz
✔ 11. 5.
Karlštejn – Svátek r žových vín – Ochutnejte vybranou kolekci r -
žových vín letos poprvé na Karlštejn , akce probíhá od 11:00 hod. 
www.karlstejnske-vinobrani.cz
✔ 11.–12. 5.
Dolní Dunajovice – P ehlídka otev ených sklep  Dolní Dunajovice 
a B ezí u Mikulova – Vstupné za 760 K  bude možné zakoupit v p ed-
prodeji 1. b ezna na www.dunajovskekopce.cz
✔ 14. 5.
Praha – Sprechen Sie Wein? a Riesling a B ek – Degusta ní odpo-
ledne po ádá dovozní spole nost VinoVinoVino za ú asti rakouských 
vina  na dvorku vinného baru Bokovka. www.vinovinovino.cz
✔ 15. 5.
Praha – Svatojánské slavnosti NAVALIS – Nejv tší barokní slavnosti 
na vod  u Karlova mostu v Praze s t ísetletou tradicí. www.navalis.cz
✔ 17.–18. 5.
Lednice – 12. výstava vín Lednicko-valtického areálu – K ochutnání 
bude na míst  p es 600 vzork  vín.
✔ 18. 5.
Bo etice – Festival vína VOC Modré hory – Ochutnávka jedine ných 
vín z mikroregionu Modré hory v etn  snoubení s pokrmy za dopro-
vodu cimbálové muziky. www.vocmodrehory.cz
Plze  – Fresh Festival Plze  – Festival dobrého jídla a pití, svátek 
kvalitní gastronomie ur ený všem gurmán m s kucha skými show 
a workshopy Zde ka Pohlreicha a dalších. www.freshfestival.cz
Zaje í – Zaje ské otev ené sklepy – 6. ro ník otev ených sklep  
v Zaje í. www.vinarizajeci.cz
Velké Žernoseky – Žernosecký košt – Akce za íná ve 13.00 hod. 
v kulturním dom  v obci Velké Žernoseky, vstupné je 150 K . 
www.velke-zernoseky.cz
✔ 19. 5.
Praha – R žový Máj na náplavce – Osmý ro ník degusta ního fes-
tivalu r žových vín a klaret  na pražské náplavce Rašínova náb eží. 
www.ruzovymaj.cz
✔ 23. 5. 
Praha – Jídlo a víno ze Sardinie – Degusta ní ve e e v restauraci 
REST v Podolí s víny spole nosti Chovan. www.chovan.cz
✔ 24.–25. 5.

