
WINE
  DegustationDegustation

www.w-d.czwww.w-d.cz

GRAND 

T E S T

AmaroneAmarone
della Valpolicelladella Valpolicella

Ing. Pavel VajčnerIng. Pavel Vajčner
Život spojený s vínemŽivot spojený s vínem

Alsaské Alsaské 
tramínytramíny

LanzaroteLanzarote
Za vínem Za vínem 
na Kanárské ostrovyna Kanárské ostrovy

Únor 2017/02
89 Kč/3,99 EUR

 Váš průvodce světem vinaVáš průvodce světem vina

001_Titulka_2_2017.indd   1 9.2.2017   22:30:21



17_GG_220x300_v00.indd   1 03/02/17   12:00



Dopis šéfredaktora

práv  se vám dostalo do rukou první ís-
lo asopisu WINE & Degustation v roce 
2017. P edn  mi dovolte, abych Vám 
do roku 2017 pop ál jen to dobré a co 
nejvíce p íjemných zážitk  s víny, vina i 
a skv lou gastronomií. 

Vina ský rok se pomalu, ale jist  rozbíhá 
znovu. Za íná obvyklý koloto  degustací, 
prezentací a p edstavení nových ro ník  
ve známých vina ských oblastech. Celá 
redakce asopisu WINE & Degustati-
on se t chto d ležitých vina ských akcí 
samoz ejm  ú astní a co nevid t Vám 
za neme p inášet zprávy o tom, jak vy-
padají vína z aktuálních ro ník , která se 
práv  uvádí na trh.

V ísle, které práv  držíte, se však ješt  
vrátíme k n kolika významným degusta-
cím, které se udály na sklonku minulého 
roku. Prahu navštívila legenda z Pome-
rolu, vina ství Jeana-Pierra Moueixe. 
A kolega Martin Procházka se zú astnil 
velmi zajímavé akce Unie enolog  eské 
republiky.

V novém ro níku pro Vás také samoz ejm  
chystáme n kolik novinek, které najdete již 

v tomto ísle. Spole n  s Ivem Dvo ákem 
pro Vás p ipravujeme nový seriál o snou-
bení vín a jiných nápoj  a zajímavých deli-
kates. Ve spolupráci se spole ností Madeta 
se Vás budeme snažit nau it párovat vyni-
kající tuzemské sýry se zajímavými víny 
naší i sv tové provenience. A zcela nová je 
i rubrika tipy, v níž Vám p edstavíme zají-
mavosti, které pot ší milovníky vína, dob-
ré gastronomie a i ty z Vás, kte í za vínem 
cestují. P jde tedy nejen o zajímavé láhve, 
delikatesy, doutníky i jiné dobroty, ale 
vše, o em si myslíme, že by Vám, našim 
tená m, mohlo ud lat radost.

Jak jist  víte, asopis WINE & Degus-
tation je spoluorganizátorem a hlavním 
mediálním partnerem veletrhu Wine Pra-
gue. Letošní ro ník tohoto veletrhu p i-
nese nejen n kolik d ležitých novinek 
a vylepšení, ale p edevším i paralelní akci 
s názvem Fine Food, zam enou na deli-
katesy a potraviny, které se výborn  hodí 
pro párování s vínem. Ur it  si do svých 
diá  zapište termín 29. až 31. kv tna 
2017, máte se na co t šit.

P eji vám krásný únor ve spole nosti skv -
lých vín a asopisu WINE & Degustation.

Milí tená i,

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

Domaine Robert Ampeau & Fils, 
Volnay Santenots 1976

Stalo se již pravidlem, že si na konci roku 
s týmem koleg , se kterými se celý rok pra-
videln  potkáváme na degustacích a hodno-
ceních vín pro asopis, d láme p íjemnou 
p edváno ní akci, kterou honosn  nazýváme 
„školení degustátor “. Již pon kolikáté se 
takto potkáváme v úzkém kruhu p átel, aby-
chom se vzájemn  pou ili a otev eli si zají-
mavé láhve, ke kterým se každý z nás b hem 
roku dostal. Je to radost i pou ení zárove , 
velmi asto p i této degustaci ochutnáme 

vína velmi stará, vzácná a láhve, ke kterým 
se b žn  tém  nelze dostat. Já sám jsem 
se snažil své kolegy p ekvapit láhví Volnay 
Santenots 1976 od Domaine Robert Ampe-
au z Burgundska. Tato doména je zajímavá 
tím, že nechává svá vína zrát a dnešní majitel 
Michel Ampeau je prodává až v láhvové zra-
losti. Tuto láhev jsem od majitele dostal p ed 
n kolika lety p i jedné ze svých návšt v. 

Volnay obecn  nepat í mezi apelace, kte-
ré jsou schopny vyprodukovat ta nejv tší 
burgundská ervená vína. Vždy se ale jedná 
o vína jemná, delikátní a velmi elegantní. 
To obzvlášt  platí pro 1er Cru Santenots. 

Ochutnat toto víno bylo skute n  pot še-
ním, vždy  na sklonku lo ského roku mu 
bylo p esn  40 let.

Víno p ekvapilo svou sv ží rubínovou 
barvou s cihlovými menisky. V n  byla 
stále ovocná a živá, ale samoz ejm  již na-
stoupily i typické burgundské tóny podzim-
ního lesa, mokrého d eva, listí a podhoubí. 
Chu  byla na stá í vína neoby ejn  mladist-
vá, s množstvím ovocných tón  ervených 
t ešní, je abin a malin. Toto vše doplnily ze-
mit jší podtóny ko ení. Stále živá kyselina 
napovídá o dalším potenciálu tohoto vína 
zrát v láhvi. 
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Letní dovolená v zimě

Pokud stejn  jako já nestíháte dovolenou 
v lét  nebo máte rádi teplo v zim , vy-
pravíte se za sluní kem a teplým mo em 

t eba v prosinci. I já jsem si vyrazil za krásami 
podmo ského sv ta k Rudému mo i. Létám 
tam pom rn  pravideln  a domníval jsem se, 
že m  tam už nic nep ekvapí…

Prvním zádrhelem byl termín. V prosinci 
jsem v Egypt  ješt  nebyl, a tak jsem dal na do-
poru ení, že bude bezpe n jší – z pohledu po-
así i teroristických útok  – nelet t na místa, 

kde to znám, tedy Šarm aš-Šajch, ale o n co 
jižn ji, kde je tepleji a kde je to turisticky mén  
exponované. U renomovaného hotelového e-
t zce, pyšnícího se p ti hv zdi kami, jsem vy-
bral ubytování s výhledem na mo e a nat šen  
ekal na odlet. Z pracovních d vod  jsem m l 

pom rn  omezené asové možnosti, a tak když 
mi p išla zpráva, že odlétáme jiný den, než 
jsem si objednal, za al jsem být lehce rozmr-
zelý. Narychlo jsem p eorganizoval sv j diá  
a za al jsem se op t t šit. Další zpráva, tento-
krát o ase odletu, vrhla na mou letní dovole-
nou v zim  op t lehký stín… Odlet pár minut 
po p lnoci znamená, že v Egypt  budete ko-
lem páté ráno a v hotelu pro ekáte na sv j po-
koj celé dopoledne. Tuto nep íjemnost dokáže 
vy ešit jen bankovka s nápisem Ten Dollars, 
nenápadn  posunutá p es pult do dlan  recep -
ního. Na bakšiš jsem si asi už zvykl, i když mi 
tak n jak elementárn  vadí, že vás jako hosta 
klidn  nechají ekat n kolik hodin na pokoj, 
p estože je hotel obsazen z jedné p tiny. 

Bankovka zmizela v kapse recep ního, 
který triumfáln  prohlásil: „Za ídím vám vý-

hled do japonské zahrady!“ „Pardon, já mám 
zaplacený výhled na mo e!!!“ snažil jsem se 
odporovat. Na ele recep ního se objevila 
zlov stná ada vrásek a usilovn  za al n co 
hledat v po íta i. „No,“ zazn la lakonická od-
pov . Voucher na pobyt a služby v eském 
jazyce se v tu chvíli zdál jako nepodstatný 
d kaz. Po n kolika nekone ných minutách, 
které jsem m l z ejm  zkrátit další bankov-
kou, mi recep ní oznámil, že pokoj má. Výraz 
jeho obli eje p ipomínal horníka, který práv  
poko il nový stachanovský rekord, k smrti 
unaven z neskute né d iny, ale tak š asten… 
Sláva, mám kde složit hlavu.

Malou náplastí mi bylo, že ze všech hos-
t  hotelu, které jsem zatím potkal, jsem byl 
bezpe n  nejmladší. Došlo dokonce i na n -
kolik pár  francouzských holí a jeden inva-
lidní vozík. Volejbal si tady asi nezahrajeme, 
ale alespo  mne nikdo nep edb hne ve front  
na jídlo, íkal jsem si. Omyl!!! N kte í nedo-
kavci p i svém sprintu ke švédským stol m 

neváhali záke n  využívat berlí k podrážení 
nohou i „necht nému“, ale o to bolestiv jší-
mu bodnutí do nártu.

Další stín na mou letní dovolenou v zim  
vrhlo podez ení, že vítr, který svou rychlostí 
p ipomínal závodní motorku a na mo i vytvá-
el asi dvoumetrové vlny, nebude jen jedno-

denní rozmar po así. Sice svítilo slunce, ale 
na tri ko to moc nebylo, nemluv  o koupání. 
Jelikož to nebyla má první návšt va Egypta, 
reakcí personálu hotelu na mou otázku, kdy 
že p estane ten uragán, jsem ani nebyl p íliš 
p ekvapen. Odpov : „Inšálláh tomorrow“ 
(Dá-li B h, zítra). Inšálláh je totiž univerzál-
ní, všezahrnující odpov , když n co nevím, 
neznám nebo nechci odpov d t, protože vítr 
ustane v dubnu. Pravdou je, že kdybych 
p ijel kv li windsur  ngu nebo kitingu, užil 
bych si nekone nou zábavu a adrenalin. Já 
jsem však cht l trávit as pozorováním ba-
revných ryb a mo ských živo ich , což by 
p i vlnobití, které jsem vid l hned první den, 
byla ryzí sebevražda. ervená vlajka zapo-
vídající koupání v mo i zmizela ze stožáru 
za celý pobyt dvakrát. Jednou ji urval vítr 
a jednou ji asi na dv  hodiny nahradila bílá 
vlajka, když vlny klesly na úrove  jednoho 
a p l metru. 

Bylo si t eba najít jinou zábavu, a tak jsem se 
rozhodl absolvovat setkání s paní delegátkou, 
abych se dozv d l n co víc, než bylo v hotelo-
vých prospektech a na internetu. Paní delegát-
ka p ijela na sch zku v as a za ala pom rn  
v rn  recitovat obsah prospekt  – tedy kdy 
a kde se m žeme nasnídat, naob dvat a nave-
e et. P idala nabídku zájezd  a atrakcí, tele-

fonní íslo, které bylo k dispozici nonstop pro 
její klienty, a zeptala se, zda máme n jaké otáz-
ky. Zcela p irozen  jsem se jí optal: „Kde se 
v okolí dá najít n jaký obchod s vínem?“ Po-
hledem, kterým jsem byl zasažen, dštila ohe  
a síru na mou hlavu. „Víno se zde neprodává, 
máte all inclusive a v tom je i lokální alkohol.“ 
Protestoval jsem, že když jezdím do Naama 
Bay, tak tam je n kolik obchod , kde je cel-
kem slušný výb r vín sv tové provenience. 
Jakoukoliv další debatu utnula strohým pro-
hlášením: „Já ani m j manžel víno nepijeme,“ 
z ehož jsem pochopil, že se vdala za místního 
ob ana a že si mám hledat p ípadný zdroj vína 
sám. Další malý stín na letní dovolené v zim .

Vydal jsem se tedy na pr zkum místního 
baru a restaurace, a dokonce jsem si nechal 
nalít ze všech t í vín, která m l tento p tihv z-
di kový hotel v nabídce. Vína jsem ochutnal, 
ale bohužel mé p edstavy o chuti a v ni se 
s  loso  í výroby t chto vzork  pon kud roz-
cházely. Pevn  v ím, že nešlo o pokus otrávit 
m , pobyt mi to ale trochu otrávilo. I lokální 
lihoviny vykazovaly pon kud netradi ní aro-
matické tóny a místní gin tonik nápadn  p i-
pomínal isticí prost edek na st íbro. Zachránil 
m  až barman, který umíchal Cosmopolitan 
z originálních „dovozových“ surovin, které 
jsem si rád zaplatil. Letní dovolená v zim  
s Cosmopolitanem nebyla sice úpln  má p ed-
stava, ale n jak jsem ten týden p ežít musel… 

P. S. V tšina dovolených má i své sv tlé 
stránky. Byl bych nevd ný kverulant, kdy-
bych hledal pouze samá negativa. Pozitivní 
byla t eba cesta zp t, kdy nám odlet napláno-
vali na sedmou hodinu ranní, což znamenalo 
vstávat ve dv  t icet v noci, ale m li jsme pak 
o to delší den. V rámci „happy-endu“ uve-
du alespo  to, že na letní dovolenou v zim , 
i když do jiné destinace, let l i Michal Šetka 
a moc se mu tam líbilo…

Domaine Berthoumieu, 
Madiran AOC 1999

Oblast jihozápadu Francie je pom rn  
neznámá, i když velmi fascinující. Odr -
da Tannat je dnes vnímaná jako pro  la ní 
odr da Uruguaye, ale její p vod je práv  

zde a apelace Madiran je jedna z nejzná-
m jších, ve které je tento kultivar hojn  za-
stoupen. Jediné, co víno pot ebuje k plné-
mu vyzrání, je pom rn  dlouhý as v láhvi, 
ovšem výsledek pak stojí za to. 

Tmav  ervená barva s mahagonovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Aroma bylo 

vyzrálé, s nádechem k že, pižma, sušené-
ho ovoce a sladkého ko ení a ušlechtilého 
d eva. Plná chu  s vyzrálými ovocnými 
tóny povidel, rozinek, moruší a balzámo-
vé redukce. Tóny uzených mandlí a lesní 
p dy s podhoubím. Vyvážené vyzrálé víno 
s dlouhým, elegantním 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

006-15_Aktuality domaci_kor.indd   6 9.2.2017   18:38:11



Únor 2017 |  7

Na tuzemský trh práv  vstupu-
je prémiová minerální voda 
Krondorf. Její historie sahá až 

k roku 1863, kdy trojice n meckých ob-
chodník  koupila lesy nedaleko vesni -
ky Krondorf v Doupovských horách. 
P vodním zám rem byla t žba d eva, 
avšak události nabraly neo ekávaný 
sm r. Zkušeného d eva e Carla Göls-
dorfa, který byl pov en vedením pod-

niku, upozornil no ní hlída  na p iroze-
ný výv r vody a následné testy ukázaly, 
že se jedná o kyselku mimo ádné kvali-
ty. Gölsdorf odkoupil pozemky, založil 
expedi ní spole nost a voda z pramen  
Kate ina a Št pánka si získala oblibu 
po celém sv t . Gölsdorf investoval 
do technické ho rozvoje stá  í rny a vy-
budoval pobo  ky expedi  ní  spole  nosti 
v Berlí n  , Ví dni i Budapeš ti. Po první 
sv tové válce se pramen z neznámých 

d vod  ztratil a znovuobjeven byl až 
v roce 2010 b hem hydrogeologického 
pr zkumu. Složení minerálky je iden-
tické se zaniklým pramenem Št pánka, 
a tak voda získala historické ozna ení 
Krondorf. Jako prémiový produkt tuto 
minerálku nyní uvádí na trh rodinná 
 rma Krondorf a.s. Díky své jedine né 

a výrazné chuti s vysokou mineralizací 
mí í voda Krondorf do segmentu zážit-
kové gastronomie. 

Perlivá, neperlivá nebo Krondorf?

Inzerce
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Hosté 2017

Drazí p átelé, všem vám, milovní-
k m vína, nadšenc m gastrono-
mickým i host m dobrých hospod 

a restaurací, p eji všechno nejlepší v roce 
2017. P eji vám jen ty nej erstv jší mo ské 
plody, k upavou zeleninu, masitou dr bež, 
š avnaté pe ínky, vyzrálé ovoce, zv inu 
ádn  zam elou, chléb p kn  vype ený 

a mou níky medov  sladké. Užívejte la-
hodných vín, mladých i dlouhov kých, 
klasických k jídlu i moderních pro zába-
vu, užívejte blahodárné likéry, ba i pat i -
n  vyzrálý destilát, tento ušlechtilý duch 
hroznu nebo jiného ovoce. Zkrátka žijte 
dob e a ve zdraví. Svým koleg m íšní-
k m, sommelier m, velkým šéf m i vzadu 
makajícím kucha m, cukrá kám i peka-

m, zkrátka všem, kte í tvo í kole ka toho 
úžasného mechanismu zvaného dobrá hos-
poda, p eji hodn  sil, dobrou mysl a hodn  
nápad  a fantazie. Nejvíce jim však p eji 
zástup spokojených host , z nichž se sta-
nou fandové a nakonec i p átelé.

A jak se stanete oblíbeným hostem re-
staurace? Základní stokrát a tisíckrát 
opakovaná v ta p i každém školení nebo 
sch zce personálu zní: Všichni hosté jsou 
si rovni, všichni dostávají stejnou pé i, 
a to tu nejlepší, jaké jsme schopni. P es-
to se však, jak vím z osobní zkušenosti, 
obsluhující neubrání svým vnit ním po-

cit m. N které hosty prost  obsluhujeme 
rad ji než jiné, a protože jsme jenom lidé, 
ve výsledku to n kdy m že vyjít najevo. 
A v te, že to není otázka výše spropit-
ného, tuzéru, dýška, trinkgeltu, nebo jak 
tomu chcete íkat. Moje níže uvedená do-
poru ení vám zajistí nehynoucí lásku a re-
spekt kucha , íšník  i restauratér . Co 
tedy opravdu nesnášíme? Úpln  nejhorší 
a podnik nejvíce poškozující je ud lat si 
rezervaci a poté bez v asné omluvy nep i-
jít. V gastronomické restauraci se naprostá 
v tšina stol  rezervuje na celý ve er, místa 
se neoto í, a tak vaše nevyužitá rezerva-
ce pro ty i osoby znamená pokles tržby. 
Místa se na poslední chvíli neprodají, je-li 
v restauraci ty icet míst, znamená to de-
set procent. ím je podnik menší, tím jsou 
škody v tší. Ani omluva rezervace na os-
mou hodinu, provedená ve 20:15 slovy 
„Dcera onemocn la ch ipkou,“ vám popu-
laritu nezvedne. To onemocn la v 19:30? 
Každému se m že z objektivních p í in 
stát, že nakonec nem že dorazit, ale pro-
sím vyto te v as íslo restaurace a svou 
rezervaci zrušte. Snad ješt  horší je nedo-
stavit se k rezervovanému stolu na n ja-
kou speciální akci, degusta ní menu a po-
dobn . Tam se ješt  ke škodám p ipo ítává 
p edp ipravené jídlo – otev enou úst ici 
nebo marinovanou rybu do druhého dne 
neuchováte – a t eba nadbyte n  otev ená 
vína. N která pot ebují desítky minut dý-
chat, proto se otvírají dlouho p ed p ícho-
dem host . Dalším námi „oblíbeným“ po-
žadavkem je „n jaký p kný st l“. V te, 
že jsme se spolu s architekty snažili, aby 
všechny naše stoly byly „p kné“, to, co se 
líbí jednomu, nemusí vyhovovat jinému, 
ale do restaurace se chodí kv li dobrému 
jídlu a vínu. Opravdu nemusíte sed t po-
ád na stejném míst . Obsluha vám ráda 

vyhoví, ale ne na úkor tržby. Proto jste-li 
dva, nebudete sed t u „vašeho“ a „p k-
ného“ stolu, který je dimenzován pro šest 

osob. Další ošklivou v cí jsou pomluvy 
jiných restaurací: „Byl jsem te  u Fran-
ty Nováka a nedalo se to jíst.“ V zte, že 
se všichni, kdo v branži n co znamenají, 
dob e znají a mají k sob  pat i nou úctu. 
Franta Novák se tedy ur it  dozví, co jste 
o n m jinde íkali, a vy na oblíbenosti 
ur it  nezískáte. Ješt  horší varianta je, 
když u Franty íkáte, že u Pepy to stojí 
za nic a obrácen . To jste potom vážn  pro 
smích. Když se vám n co nelíbí, jste-li ne-
spokojeni, ešte v ci okamžit  a na míst . 
V každé dobré restauraci zjednají nápra-
vu, i kdyby si mysleli n co jiného, a je-li 
vaše kritika skute n  oprávn ná, ješt  vám 
bude pod kováno. Když cítíte zásadn jší 
problém, jednejte s manažery nebo p ímo 
s majiteli podnik , kontakty na n  najdete 
ur it  na webu nebo na facebooku. Dále se 
nestanete oblíbenými hosty, když si budete 
od první návšt vy st žovat na ceny, vyža-
dovat slevy, nebo se dokonce tvá it, jako 
že jsou všechny restaurace lupi i. Možná 
tomu tak kdysi bývalo, ale dnes je provo-
zování restaurace tvrdý byznys, v n mž 
málokdo usp je. Obzvláš  menší restau-
race s vysokou gastronomií, které nemají 
v zádech hotelový provoz, to mají t žké. 
Vybalancovat ceny tak, abyste dostáva-
li ty nejlepší suroviny a servis a zárove  
aby byl podnik rentabilní, je t žké. Cenám 
v restauracích v západní Evrop  a Ame-
rice, s kterými hosté tak rádi srovnávají, 
se eské ceny ješt  zdaleka nevyrovnaly. 
Správné podniky žádné slevy nedávají, 
sv j dík vyjád í rad ji pozváním na spo-
le enskou akci, kurzem va ení, chodem 
navíc nebo láhví vína zdarma i malým 
dárkem s sebou. Pokud si jako host uv -
domujete, kolik práce, p emýšlení, fortelu, 
ale i nerv  a  nan ních náklad  je za ka-
ždým talí em, který v restauracích dostá-
váte, pravd podobn  tyto drobné a dob e 
mín né rady nepot ebujete. Už jste n kde 
milým a váženým hostem. A to je dob e. 