ejkovice – 24. vinné trhy ejkovice – V prostorách zámku a p ilehlé 
zámecké zahrady v ejkovicích se bude prezentovat 28 ejkovických 
vina ství. www.vinozcejkovic.cz
Brno – Grand Prix Vinex 2019 – Ochutnávka vín ze sout že k degus-
taci nabídne p ibližn  nejlepších 500 vín, která dosáhnou stanoveného 
bodového limitu. www.grand-prix-vinex.cz
Olomouc – Olomoucké vinné slavnosti – Akce probíhá v pátek 
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 21.00 hod. Sou ástí 
akce je doprovodný program. www.olomoucka-vinna.cz
✔ 25. 5.
Bo etice – Den otev ených sklep  Bo etice – Putování po sklepech 
spojené nejen s ochutnávkou vín. Za átek v 11.00 hod. 
www.republikakravihora.cz
Bzenec – Den otev ených sklep  Bzenec – na dv  desítky vina  na-
bídnou vína z Bzenecké oblasti. Akce za íná v 10.00 hod. na nádvo í 
bzeneckého zámku. www.bzenectivinari.cz
✔ 28.–30. 5.
Praha – Wine Prague 2019 – Mezinárodní veletrh vína pro profesionály 
a odbornou ve ejnost. Nejv tší vina ská akce v R prob hne od úterý 
do tvrtka, vždy od 10.00 do 18.00 hod. www.wineprague.com
✔ 31. 5. – 2. 6.
Mikulov – Mikulov Gourmet festival – Tématem letošního ro níku 
festivalu bude kuchyn  rodu Dietrichstein , šestého majitele Mikulo-
va, nositele ádu zlatého rouna. www.mgfest.cz
✔ 1. 6.
Dolní Kounice – Za Kounickou Frankovkou – tvrtý ro ník putování 
Za Kounickou Frankovkou v Dolních Kounicích, Moravských Bráni-
cích, Nových Bránicích a Trboušanech. 
Ostrava – Ostrava žije vínem – Den plný vína v industriálním pro-
st edí v Dolních Vítkovicích. Svá vína p ijede p edstavit 15 morav-
ských i zahrani ních vina ství. www.ostravazijevinem.cz
Valtice – Letní slavnosti vína a jídla – Ochutnávky mladých vín a sek-
t  v areálu CHÂTEAU VALTICE spojené s bohatým kulturním pro-
gramem. www.vsvaltice.cz
✔ 5. 6.
Praha – Výstava vín vina ské oblasti echy – Výsledky Národní sou-
t že vín – vina ské oblasti echy budou slavnostn  vyhlášeny v No-
vom stské radnici v Praze. www.cechcv.cz
✔ 8. 6.
Roudnice nad Labem – Roudnický košt – Ochutnávka eských vín 
na zámku Lobkowicz. www.roudnicky-kost.cz
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Na těchto místech 
časopis 100% najdete!

Nevíte, 
kde koupíte

Praha

?
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Vinotéka s nabídkou 
800 druhů vín 

nejen z Moravy 
• stáčená vína
• degustace vín

• dárková balení 
• vinný catering

• dodávky vín do fi rem

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

Palackého 8

110 00  Praha 1

zilvar@zilvar.com

+420 724 889 196

www.zilvar.com

VINOTÉKA

ZILVAR

PRODEJ VÍN

Chybí Vám některé vydání ?

PRODEJNA 
ČASOPISŮ

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

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

WWW.W-D.CZ

www.sommeliers.cz

prodejní  místa  asopisu WINE & Degustat ion

e!

www.vinvin.cz

Moravská 
chu

Prahy
v centru

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

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

www.lasartoria.cz

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

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

www.neoluxor.cz

Prožijte intenzivní 
zážitek netradi ního 
va ení a párování vín!

www.kucharska.party 
257 533 733 

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

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ

Morava

E-shop na www.vinarstvivolarik.cz

K Vápence1811/2a
Mikulov

Nová adresa

Valtice, Náměstí Svobody 16 
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

VINA STVÍ 
JI Í KOPE EK

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

WINE BAR, 
KDE SE I NAJÍTE V CENTRU BRNA

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

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

STŘEDNÍ VINAŘSKÁ 
ŠKOLA VALTICE

Škola, která žije vínem

www.svisv.cz

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

Dárková balení • Cesty za vínem • e-shop

listujte s námi
www.press.sk

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

851 04  Bratislava
Slovenská republika

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

Slovensko
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Filipojakubská chladna z rána 
jsou pro sady vinice zrádná.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

ESPUMOSO  
Ozna ení pro špan lská šumivá vína vyrobená mimo 
apelace s chrán ným ozna ením „Cava“.

PODIVNÉ SLŮVKO:

1. Špan lsko 967 000 ha

2. Francie 787 000 ha

3. Itálie 695 000 ha

4. Portugalsko 194 000 ha

5. Rumunsko 191 000 ha 

Největší plochy vinic v Evropě 
(zdroj OIV 2019) 

PĚT NEJ...

Interprofesní organizace Le Comité Interprofessionnel du Vin de Cham-
pagne (CIVC) se v oblasti Champagne stará v podstat  o „všechno“. 
Od svého založení v dubnu 1941 sdružuje místní vina e, eší otázky 

ekonomického, technického i spole enského rázu, chrání zna ku Cham-
pagne ve Francii i po celém sv t . Až do roku 1990 stanovila i cenu hrozn , 
dodnes reguluje hektarové výnosy, aby mohla udržovat tržní ceny. Úlohou 
CIVC je i vzd lávání, a tak na jejích stránkách m žeme najít i p kný ob-
rázek, který ukazuje, jak se asem 
ležení m ní v n  a chuti šampa -
ských vín. Všechna vína bez uve-
dení ro níku (tém  ¾ všeho vína) 
leží na láhvi nejmén  15 m síc , 
vína ro níková vyžadují alespo  t i 
roky. Ješt  déle leží na láhvi „pýcha 
šampa ských dom “ – Cuvée de 
Prestige, která jsou uvád na jako 
„sm s nejlepších ro ník “. 

z
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Vše pro šampaňské

Královna vín 
České republiky 2019

kaleidoskop

Velkopavlovický Radek Baloun pat í k na-
šim nejúsp šn jším vina m v zahrani í. Jen 
na za átku tohoto roku získal na sout žích, 

jako jsou VINALIES INTERNATIONALES PARIS 
i Eurasia Wine & Spirit Competition, na 12 zlatých 

a st íbrných medailí. V našich zemích p íliš nevysta-
vuje, p esto se m že pochlubit i tady dalším „zlatem“: 
korunkou pro Královnu vín 2019, kterou získala jako 
reprezentantka Vina ství Baloun studentka 4. ro níku 
oboru vinohradnictví na St ední vina ské škole ve Val-
ticích Anna Hrodková. Podle statutu sout že se mo-
hou zú astnit jen dívky ve v ku od 17 do 25 let, které 
jsou svojí prací spojeny s vínem. Musí zaujmout nejen 
svým p vabem, ale také teoretickými znalostmi z oboru vinohradnictví a vina -
ství, v praktické ásti pak ur it a popsat n které odr dy, ve spole enské pak p e-
sv d it osobním projevem a všeobecnými a jazykovými znalostmi. Škoda jen, že 
nevyužíváme svých „královen“ jako nap íklad v sousedním N mecku, kde jsou 
královny po celý rok opravdovými „ambasadorkami“ svých oblastí, a to na „plný 
úvazek“. To ve prosp ch vína i pro další profesní r st samotných královen. 

Šampa ský d m Veuve Clicquot pat í 
k t m výrobc m v Champagni, kte í 
sv j závazek k životnímu prost edí be-

rou velmi vážn : vždy  taková proklamovaná 
ohleduplnost velmi p ispívá ke kvalit  zna ky. 
Spole nost od roku 1990 má zaveden program 
na snížení emisí oxidu uhli itého a veške-
rých odpad . Ve výsledku byly v letech 2013 
a 2014 vyvinuty 100% recyklovatelné obaly 
z bramborového škrobu. Posledním p ísp v-
kem na téma udržitelného rozvoje je designe-
ry oce ovaný, pln  biologicky rozložitelný 
a recyklovatelný, elegantní obal. Zajímavé je, 
že nový materiál je sm s recyklovaného pa-
píru a upravených matolin z procesu výroby 
šampa ského vína. 

Příspěvek 
Veuve Clicquot
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Champagne 
Blanc de Noirs 

Grand tes t

GR

T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na počátku dnešního chilského úspěchu.

28 WINE & Degustation
28 WINE & Degustation

Není dlouhá, ale velká

cesty za vínem

Chile
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Poklady sklepní architektury

Klášterní sklepy 9/Lichtenštejnové  

ly to doby  nebývalého

květu a pr ospe rity…

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

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

dobná slova najdeme v kronikách mnohých moravských a českých obcí 

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

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

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

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

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

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

to „rozkv t a obecnou prosperitu“ 

zaznamenaly na svých stránkách, 

se zasloužil p edevším nejvyšší eský pur-

krabí hrab  Karel Chotek: dekretem prezí-

dia zemského gubernia bylo od ledna 1836 

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

znamn jších obcích a na farních ú adech 

založeny pam tní knihy a kroniky. M ly 

být vedeny pod dohledem p edstavitel  

nad ízených ú ad  a psány v n meckém 

jazyce, povolena byla i latina. První po-

vinností bylo odvolání se na starší kroniky, 

dochované rukopisné i tišt né písemnosti. 