Domaine de la Romanée-Conti, 
La Tâche 1989 v láhvi Jéroboam

Na konci roku jsem otev el stovky 
láhví, které by si zasloužily popis v této 
rubrice, ale jedna skute n  svou jedine -
ností p ekonala všechny ostatní. La Tâche 
je vinice kategorie Grand Cru o rozloze 
5,03 hektar , pat ící do portfolia nej-
slavn jšího vina ství planety – Domaine 
de la Romanée-Conti. Vinice je osáze-

na odr dou Pinot Noir v hustot  9 000 
hlav na hektar a s pr m rným výnosem 
150 hl, což je n co p es 20 tisíc láhví. 
1989 byl dobrým, až výborným ro níkem 
co do kvality i výnosu, ud lalo se 20 532 
láhví. Jen miniaturní ást vína byla sto e-
na do velkých formát , které navíc získa-
lo jen pár sb ratel  a nejlepších restaurací. 
Jéroboam je t ílitrovka, ta naše m la íslo 
67 a pocházela p ímo ze zásob majitel  
vina ství. Už to samo o sob  byla velká 

rarita. Víno jsem otev el asi p t hodin p ed 
podáváním a n kolikrát ho v  ase, stej-
n  jako b hem podávání, ochutnal. Bylo 
úchvatné tak, jak jen velké burgundské 
m že být. Nechci se zde pokoušet o n -
jaký popis, byla to irá radost, ostatn  jak 
už spisovatel Roald Dahl napsal o vínech 
z Romanée-Conti: „Vnímej ten smyslný 
parfém, dýchej ten bouquet, ochutnávej, 
pij, ale nikdy se nesnaž o popis, takovou 
lahodu nejde vyjád it pouhými slovy!“

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

Vít Hepnar
Sommelier Gourmet Services
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Veletržní areál PVA EXPO 
v pražských Let anech nov  
p ivítá Mezinárodní veletrh po-

travin vhodných k párování s víny. Me-
zinárodní veletrh Fine Food vznikl jako 
reakce na pot ebu vystavovatel  propo-
jit vynikající vína s originálními, zají-
mavými i klasickými potravinami. Pro 
rok 2017 tak po adatel veletrhu Wine 
Prague vytvo il pro potraviny vhodné 
k snoubení s vínem samostatnou sekci 
v hale, která p irozen  propojuje vstup-
ní halu s degusta ními sály, halu s ex-
pozicí domácích producent  vína a halu 
zam enou na dovozce a zahrani ní 
vina e. Návšt vníci i vystavovatelé tak 

budou mít p íležitost vyzkoušet, k ja-
kým pokrm m se prezentovaná vína 
hodí. Na výstav  Fine Food bude mož-
né p edstavit studené speciality, ale také 
potraviny tepeln  upravovat, a ukázat 
tak svým potenciálním odb ratel m 
veškeré možnosti spojené s jejich po-
dáváním a párováním s víny. Rozsáhlá 
mediální podpora veletrhu partnerským 

asopisem WINE & Degustation a dal-
šími médii je zárukou kvalitní informo-
vanosti návšt vník . Fine Food se tak 
stává platformou, která generuje široké 
obchodní p íležitosti ve vztahu ke ko-
ne ným zákazník m a vytvá í prostor 
pro navázání dlouhodobých obchod-
ních vztah  s širokou obcí profesionál  
v oblasti vína a gastronomie.

Mezinárodní veletrh Fine Food

Inzerce
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V pražských Nuslích byla 
na adrese Táborská 44 otev e-
na první La Grapperia v e-

chách. Jak název napovídá, najdete 
zde širokou nabídku italské pálenky 
grappa od významných distilerií, 
jako je Bertagnolli, Nardini, Bonollo 
i Paolazzi. To ale není zdaleka vše. 

Grappa a víno spolu velmi úzce sou-
visí, a tak jsou zde zastoupena i vína 
z italských region  Trentino, Veneto, 
Piemonte, Toskánsko, Marche a Emi-
lia Romagna. La Grapperia  je rovn ž 
místem zajímavých degustací. Na ná-
všt vníky ekají b hem roku témata 
jako „Co je to grappa?“, „Degustace 

toskánského vína p ímo s hrab tem“ 
nebo „Degustace a jazz za doprovodu 
vibrafonu a kontrabasu“. La Grappe-
ria  je otev ena od pond lí do pátku 
od 10:00 do 19:00. Více informací 
na www.bevande.cz a telefonním ís-
le 606 550 071.

Vinní profesionálové i nadšen-
ci mohou od února letošního 
roku studovat certi  kované 

kurzy od Wine & Spirits Educational 
Trust (WSET) také v eské republi-
ce. Spole nost MKM jazyková škola 
a p ekladatelská agentura prošla náro -
ným certi  ka ním procesem a získala 
oprávn ní pro výuku kurz  „WSET 
Level 1 Award in Wines“ a „WSET 
Level 2 Award in Wines and Spirits“. 
V ervnu pak navíc p idá i komplexní 
kurz WSET Level 3 Award in Wines.

Institut WSET byl založen jako ne-
zisková organizace v roce 1969, aby 
sloužil rostoucím pot ebám vzd lávání 
profesionál  v obchod  s vínem a desti-

láty ve Velké Británii. Postupem asu 
se WSET stalo celosv tov  uznávanou 
vzd lávací institucí v oblasti obchodu 
s vínem a destiláty. Kurzy jsou nyní do-
stupné v 70 zemích sv ta a od letošního 
roku k nim nov  pat í i eská republika.

Vzd lávací systém WSET je vlastn  
n kolikastup ový program navazujících 
kurz , na jejichž vrcholu stojí prestižní 
titul Master of Wine. Kurzy WSET Le-
vel 1 Award in Wines“ a „WSET Level 
2 Award in Wines and Spirits“, které je 
možné absolvovat v prostorách MKM 
jazykové školy v centru Brna jsou ur ené 
jak profesionál m, tedy vina m, dovoz-
c m nebo sommelier m, tak samoz ej-
m  i všem milovník m vína. Jde o velmi 
významný krok k další popularizaci vína 
v tuzemsku a jedine nou p íležitost pro 
všechny, kdo si cht jí rozši ovat obzory 
a znalosti o vín ,“ íká Pavlína Megová, 
majitelka MKM jazyková škola a p e-
kladatelská agentura. K atraktivit  kurz  
p ispívá i fakt, že jako hlavní lektor bude 
na škole p sobit zkušený a respektovaný 
Frank Smulders MW.

První skupiny student  do lavice za-
sednou již 10. února. Podrobnosti o ná-
plni jednotlivých kurz , o podmínkách 
jejich absolvování, termínech kurz  pro 
letošní rok i kontakty najdete na strán-
kách www.mkm.cz.  

První La Grapperia v Čechách

Prestižní kurzy WSET lze studovat nově v Brně

z domova

006-15_Aktuality domaci_kor.indd   10 9.2.2017   18:38:22



Únor 2017 |  11

Salon vín eské republiky p ed-
stavuje sto nejlepších morav-
ských a eských vín pro rok 

2017. Tato vína usp la v konkuren-
ci 2 020 moravských a eských vín 
od 157 vina  a vina ských  rem. 
Letošní ro ník se setkal s rekordním 
zájmem vina  o ú ast vín. „Na novou 
kolekci Salon vín se obzvláš  t ším,“ 
komentoval výb r letošního Salonu vín 
ing. Pavel Krška, editel Národního vi-
na ského centra, a dodal: „Vzhledem 
k velkému zastoupení velmi povedené-
ho ro níku vín 2015, rekordnímu po-
tu p ihlášených vzork  i vina ských 
 rem a neustále rostoucí kvalit  vín 

z Moravy i ech bude kolekce Salonu 
vín 2017 možná nejlepší v historii sou-
t že.“ Slavnostní vyhlášení komplet-
ního složení Salonu vín 2017 a vít z  
jednotlivých kategorií prob hlo 3. úno-
ra ve Valticích. Nejvyšší ocen ní mezi 
bílými suchými a polosuchými víny 
získal Ryzlink vlašský 2015, pozdní 
sb r, ady Collection 1508 Reservé ze 
Zámeckého vina ství Bzenec. Víno se 
zárove  stalo absolutním šampionem 
letošního ro níku Salonu vín. V kate-
gorii ervených suchých a polosuchých 
vín usp lo Rulandské modré barrique 
2013, výb r z hrozn  z vina ství Št -
pán Ma ák. V kategorii bílých polo-
sladkých vín porota nejvýše ohodno-
tila Ryzlink vlašský botrytický sb r 
2015, výb r z hrozn  ze spole nosti 
Kamil Prokeš. V kategorii r žových 
vín a klaret  usp l Cabernet Sauvi-

gnon rosé 2015, pozdní sb r z vina ství 
Víno Botur. Jako nejlepší v kategorii 
bílých sladkých vín porota ocenila 
Veltlínské zelené 2013, výb r z ci-
béb ze St ední vina ské školy Valtice. 
V kategorii jakostních šumivých vín 
si nejvyšší ocen ní zasloužilo jakost-
ní šumivé víno Chateau Bzenec brut 
2013. Cenu za nejlepší kolekci vín op t 
získala spole nost Vinselekt Michlov-
ský. Nová kolekce Salonu vín 2017 
bude ve ejnosti zp ístupn na od sobo-
ty 4. února 2017 do poloviny prosince 
2017 ve stejnojmenné degusta ní expo-
zici v historickém sklepení valtického 
zámku. Celoro n , vyjma m síce led-
na, je zde prezentováno 100 nejlepších 

vín s ocen ním „Zlatá medaile Salonu 
vín“. Návšt vníci mohou využít n ko-
lika program  volných degustací nebo 
profesionálním sommelierem ízených 
degustací. Mimo to jsou formou krát-
kodobých prezentací p edstavována 
vína s ocen ním „St íbrná medaile 
Salonu vín“, vína ocen ná na zahra-
ni ních sout žích, mladá r žová vína 
a další. Sou ástí expozice je také Sí  
slávy vina ství R, nau ná expozice 
v novaná vina ství a prodejna dárko-
vých p edm t , vina ské literatury, 
degustátorských skleni ek i somme-
lierských pot eb. Samoz ejmostí je pak 
možnost vybraná vína zakoupit. Více 
na www.salonvin.cz.

Salon vín České republiky 2017
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Rodinné vina ství Cibulkových 
obhospoda uje 12 hektar  
vlastních BIO vinic a navíc 

sdružuje produkci z  p ibližn  80 hek-
tar  vinic od dalších bio vina . Tato 
skute nost p edstavuje dostate nou 
kapacitu pro široký sortiment p í-
vlastkových BIO vín. Toho využil Jan 
Cibulka mladší – syn Petra Cibulky 

a za al se v novat mnohem širšímu 
spektru zákazník . Toto mladé a dy-
namické vina ství  se tak zam uje 
na produkci kvalitních BIO vín, kte-
ré chce konzument m p inášet na trh 
za dostupnou cenu. Snaží se bo it 
mýty o tom, že co je BIO, musí být 
zákonit  i velmi drahé. D kazem toho 
je již druhá série BIO vín uvedených 
na trh v síti prodejen LIDL. Práv  nyní 

si m žete v LIDLU zakoupit n která 
velmi vyda ená vína tohoto mladé-
ho vina ství. A pro ty, kte í se cht jí 
s Cibulkovými a jejich vina stvím 
seznámit osobn , jsou p ipraveny vi-
na ské pobytové balí ky za výhodnou 
cenu v jejich hotelu, který se spole -
n  s vina stvím nachází v Lednici 
na Morav . Více na www.myhotel.cz  
www.vinocibulka.cz

Bio vína z VINO CIBULKA 

Kvalitní víno si zaslouží být 
servírováno s nemén  kva-
litní vodou. Práv  tou je 

unikátní minerální voda AUR´A 
s koloidním zlatem a st íbrem, jež 
nyní vstupuje na eský trh. Jedná 
se o prémiový produkt, který osloví 
i nejnáro n jší klientelu. Její k iš-
álov  istá chu , ocen ná t emi 

hv zdi kami v sout ži Superior 
Taste Award v Bruselu 2016, pod-
poruje innost chu ových pohárk  
a podtrhne všechny odstíny chuti 
vyt íbených vín i pokrm . Obsa-
žené koloidy drahých prvk  mají 
blahodárné ú inky, podporují rege-
neraci, detoxikaci, stimulují obra-
nyschopnost a celkov  energizují 
lidský organizmus. Zásadité pH 
zas pomáhá bojovat s p ekyselením 
organizmu, které je p í inou vzni-

ku mnoha civiliza ních chorob. 
Prémiový obsah si zaslouží také 
odpovídající obal, proto je AUR´A 
stá ena do elegantních sklen ných 
láhví, které zaru ují zachování kva-
lity vody. Originální etiketa s vyt í-
benými detaily byla navržena tak, 
aby se stala ozdobou každého sto-
lu. AUR´A pramení v Banátských 
horách, v rumunském regionu, kde 
se tém  zastavil as. Díky absen-
ci pr myslové innosti je pramen 
vzdálen tisíce hektar  od možných 
zdroj  zne ist ní. Linka na stá ení 
vody zde byla otev ena p ed ne-
celým rokem, a p esto se AUR´A 
již vyváží do 37 zemí sv ta. Pije 
ji nap íklad švédská královská ro-
dina i princ z emirát . Více in-
formací o vod  AUR´A získáte na 
www.zlatavoda.cz.

Na český trh přichází zlatá voda

z domova
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Společnost Premier Wines & Spirits si vás dovoluje pozvat na
NEJVĚTŠÍ DEGUSTACI BURGUNDSKÝCH A ŠAMPAŇSKÝCH VÍN

v České republice.

5. dubna od 14.00 h do 19.00 h
s osobní účastí vinařství Jean Grivot a Champagne Deutz

Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí, Praha 1.

Vstupenky je možno zakoupit na www.1er.cz, kde naleznete i seznam
degustovaných vín a prezentovaných vinařství.

Cena vstupenky: 1 890 Kč

GALADEGUSTACE
BOURGOGNE & CHAMPAGNE
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z  domova

Amond_220x300.indd   1 9.2.2017   16:06:33

asopis WINE & Degustation 
pokra uje i letos v úsp šné 
dlouhodobé spolupráci s Vi-

na ským Institutem. Již v lo ském 
roce byla uzav ena vzájemná dohoda, 
ze které vyplývají výhody jak pro te-
ná e asopisu WINE & Degustation, 
kte í mají zájem o n který z vypsa-
ných kurz  Vina ského Institutu, 
tak pro potenciální ú astníky kurz , 

kte í uvažují o p edplatném maga-
zínu WINE & Degustation. Ti si bu-
dou moci zakoupit kurz v kombinaci 
s p edplatným asopisu v podob   -
nan n  výhodného ak ního balí ku. 
Naopak ke každému ro nímu p ed-
platnému nyní tená  automaticky zís-
ká bonus 300 K  na kurzy Vina ského 
Institutu. Více informací o kurzech 
najdete na www.vinarskyinstitut.cz.

Na pražské Salabce, jen pár 
krok  od Zoologické a Bo-
tanické zahrady, myslí 

i na zamilované. Zdejší šéfkucha  
Petr Kunc se svým týmem p ichys-
tal delikátní menu, které pot ší chu-
ové pohárky dam i pán  a jehož 

úprava zalahodí i o ím. A to po í-
naje p edkrmem v podob  kachní 
šunky a kon e dezertem z jemné 
kokosové panna cotty. Vše vyrobe-
né s ohledem na sezónu, erstvost 
i kvalitu. Samoz ejmostí je mož-
nost p ipít si skv lými víny ze zdej-

ší vinice – nejv tší z t ch, které se 
nachází v hlavním m st . Své nej-
milejší ale pot šíte i doma. Pro  si 
nedop át práv  n které ze zdejších 
vín, která již svými názvy a druhy 
k svátku svatého Valentýna pat í. 
Co t eba Pinot Noir rosé, jenž nese 
n žné jméno Ton Coeur  – tvé srd-
ce? Lehounce nasládlé víno s tóny 
malin a jahod se hodí skv le t eba 
k ovocnému dezertu. A ze stejné od-
r dy, jen s jisk ivými bublinkami, 
sekt vyráb ný šampa skou meto-
dou – La Perle – vynikající jako ape-

ritiv. Vše z hrozn  z vini-
ce, jejíž historie sahá až 
do t ináctého století.

Samoz ejm , zkrát-
ka nep ijdou ani ti, kte í 
plánují návšt vu Salab-
ky v jiné dob . Mohou 
zakoupit a poté darovat 
vouchery v r zných hod-
notách, které lze uplatnit 
ve zdejším restaurantu. 
Dop ejí tak sob  i svým 
blízkým nevšední gast-
ronomický zážitek. Více 
na www.salabka.cz.

Spolupráce s Vinařským 
Institutem pokračuje

Valentýnská atmosféra vinařství 
a restaurantu Salabka

w
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Cava plná emocí. Vyrobena s láskou. 
Mistrovské humanitární dílo věnováno 

otci, jehož sen naplnily jeho děti.

Cava Amor 
Reserva

Brut
flower edition

vítěz grand testu CAVA 
časopisu Wine & Degustation

In
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e
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Spolek Ekovín vás srde n  zve 
na desátý ro ník mezinárodní 
vinohradnicko-vina ské konfe-

rence, která se uskute ní 16. 2. 2017 
od 9.00 hodin v prostorách mikulovského zámku. Druhý den na kon-
ferenci navazuje školení, jež je sou asn  spln ním podmínky povin-
ného školení v rámci podpor integrované produkce révy vinné AEO 
2015–2020. Na konferenci i školení je t eba provést registraci na 
www.skoleniip.cz. Vložné na konferenci je pro leny Ekovínu 300 K , 
pro ostatní pak 600 K . Za školení je cena jednotná, a to 1 000 K . Bližší 
informace najdete na stránkách www.ekovin.cz.