Díky t mto starým kronikám a písemnos-

tem tak m žeme nahlédnout do as , kdy 

Lichtenštejnové p izp sobovali ást zem  

na jihu Moravy svým nejkrásn jším sta-

vebním sn m. Ty napln né sny dnes pat í 

k poklad m zapsaným na Seznam kulturní-

ho a p írodního d dictví UNESCO. Zhruba 

200 km² Lednicko-valtického areálu je 

dnes považováno za nejrozsáhlejší lov -

kem vymodelované území nejen v Evrop , 

ale možná i ve sv t . 

Autor krásné a výpravné publikace Mo-

ravská dominia Liechtenstein  a Dietrich-

stein  Pavel Ju ík v úvodu napsal: „Kva-

litní vzd lání, výborná správa majetku, 

vzorná státní služba, vyt íbený vkus a zna-

lost um ní – to jsou hlavní rysy knížecího 

rodu Liechtenstein …“

Na našich n kolika málo stránkách se 

nem žeme v novat ani jejich vzd lání, 

státní služb , vyt íbenému vkusu a znalos-

ti um ní, ale nabídneme alespo  st ípek, 

který by se mohl vejít do „složky“ nazva-

né „výborná správa majetku“ a je zárove  

názvem celého našeho seriálu o pokladech 

sklepní architektury. 

Ani tyto poklady však nelze p edstavit 

bez alespo  krátkého nahlédnutí do his-

torie našeho vzájemného soužití, na které 

bychom nem li zapomínat již proto, že as 

možná ješt  ukáže, že na tyto tradice m -

žeme navázat. 

PRIMI INTER PARES 

(první mezi sob  rovnými)

Jméno získali Lichtenštejnové podle 

hradu Liechtenstein u rakouského Möd-

lingu, podle rodových tradic však nalé-

zají sv j p vod již v antickém ím . My 

ale p esko íme celá staletí, dovolíme si 

pominout i jméno zakladatele moravsko-

-rakouské v tve Jind icha z Lichtenštejna, 

který za v rné služby králi Václavovi I. 

získal v roce 1249 obec Mikulov, a zasta-

víme se až u jména Karla I. z Lichtenštejna 

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

tele rodové moci, jemu byla ud lena roku 

1608 hodnost d di ného íšského knížete 

a stal se tak mezi moravskou a dolnora-

kouskou šlechtou „primi inter pares“, tedy 

„prvním mezi sob  rovnými“. Historie mu 

ve spojení s násilnou rekatolizací eských 

zemí po bitv  na Bílé ho e dala pon kud 

tenden ní nálepku „krvavý Lichtenštejn“. 

Je však pravda, že v postavení místodržící-

ho a místokrále v Království eském, kdy 

kon  ska ní komise zabavily majetek více 

než stovky panství, samoz ejm  využil p í-

ležitosti a rodový majetek notn  rozší il. 

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

í i dohoda uzav ená ve Valticích v zá í 

1606. Podle ní bylo v lichtenštejnském 

rodu zavedeno tzv. rodinné sv enectví, 

kdy hlavou rodu nebude pro p íšt  nejstar-

ší žijící mužský len rodu, ale prvorozený 

syn vládnoucí linie. Pavel Ju ík v p ipo-

mínané publikaci Moravská dominia vy-

sv tluje, že instituce sv enectví právn  

zabezpe ovala ned litelnost, neprodejnost 

a nezcizitelnost rodového majetku, držitel 

sv enectví nebyl jeho majitelem, ale pou-

ze doživotním správcem, který m l z vý-

nos  vyplácet apanáže ostatním len m 

rodu. Cílem bylo udržet rodový majetek 

pohromad  a nezmenšovat jej d lením 

mezi jednotlivé leny rodu.