Pokud to s láskou k italským vín m myslíte skute n  
vážn , tak by vašemu zájmu nem ly uniknout zá-
žitkové degustace etablované dovozní spole nosti 

Chovan. Velký milovník italských vín a importér v jedné 
osob , Branislav Chovan, si pro vás totiž op t p ipravil 
nabitý program degustací, které vám p enesou rozmani-
tou italskou vina skou a gastronomickou tradici až dom . 
První i druhé st edy v m síci se ponesou ve znamení 
vertikálních degustací v restauraci Villa Richter na Praž-
ském hrad . Každý m síc se zde  m žete t šit na ochut-
návku jednoho z velkých vín Itálie, a to hned v n kolika 
po sob  jdoucích ro nících. Proniknete tak do taj  vývoje 
vína v ase a vaše chu ové pohárky okusí, jak zásadní je 
vliv po así na výsledný charakter vína. Poslední tvrtky 
v m síci jsou zas v novány populárnímu snoubení vína 
s jídlem. Díky degusta ním ve e ím v podolské restau-
raci Rest ochutnáte tradi ní regionální kombinace sard-
ské, sicilské, tyrolské i benátské kuchyn  ve spole nosti 
lokálních vín. Celou pololetní etapu pak uzavírá svátek 
italských vín Gran Gala del Vino Italiano, kde ochutnáte 
v tšinu vín z portfolia spole nosti, jež vám odprezentují 
sami vina i jednotlivých vina ských  rem.

VINOENVI 2017: 16. 2. 2017

Večery v duchu italské gastronomické kultury

tvrtek 16. 2. 
Ve  e  e se sardský mi ví ny a typický mi jí dly sardské  kuchyn   
     
St eda 8. 3.
Vertiká lní  degustace Torrione, Toscana I.G.T. Petrolo 
     

tvrtek 23. 3.
Ve  e  e s klasický m jí dlem a nejlepš í mi ví ny ze Sicí lie 

St eda 5. 4.
Vertikální degustace Tre  ano Carmignano D.O.C.G. 
Riserva, Tenuta di Capezzana 
     

tvrtek 27. 4.    
Velikono  ní  jihotyrolská  ve  e  e s ví ny Eleny Walch 

St eda 10. 5.
Acerone Sangiovese I.G.T., V. Innocenti 
     

tvrtek 25. 5.
Ve  e  e na té ma: P  iví tejme jaro se skv  lý m Proseccem 
     
Úterý 13. a st eda 14. 6.
Gran Gala del Vino Italiano

016-17_Pozvanky_kor.indd   16 9.2.2017   19:39:14
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ze  zahrani í

Na spole né prezentaci spo-
le ností Vinventions a Cork 
Supply, která se konala v lis-

topadu minulého roku v pa ížském 
hotelu Ritz, byla p edstavena nová ge-
nerace uzáv r  vín vyrobených z p í-
rodního korku, biologicky rozložitel-
ných materiál  a bez použití lepidla. 
Zátka SÜBR, vyrobená patentovanou 
technologií, by m la vylou it p ítom-
nost TCA, nabízí „ ízenou“ mikroo-
xidaci a dlouhov kost v procesu stár-
nutí. Velká pozornost byla v nována 
i p írodnímu vzhledu zátky.

P ipome me, že spole nost Vin-
ventions jako vlastník zna ek NO-
MACORC (od ledna 2015), Wine 

Quality Solutions, Wine Marketing 
Solutions, OHLINGER, VINCAP, 
SYNTEK a VINOLOK spolu se spo-
le ností Cork Supply p edstavují to 
nejlepší ze dvou sv t : v dy, tech-
niky a samotného vynálezu (Vin-
ventions) a bezkonkuren ní znalos-
ti p írodního korku (Cork Supply). 
Na vývoji nové zátky se podílely 
i v decké ústavy takových jmen, 
jako jsou nap íklad Geisenheim Uni-
versity, Istituto Agrario San Miche-
le all’Adige-FEM, AWRI Australia, 
University of Valladolid i Universi-
ty of California (Davis).

Výrobek byl p edstaven i na vele-
trhu Vinitech v Bordeaux, je ov o-
ván na trhu a komer n  bude dodáván 
obchodními kanály obou spole ností 
ve druhém tvrtletí roku 2017. SÜBR 
navazuje na adu výrobk  Green 

Line, která se stala zásadním zlomem 
p i využívání obnovitelných zdroj  
rostlinného p vodu. Již v roce 2013 
byla na trh uvedena zátka Select®Bio, 
první uzáv r s nulovou uhlíkovou sto-
pou (zero-carbon-footprint), vyrobená 
z biopolymer  odvozených z cukrové 
t tiny. Podobn  bychom mohli ohod-
notit další z této ady, jako jsou Select 
Green, Inteligent Green, Premium i 
Nomacorc Reserva.

V sou asné dob  má spole nost 
Vinventions, vytvo ená rodinou 
Marca Noëla (Gert Noël založil 
v roce 1999 NOMACORC), tém  
600 zam stnanc  a provozuje sedm 
výrobních závod  v USA, Belgii, N -
mecku, Francii, Jižní Africe, Argen-
tin  a samoz ejm  již i v ín . Zátka-
mi NOMACORC je každým rokem 
uzav eno na 2,5 miliardy láhví vína. 

Nová generace zátek SÜBR

Inzerce

Ochutnejte 
šampiony

wwwwwwwwwwww.w..ttteeeemmmmppllllaaaarrrrrssskkkkke--sklklleeepppppyyy.y.czczczz

018-23_Aktuality zahranicni_kor.indd   18 10.2.2017   0:49:05



Leden 2013 |  19

CCC je ve sv t  považován 
za nejprestižn jší gastrono-
mickou spole nost, za elit-

ní klub, který tvo í osobní kucha i 
hlav stát  celého sv ta. Pokud n -
který z prezident  i král  nemá 
svého kucha e, m že místo v CCC 
získat šéfkucha , který pravideln  
zajiš uje o  ciální státní recepce. 
Pochopiteln  z každé zem  to m že 
být pouze jeden šéfkucha , z jakého 
d vodu má ína zástupce dva, jsme 
nezjistili. Dnes má CCC 23 len  – 
kucha , prezidentem je Christian 
Garcia, kucha  Jeho Výsosti monac-
kého prince Alberta II., viceprezi-
dentem je Mark Flanagan, kucha  
Jejího Veli enstva královny Spo-
jeného království Velké Británie. 

estnými leny jsou i mnozí z t ch, 
kte í služby len  CCC využíva-
jí: t eba prezident Obama, Angela 
Merkelová, švédský král Carl XVI. 
Gustaf, François Hollande ad.

Když roku 1977 Gilles Bragard 
tuto spole nost v restauraci Paula 
Bocuse, v p ímo legendárním chrá-
mu gastronomie v Collonges-au-
-Mont-d’Or, zakládal, ekl: „Cht l 
jsem vzdát hold velkým osobnos-
tem, které pracují v zákulisí sv to-
vé politiky. Cht l jsem jim nabíd-
nout pravidelná setkávání, kde by 
mohli zažít špi kovou gastronomii 
r zných hostitelských zemí. Ku-
cha  je nejen zodpov dný za zdraví 
a pohodu vládc , ale i za vytvo e-

ní p átelské a vlídné atmosféry p i 
vládních návšt vách. Talleyrand 
kdysi ekl císa i Napoleonovi: ‚Dej-
te mi dobrého kucha e a dám vám 
dobré smlouvy.‘ “

 A historie skute n  mnohokrát 
dokládá, že zatímco politika m že 
lidi rozd lovat, dobré jídlo je p i-
vede zpátky k sob . Možná i pro-
to je v CCC zaveden tzv. modrý 
telefon, který po ádajícím šéfku-
cha m umož uje konzultovat se 
svými kolegy preference hlav jed-
notlivých zemí. 

Poslední hostitelskou zemí byla 
Indie, hostitelem byl prezident v 
osobní kucha , pan Montu Saini. 
Vedle tradi ních pokrm , p ipra-
vených v p tihv zdi kovém hotelu, 
cht li mist i kucha ského um ní 
ochutnat i pouli ní jídlo. Podle po-
adatel  nebylo možné zavést tako-

vou skupinu do úzkých a hlu ných 
uli ek, a tak byla tato pouli ní jídla 
p ipravena a nabídnuta p ímo v ho-
telu. Pikantní na celé ty denní akci 
bylo vedle samotného jídla i to, že 
si indická kuchyn  vybrala mezi 
mistry svoji da : jeden z len  
CCC p ímo onemocn l, další se ne-
cítili dob e. Fabrizio Boca, kucha  
italských prezident , to komento-
val slovy: „Po ty ech dnech tak 
výrazného jídla to musíte cítit. My-
slím si ale, že to bylo jen proto, že 
na taková pikantní jídla nejsme dost 
zvyklí. Jinak to byl velký zážitek.“

The Club des Chefs 
des Chefs (CCC)

In
ze

rc
e
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Je to obdivuhodná ada akcí 
na podporu italských vín, 
která se poprvé konala v roce 

1988 a byla doprovázena vydáním 
prvního pr vodce Gambero Rosso. 
Rok 2016 byl pro Gambero Rosso 
velmi d ležitý, protože mediální 
holding oslavil 30 let svého trvání. 
Tomu byla p izp sobena celá p e-
hlídka pod názvem Tre Bicchieri 
World Tour. Za p ítomnosti mnoha 
osobností ze sv ta vína byl v ím  
nejd íve p edstaven pr vodce Vini 
d’Italia 2017, a to v p ti jazycích: 
mimo italštinu i ve verzi anglické, 
n mecké, ínské a japonské. Nový 
pr vodce p edstavuje úctyhodných 
2 400 vina ství a jejich 22 000 vín. 
První zastavení na této „cest “ se 
konalo v korejském Soulu, kde jen 
v hlavním m st  se 23 miliony 
obyvatel vzrostly tržby z prodeje 
italských vín o plných 50 %, pak se 
nejlepší italská vína postupn  p ed-
stavila v ínském Pekingu a Hong-
kongu, japonském Tokiu a naposle-
dy v roce 2016 v Moskv . Pro rok 
2017 byla vybrána další, nejd íve 
evropská m sta Mnichov a Stock-
holm, v únoru se Tre Bicchieri 
World Tour p esune na americký 
kontinent do Chicaga, New Yorku, 
Los Angeles a San Franciska, aby 
se v b eznu op t vrátila do Evropy, 
do n meckého Düsseldorfu, kde 
to nejlepší z Itálie bude nabídnuto 

návšt vník m mezinárodního ve-
letrhu ProWein. Za átkem kv tna 
to bude ješt  Londýn a celé „ital-
ské tažení“ bude zakon eno 8. er-
vence v Torontu, a to za podpory 
velmi zajímavé korporace LCBE 
(Liquor Control Board of Ontario), 
ízené vládou kanadské provincie 

Ontario. 
Jako každý rok jsou vyhlášena 

i nejlepší vína „dell’Anno“: v pr -
vodci Vini d’Italia 2017 to jsou 
v kategorii ervených vín Gioia del 
Colle Primitivo Muro Sant’Angelo 
Contrada Barbatto ’13 Chiaromon-
te (malá vinice z velmi starých ke  
o hustot  9 000 ke /ha), v katego-
rii bílých vín bylo vybráno p ímo 
„šlechtické“ víno z Marche: Ver-
dicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. 
Misco 2015 Tenuta di Tavignano, 
dále Valdobbiadene Extra Dry Gi-
ustino B. 2015 Ruggeri & C (šu-
mivá vína) a mezi sladkými víny 
bylo nejvýše ohodnoceno passito 
z Friuli: Tal Lùc Cuvée Specia-
le Lis Neris z odr dy Verduzo 
(95 %). V každém m st  budou od-
povídajícím zp sobem vyzdviženi 
i vít zové n kolika dalších katego-
rií, jako nap íklad vina ství roku 
(Bellavista), vina  roku (Aimone 
Vio, Bio Vio) i Premio per la Vi-
ticoltura Sostenibile (Rocca  ore 
za trvale udržitelné postupy ve vi-
nici i ve sklep ). 

Tre Bicchieri World Tour 
2016/2017

In
ze
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e
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Slavný sommelier ješt  slav-
n jšího p tihv zdi kového 
hotelu Ritz v londýn  Gio-

vanni Ferlito nedávno velmi od-
vážn  doplnil jinak velmi tradi n  
vedený hotelový sklep víny „hips-
ter“. P ipomn l tak skupinu mla-
dých lidí, kte í cht jí být cokoliv, 
jen ne pr m rní. Musel zárove  
objasnit, kdo to jsou „hipste i“ 
a jaká vína preferují. Pojem hips-
ter se objevil již ve 40. letech mi-
nulého století, kdy zazn la jazzo-
vá skladba stejného názvu: ko eny 
tohoto hnutí však lze hledat u tzv. 
Beat generation a ve spojení s bo-
hémským životem té doby. Svoji 
úlohu hrály i takové osobnosti, 
jako byli spisovatel Jack Kerou-
ac, Ginsberg, Ferlinghetti ad. Ti 
všichni neuznávali formy civilizo-
vané spole nosti a otev en  vyja-
d ovali svoji nespokojenost. Novo-
dobé hnutí hipster je známo od 90. 
let 20. století a op t vzniklo jako 
reakce na komer ní život st ední 
t ídy, který vyznava i tohoto hnutí 
odmítají respektovat. Lidé ve v -
kovém rozmezí od 20 do 30 let 
to dávají z eteln  najevo: unifor-
mou jsou upnuté kalhoty, otrha-
né oble ení, saka, kostkované 
košile, výrazné brýle s ernými 
obrou kami. Hlavním dopravním 
prost edkem je kolo, samoz ejm  
letité a bez p ehazova ky, m že 

být i vlak, a když auto, tak notn  staré. 
Když fotit, tak na kino  lm, zkrátka co-
koliv po d dovi a babi ce. 

Hipste i, p estože jedním ze znak  
hnutí je i abstinence, pijí jen vína „hips-

ter“, tedy stejn  odlišná, jako jsou oni 
sami. Vína musejí být zvláštní svojí 
barvou, charakterem, zp sobem výro-
by a p vodem. Pokud je ve vinici místo 
techniky jen k , ke e mají p es 100 let, 
ve sklep  kvevri p ipomínající nejstar-
ší tradi ní zp soby výroby vína – pak 
je vše v nejlepším po ádku. Pro minu-
lý rok byla dokonce vytvo ena tabulka 
vín, která tento životní postoj nejlépe 
vyjad ují. Mezi nejvýše hodnocenými 
to byla vína: Benanti Etna Di Verzella 
Rosso 2013 z odr dy Nerello Mascale-
se, Dagueneau et Pautrat Les Jardins du 
Babylone Jurancon Sec 2011, Domaine 
Comte Abbatucci Barbarossa (tam hrají 
ve vinicích korsické písn , aby byly ke e 
„š astné“). Podobn  výjime ná jsou 
vína Domaine de l’Ecu „ruly“ Musca-
det 2014 i Pietracupa Greco di Tufo 
2013, p ipomínající kult staro ímských 
Falernských vín.

P estože jsou pro tyto mladé lidi 
tabu pravicové názory, fotbal, televize, 
hypotéky a jakákoliv zodpov dnost, 
zdá se, že se s touto kulturou musí po-
ítat i ve sv t  vína. 

Inzerce
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Podle informací britské UKVA 
(The United Kingdom Viney-
ards Association) byly na brit-

ských ostrovech v roce 2011 vyrobe-
ny t i miliony láhví vína, v roce 2015 
to bylo již 5 milion  láhví, v roce 
2020 se o ekává 10 milion  láhví 
vína. Mezi nimi by m la být již vína, 
která ponesou chrán ná ozna ení p -
vodu PDO (Protected Designation of 
Origin). Britský státní ú ad DEFRA 
(Department for Environment, Food 

& Rural Affairs) nyní potvrdil, že 
p ihláška k ozna ení Sussexu jako 
prvního anglického „vina ského“ 
chrán ného ozna ení p vodu byla 
o  ciáln  p edložena do Bruselu 
s tím, že odchod VB z Evropské unie 
na vy ízení nebude mít žádný vliv. 
Aby se o tento status mohli britští 
vina i ucházet, byly první kroky u i-
n ny již v roce 2015 a v té dob  zís-
kali i do asnou vnitrostátní ochranu 
(DEFRA 2015). 

Samostatnou žádost o vlastní chrá-
n né ozna ení p vodu podalo vina ství 
Camel Valley (Cornwall) pro své Dar-
nibole Bacchus Wine. Odr da Bacchus 
– po Chardonnay je nejvíce vysazova-
nou odr dou ve Velké Británii – byla 
vyšlecht na ve 30. letech minulého sto-
letí v n mecké oblasti Pfalz jako k íže-
nec odr d Silvaner, Riesling a Müller 
Thurgau. Odr da se v n meckých vi-
na ských oblastech vysazuje stále mén  
(vína v t chto klimatických podmín-
kách jsou pom rn  fádní, bez p itažli-
v jší struktury), ale „našla“ se díky niž-
ším výnos m a pot ebnému vyššímu 
podílu kyselin práv  v jižních oblastech 
britských ostrov . Víno se m že po-
chlubit již adou prestižních ocen ní, je 
nabízeno i ve vyhlášené „michelinské“ 
restauraci Nathan Outlaw.

Podobné snahy lze sledovat u další 
„apelace“ Sussex Sparkling, kde t i 
šampa ské odr dy t ží ze stejného 
k ídového podloží jako ve francouz-
ské Champagni. Prvním krokem 
k uznání této apelace je ochranná 
známka, kterou má od roku 2012 re-
gistrovanou Rath  nny Wine Estate.

Prestižní destilerie Jacopo Poli se 
proslavila p edevším produkcí 
grappy. Zatím posledním p ír st-

kem do rodinného portfolia je destilát 
Marconi 46. Jedná se o prémiový gin, 

jehož základním kamenem je vinná pá-
lenka infuzovaná jalovcovými bobule-
mi, hrozny odr dy Moscato, borovicí, 
mátou, kardamomem a koriandrem. 
Složení a chu  ginu jsou inspirovány 
d tskými procházkami Jacopa Poliho 
po plošin  Asiago v severním Benát-
sku. Také název Marconi 46 je úzce 
spjatý z dlouhou rodinnou tradicí, jejíž 
palírenská historie sahá až k roku 1898. 
P edstavuje totiž jméno ulice a íslo 

popisné destilerie Poli v obci Schiavon 
nedaleko m sta Bassano del Grappa. 

íslo 46 zárove  znázor uje i obsah 
alkoholu v destilátu. Uznání se mu do-
stalo od prestižního italského pr vod-
ce vínem Gambero Rosso, asopis Il 
Giornale del Cibo jej za adil mezi p t 
nejlepších italských gin  a na akci Gin 
Day v Milánu získal dokonce ocen ní 
nejvyšší. Gin Marconi 46 je k dostání 
na e-shopu www.global-wines.cz.

První britské apelace

Nový gin od Jacopo Poli

22 |  WINE & Degustat ion
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Poslední, 39. mezinárodní kon-
gres pro révu a víno (OIV), 
který se konal v brazilském 

Bento Gonçalves, p inesl vedle 
16 nových rezolucí (t i z oblasti vi-
nohradnictví a životního prost edí, 
dalších šest se týkalo povolených 
enologických postup , jiné byly 
zam eny na analytické metody, 
ekonomii a právo atd.) rovn ž za-
jímavou zkušenost brazilského 
vina ství. Centro Nacional de Pe-
squisa de Uva e Vinho (Embrapa) 
je obdivuhodná v decká instituce, 
která sdružuje 37 výzkumných 
st edisek, kde pracuje více než 
8 000 v deckých pracovník . To 
také nazna uje potenciál zem , 
která je dvakrát v tší než celá Evro-
pa. Nap íklad p i šlecht ní nových 
odr d, které v našich podmínkách 
trvá desítky let, mohou v Brazílii 
tento as zkrátit tém  o polovinu. 

ást šlechtitelského programu lze 
totiž bez výrazného zkreslení vý-
sledku provést v oblasti Vale do Rio 
Sao Francisco, ležící na 9. rovno-
b žce. Podle evropských m ítek je 
asi 700 ha vinic v oblasti Bahia ko-

lem m sta Casa Nova vina sky ne-
využitelná, ale v t chto tropických 
podmínkách se réva skute n  p s-
tuje. Prší pouze t i m síce (v ostat-
ních je naprosté sucho) a vinohrady 
jsou zavlažovány 24 hodin denn  
z blízké eky. V takových podmín-
kách réva obvykle rodí 120 dní 
po prvním zast ižení a vinobraní 
je dvakrát do roka: vina ský rok je 
rozd len do dvou období (od ledna 
do ervna a od ervence do pro-
since). Podle odborník  Embrapa 
m že réva v takových podmínkách 
a vybraných vinicích zarodit i t i-
krát do roka, pak se ale dožívá jen 
okolo 20 let. Práv  tento dvojitý cy-
klus dovoluje zkrátit i dobu šlecht -
ní. O vínu, které se vyrábí z hrozn  
z „mokrého období“, tvrdí místní 
vina i, že je lepší než ze suchého, 
ale p i degustaci jsme výrazn jší 
rozdíly nenašli. 

Pokud do Brazílie zavítáte 
v tomto únorovém m síci, budete 
moci ochutnat nejen „druhé víno 
ze suchého období“, ale již i první 
bur ák – vždy  jsme na „obráce-
né“, jižní polokouli.

V Brazílii dvakrát ročně
 V  tomto inzer á tu

cel é  na š e portfolio nenajdete, 
  

NA KOZ Í M PL Á CKU 
V PRAZE ANO!

Kozí 9, 100 00 Praha 1
Tel.: 731 626 227, Obchod: 224 815 848

www.vinovinovino.cz

GEORG BREUER
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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. 

BODEGAS BORSAO, CRIANZA SELECCIÓN 
2013, CAMPO DE BORJA DO

VILLA CANESTRARI, TERRE DI LANÒLI 
2015, VALPOLICELLA DOC 

CHAMPAGNE LEBEAU-BATISTE, 
CUVÉE ROSÉ, BRUT

CASA VINICOLA BOTTER, TORRE RRACINA 
NERO D’AVOLA 2015, TERRE SICILIANE IGT

SASA ANTONIO, VALPOLICELLA RIPASSO 
DOC, CLASSICO SUPERIORE 2013

BRATANOV, YOUNG MERLOT 2016, 
SOUTH SAKAR HILLS

www.vino-laska.cz

www.foodparadise.cz

www.grappe.cz

www.adveal.cz

www.vpv-praha.cz

www.vinabg.cz

Tmavá rubínová barva se sv tlým okrajem a st ed-
n  vyšší viskozita. St edn  intenzivní ovocná v n  
erveného lesního ovoce, jako jsou bor vky nebo 

ostružiny. St ed  plná zemitá chu  s vyšší kyselinou, 
tóny jahodové marmelády a jemným dotekem kou e. 
St edn  dlouhý záv r.

Sv tlá rubínová barva a nižší viskozita, intenzivn jší 
v n  ervených t ešní, d eva a ko ení s lehce animál-
ním výrazem. Ovocná chu  se st edn  plným t lem 
a kratším záv rem. 

St edn  intenzivní lososová barva, jemné perlení 
a st ední viskozita. Ovocná v n  se stopami erve-
ných plod , ale i kou e a lehce oxidativní stopou 
jahodového kompotu. Sv ží, st edn  intenzivní chu  
s erstvými tóny ervených bobulí, živou kyselinou 
a delším, ovocným záv rem.

Výrazn jší rubínová barva s tmavými odlesky a st ed-
ní viskozita. P íjemná ovocná v n  s tóny t ešní 
a švestek a harmonická sv ží ovocná chu , kde domi-
nuje ervené ovoce, zralé švestky, sko ice a vanilka. 
Delší, sv ží záv r.

Tmavá, erno ervená barva a vysoká viskozita. 
Výrazné aroma tmavých plod  s podtónem sko ice 
a ušlechtilého d eva. Výrazn jší chu  s vysokým 
ovocným extraktem, pevným t íslem a delší, h ejivou 
dochutí.

Hluboká erveno  alová barva a výrazná viskozita. 
Intenzivní v n  erných t ešní, ostružin a bor vek 
s lehkou stopou vanilky. St edn  intenzivní chu  
t ešní, ostružin a kakaa. Kratší záv r.

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

349 Kč 

245 Kč 

765 Kč 

199 Kč 

325 Kč 

179 Kč 

CAVE DE LUGNY, 
VIRÉ CLESSÉ AOC 2015

www.pro-vino.cz

Jiskrná barva bílého zlata se zelenkavými odlesky 
a vyšší viskozita. Typická sv ží aromatika citru-
s  a erstvého tropického ovoce s jemnou stopou 
vanilky. Chu  je p íjemná, osv žující, leh í, jemn  
minerální a vyvážená, se stopou tropických plod , 
jemnou kyselinou a delším, sv žím záv rem.

★ ★ ★ ★ ★390 Kč 

VITIS STRÁŽNICE, RYZLINK RÝNSKÝ 
2015, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, STRÁŽNICE, 
PODKOVNÉ 

www.vino-vitis.cz

Jiskrná zlatá barva se zelenkavými odlesky, st ední 
viskozita. St edn  intenzivní aromatika se stopou 
meru ky a lipového kv tu. Chu  je st edn  intenzivní, 
s vyšší kyselinou, jemnou mineralitou a náznakem 
merun k. Kratší záv r.

★ ★ ★ ★210 Kč 
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Doporu ení 
pro konzumaci

víno k okamžité 
konzumaci

víno s potenciálem 
2 až 5 let

víno ur ené 
k uložení

vívvv
2

vvvv
kkkk

BODEGAS LA ROSA, FINCA LA ESCONDIDA, 
RESERVE CABERNET SAUVIGNON 2014 

www.adveal.cz

Sametová tmav  ervená barva a st ední viskozita. Intenzivní 
odr dov  typická v n  erveného rybízu a ostružin se stopou 
sko ice a vanilky. Chu  je vyvážená, s dobrou ovocnou 
kyselinou, lehce tvrdším t íslem, dominantními tóny erných 
t ešní a rybízu a delším, lehce svíravým záv rem s h ejivým 
alkoholem.

★ ★ ★239 Kč 

TRADIČNÍ RODINNÉ VINAŘSTVÍ NOVÁK, 
ANDRÉ 2015, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, 
BOŘETICE, KRAVÍ HORA 

VÍNO BLATEL, RULANDSKÉ BÍLÉ 2015, 
VOC BLATNICE, SUCHÉ, BLATNICE 
POD SVATÝM ANTONÍNKEM, FLORIÁNKY

CHAMPAGNE LEBEAU-BATISTE, 
CUVÉE GRANDE RÉSERVE, 
BLANC DE BLANCS, BRUT

SKALÁK, TRAMÍN ČERVENÝ EXCLUSIVE 
2015, VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSUCHÉ, 
NECHVALÍN, BOROVÝ ČTVRTĚ 

SALIZZONI, SAN BIAGIO 
GEWÜRZTRAMINER 2014, TRENTINO DOP

www.sklepunovaku.cz

www.vinoblatel.cz

www.grappe.cz

www.sklepskalak.cz

www.vinoliva.cz

Sytá erveno  alová barva a výrazná viskozita. Vý-
razn jší ovocná v n  s tóny zralých ervených t ešní 
a nakládané ervené epy. St edn  intenzivní chu  
s ovocnými tóny ervených plod , svíravým t íslem 
a kratším, lehce vysušujícím záv rem.

Zelenkavá barva s platinovým okrajem a nižší visko-
zita. Sv ží aromatika erstvých citrus , p edevším 
limetek a citron , s lehkým náznakem grepu. V chuti 
leh í víno s jemnou grepovou ho inou v záv ru.

Jiskrná zlatozelená barva a st ední viskozita, jemné 
st ední intenzivní perlení. V n  je st edn  intenzivní, 
s typickými tóny erstvých citrus , zelených jablek 
a erstvého sladkého pe iva. V chuti sv ží víno 
s pon kud vyšší ovocnou kyselinou, tóny limetek 
a st edn  dlouhým záv rem.

St edn  intenzivní zlatozelená barva a st ední viskozi-
ta. Výrazn jší aromatika zralých banán , li i a ajové 
r že. Chu  je atraktivní, s tóny pomeran  a lu ního 
medu, se st edn  dlouhým, sv žím záv rem.

Intenzivní zlatá barva se zelenkavými odlesky. 
Výrazn jší aromatika li i, sušené pomeran ové k ry 
a sušených r žových lístk  s intenzivní minerální 
stopou. Intenzivní a atraktivní suchá chu  s výraznou 
ovocností a dlouhým, sv žím záv rem.

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

180 Kč 

185 Kč 

785 Kč 

200 Kč 

445 Kč 

PAOLAZZI VAL DI CEMBRA, 
LIQUORE MIRTILLO 

www.bevande.cz

Sytá rubínová barva a vysoká viskozita. Podmanivá 
v n  bor vek a erného rybízu se stopou sko i-
ce a kvalitní vinné pálenky. Chu  zcela odpovídá 
v ni, je sladká, harmonická, op t dominují bor vky 
a erný rybíz. Delší záv r s dob e zakomponovaným 
alkoholem.

★ ★ ★ ★420 Kč 

nnnnnnivivivivivivivviivá ááá á á áááá

ZA
JÍMAVOSTZA
JÍMAVOST

M
Ě S Í C EM
Ě S Í C E

VITIS STRÁŽNICE, RULANDSKÉ ŠEDÉ 
2015, VÝBĚR Z CIBÉB, BOTRYTICKÝ SBĚR, 
SLADKÉ, STRÁŽNICE, HORNÍ HORY

www.vino-vitis.cz

Zlatožlutá barva se zlatými odlesky a vyšší viskozita. 
Intenzivní sladká v n  hrozinek, lu ního medu a pod-
houbí. Chu  je sladká, s tóny lu ního medu, pomeran-
ové š ávy a manga. Delší, ale sladký záv r.

★ ★ ★ ★490 Kč 
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V polovině prosince proběhly v Galerii vín Passage a večer pak v Salonu Bellevue 
v Praze zcela unikátní degustace vín skutečné vinařské legendy z oblasti 

Pomerol v Bordeaux, Jean-Pierra Moueixe. Celé odpoledne a večer zorganizovala 
společnost Merlot d’Or, která vína od společnosti Jean-Pierre Moueix dováží. 

Ikonická vína, mezi kterými nechybělo Château Trotanoy, La Fleur Petrus a Belair 
Monange, představil exportní ředitel Stephane Laborie. 

Legenda Pomerolu v Praze

Spole nost Jean-Pierre Moueix již 
dlouhá léta pat í mezi legendární 
vlastníky vinic, vina e a obchodníky 

v Bordeaux. Do jejich portfolia dlouho pa-
t ilo i v hlasné Château Petrus. Soust edí se 
p edevším na vína z „pravého b ehu“ z ape-
lací Pomerol a Saint-Émilion. Jejich stylem 
a cílem je opravdovost a elegance ve všech 
vínech, která vyrábí, nebo jejichž výrobu 
konzultují a s nimiž následn  exkluzivn  ob-
chodují. Sám Stephane Laborie, exportní e-
ditel spole nosti Jean-Pierre Moueix, b hem 
své prezentace zd raznil, že spole nost od-
mítá opulentní americký styl vín a nepodleh-
la ani velkému tlaku významných ruských 
zákazník , kte í preferují nasládle chutnající 
vína. Naopak, ze všech p edstavených vín 
jsou jasn  patrné styl, jemnost a elegance.

Ve er za al degustací portfolia levn jších 
vín v Galerii Passage. Svou stálou kva-
litu potvrdilo Château Barrail Du Blanc, 
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Saint-Émilion Grand Cru z ro níku 2012. 
Klasické jemné a velmi elegantní víno 
s nádherným ovocným charakterem se 
skv lým pom rem kvality a ceny, které 
p ed asem zvít zilo i v našem Grand testu 
vín ze Saint-Émilionu. Degustace pokra o-
vala víny Château Chantalouette, Pomerol 
2012 a Château La Grave à Pomerol 2006. 
Noblesním záv rem odpolední ásti pak 
byla skv lá vína Château Latour à Pomerol 
2006, a hlavn  Château Certan De May, 
Pomerol 2006.

Vrcholem ve era byla degusta ní ve e-
e s velkými víny z portfolia Jean-Pierre 

Moueix, které doprovodilo šestichodové 
menu šéfkucha  Zde ka Mareše a Ja-
roslava Finkouse. Ve er odstartovalo 
Champagne Louis Roederer Vintage 2008 
v kombinaci s lososem z udírny, kaviá-
rem Sturia a crème fraîche. Pak již byla 
ve h e vína z Bordeaux.  Château Belair 
2000, St.-Émilion 1er Grand Cru Classé 
doprovodilo jehn í carpaccio s domá-
cím chlebovým toastem. Château Belair 
bylo vždy považováno za jedno z nejlep-
ších vín z pravého b ehu.  P i klasi  kaci 
v roce 1855 bylo dokonce kandidátem pro 
za azení do nejvyšší kategorie 1er GCC, 
k emuž nakonec nedošlo, nebo  bylo toto 
panství od Bordeaux dva dny cesty da-
leko, a do špi ky se tak dostalo Château 
Haut-Brion. Jméno tohoto Château bylo 
po roce 2000 dopln no jménem matky 
pana Mouiexe a dnes nese název Château 
Belair Monange. Práv  Château Belair 
Monange 2009 se podávalo ke druhému 
chodu, kterým byl humr na erveném 
vín  s celerovými kuli kami. Poté již ná-

sledovaly dv  dlouho o ekávané legendy. 
Château La Fleur Pétrus z ro ník  2005 
a 2008 skv le podpo ilo srn í Wellington 
s lanýži, gratinované brambory a cherry 
omá ku. Nádherný velký a typický Po-
merol s podmanivou ovocností, hloubkou 
a sametovým t íslem. Pevn jší, maskulin-
ní a s velkým potenciálem z ro níku 2005, 
o n co jemn jší, m k í s jasným projevem 
zralých erných t ešní z ro níku 2008. 
Nezapomenutelným zážitkem ve era pak 
bylo Château Trotanoy 1999 v kombinaci 
s francouzskými sýry.  

Vína spole nosti Jean-Pierre Moueix pat-
í právem k legendám pravého b ehu v Bor-

deaux. Kterékoli z nich ur it  stojí za ochut-
nání, ta základní jsou pak velmi elegantní 
a cenov  p ijatelnou pozvánkou do klubu 
ikonických velkých vín.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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Unie enologů České republiky byla založena v roce 2014 pěticí členů – 
doc. ing. Milošem Michlovským, DrSc., ing. Františkem Mádlem, ing. Petrem 

Ptáčkem, mgr. Markem Petrjánošem a doc. ing. Mojmírem Baroněm, Ph.D. Je členem 
Mezinárodní unie enologů a sdružuje kvalifi kované odborníky aktivně působící 

ve vinařství či vinohradnictví nebo podílející se na jejich výzkumu. 

Enogastronomický večer 
Unie enologů České republiky 

v hotelu Miura

Hlavní náplní unie je organizování 
odborných seminá , zajiš ování 
podpory a osv ty široké vina ské 

ve ejnosti a dále prohlubování spoluprá-
ce s ostatními vina skými organizacemi. 
Jedním ze základních poslání je pracovat 
na vytvá ení názorové jednotnosti p i po-
suzování a hodnocení vín. Konkrétním 
cílem je tak obsazení národních a meziná-
rodních sout ží vín enology z R, a tím 
i zajišt ní maximální korektnosti a kvalit-
ního hodnocení na národních sout žích. 
S tím úzce souvisí i snaha o p erozd lení 
kategorií vín t chto sout ží ve smyslu 

podpory suchých vín do 4 g/l zbytkového 
cukru v etn  podmín né volby šampiona 
z této kategorie. 

Unie enolog  je po adatelem vlast-
ní sout že vín Suchá vína online, jejíž 
hlavní myšlenkou je práv  návrat tuzem-
ského vina ství ke komplexním suchým 
bílým a erveným vín m s plánovaným 
vytvo ením systému pohyblivého výb ru 
100 nejlepších tuzemských suchých vín. 
Nejde tedy o jednorázovou sout ž, kde se 
vína hodnotí jednou za rok, ale pr b žné 
hodnocení aktuálních vín v pravidelných 
intervalech. Také samotné hodnocení je 

odlišné od standardních sout ží se za-
m ením na menší po et hodnocených 
vzork  v rámci jednoho  ightu a zúže-
ním možností bodové škály, eliminujícím 
možná alibistická hodnocení. Krom  jiné-
ho má tato sout ž i ambici stát se kalibra -
ním prvkem tuzemských sout ží a pomoci 
sjednocení mnohdy velmi odlišného a roz-
polceného pohledu výrobc  a sommelier  
na tuzemská vína.

Krom  akcí ur ených primárn  pro od-
bornou ve ejnost chce Unie enolog  cílit 
n které své aktivity i na širokou ve ejnost, 
a podílet se tak na marketingu a propagaci 
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kultury vína u nás. Osobn  jsem m l mož-
nost se zú astnit pilotní akce Unie enolog  
zam ené na milovníky vína, která pro-
b hla pod názvem Enogastronomický ve-
er ve dnech 2. a 3. prosince 2016 v restau-

raci hotelu Miura na eladné. Pro  práv  
na Miu e je nasnad . Tento inovativní 
a výrazný hotelový projekt v sob  spojuje 
jedine né prost edí, architekturu, um ní 
a skv lou gastronomii a víno. Místní šéf-
kucha  Michal Göth dokáže nenapodobi-
teln  vyzdvihnout dominantnost hlavní su-
roviny v pokrmu nejen správnou úpravou, 
ale p edevším vhodností výb ru dalších 
chutí, které pak celkový dojem výte n  
podtrhují. V rámci ve era Unie enolog  
nás ekalo sedmichodové menu dopln né 
vždy o dvojici nasnoubených vín, vybra-
ných z úsp šných vzork  v rámci výše 
zmi ované sout že suchých vín online.

Na za átku nás gastronomicky výborn  
naladila k epelka, dopln ná o kv ták s bí-
lým mákem a kv tákové pyré du Barry 
s pimentem. Po vinné stránce jsme moh-
li porovnat hned u prvního chodu práci 
a symbiózu bílého i erveného vína, kon-
krétn  Pálavy VOC 2013 a Pinot Noiru, 
2011, obou z dílny Miloše Michlovského. 
Ob  vína byla výborná, v rámci snoubení 
mne ur it  více oslovil Pinot Noir. Druhý 
chod byl výborný sumec dopln ný o je-
lítko s pohankovým risottem s ervenou 
epou. Chod doprovázela op t dv  vína – 

Chardonnay, ro ník 2013 ze Zámecké-
ho vina ství Bzenec a cuvée Chardonnay 
a Pinot Gris ro níku 2013 ze Sonberku. 
V ohledu snoubení tak ka vyrovnaný 
 ight. Následující chod bylo foie gras 

s hruškovým kompotem s kardamomem 
a štramberské ucho. Velmi zajímavá chu-
ová kombinace, doprovázená víny Grand 

Tramin ro níku 2012 od Petra Bízy a Ali-
bernet z ro níku 2010 z vina ství Hany 

Mádlové. Op t p kná ukázka dvou mož-
ností, jak ke speci  ckému chodu p istu-
povat a nakolik hledat shodu i kontrast. 
Za mne tentokrát vít zila shoda. 