Jak dala historie Karlovi I. z Lichten-

štejna p ívlastek „krvavý“, našli bychom 

i u ostatních p íslušník  rodu zajímavá 

„ohodnocení“, a to slovy jako bojovný, 

dobrotivý, krásný, bohatý, marnotratný, 

rudý apod. Syna Karla I. Karla Eusebia 

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

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

vu koní a veškerém luxusu nazvat v rám-

ci rodu jako „stavitele“. Do sídelního 

m sta Valtic, které se po ztrát  Mikulova 

Znak Lichtenštejn  je dnes jen na etiketách 

vín z Rakouska a Lichtenštejnska.

Jeden z nejstarších a nejbohatších rakouských a moravských 

rod  si ve Valticích vybudoval své honosné sídlo.
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Z příštího čísla

Jean Frédéric Hugel

Šardice, Hovorany

Rodina Hugel se v Alsasku vínu v nuje již od roku 1639. 
Výjime nou postavou rodu byl Frédéric Emile Hugel, který 
se po první sv tové válce postavil do ela hnutí za obnovu 
alsaského vina ství. Rodina Hugel je jedním z nejvážen jších 
sv tových vina ských rod  a sou asn  jedním ze zakládají-
cích len  asociace p edních rodinných vina ských podnik  
sv ta. A koli ve vina ství používají nejmodern jší technolo-
gie, užívají od roku 1715 nejstarší nep etržit  používaný sud 
na sv t  zapsaný v Guinessov  knize rekord . V p íštím ísle 
p ineseme rozhovor s Jeanem Frédéricem Hugelem, který je 
nejmladší generací této významné vina ské rodiny.

Kraj malebných vinic na zvln ných kopcích Slovácka. Rázo-
vití vina i, malá rodinná vina ství a jejich dlouhá historie. Jak 
jednoduché je zaposlouchat se do místních tradic, folklorní 
muziky i povídání letitých pam tník . A k tomu ta zdejší vína, 
ízná a p ísn  suchá, n kdy až drsná, jak samotné Slovácko. 

Dobrá vína, stejn  jako dob í lidé. V ervnovém ísle navští-
víme práv  je.

p ipravujeme

Grand test Bourgogne Blanc

Sauvignon Blanc a Modrý Portugal

Bourgogne Blanc je základní apelací burgundských vín. Z od-
r dy Chardonnay mohou tato vína vznikat prakticky po celém 
Burgundsku. Mezi t mito víny je mnoho opravdu základních 
a jednoduchých burgundských vín, ale lze mezi nimi najít 
i skute né klenoty. P i neustálém r stu cen burgundských vín 
se takové hledání ur it  vyplatí, nebo  n která Bourgogne 
Blanc p edstavují skv lý pom r kvality a ceny. A práv  co 
nejvíce takových vín se budeme snažit najít a p edstavit 
v ervnovém Grand testu.

I v dalším vydání Wine & Degustation Vám p edstavíme 
naše nejtypi t jší odr dy, které jsou základem oblíbených vín 
p vodem z eské republiky. Op t to bude dvojice jedné bílé 
a jedné modré odr dy, tentokrát Sauvignon Blanc & Modrý 
Portugal. Zam íme se na historii, p stování a rozší ení na na-
šich vinicích. Rozebereme i vína vyráb ná z t chto odr d 
a jejich senzorické vlastnosti. Pozornost budeme v novat 
i klasickým gastronomickým kombinacím, v etn  konkrétní-
ho doporu eného snoubení. Z Pr vodce nejlepšími víny es-
ké republiky Vám pak p edstavíme nejvýše hodnocená vína.
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Víno v srdci Evropy
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