Vína Maharal ro níku 2011 z vina ství 
Tanzberg a André 2013 ze Šlechtitelské 
stanice Velké Pavlovice doprovázela ko-
en ný tajine z ku ecích srdí ek, podáva-

ný s jemným kuskusem. Velmi zajímavý 
chod, zde mi pouze úpln  perfektn  nese-
d lo žádné ze zvolených vín. Chu ov  ne-
byl problém, ob  vína ale stála jakoby nad 
samotným pokrmem. Za sebe bych zvolil 
n co trochu jemn jšího. To 48 hodin ta-
žený hov zí karabá ek s gratinovaným 
morkem a bruselskou kapustou dopln ný 
Merlotem 2012 ze Sonberku a Merlotem 
2011 od Miloše Michlovského bych si 
klidn  zopakoval každý den v etn  na-
kombinovaných vín. Poslední z maso-

vých chod  pat il samoz ejm  zv in , 
tentokrát do r žova pe enému srn ímu 
h betu podávanému na okolád , nakláda-
ných o eších se š ouchanými brambory. 
O p íze  po vinné stránce tentokrát sou-
pe ila dv  cuvée ro níku 2009. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o vína spole ného pro-
jektu Františka Mádla a Miloše Michlov-
ského, byla tak rozdílná asi jako nevlastní 
brat i. Cuvée 1+1 v prvním p ípad  Pinot 
Noir a Zweigetrebe, v druhém Alibernet, 
Cabernet Sauvignon, Merlot. Ob  vína 
byla perfektní, kombinaci s jídlem u mne 
tentokrát vyhrálo druhé, výrazn jší cuvée. 
Záv re nou te ku degusta ního menu 
vytvo il dezert v podob  okoládového 
fondantu s višn mi amarena, p ipravený 
v netradi ní, ale o to zajímav jší „stude-
né“ podob . Vína k chodu byla Cuvée 
Horák 2012, Cabernet Sauvignon a Dorn-
felder a Grand Cuvée 2011 od Petra Bízy, 
Cabernet Sauvignon a Neronet. 

Hlavní myšlenkou t chto enogastrono-
mických ve er  je dle Unie enolog  pre-
zentace vín vybraných v unikátní sout ži 
Suchá vína online a doložení vhodnosti 
jejich užití v gastronomii. Každé snou-
bení je vždy pe liv  p ipraveno, d raz je 
kladen p edevším na vytvo ení nového 
rozm ru vzniklého ze spojení vína a jídla. 
Což se myslím v tomto p ípad  výborn  
poda ilo a už te  se m žeme t šit na dal-
ší podobné setkání, plánované tentokrát 
ve spolupráci s hotelem Mandarin Orien-
tal a jeho restaurací Spices.

Text :  Mart in  Procházka
Foto:  Luba Mrkvica
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Historie Lanzarote je zahalena dnes 
t žko proniknutelným závojem 
mýt  a mnohých tajemství, ale lze 

p edpokládat, že ostrovy znali již sta í e tí 
a ímští mo eplavci. Vždy  e tí spisovate-
lé, jako Hérodotos z Halikarnássu, zvaný 
„otec d jepisu“,  losof Platón (ten ostrovy 
ozna uje za poz statek bájné Atlantidy) i 
Plútarchos popisovali mytický kraj dale-
ko na západ  jako „zahradu Hesperidek“. 
Podle ecké mytologie v ní Hesperidky, t i 
dcery titána Atlanta a bohyn  noci Nyk-
ty, hlídaly s drakem Ládónem v zahrad  
boh  strom, který plodil zlatá jablka. Jiný 
zápis pochází z pera Plinia Staršího v jeho 
slavné „Naturalis historia“, kde ostrovy 
popisuje jako Insulae Fortunatae (Š astné 
ostrovy). Z každého z historických zápis  
je z ejmé, že se jedná o ostrovy výjime né 
a hodné boh . 

P esto však po pádu ímské íše os-
trovy na staletí upadly v zapomn ní. Až 
roku 1312 zanesly silné v try ke b eh m 
ostrova janovského kupce Lancelotta Ma-
locella (jedna z verzí o p vodu jména os-
trova vychází ze jména tohoto Janovana) 
a asem byly ostrovy zakresleny i do ná-
mo ních map. Výrazná kapitola st edov -
ké historie je však napsána až ve spojení 
se jménem normandského rytí e ve služ-
bách špan lské koruny Jeana de Béthen-
courta. Ten v roce 1402 vyplul s osmde-
sáti muži z francouzského p ístavu La 
Rochelle a krátce na to dobyl Lanzarote 
jako první z Kanárských ostrov . Našel 
tu nádhernou kvetoucí zemi, ve které žili 
tzv. Guanches, kte í podle historik  osíd-
lili ostrovy n kdy v 1. století p ed naším 
letopo tem z Afriky. O jejich záhadném 

p vodu – podle archeolog  m li sv tlé 
o i a vlasy – se mnohé m žeme dozv d t 
v archeologickém muzeu v Santa Cruz 
na ostrov  Tenerife. 

Pod nadvládou špan lské koruny z stal 
ostrov v ur itém klidu až do roku 1730. 
Tehdy se, jak ve své výpov di z 1. zá í 
1730 zaznamenal Andrés Lorenzo Cu-
rbelo, fará  z obce Yaiza, otev elo pek-
lo. Sope né výbuchy a mraky zastínily 
na celých šest let slunce nad Lanzarote, 
bylo zni eno mnoho vesnic a velkou ást 
ostrova pokryly výlevy z desítek sope -
ných kráter . K dalším erupcím došlo 
o tém  sto let pozd ji. Od roku 1824, kdy 
se zklidnil i vulkán Nuevo del Fuego, jsou 
považovány Montañas del Fuego (Oh o-
vé hory) za vyhaslé. To vše se z geolo-
gického hlediska stalo „nedávno“, a tak 

si dnes prohlížíme krajinu, kterou lze 
slovy jen t žko popsat. V blízkosti Oh o-
vých hor, obklopených lávovým mo em, 
je blízkost nep edstavitelné p írodní síly 
tak ohromující, že žádné lidské m ítko 
tu prost  nesta í. P esto se o to mnozí 
pokoušeli, a my tak máme možnost na-
hlédnout t eba do kroniky obce Mancha 
Blanca, kdy zoufalí „Lanzaroteños“ vza-
li z místního kostela sochu Virgen de los 
Dolores (Panny Marie Bolestné, tady 
s titulem Královna sopek a Matka Lanza-
rote) a postavili ji rozžhaveným lávovým 
jazyk m do cesty. Jakoby zázrakem se 
proud lávy zastavil p ed prvními domy 
obce. Tehdy bylo do kroniky zapsáno: 
Tady lov k víru, má-li ji, snadno ztrácí. 
Naopak ti, kte í ji nemají, ji mohou stejn  
rychle najít! 
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Lanzarote 
Obdivuhodné umělecké dílo

Newyorské Metropolitní muzeum je se svými více než dvěma miliony děl 
největší uměleckou galerií ve Spojených státech a patří k nejnavštěvovanějším 

ve světě. Také proto má vše, co nese podpis Metropolitan Museum of Art 
takovou „váhu“: v posledních letech vyzývá Metropolitní muzeum v rámci 

svých vzdělávacích programů k návštěvě míst, která lze pro svoji výjimečnost 
zařadit k pokladům světového umění. Mezi taková místa bylo zařazeno 

i Lanzarote – jeden z Kanárských ostrovů. Je to především krajina vinic, která 
do tváře vulkanického ostrova vepsala umělecké, doslova dechberoucí dílo.

Jean de Béthencourt vyplul v roce 1402 s pouhými osmdesáti muži z francouzského 
p ístavu La Rochelle a krátce na to dobyl Lanzarote jako první z Kanárských ostrov .

030-37_Cesty za vinem_Lanzarote_kor.indd   Odd1:31 9.2.2017   22:50:09



Enarenado – ešení 
pro Lanzarote

Když se rozhlížíte vyprahlou, erno er-
venou sope nou krajinou (prší tu jen pár dní 
v roce s celkovým úhrnem okolo 150 mm, 
není tu ani pramenitá voda), kterou jen tu 
a tam oživují sv tlejší barvy lišejník  a ži-
vo ících sukulent , lze jen t žko uv it, že 
se tu m že da it rév  vinné. Ale za ídila to 
sama „matka p íroda“, která jako by cht la 
místním nahradit mnohá sope ná p íko í 
a d s sope ných erupcí nakonec prom nila 
ve prosp ch místním vina m i ostatním 
zem d lc m. Na Kanárských ostrovech se 
v blízkosti mo e v oblasti „isla baja“ (níz-
ké ostrovy) využívají r zné systémy p s-
t ní, jako jsou terazzas, sorribas i gavias, 
ale na Lanzarote mají vlastní ešení: onu 
„pomoc“ tu nazývají „enarenado natural“, 
což je jakási suchá kultivace zem . Ta vy-
chází z vlastností porézní sope né strusky, 
nazývané „lapilli“ (na Kanárských ostro-
vech pojmenované jako „picón“). erný 
picón se b hem dne zah eje a v noci pak 
ochladí (teplotní rozdíly bývají až 17 ºC), 
což podporuje vznik no ní rosy. Vlhkost 
pak sope ná hornina p edává ko enovému 
systému révy vinné. Picón navíc zabra u-
je vypa ování i jakémukoliv zaplevelení. 
Sazenice révy jsou v hlubokých jamách 
(el hoyo), p ipomínajících malé krátery 
o pr m ru obvykle 2 až 4 metry, vysázeny 
do 20–30 cm silné vrstvy „el jable“ (písk  
s vyšším obsahem organických látek) a ta 
je pak p ekryta další vrstvou porézní sope -
né strusky. El hoyo jsou proti vysušujícím 
v tr m chrán ny p lkruhovými zídkami 

z v tších sope ných balvan , nazývanými 
„zocos“. Obvykle je tímto zp sobem vy-
sázeno na hektar asi 300 sazenic (ve Špa-
n lsku to je obvykle 3 000–5 000 ke ) 
a tomu p irozen  odpovídají i hektarové 
výnosy. 

Když projíždíte krajinou po silnici 
z Masdache do Uga, vina skou oblas-
tí La Geria, tak vám zejména p i západu 
slunce vykreslí tisíce „zocos“ obraz, který 
newyorské Metropolitní muzeum za adilo 
mezi nejv tší poklady sv tového um ní – 
architektury bez architekt . Možná že ješ-
t  zajímav jší a p sobiv jší zp sob p st ní 
se nazývá „parral“. Jestliže výše popisova-
ný zp sob „jam a zídek“ je pracný na ru ní 
práci, pak „parral“ je opravdu nádeni ina. 

V lávovém poli je t eba vylámat a vysekat 
díru až na p vodní úrodnou p du. N kdy 
sta í metr dva, velmi asto je však síla lá-
vového pole mnohem v tší. To se pak ja-
koby z erných útrob zem  vyno í silný, 
podivn  zkroucený kmen staré révy, aby 
pak až na d ev ném roštu na denním sv tle 
nabídl své letorosty slune ním paprsk m. 

To vše je složit jší v tom, že vykopat díru 
do zem  není na Lanzarote opravdu nijak 
jednoduché. V restauraci p íhodného jmé-
na El Diablo v Montañas del Fuego jsme 
se dozv d li, co se také m že stát. Nejd íve 
jsme museli vyslechnout povídání o tom, 
co je to „teplotní gradient“. Pokud vám 
moc ne íkají pojmy jako tepelná vodivost, 
kvantová hypotéza i Fourier v zákon, pak 
snad sta í v d t, že teplota pod povrchem 
Zem  s hloubkou roste a její vzr st je od-
razem hlubinných tepelných zdroj . Jinými 
slovy je zem  na Lanzarote tak „živá“, že 
n kde pár centimetr  pod povrchem do-
sahuje teplota až 100 ºC. Jako doklad v El 
Diablu ukazují asi 5 m hlubokou jámu, ze 
které proudí tak horký vzduch, že se v n m 
griluje maso pro hosty restaurace. Jinde 
v Oh ových horách sta í do daleko m l í 
jámy vhodit otýpku roští a ta hned vzplane 
nebo nalít kýbl vody do otvoru a za oka-
mžik se objeví gejzír páry. 

Samoz ejm  že v obdivovaném obrazu 
vina ské krajiny se dnes objevují i jiné 
zp soby p st ní, jako jsou „zanya“, „ban-
cales“ i „chaboco“, a ty všechny dopl ují 
er  obrazu na ervenalými arami zídek 

a teras (sope ný kámen zv tráváním a a-
sem sv tlá a ervená). Tém  nepat i n , 
p esto velmi p sobiv  zase vyznívá zá iv  
bílá barva koloniální architektury, která je 
ídce rozseta po krajin . 
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Sazenice révy jsou vysázeny v hlubokých jámách (El hoyo), 
p ipomínajících malé krátery o pr m ru obvykle 2 až 4 metry.

El hoyo jsou proti vysušujícím v tr m chrán ny p lkruhovými 
zídkami z v tších sope ných balvan , nazývanými „zocos“.
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Paisaje Protegido
Celé údolí La Geria bylo pro svoji vý-

jime nost vyhlášeno chrán nou oblastí 
(Paisaje Protegido) - biosférickou rezer-
vací UNESCO. To nic nem ní na tom, že 
po dlouhá desetiletí bylo Lanzarote pro 
místní obyvatele „malpais“ (špatnou zemí), 
která je nutila vyst hovat se svého asu 
na blízkou Fuerteventuru nebo až do daleké 
Jižní Ameriky. Vždy  n které vrstvy sope -
ného popela tu mají tlouš ku až 10 metr  
a sope né aktivity p es dobrozdání místních 
ú ad , že Montañas del Fuego jsou považo-
vány za vyhaslé, ješt  neustaly. 

P esto se „Lanzaroteños“ v této „špatné 
zemi“ nau ili žít. Nau ili se tu d lat i dobrá 
vína, o která je ve sv t  stále v tší zájem – 
pat í totiž mezi ta, která jsou ozna ována 
dnes velmi žádoucím p ívlastkem – vulka-
nická. Jsou ve sv t  oblasti, kde vás lidé 
musí upozornit, že hluboko ko enící réva 
t ží z vulkanického podloží, protože mili-
ony let zakryly stopy po sope né innosti 
a ne všichni v charakteru krajiny rozeznají 
prastarou sope nou innost. Tak tomu je 
t eba v rakouském Štýrsku, na Golan-
ských výšinách v Izraeli, v italském tufo-
vém Pitiglianu, na ostrov  Pantelleria i 
ve známém Soave, na Volcane Hills v ka-
nadské Britské Kolumbii i kolem ma ar-
ského Somló a tak dále a tak dále. Dale-
ko „p esv d iv jší“ jsou již vinice a vína 
z eckého ostrova Santorini, z okolí Vesu-
vu a Avellina v Kampánii i sicilské Etny.

Na Lanzarote (na pohled se dají jeho 
vinice srovnat jen s t mi na azorském os-
trov  Pico) je to vše podáno tak živ  a bo-
lestn  zárove , že práv  tady je vhodné 
za ít s kapitolou „Vulkanická vína“. 

Dodejme, že to je kapitola pon kud 
problematická, nebo alespo  vyvolávající 
mnohé otázky, které ani dnes neumíme 
pln  zodpov d t. Protože tady, uprost ed 
ernavých lávových polí, se sklenkou 

vína zrozeného z hrozn  získaných „tech-
nologií enarenado“ snad každého napad-
nou slova, jako jsou terroir a mineralita. 

Prestižní Institute of Masters of Wine 
s ohledem na vzr stající zájem o vulka-

Únor 2017 |  33

Nejvíce je na Lanzarote vysázena 
odr da Malvasia, podle Regula ní rady 
Denominación de Origen to je tém  75 % 
veškerých osázených vini ních ploch.

Z celkových zhruba 10 000 ha vinic na Kanárských ostrovech je na Lanzarote tém  
2 000 ha a hospoda í na nich 18 v tších vina ství a více než 1 700 malých vina . 
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nická vína uspo ádal v Londýn  na toto 
téma seminá  s degustací tém  50 vín 
z oblastí, jako jsou Santorini, Soave, Etna, 
ostrov Sv. Heleny, Kaiserstuhl v Porýní, 
Madeira atd. Hlavními e níky byli Char-
les Frankel, geolog a autor publikace Vins 
de Feu, a Giovanni Ponchie z Consorzio 
Tutela Vini Soave e Recioto di Soave. 
Seminá  to byl jist  p ínosný, vína byla 
skvostná, ale jen potvrdil, jak t žké až ne-
možné je pln  a objektivn  de  novat n -
které pojmy týkající se v ní a chutí ve vín . 

Není nijak t žké se shodnout na tom, že 
vulkanická vína pocházejí z oblastí, které 
lze spojit s více i mén  z ejmou sope -
nou aktivitou. P es rozdílný charakter jed-
notlivých vín z r zných oblastí lze rovn ž 
ozna it ur ité spole né znaky, kterými 
jsou vysoký aromatický pro  l, výrazná 
mineralita, istota projevu, slanost a sv -
žest. Obecn  jsou vulkanická vína cen na 
i pro sv j zna ný potenciál pro archivaci. 
Na takovém obecném hodnocení se shod-
li i ú astníci jiného setkání na téma vul-
kanická vína, které ve Veron  uspo ádala 
pro zm nu L’associazione delle doc di 

origine vulcanica di tutta Italia. Tam vul-
kanolog prof. Palmiro Mannino z Mesin-
ské univerzity, který vyrostl v malém 
m ste ku p ímo pod Etnou, mluvil o tom, 
že to je p edevším sope ný popel a prou-
dy lávy, které vytvo ily velmi pohostinné 
prost edí pro révu, když naplnily p du 
živinami, jako jsou ho ík, vápník, sodík, 
železo a draslík. 

Práv  na Lanzarote velmi ochotn  p i-
jmete myšlenku, že kde jinde by se m la 
mineralita projevit víc než ve vínech zro-
zených na t chto lávových polích, a zce-
la p irozen  v nich hledáte kou , ohe  
a všechnu tu „mineralitu“, kterou m že lá-
vové podloží nabídnout. A  se nám to líbí, 
nebo ne, v da na naše dojmy p íliš nedá 
a prestižní v decké ústavy z celého sv ta 
se v podstat  shodují na tom, co vyjad-
ují i záv ry již dosti letité v decké práce 

Ústavu geochemie, mineralogie a nerost-
ných zdroj  P írodov decké fakulty Uni-
verzity Karlovy. Práce byla zve ejn na 
pod názvem „Distribuce stopových prvk  
v eských vínech v závislosti na p dním 
substrátu vinice“ a z výsledk  vyplývá, 

že jediný prvek, jehož obsahy ve vínech 
a v p dách jsou na sob  statisticky vý-
znamn  závislé, je ho ík (Mg). Obsahy 
ostatních prvk  v p dách i ve vínech jsou 
na sob  nezávislé!

A to je záv r. Dodejme, že k podobné-
mu dosp li i odborní pracovníci na tako-
vých pracovištích, jako jsou univerzity 
v kalifornském Davisu, francouzském 
Montpellier, n meckém Geisenheimu, 
v Itálii, Rakousku, v Austrálii atd. 

Taková tvrzení se opravdu t žko p ijí-
mají, vždy  terroir, jinými slovy ú inky 
podloží ve vín , jsou základem francouz-
ského konceptu gôut de terroir (chu  
p dy), ze kterého pak vycházejí právní 
p edpisy prvních apelací. Dnes sice m -
žeme íci, že to byl zájem spíše politický 
a možná i trochu romantický než p ísn  
v decký, to však nic nem ní na tom, že 
pojmenování vín podle ur ité oblasti, a tím 
i p iznání kvality bylo známé již ve starém 
Egypt  i antickém ecku a v ím . 

Jedna z posledních studií na toto téma, 
„Chemical Bases of Mineral Character at 
Olfactory and Gustatory Level in White 
and Red Wines“, pochází ze Špan lska 
a jsou pod ní podepsáni Antonio Palaci-
os, editel Excell-Ibérica, a David Molina, 
editel Outlook Wine, což je vzd lávací 

a poradenská skupina s mezinárodním p -
sobením.

Sklenku jisk ivé, isté a jemn  nasládlé malvasie nejvíc vychutnáte 
u malých vina  v kraji pod Montañas del Fuego. 

Již v 16. století byla vína z Lanzarote vyvážena 
jako nejlepší z Kanárských ostrov  (Vino de 
Canarias) a byla velmi oblíbená i v dalších 

stoletích po celé aristokratické Evrop .
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V rámci tohoto projektu byl vytvo en 
tým vina , enolog  a mezinárodními 
sout žemi prov ených degustátor . Ko-
mise m la posoudit mineralitu u jedenácti 
bílých a šesti ervených vín, u kterých se 
p edpokládá vysoká minerální kvalita. 
Oproti jiným senzorickým vjem m ne-
mohli hodnotitelé najít shodu v tom, která 
vína jsou opravdu minerální, mnozí m li 
odlišné vlastní de  nice minerality a na-
konec ji i odlišn  interpretovali. Tato ást 
studie v podstat  zrelativizovala postoje 
k de  nici minerality.

Ve druhé ásti studie prošla všechna 
vína p ísnými testy v laborato ích. Jedním 
z p ekvapivých výsledk  bylo zjišt ní, že 
n která vína, která chutnala mineráln , 
neobsahovala tém  žádné zjistitelné mi-
nerální složky. Další výsledky op t potvr-
dily, že vztah mezi chemickým složením 
vína a jeho „minerálním“ vnímáním nemá 
p ímou souvislost spojenou s minerály, 
které tvo í podloží. Tak bychom mohli vy-
bírat z této špan lské studie další zajímavé 
informace, ale nejd ležit jší je op t záv r: 
v de tí pracovníci obou institucí se shodli 
na tom, že pojem mineralita je p ece ova-
ný a takto nelze víno jednozna n  popsat, 
a tedy je ani spojovat s pojmem terroir!

To ovšem nikomu z nás nebrání, aby-
chom ve vín  opravdu nepocítili k ísnutí 
k emene, kyselejší v ni mokrého vápen-
ce i prach cesty. Pro  bychom podobn  
brali vín m z ma arského Somló pe e  
„vín svatební noci“, protože podle pov sti 
konzumace t chto vulkanických a mine-
rálních vín zaru uje zplození syna. 

Naše „minerální“ cít ní dob e chápe 
Josep de Haro, sv tov  uznávaný speci-
alista v oboru senzorické patologie, ale 
i on tvrdí, že „mineralita“ je metaforický 
výklad založený více na našich p edsta-
vách, o ekáváních, znalostech, pam ti 
a ur itých stereotypech než na skute ném 
smyslovém vjemu. I když nám v da zpo-
chybnila (v podstat  sebrala) p edstavu, že 
ko eny révy vinné tvo í hluboko v pod-
loží jakýsi „potrubní systém“, kterým se 
to nejlepší a výjime né ze zem  dostává 
až k hrozn m a následn  i do vína, p ece 
jenom se pojmu mineralita nebrání, jen si 
jaksi neví zcela rady. Nabízí jiná vysv tle-
ní, jako jsou p dy s nízkým obsahem ži-
vin a nízkým pH, kyselina jantarová nebo 
mikrobiální aspekt, který byl tématem 
n kterých v decky p ímo vzrušujících 
p ísp vk  na International Cool Climate 
Wine Symposium (Brighton 2016).

V da nám sice tvrdí, že anorganické mi-
nerální prvky tvo í ve vín  jen asi 0,2 % 
a v takové koncentraci je ani nem žeme 
„ochutnat“, zárove  však nabízí ur ité 
ešení, jak se alespo  slovn  vyrovnat 

s problematikou minerality: Dívejme se 
na víno jako na p du, i ono je živým geo-
logickým d dictvím. 

 Lanzaroteños a jejich vína
A  v da, i vina ští odborníci tvrdí co-

koli, vina i na Lanzarote mají ve svém 
podnikání zcela jasno. Rádi sice naslou-
chají tomu, jak jsou vulkanická vína 
stále žádan jší, ale zárove  dodávají, 
že pokud v jejich vínech cítíme zmi o-
vané minerální tóny, pak to je jen odraz 
jejich t žké práce ve vinici, lépe e eno 
na lávových polích a v silných vrstvách 
sope ného popela. A pokud jsme ochot-
ni naslouchat tomu, jak výrazn  se te-
rroir odráží v charakteru jejich vín, pak 
proti tomu také nic nenamítají. Možná 
vám ale nabídnou sklenku jisk ivé, is-
té a jemn  nasládlé malvasie s otázkou, 
zdali v tomto vín  opravdu cítíte tu divo-
kou nespoutanost, p ímo d sivost kraje 
pod Montañas del Fuego. 

VINARSKÝ FAŠANK
24.-26. 2. 2017

V cene 1.890,-Kc / osoba je zahrnuto:

Užijte si rozpustilý masopust na jižní Moravě 
v rodinném vinařství VINO CIBULKA!

Mladé víno, moravské pálenky, veselé masky, zpěv, 
tanec a k tomu spousta zabijačkových a masopustních 

specialit…. u toho nesmíte chybět!

Rezervace na:

519 340 130
info@myhotel.cz
www.vinocibulka.cz
www.myhotel.cz

2  noci s výhledem do lužního lesa
2 venkovské snídaně
1 masopustní silný svařáček
1  masopustní oběd na venkovském dvoře
1  láhev  vína z našeho vinařství  na pokoji 

pro dva

1  ochutnávka mladých vín 
a moravských pálenek

1  vstupenka na masopustní 
veselici

Zapůjčení masek 
na masopustní průvod

Tradicní masopustní hody
...A OCHUTNÁVKY MLADÝCH VÍN

Vino Cibulka_190x125.indd   1 4.2.2017   20:42:34

Inzerce
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cesty za  vínem

Taková a podobná slova jsme slyšeli 
všude v oblastech La Geria, Tías-Masda-
che, San Bartolomé, Tinajo a Ye-Lajares, 
kde jsou nejv tší a nejd ležit jší vini ní 
plochy na Lanzarote. Z celkových zhruba 
10 000 ha vinic na Kanárských ostrovech 
je na Lanzarote tém  2 000 ha a hospoda-
í na nich 18 v tších vina ství a více než 

1 700 malých vina . 
Nejvíce je na Lanzarote vysázena odr -

da Malvasia, podle Regula ní rady Deno-
minación de Origen to je tém  75 % veš-
kerých osázených vini ních ploch. Podle 
v tšiny odborník  se jedná o jednu z nej-
starších odr d a pochází s vysokou pravd -
podobností z Kréty. O p vodu jména této 
odr dy se stále vedou diskuze, ale nejlépe 
zní p íb h vín s etiketou Monemvasía. To 
je kouzelné opevn né m ste ko, postave-
né na skalním ostrohu na jižním pob eží 
Peloponésu, odkud se po celém st edov -
kém sv t  rozváželo víno známé jako „an-
tický muškát“. M ste ko uschované mezi 
skalami je p ístupné z pevniny pouze jedi-
nou branou ( ecky móni émvasis – jediný 
p íchod) a práv  odtud získalo toto krásné, 
sladké a vo avé víno název monvasiá. 
Když jej pozd ji Benát ané rozváželi jako 
velice žádaný obchodní artikl, pon kud 
jeho jméno zkomolili a nazvali jej mal-
vazia (vinum malvasium). Jeho slávu p i-
pomenul i Shakespeare ve svém dramatu 
Richard III., když pro víno z Monemvasíe 
použil název malmsey. 

Do našich dob p etrvaly oba názvy (mal-
vasia i malmsey) a až poté, co Portugalsko 

vstoupilo v roce 1986 do EU, došlo k rozli-
šení obou názv , které však za alo právn  
platit až v roce 2014. Název „Malvasia“ je 
ur en pro tichá bílá vína, „Malmsey“ pak 
pro sladká forti  kovaná vína madeirská, 
která musejí obsahovat alespo  85 % hroz-
n  odr dy Malvasia. 

Na Lanzarote z této odr dy d lají nej-
více barvou zlatavá, sladká a aromatická 
vína, která již v 16. století byla vyvážená 
jako nejlepší víno z Kanárských ostrov  
(Vino de Canarias) a byla velmi oblíbená 
i v následných stoletích po celé aristokra-
tické Evrop . Velmi dob e se pije na Lan-
zarote i dnes, ale stejn  p kným zážitkem 
jsou i vína suchá. Mezi dalšími bílými od-
r dami to jsou Listán Blanco (jinak Palo-
mino Fino pro výrobu sherry), Vijariego, 
Albillo, Verdelo, mezi modrými odr dami 
to je p edevším Listán Negro nebo Negra-
moll (Tinta Negra Mole).

Všichni lanzarotští vina i, a  z nejstar-
ších vina ství, jako je Bodega El Grifo, 
založené v roce 1775, i z moderní Bo-
dega Vulcano de Lanzarote z roku 2009 
se shodují na tom, že lanzarotské vina -
ství má jen jednu nevýhodu: naprosto 
vše se musí ud lat ru n . Na druhé stra-
n  si všichni um jí pomoci, a to velmi 
inspirativním zp sobem: dovedou získat 
dotace z fond  Evropské unie. Jsou to 
v prvé ad  dotace související s p sto-
váním a výrobou vín s chrán ným ozna-
ením p vodu, zajímavé jsou i ty, které 

jsou de  novány jako odškodn ní za p í-
rodní znevýhodn ní. Rozumné jsou jist  

i ty, které jsou ur eny na zlepšení kvality 
života nebo na vzd lávání. Pak následují 
další, které vyznívají již pon kud úsm v-
n : jsou to dotace na kozy, stromy, v ely, 
dotace pro mladé, za ínající vina e, jiné 
peníze z EU jsou ur eny naopak starým 
zem d lc m atd. 

V knihovn  Muzea vinohradnictví ve vi-
na ství El Grifo, která obsahuje na 4 000 svaz-
k  o historii a sou asnosti místního vina ství, 
je možné se ješt  podrobn ji seznámit s tímto 
bohatým a v mnohém podn tným dota ním 
programem. Každá z t chto dotací, i když 
n které jsou zdánliv  ned ležité, je sou ástí 
dokumentu nazvaného Plan Especial de La 
Geria. D ležité je, že ambiciózní program má 
plnou vládní podporu a eší všechny aspekty 
ochrany p írody, výroby vína a samoz ejm  
i dotací. Vychází z obecn  p ijatého názoru, 
že víno na Lanzarote není jen výsledkem ze-
m d lské innosti, ale p edstavuje zárove  ty 
nejlepší tradice zem , jeho kulturu a historii. 

I když p ijíždíme na Lanzarote obvykle 
p íjemn  prázdninov  nalad ni a náš po-
hled m že být p ece jenom takto ovliv-
n n, je ve v tšin  místních vín opravdu 
poznat, že Plan Especial de La Geria ne-
jsou jen prázdná slova na papí e, ale že 
to vše je o každodenním život  „Lanza-
roteños“, kte í tu s pokorou a vírou ob-
d lávají zemi, po generace nazývanou 
„malpais“ (špatná zem ).

P ipravi l  J i í  Trapek 
Foto autor  a  Consejo Regulador 
de la  DO Lanzarote 

Lanzaroteños se ve své „špatné zemi“ nau ili žít, nau ili se tu i d lat dobrá vína.
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Tip 1. 
Parque Nacional de Timanfaya
Na Lanzarote se všude setkáváte s ni ivými následky sope ných výbuch , ale nikde po ostrov  
na vás tyto síly nezap sobí tak siln  jako v Parque Nacional de Timanfaya v Montañas del Fu-
ego. Již v moderním Centro de Visitantes se dozvíte vše d ležité o vulkanické innosti na ostrov  
a díky fascinujícím multimediálním za ízením m žete prožít i trochu hr zy roku 1730, kdy se 
za ala z desítek sopek po celém ostrov  hrnout láva a dun ní výbuch  bylo slyšet až na vzdále-
ných sousedních ostrovech. Po et návšt vník  parku je limitován a vstupenky se u závor prodá-
vají na pouhé dv  hodiny. Ty ale stojí za to: asi po dvou kilometrech po vlastní ose se dostanete 
na vyhlídkový bod Islote de Hilario s vyhlášenou restaurací El Diablo, odkud se pak vyhlídkovými 
autobusy m žete vydat po Ruta de los Volcanes. Sopky jsou údajn  vyhaslé, ale to vás v úchvatné 
a zárove  úd sné krajin , kde vám pr vodci vesele p edvád jí, jak obrovský žár je jen pár metr  
pod povrchem, p íliš neuklidní. Vtipní pr vodci proto rádi tvrdí, že ony dv  hodiny jsou pro v t-
šinu návšt vník  tak akorát. 

Tipy na cestu

Tip 2. 
César Manrique
Když strávíte n jaký as na Lanzarote, brzy poznáte, že ostrov m l oproti ostatním Kanárským 
ostrov m v jednom ohledu náramné št stí. To „št stí“ se jmenuje César Manrique. Narodil se roku 
1919 na Lanzarote jako syn obchodníka, v Madridu vystudoval malí ství a architekturu a díky 
svým pracím se stal asem natolik slavným, že byl dokonce vybrán, aby reprezentoval špan l-
ské um ní na proslulém bienále v Benátkách. Pro mnohé p ekvapiv  se na vrcholu slávy vrátil 
na Lanzarote, aby si tu splnil sv j sen. Hodn  mu pomohlo, že v té dob  m l rozhodující mocenské 
postavení na ostrov  jeho p ítel a bývalý spolužák José Ramírez Cerdá. Poda ilo se jim zabránit 
obvyklým „architektonickým ranám“, které zasáhly p i in ním cestovního ruchu krajinu ostat-
ních ostrov , stavební povolení byla vydávána jen pro nízké nabílené stavby respektující tradi ní 
venkovský styl, žádná z nich vyjma kostel  nesm la p evýšit výšku vzrostlých palem, tvrdí se 
dokonce, že oba p es noc odstranili všechny reklamní tabule atd. Postupn  vytvo ili úžasná ešení 
vycházející z daností sope ného p vodu ostrova, která sv t dnes obdivuje, a  to jsou jeskynní sys-
témy p etvo ené na restaurace a koncertní sály, obydlí geniáln  vy ešené v lávových polích apod. 
Po smrti tohoto všestranného um lce mu dali Lanzaro ané titul Hijo Predilecto (nejmilejší syn).

Tip 3. 
Museo Atlántico
V únoru minulého roku bylo v blízkosti letoviska Playa Blanca otev eno první podvodní muzeum 
sou asného um ní v Evrop . Sice se jedná o biosférickou rezervaci, ale autor, britský socha  Jason 
deCaires Taylor, vytvo il z ady soch um lý útes, který má p sobit tak, aby p ilákal mnohé druhy 
korál , kolonie mo ských živo ich  a mo ských rostlin. Jedná se o desítky lidských postav sm -
ujících do Atlantického oceánu, které jsou vyrobeny technikou „Lifecasting“ (formy pro sochy 

byly odlity p ímo od živých model  – místních obyvatel) z odolného „mo ského“ betonu, který 
nijak nezat žuje p írodní prost edí. Sochy pono ené v hloubce od 10 do 15 metr  si návšt vníci 
mohou prohlédnout soukrom  s oby ejným šnorchlem, p es prosklené dno speciáln  vyrobených 
lun  i v malé ponorce. Ti pohodln jší si mohou celou expozici prohlédnout pomocí web kamer 

v muzejním objektu na pob eží. 
Museo Atlántico se má stát zárove  podvodní botanickou zahradou, aby tak byl v duchu práce 
Césara Manriqueho oslaven výjime ný lanzarotský vztah um ní a p írody. 

TTTiiipppyyy nnnaaa ccceeessstttuuu

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

na ských odborných asopis  a b hem let se stal 
uznávaným odborníkem, což mu umožnilo len-
ství v komisích ady domácích i zahrani ních sou-
t ží. Dnes si jako tane ník, zp vák, v ela , ez-
bá  a horolezec užívá vína ve vlastních vinicích 
a sklep . Je p esv d en, že není lepší škola pro 
psaní o vín , než ud lat vlastní. 
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t ipy

MODERNÍ SOUBOR KALÍŠK  
RONA MODE
Prostá jednoduchost, isté a moderní linie, to vše charakterizuje novou 
kolekci kalíšk  Mode, která spl uje ta nejvyšší kritéria sou asné gast-
ronomie. Modernisticky pojatý design je stejn  strhující a podmanivý, 
jako je jedine ný zážitek z degustování noblesních vín, který tato ko-
lekce nabízí. Sklenice s kuželovitými tvary kalich  a výrazné dlouhé, 
štíhlé tažené nohy sklenic prop j ují novému souboru z designového 
odd lení  rmy Rona so  stikovaný a moderní vzhled. Sadu kalíšk  
dopl uje trio ra  novan  jednoduchých odlivek, a to jak designov , 
tak s ohledem na užitnou hodnotu celého nového souboru.

Další informace na www.rona.sk a www.royce-bohemia.cz.

EL DORADO RUM ENMORE 
1993 RARE COLLECTION 
V DÁRKOVÉM BOXU
Rare Collection je limitovanou sbírkou vzácných, zna kových, vy-
zrálých rum  El Dorado z jihoamerické Guyany, které jsou lahvová-
ny v sudové síle, nemíchané a ne  ltrované, za studena. Tato kolekce 
pot ší všechny ost ílené znalce rum . Enmore Rum byl destilován 
kontinuální destilací v roce 1993, pln n do láhví v sudové síle 56,5 % 
v roce 2015. Destilace probíhala na známém destila ním za ízení 
„Wooden Continuous Coffey Still“. Toto 
destila ní za ízení, poprvé postavené 
v roce 1832 v Enmore Sugar Estate, 
je jediným existujícím za ízením 
tohoto druhu na sv t . Rum v n m 
vyrobený se ozna uje jako „Enmo-
re” nebo „EHP” po zakladateli En-
more Estate panu Edwardu Henrym 
Porterovi. Tento vzácný rum zrál 
v sudech po bourbonu v tropic-
kých podmínkách ve sklepích 
spole nosti více jak 21 let. 
Pln ní do láhví probíhá bez 
 ltrace a za studena s cílem 

zachovat jedine ný chu-
ový pro  l. Výsledkem je 

ušlechtilý destilát ideální pro 
pomalé požitká ské popíjení.

Cena 0,7 l: 4 710 K
www.vinoteka-praha.cz

OFYR, REVOLUCE 
NEJEN V GRILOVÁNÍ
Unikátní ohništ  Ofyr nabízí zcela nový zp sob venkovního va ení 
a grilování. Díky jedine nému designu je neuv iteln  všestranný. Ku-
želové ohništ  s oválnou varnou plotnou nabízí neomezené možnosti 
venkovní p ípravy jídel. Plotna se ohn m rozpálí a vy p ímo na ní 
m žete hned za ít va it. Celé ohništ  h eje, takže najde využití b hem 
celé sezóny. Ofyr nabízí mimo ádn  spole enský zp sob venkovního 
va ení a grilování. To ješt  umoc uje fakt, že verze The Chef umož u-
je obsloužit až 50 host  najednou.

Více informací na www.vybaveniproakce.cz. 

CORAVIN
P ístroj Coravin není t eba 
p edstavovat. Unikátní systém 
umož uje nalévat víno z láhve, 
aniž by byl vytažen korek a pro-
stor po vín  se zasytí inertním 
plynem (argon), který umožní 
další zrání vína v láhvi neomeze-
n  dlouhou dobu. V sou asnosti 
p ichází Coravin s t emi novými 
modelovými adami One, Two 
a Elite. P izp sobuje se tak 
požadavk m zákazník  nejen 
moderním pest ejším designem, 
ale i hmotnostmi a p edevším 
rozdílnými cenovými kategori-
emi, protože v tšina produkce 
Coravinu se dnes celosv tov  
prodává koncovým zákazní-
k m do domácností. Coravin 
již dávno není jen doménou 
profesionálních sommelier . 
Trendem je nižší spot eba a v tší 
pestrost. A k tomu je Coravin 
ideálním nástrojem. Výhradním 
dovozcem do R je spole nost 
VinoVinoVino.

Více informací 
na www.vinovinovino.cz.

tší 

ím
st 
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DOUTNÍKY CASA TURRENT, 
TORPEDO/ROBUSTO
Užijte si fantastický doutník z produkce spole nosti Nueva Matacapan De 
Tabacos. Ihned poté, co jej majitel spole nosti Alejandro Turrent uvedl na trh, 
byl p ijat s velkým úsp chem. Nápl  tohoto jedine ného doutníku je kombinací 
mexického a nikaragujského tabáku. Vše zabalené do mexického krycího listu 
Negro San Andrés. Výsledkem je podmanivá krémová chu  kakaa a o echu. To 
vše je možné zažít p i p íjemném kou i s Casa Turrent. Doutník získal n kolik 
skv lých ocen ní. 93 bod  dle amerického asopisu Cigar A  cionado jej 
dostalo na 12. místo v TOP CIGARS pro rok 2016. Dále 13. místo v hodnocení 
asopisu Cigar Journal pro rok 2015.

V prodejn  Cigar Point v Kunraticích na Praze 4 za 145 K /ks.
www.cigar-point.cz, http://e-shop.cigar-point.cz

ALCOHOL KILLER
Ideální spole ník a spolehlivý partner v práci, p i sportu i ve spole nos-
ti. Pracujeme s asem ve váš prosp ch, vychutnejte si vaši spole enskou 
událost a Alcohol KILLER se postará o zbytkový alkohol. Výrobci mají 
jako jediní ú innost tohoto nápoje potvrzenou a garantovanou klinický-
mi studiemi a laboratorními testy (min. 40% a vyšší urychlení odbourá-
vání alkoholu). V sou asné dob  p ichází tento „gentleman mezi nealko 
nápoji, agent s povolením chránit“ i k vám. Výhradní dovozce pro R 
je spole nost Killer Drinks CZ, s.r.o.   
UPOZORN NÍ: Zbytkový alkohol, bolest hlavy a nep íznivé ú inky 
kocoviny za volant nepat í.

www.killerdrinks.cz

ZIMNÍ KOLEKCE OBLE ENÍ 
HENRI LLOYD 

V roce 1979 dobrodružná expedice podporovaná zna kou Henri 
Lloyd poko ila severní i jižní zemský pól. Poda ilo se to i díky 
výbav , která byla navržena do extrémních podmínek. Práv  
touto historickou událostí je inspirová-
na aktuální zimní kolekce a odkazuje 
na ni nejen po vizuální, ale i kvalitativní 
stránce. Pánské i dámské modely jsou 
navrženy  tak, aby majitele dokonale 
ochránily i p ed tak chladným po asím, 
jaké nám zima letos nad lila. Kdybyste 
si cht li doplnit šatník o nepromokavou 
pé ovou bundu, h ejivý bavln ný svetr 
nebo elegantní košili, navštivte prodejnu 
v Bratislav , nebo si vyberte z nabídky 
na www.henrilloyd.sk.
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Vít ze z došlých prací vybrala v redakci asopisu komise ve složení: 
(zprava) Daniel  Gury a – vydavatel WINE & degustation, Michal Šetka – šéfredaktor 
WINE & degustation, Jaroslav Ef  er – editel Fuji  lm, Goran Ta evski – fotograf, 
Petr Wagner – gra  k WINE & degustation.

FOTOSOUTĚŽ
Časopis                        ve spolupráci se společností 

vyhlásili fotosoutěž o hodnotné ceny. Hlavní cenou soutěže je nový 

špičkový kompaktní fotoaparát Fujifi lm X-70 v ceně cca 20 000 Kč.  

1. Vina ská krajina
Vina ské oblasti mají své neoby ejné kouzlo a magickou 
krásu. A  již se jedná o fotografy tisíckrát zobrazované 
sv toznámé oblasti, i zcela neznámou malebnou vesni -
ku. Vystihn te krásu vina ských oblastí a jejich zvláštní 
náboj krajiná skou fotogra  í.

2. Portrét vina e
Vina  jako um lec, vyráb jící svá vína, své malé um lecké 
poklady, starající se o révu na svých vinicích, školící víno 
ve svých sklepích. A také vina , který prezentuje svá vína 
svým zákazník m. Zachy te temperament, práci i duši 
svého oblíbeného vina e z domova nebo ze zahrani í.

3. Žena a víno – glamour fotogra  e
Žena a víno, krásn  smyslná a rozkošná kombinace, neko-
ne ný nám t um lc  po staletí. Zachy te k ehkost, nebo 
divokou krásu tohoto spojení.

Témata:

40 |  WINE & Degustat ion

v íno a  fotograf ie

V únoru a březnu 
hledejte speciální nabídku 
na fotoaparáty X70 
v setu s příslušenstvím 
za výhodnou cenu.

X70

www.fuj i f i lm.cz
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1. místo: Peter Škúta
Cena: fotoaparát Fujifi lm X-70, kompaktní tělo 

a stylový design, fotky, které chcete!y ý g , y,
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víno a  fotograf ie

2. místo: Marcel Láznička
Cena: dárkový set Instax mini 8

Set se skládá z fotoaparátu, černého alba a náplně s 20 fotografi emi. Jde o ideální dárek a skvělý 
fotoaparát na každou párty, oslavy, svatby, koncerty, eventy a kamkoliv, kde se bavíte s přáteli.
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3. místo: Marie Vosáhlová

3. místo: Radka Sedláčková

Cena: roční předplatné WINE & Degustation 
a Průvodce nejlepšími víny České republiky 
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Již ve tvrtém století popisuje Cassiodoro, ministr Teodorica, 
krále Vizigót , ve svém dopise vína, kterým íkal „Acina-
tico“. Ta vznikala z áste n  sušených hrozn  a vyráb la se 

v oblasti známé jako Valpolicella, název pravd podobn  pochází 
z latinského „Vallis-polis-cellae“, což znamená „údolí mnoha skle-
p “.  Acinatico je tedy bezpochyby p edch dcem obou vín z oblas-
ti Valpolicella – Reciota i Amarone. Recioto je sladké víno, které 
bylo svého asu jediným vínem svého druhu vyráb ným v oblasti 
Valpolicella.  Postupem asu se však objevila vína mnohem sušší 
než p vodní Recioto. Vývoj stylu od sladkého „amaro“ k suchému 
„amarone“ se u konzument  setkal s velkým úsp chem.  První na-
láhvovaná Amarone, která však byla ur ena p edevším pro rodin-
nou spot ebu, m žeme najít na po átku dvacátého století. Komer -
ní úsp ch p išel spíše až po druhé sv tové válce a ješt  se zvýšil, 
když Amarone dostalo v roce 1968 status DOC. Další nár st zájmu 
a produkce p išel v polovin  devadesátých let, nicmén  díky vel-
mi náro nému tradi nímu zp sobu výroby a požadavku na skv -
lou kvalitu hrozn  je množství vyráb ného Amarone vždy nižší 
než u vín Valpolicella a Valpolicella Superiore.  Aktuální zákony 
umož ují pro sušení a výrobu Amarone della Valpolicella využít 
p ibližn  8 tun hrozn  z hektaru. 

Amarone se dodnes vyrábí stále stejným tradi ním zp sobem jako 
p ed mnoha sty lety. Hrozny se obvykle sbírají na p elomu zá í a íj-
na. Aby mohly úsp šn  projít kritickou fází „appassimento“ neboli 
sušení, musí být pln  zralé a v perfektním stavu.  Podle zákona m že 
 nální sm s obsahovat 40–80 % odr dy Corvina (která m že být až 

z 50 % nahrazena odr dou Corvinone) a  5–30 % odr dy Rondinella. 
Podíl ostatních schválených odr d m že tvo it celkem maximáln  
15 % sm si. Jakmile se hrozny seberou, rozloží se opatrn  do jednot-
livých vrstev tak, aby mezi nimi mohl cirkulovat vzduch, na d ev -
ných i plastových p epravkách i rohožích z bambusu nebo cukrové 
t tiny a umístí se ve speciálních sušárnách, které asto najdete p ímo 
nad sklepy.  Hrozny z stanou v sušárnách t i až ty i m síce. B hem 
tohoto období je jejich stav neustále sledován a pravideln  se obrací, 
aby se zabránilo vzniku plísní. Jakékoliv napadené hrozny se oka-
mžit  odstra ují. Na konci sušení hrozny ztratí odpa ováním p ibliž-
n  polovinu své p vodní hmotnosti a koncentrace cukru se zvýší asi 
na 25–30 %. Sou asn  se sníží úrove  kyselin. Po usušení se hrozny 
zkontrolují a lisují. Dnes jsou povoleny dva zp soby vini  kace. Ten 
tradi ní znamená za átek dlouhého kvašení p i nízkých teplotách 
p írodního sklepa v lednu i únoru a macerace m že trvat n kolik 
m síc . Tato Amarone jsou následn  tvrdší a vyžadují delší zrání. To 
je ale odm n no obrovskou elegancí, komplexitou a dlouhov kostí. 
Moderní metoda umož uje vini  kace p i kontrolovaných teplotách, 
pono ování matolinového klobouku. Vzniká tím m k í styl vín, kte-
rá jsou d íve pitelná.

Na našem trhu jsou samoz ejm  k dispozici oba styly vín, dovoz-
ci mají ve svých portfoliích skv lá vína, a tak je skute n  co vy-
bírat, poznávat a srovnávat. Pot šila nás i celková kvalita vzork , 
která byla v tomto testu skute n  velmi vysoká.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Amarone 
della Valpolicella
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Grand tes t

GRAND 

T E S T

Amarone je jedno z nejprestižnějších vín nejen oblasti Veneto, ale celé Itálie. Právem 
patří mezi nejlepší italská vína a dnes ho obdivuje většina znalců a milovníků velkých 

evropských červených vín. Tradiční a velmi specifi cký způsob výroby pak činí z Amarone 
jasně rozlišitelné a naprosto unikátní víno. Amarone je také jedním z nejstarších produktů 

italského vinařství. A právě na tato vína se zaměřil náš únorový Grand test.
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www.global-wines.cz ,  www.global-wines.sk

Masi, Vaio Armaron, Serego Alighieri, 
Amarone della Valpolicella DOC Classico 2007
Sytá rubínov  ervená barva s tenkým granátovým okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. Aroma je 
opulentní a velmi intenzivní, p ipomínající bor vky s cukrem, zralé ostružiny nebo kandovaný pomeran  
s podtónem podzimního listí. Chu  je plná a elegantní, s tóny bor vkového kolá e, karamelu, kávy a povidel. 
Dlouhý, harmonický záv r.ý,

  
Pe ený bažant s divokým ko ením a jalovcem

V
ít

ěz
 G

ra
n

d
 te

st
u

GOLD

92,5 bodů 1 399 Kč

www.vini ta ly.cz

www.vinoplus .cz

SILVER

BRONZE

Salvalai, Vejo, Amarone della 
Valpolicella DOC Classico 2008

Monte del Frá, Lena di Mezzo, 
Amarone della Valpolicella DOCG 
Classico 2012

Domìni Veneti, Vigneti di Jago, 
Amarone della Valpolicella DOCG 
Classico 2010

91,38 bodů

91,25 bodů

91,25 bodů

1 395 Kč 

846 Kč 

1 022 Kč 

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým terakoto-
vým okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. 
Aroma je intenzivní a elegantní, s ušlechtilými tóny 
sušených bylin, sušeného ovoce a týkového d eva. 
Chu  je plná a vyvážená, p íjemn  h ejivá a nabízí 
tóny sušených švestek, višní, ho ké okolády a ka-
kaových bob . Dlouhý, h ejivý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s výrazným cihlo-
vým okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenziv-
ní a opulentní, s charakteristickými rysy pro danou 
apelaci a p ipomíná sušené švestky, ostružinový 
džem, sladké ko ení a ervené kv ty. Chu  je plná, 
lehce nasládlá, s pevnými taniny a najdeme zde 
tóny švestkového sirupu. Dlouhý, h ejivý záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším 
okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. Ve v ni 
je víno intenzivn jší a otev ené a p ipomíná zralý 
ervený rybíz, zralé t ešn , h ebí ek nebo vav ín. 

Chu  je pln jší a vyvážená, p ipomínající ho kou o-
koládu nebo kávová zrna, s podtóny zralého erného 
bobulového ovoce. Delší, h ejivý záv r.

Pe ená hov zí rošt ná 
s houbovou omá kou

tóntónóny šy šy šy vest
Pe ená kachní prsa s omá kou 
Hoisin

bobbobobuloul véh
Da í kýta s okoládovou 
omá kou www.lesa.cz

BRONZE
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Degustační komise časopisu 

pro Grand test Amarone della Valpolicella

Zleva: Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu 
Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, Jakub Král – sommelier 
(Bourgogne Wines), Michal Procházka – sommelier, obchodní editel (Vino 
e Cuore), David Král – vít z Bohemia Sekt Trophée 2015, head sommelier 
(Bohemia Sekt), Martina Riel-Salvatore – nezávislá degustátorka, Tomáš 

Odermatt (Bacchus), Richard Süss – editel (Vina ství Trávní ek & 
Ko ínek), Aleš Pokorný – head sommelier (Blanc de Blancs)

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

víno 
ur ené 
k uložení

 
Ideální 
kombinace

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

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

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

www.giv-cz.cz

www.vpv-praha.cz

www.vpv-praha.cz

www.foodparadise .cz

Corte Lenguin di Vantini Silvio, La 
Coeta, Amarone della Valpolicella 
DOCG 2012

Sasa Antonio, Arena, Amarone della 
Valpolicella DOCG Classico 2011

Sasa Antonio, Arena, Amarone della 
Valpolicella DOCG Classico 2010

Bolla, Le Origini, Amarone 
della Valpolicella DOC Classico 
Riserva 2009

Villa Canestrari, A, Amarone della 
Valpolicella DOC 2008

91 bodů

91 bodů

90 bodů

90,88 bodů

89,75 bodů

880 Kč 

870 Kč 

870 Kč 

899 Kč 

990 Kč 

Hluboká, intenzivní granátov  ervená barva s ten-
kým cihlovým okrajem a vysoká viskozita, jež barví 
sklenku. Ve v ni je víno intenzivní a harmonické, 
s p evládajícími tóny ze sudového zrání, p ipomí-
najícími surové d evo a kou , jež dopl uje podtón 
zralých višní. Chu  je plná a elegantní a p evládají 
v ní tóny ovocných džem . Delší, vyvážený záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým graná-
tovým okrajem a vysoká viskozita. V n  vína je 
opulentní, mohutná a intenzivní a najdeme v ní 
tóny povidel, bor vek s cukrem a jahodového 
džemu s podtóny ibišku a badyánu. V chuti je víno 
plné, h ejivé a vyvážené a p ipomíná viš ový likér, 
ho kou okoládu, zralé krvavé pomeran e a sladké 
ko ení. Dlouhý, strukturovaný záv r.

Sv tlá granátov  ervená barva s širokým terako-
tovým okrajem a vysoká viskozita. Ve v ni je víno 
nazrálé a elegantní, s intenzivn jším projevem 
sušených je abin, podzimního listí a bylinného liké-
ru, s lehkým podtónem p ipomínajícím podhoubí. 
Chu  je st edn  plná a vyvážená a najdeme zde tóny 
t eš ové zava eniny, mlé né okolády i rozinek. 
St edn  dlouhá dochu .

Sytá granátov  ervená barva se sv tlejším okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je velmi intenzivní, 
elegantní a nazrálé, p ipomínající sušené švestky 
a višn , uzenou slaninu a ušlechtilé d evo. Chu  je 
vyvážená a pln jší a najdeme v ní tóny švestkového 
džemu, h ebí ku, badyánu a sušených bylinek. 
Delší, elegantní záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita, barvící sklenku. Aroma 
je intenzivn jší, s výrazným ovocným charakterem, 
p ipomínající je abiny a t ešn , s výrazn jšími 
podtóny k že a ko ení. V chuti je víno st edn  plné 
a h ejivé a najdeme zde tóny zralých višní a t ešní 
s podtóny karamelu a trnek. St edn  dlouhý záv r.

v nv nv ní tí tónyó  o

Sacher dort

kokoko eníeníe . Dl
Kachna na medu s omá kou 
z erveného vína

StStSt ednedne  dl

Králík na erných olivách

DelDelDelší,ší,, eleg
Srn í kýta s foie gras 
a omá kou z erveného vína 

Vyzrálé kravské sýry
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Grand test svět 

B ezen 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 13. 1.
Grand test: Tokajské výb ry
P edstavujeme: Rías Baixas

Duben 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 17. 2.
Grand test: Malbec z Argentiny
P edstavujeme: ecká vína Naussa

Kv ten 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 17. 3.
Grand test: Bílá vína z Bordeaux
P edstavujeme: Bílá vína z Kampánie

erven 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 13. 4.
Grand test: La Rioja – Crianza
P edstavujeme: Leithaberg DAC

ervenec – Srpen 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 12. 5.
Grand test: Rieslingy z Wachau
P edstavujeme: Bílá vína z Chorvatska

Zá í 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 9. 6.
Grand test: Rieslingy z Rheingau
P edstavujeme: Saint-Aubin

íjen 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 25. 8.
Grand test: Bordeaux Cru Bourgeoise
P edstavujeme: Druhá vína z Bolgheri

Listopad 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 8. 9.
Grand test: Bourgogne Rouge AOC, Bourgogne Pinot Noir
P edstavujeme: Priorat

Prosinec 2017 – Leden 2018
Poslední termín pro dodání vzork : 13. 10.
Grand test: Champagne Vintage 2008
P edstavujeme: Porto LBV
Speciál test: Grappa

Grand test ČR a Slovensko 

B ezen 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 13. 1.
Cuvée ervené

Duben 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 17. 2.
Rulandské bílé

Kv ten 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 17. 3.
R žová vína VOC Modré hory

erven 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 13. 4.
Muškát moravský, Muškát Ottonel, MOPR

ervenec – Srpen 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 12. 5.
Sauvignon VOC Znojmo 2016

Zá í 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 9. 6.
Ryzlink vlašský

íjen 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 25. 8.
André

Listopad 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 8. 9.
Hroznové mošty

Prosinec 2017 – Leden 2018
Poslední termín pro dodání vzork : 13. 10.
Ledová a slámová vína

Plán degustací  pro rok 2017

Grand tes t
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www.bacchus.cz

www.vini ta ly.cz

www.vino-vino-vino.cz

Villa Canestrari, Plenum, Amarone 
della Valpolicella DOC 2008

Zenato, Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico 2011

Salvalai, Amarone della 
Valpolicella DOCG Classico 2011

Masi, Costasera, Amarone della 
Valpolicella DOC Classico 
Riserva 2009

Viviani, Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico 2012

89,5 bodů

89,13 bodů

88,5 bodů

89,13 bodů

88,38 bodů

1 420 Kč 

1 490 Kč 

900 Kč 

999 Kč 

1 299 Kč 

Syt jší granátov  ervená barva s cihlovým okrajem 
a vysoká viskozita, která barví sklenku. Aroma 
je intenzivní a robustní a p evládají v n m tóny 
švestkového a ostružinového džemu, které dopl-
uje podtón spáleného d eva a prysky ice. Chu  je 

mohutná a plná a najdeme v ní povidla, bor vky 
a st edozemní ko ení, jako tymián a rozmarýn. 
St edn  dlouhá dochu .

Syt jší granátov  ervená barva s tenkým cihlovým 
okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. Aroma 
je intenzivn jší a odpovídá tradi nímu stylu vini  ka-
ce, jenž nabízí tóny kaštanové slupky, zralých višní 
a t ešní a erného pep e. V chuti je víno st edn  plné, 
strukturované a sv ží, s výraznými tóny viš ové 
zava eniny, ho ké okolády a zralých bor vek, s do-
tekem erného pep e. St edn  dlouhý, h ejivý záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s výrazným 
sv tlejším okrajem a vysoká intenzita. Aroma vína 
je intenzivn jší, s výrazným ovocným projevem, 
p ipomínající zralé lesní jahody, t ešn  nebo erstv  
pose enou trávu. V chuti je víno strukturované, 
s pevnou t íslovinou, st edn  plné a najdeme zde 
tóny t ešní, brusinek i grepové k ry s podtónem 
sušeného vav ínu. St edn  dlouhý záv r.

Sv tlejší granátov  ervená barva s tenkým cihlo-
vým okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. 
Aroma je p íjemn  nazrále elegantní a intenzivn jší 
a najdeme v n m tóny kandovaných ibiškových 
kv t , bor vek a malin. Chu  je pln jší, harmonic-
ká, s výrazným projevem sušeného ovoce, švestek 
a ostružin. Dlouhý, elegantní záv r.

Syt jší granátov  ervená barva s lehkým terako-
tovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma vína 
je intenzivní, harmonické a p evládají v n m tóny 
drobného sušeného erveného ovoce, spáleného 
d eva, vav ínu a sko ice. Chu  je pln jší a strukturo-
vaná, p ipomínající kompotované je abiny a bru-
sinky, s podtóny grepové k ry a divokého ko ení 
a kou e. Delší, elegantní záv r.

StStSt ednedne  dl
Jehn í kotlety s tymiánovou 
omá kou

tektektekem em e ern
Telecí játra po benátsku 
s karamelizovanou cibulkou

sušsušsušenéenée ho 
Hov zí žebra marinovaná 
v erném piv

a oa oa ostrstrs užiu n

Uzená da í kýta

a ka ka kououou e. D
Pe ený jelení h bet 
s brusinkami
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Brigaldara, Case Vecie, Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico 2009

Scriani, Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico 2012

Bertani, Amarone della Valpolicella 
DOC Classico 2007

Ferragu’ Carlo, Amarone della Valpolicella 
DOC 2009

Roccolo Grassi, Amarone della Valpolicella 
DOCG 2011

Brigaldara, Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico 2011

87,13 bodů

87,5 bodů

86,63 bodů

87 bodů

87,25 bodů

86,5 bodů

1 540 Kč 

1 369 Kč 

1 669 Kč 

2 629 Kč 

1 650 Kč 

1 166 Kč 

www.chovan.cz

www.vinol iva.cz

www.lesa.cz

www.al i fea .cz

www.vinodoc.cz

www.chovan.cz
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www.markuzzi .cz

www.kapwein.cz

Ca’Rugate, Punta Tolotti, Amarone 
della Valpolicella DOCG 2012

Allegrini, Amarone della 
Valpolicella DOCG Classico 2011

88 bodů

88 bodů

1 380 Kč 

2 259 Kč 

Sv tlejší rubínov  ervená barva s výrazným 
cihlovým okrajem a st ední viskozita. Aroma vína 
je st edn  intenzivní a ušlechtilé, s p evládajícími 
tóny sušených t ešní a jahod, které dopl uje lehký 
animální podtón s dotekem sladkého ko ení. Chu  
je st edn  plná a sv ží, p ipomínající zralé t ešn , 
ervené grapefruity nebo je abiny, které dopl uje 

podtón h ebí ku a minerality. St edn  dlouhý záv r. 

Tmavší granátov  ervená barva s širším cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a harmonické, s netradi ními tóny, p ipomínající 
zralý erný rybíz nebo lilie, s podtóny sladkého ko-
ení a ušlechtilého d eva. Chu  vína je st edn  plná, 

s pevnou strukturou a najdeme zde tóny zralého 
bobulového peckového ovoce, zralých grapefruit  
a erného rybízu. St edn  dlouhý, svíravý záv r.

podpodpodp tóntón h

Bistecca Fiorentina

a a a ernernerného
Hov zí rošt ná s tmavou 
pep ovou omá kou
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Santi, Proemio, Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico 2010

Tedeschi, Capitel Monte Olmi, Amarone della 
Valpolicella DOCG Classico Riserva 2010

Corte Giara di Allegrini, Amarone della Valpolicella 
DOCG 2013

Viviani, Amarone della Valpolicella 
DOC Classico Casa dei Bepi 2009

Tenute Falezza, Amarone della Valpolicella 
DOCG 2011

Begali Lorenzo, Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico 2012

Antica Vigna, Amarone della Valpolicella 
DOCG 2012

81,25 bodů

85,13 bodů

85,88 bodů

86,5 bodů

85 bodů

85,63 bodů

86,38 bodů

799 Kč 

1 748 Kč 

1 159 Kč 

2 483 Kč 

970 Kč 

999 Kč 

499 Kč 

www.giv-cz.cz

www.lafat tor ia .cz

www.kapwein.cz

www.vino-vino-vino.cz

www.bevande.cz

www.cosmopolitanwines.cz

www.bacchus.cz

GRAND 

T E S T

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
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z  ech a  Moravy
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Nejd íve bych se cht l dozv d t n co 
o vás. Na konci roku jste oslavil šede-
sátku, byly všechny ty roky spojené 
s vínem?

Moji rodi e p išli do Šatova ze Strážnice 
na Slovácku v roce 1949. Skoro celé po-
hrani í bylo po odsunu sudetských N mc  
poloprázdné a bylo zde hodn  p íležitostí. 
A i když v tšina lidí nep icházela primárn  
za vínem, m j otec byl jedním z t ch, kte í 
za vínem p išli. V té dob  se tu formova-
lo vina ské družstvo, pozd jší Moravské 
vina ské závody. Já jsem se narodil už zde 
v Šatov  v roce 1956. Od mládí jsem se tedy 
pohyboval „ve vín “, už na devítiletce jsem 
brigádn  pomáhal v tehdejších Vina ských 
závodech ve Znojm , pamatuji si, jak jsem 
chodil m it cukr. Navíc jsme m li malinký 
vinohrad ve Strážnici, n jakých 400 hlav, 

ze kterých jsme vyráb li vlastní víno. Tak 
jak to tehdy d lal skoro každý. Po devíti-
letce jsem šel na st ední zahradnickou tady 
ve Znojm  a pak jsem pokra oval na Za-
hradnické fakult  v Brn , resp. v Lednici. 
Zde jsem se také poprvé m l možnost se-
tkat s panem profesorem Krausem, což byla 
ta nejlepší škola, jakou jsem mohl dostat.

Tomu v ím, myslím, že nebylo moc 
lidí, kte í by v posledních padesáti le-
tech formovali sm ry moravského vi-
na ství tak jako on.

Ur it , nebýt jeho, tak nevím, jestli by to 
naše moravské vina ství bylo dnes tam, kde 
je. A nemyslím tím jenom jeho znalosti. Byl 
výjime nou osobností p edevším z pohledu 
lidství, nadšení a lásky k vínu, kterou doká-
zal p edávat ostatním okolo sebe. Potkávali 

jsme se asto i v dalších letech, svým zp -
sobem spoluformoval n kolik generací t ch 
nejlepších vina ských odborník  u nás. 

Omlouvám se, trošku jsem vás odvedl 
od povídání o vašich za átcích. Co jste 
pak d lal po absolvování jako erstvý 
inženýr?

Po škole jsem nastoupil do bývalých Mo-
ravských vina ských závod  – závod Znoj-
mo, kde d lal m j otec vedoucího výroby. 
Zde jsem si prošel všechno, od tahání hadic 
po sklep  p es išt ní sud  po zametání, 
inženýr neinženýr. Dnes jsem za to velmi 
vd ný. Zajímavé pro mne bylo v té dob  
i setkávání s panem Josefem erným, ty-
pickým prvorepublikovým vina ským in-
spektorem, se kterým jsme procházeli staré 
vinice. Postupn  jsem si prošel r zné pozice 

S vínem je jeho život spojen už od narození. Stál u vzniku společnosti Znovín 
Znojmo, a.s., kterou do dnešních dnů velmi úspěšně řídí. Je jedním z průkop-

níků vinařské turistiky i vinařského marketingu u nás. „Víno je pro mne přede-
vším každodenní radostí a součástí zdravého životního stylu. Naším největším 
úkolem do budoucna bude tuto pozici a kulturní hodnotu vína uchránit,“ říká 

předseda představenstva společnosti Znovín, a.s., ing. Pavel Vajčner.

Ing. Pavel Vajčner
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z  ech a  Moravy

a od roku 1991 jsem se stal editelem pod-
niku. V té dob  se  rma transformovala, 
privatizovala a stala akciovou spole ností. 
Tehdy jsme vymysleli název Znovín. Pa-
matuji si, jak nám na za átku nikdo nerozu-
m l, když jsme n kam p ijeli – jestli jakože 
jsme „z novin, z kterých novin“? Tehdejší 
doba byla hodn  turbulentní a složitá, nikdo 
nám po ádn  neplatil faktury, banky nám 
necht ly p j ovat, nikdo nás neznal. M li 
jsme ale docela št stí v rámci kupónové 
privatizace, našimi akcioná i byly z velké 
ásti banky, které nás netla ily do n jakých 

okamžitých a horentních výsledk , neb 
jsme nebyli jejich hlavním zdrojem p íjm . 
Náš hlavní majitel Ing. Milan Jur eka, e-
ditel Agrobanky, nás od za átku považoval 
za takovou t ešni ku na dortu, kam bude 
vodit klienty na víno. Takže jsme m li 
volnou ruku p edevším v oblasti turistiky 
a zvelebování.

Vidíte a já jsem si vždycky íkal, kde se 
vzala ta „znovínská“ vina ská turistika. 
Hlavn  o mnoho let d íve, než v bec n kdo 
na Morav  za al n co podobného d lat.

My jsme s tím za ali vlastn  už v roce 
1995. Nejd íve jsme koupili Šobes, pak 
zrekonstruovali Moravský sklípek v Šato-
v , otev eli Malovaný sklep v Šatov  a pak 
hned ochutnávkový stánek na Šobesu. 
Tenkrát na nás všichni koukali jak na zje-
vení, co blbneme. M li jsme navíc velkou 
výhodu v tom, že jsme od devadesátého 
roku 15 let exportovali pom rn  dost vína 
do Londýna. Vybrali si nás spole n  s Mod-
rými sklepy tady v Šaldorfu do Sunday Ti-
mes Wine Club s tím, že objevili Alsasko 
východu. My jsme tam už od po átku jezdi-
li na jejich festival vín a m li možnost vid t 
ta nejlepší vina ství sv ta, jejich produkty, 
marketing, ten opravdový velký sv t vína. 
V té dob  pro nás n co neskute ného, hod-
n  jsme se nau ili. Nap íklad i naše ada 
vín Terroir Club je inspirována t mito ná-
všt vami. Tam jsme se vlastn  prvn  setkali 
s pojmem terroir, s p dními pro  ly a jejich 
prezentací. Jinak jezdíme, jak se íká, na u-
mendu po vina ských regionech každý rok. 
Bez toho to dob e d lat nejde.

Vina ská turistika i pojem terroir ale 
nebyly jedinou novinkou, se kterou byl 
Znovín u nás oním pr kopníkem.

Myslím, že jsme byli první, kte í u nás re-
alizovali zásilkovou službu vína. To bylo už 
v roce 1993. Navíc jsme kv li rozbitnosti 
u eské pošty museli i vymyslet speciální 
pevný karton, ten používáme stále. Pama-
tuji si, jak jsme tenkrát inzerovali v Blesku, 
který práv  za al vycházet, a n které z teh-

dejších prvních zákazník  máme dodnes. 
Privátní boxy pro klienty máme také velmi 
dlouho, byli jsme také jedni z prvních, kdo 
realizoval prodejní degustace pro zákazní-
ky ve velkých m stech.

Vra me se ješt  na chvilku k té vina -
ské turistice i spíše k putování po skle-
pích a vinicích. Jak jste p išli na tento 
koncept?

Svým zp sobem vycházel z našich degu-
stací. Zájemc  bylo více a více, ale samotná 
koordinace t ch akcí, p íprava, spedice vín 
byla o to složit jší. Tehdy v roce 1998 nás 
napadlo, že by lidé mohli jezdit k nám, sem 
do Znojma. Ochutnat si zde vína, podívat 
se t eba do sklepa a rovnou si vše odvézt 
dom  nebo objednat. O pár let pozd ji jsme 
p idali i putování po vinicích s ochutnávka-
mi p ímo na jednotlivých vini ních tratích. 
V posledních letech nám jezdí na každou 
akci kolem 7 000 lidí. Velkým zlomem byla 
i možnost využít prostor Louckého klášte-
ra ve Znojm , který jsme za ali na vlastní 
náklady pomalu rekonstruovat. Ta možnost 
být p ímo ve Znojm , navíc v takovém ob-
jektu je úžasná. Samoz ejm  i zavazující.

Jak se Znovín v t ch letech vyvíjel z vi-
na ského i chcete-li výrobního hlediska?

První  lozo  í vina ství bylo vyráb t pou-
ze víno a hrozny nakupovat od prov ených 
dodavatel . Tím, že tady byly Sudety a vi-
nice byly v docela velkých celcích v rukou 
r zných družstev, to bylo docela logické. 
Navíc dlouho z stal znojemský region 
mimo hledá ek r zných dravc  a investor . 
Na B eclavsku i Mikulovsku byla situace 
s rozdrobeným vlastnictvím vinic i náku-

pem hrozn  mnohem složit jší. Asi p ed 
patnácti lety p išla doba aromati t jších 
odr d a snaha vyzdvihnout jejich potenciál. 
Tehdy jsme poprvé za ali výrazn  spoluin-
vestovat do výsadby vinic. V roce 2011 se 
sou asný majitel Znovínu Ing. Zden k Palát 
rozhodl pro p ímé nákupy vinic. Z dnešního 
pohledu to bylo nejlepší rozhodnutí, a p e-
devším ve správnou dobu. Dnes by to bylo 
už výrazn  složit jší. Impulsem pro nás byl 
i ur itý nedostatek hrozn  v ro nících 2009 
a 2010, které byly z pohledu výnos  slabé. 
Dnes máme n jakých 500 hektar  vlastních 
vinic a ze 70 procent jsme sob sta ní. Co 
se týká vína samotného, chceme se do bu-
doucna ješt  více soust edit na práci se d e-
vem, tedy se sudy, samoz ejm  p edevším 
u ervených vín. Moje žena pochází z bed-
ná ského rodu, tak k tomu máme blízko. 
Rád bych se také, i když samoz ejm  v ma-
lém množství, vrátil k n kterým starým, za-
pomenutým odr dám révy a obnovil jejich 
p stování a výrobu vín. 

P icházíme k dalšímu speci  ku vaše-
ho regionu a tím je VOC Znojmo. Jak 
je možné, že zdejší VOC funguje tak 
dob e a výrazn  aktivn ji než všechna 
ostatní?

Myslím, že to op t trochu souvisí s tím, 
že Znojemsko bylo dlouho v takovém stí-
nu Mikulovska, Pálavy i Velkopavlovicka. 
Vždy zde bylo mén  turist , mén  zvu -
ných jmen, místní vina i m li horší posta-
vení na našem trhu. Tady se vina i mnoho 
let museli opravdu hodn  snažit, aby n -
kam prorazili a prodali svoje vína. My to 
VOC pot ebujeme a od samého vzniku ho 
považujeme za velmi prosp šné. I proto 
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jsme ochotni se vždy nakonec mezi sebou 
domluvit a p ípadn  ustoupit ve prosp ch 
všech. Když totiž nemáte podobnou moti-
vaci i nutnost jako místní vina i, a hlavn  
pocit, že se p ece všechno prodá samo, pak 
nemáte ani chu  n kde ustupovat. Nebo se 
dokonce aktivn  ú astnit a v novat sv j as 
podobnému projektu. Museli jsme dlou-
ho bojovat, aby ze Znojma nebyly známé 
pouze okurky, ale i dobré víno. Druhým 
d vodem je ur it  i velké nasazení a práce 
Františka Koudely. 

Možná s tou nutností bojovat na trhu 
o každého zákazníka souvisí i fakt, že 
t ch dobrých vina  je dnes na Znoj-
emsku pom rov  ur it  více než v ostat-
ních regionech.

Já jsem moc š astný, že se to tady na Zno-
jemsku poda ilo. Že jsme šli od za átku 
kvalitativním sm rem. Navíc tady nikdo 
našt stí nešel cestou velkých dovoz , což 
je také velmi d ležité. V posledních letech 
nejvíce místním vina m, turistice i regio-
nu ale ur it  pomohlo VOC Znojmo. T ží 
z toho samoz ejm  i Znovín. Je to krásn  
vid t i na postupné zm n  struktury našich 
zákazník . Každoro n  nám nar stá p ímý 
prodej oproti t eba marketovému, zákazníci 
za námi stále více jezdí. Zam it se již p ed 
25 lety na vina skou turistiku bylo ve Zno-
vínu správné rozhodnutí. 

M ní se i struktura toho, co vaši zákaz-
níci nakupují? Jaké jsou jejich prefe-
rence?

V tomto sm ru vnímám dva takové vý-
razné posuny. První je p íklon zákazník  
k mladším a aromati t jším vín m. Navíc 
mají rádi i lehký zbytkový cukr a už to ne-
svádí pouze na manželku. Co je ale d leži-
t jší zm nou, lidé se dnes tolik nebojí dát 

za víno více pen z než d íve. Zde bych cht l 
pochválit p edevším Jožku Pe inu, který 
snad první tady na Morav  za al kdysi vý-
razn ji cenov  rozlišovat vína podle jejich 
p ívlastk , polohy a kvality. To de  nování 
rozdíl  mezi víny a jejich cenami je velmi 
d ležité, vidíme to dob e v zahrani í. To je 
velký úsp ch moravských vín. Zákazníci už 
rozdíly v kvalit  vín vnímají a za ínají také 
chápat rozdíly v jejich cenách. Hodn  tomu 
také pomohl vina ský zákon z roku 1995, 
i když si to dnes už tak ani neuv domuje-
me. A také dobrá propagace vín i Vina ský 
fond, degustace a výchova zákazník  sa-
motnými vina i.

Takže sou asnou podobu propaga-
ce vína a s tím i související vzr stající 
trend spot eby vína a jeho popularity 
vnímáte pozitivn ?

Já jsem zastánce propagace vína p e-
devším jako volno asové aktivity, spoje-
né s turismem, zdravým životním stylem 
a oslavou života jako takového. A také 
toho, že víno podávané v rozumné mí e 

a pravideln  je zdravé. Takto to íká i pan 
profesor Milan Šamánek, se kterým Zno-
vín spolupracoval p i výzkumu zdravot-
ních ú ink  vína. Ta druhá cesta, skrze 
spojení vína a gastronomie, je sice velmi 
krásná, ale u nás strašn  t žká. A obdivu-
ji všechny, kte í se tímto sm rem vydali. 
Protože to stojí obrovské úsilí, p edevším 
na stran  výchovy personálu. A co si bu-
deme povídat, krom  n kolika desítek 
dobrých restaurací s dobrými sommelie-
ry je to u nás s personálem v restauracích 
velmi špatné. P edevším co se týká práce 
s vínem. Ve v tšin  restaurací i hospod 
u nás funguje pouze rozlišení bílé a er-
vené. A k dosažení zm ny nesta í pouze 
ud lat si n jaký kurz. Práci s vínem musíte 
mít v krvi, musíte ho sám mít rád a um t 
potom i vlastním srdcem nadchnout své zá-
kazníky. To bude trvat dlouho a myslím, že 
nejlepší cesta je nejd íve nau it lidi v bec 
víno pít a radovat se z n j, a potom bude 
fungovat i ta gastronomie. Takže p ije te 
na Moravu, užijte si to tady, dejte si dobré 
víno, bavte se.  Vytvá ejte si díky vínu po-
hodu a p kné chvilky i doma v rodinném 
kruhu. Takto chci prezentovat víno nejvíce. 

Dob e, tak poj me zákazníky trochu 
navnadit, na jakou konkrétní akci je 
pozvete letos?

I vzhledem k tomu, jak se v poslední 
dob  vyvíjí naše legislativa ve vztahu k pití 
vína a cyklistice, cht l bych všechny pozvat 
na naši akci Den Znovín Walkingu. Krom  
toho, že to je výborný rekrea ní sport, navíc 
velmi populární, lov k nemusí p emýšlet 
nad každým pohárkem. Máme napláno-
vány dv  trasy, a  již s pr vodcem, i in-
dividuální, vše je spojeno s ochutnávkami 
a také grilováním. Letos je akce naplánova-
ná na 22. dubna. 

Text  a  foto:  Mart in  Procházka

Veltlínské zelené Ryzlink rýnský Sauvignon
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 S V A T O B O Ř I C E  

Svatobo ice-Mist ín vznikly spo-
jením dvou p vodních autonom-
ních obcí v roce 1964. Nevím, 

zda tím byly ukon eny letité spory 
o tom, která z p vodních obcí je star-
ší, a tím pádem d ležit jší, ale nejspíš 
tomu tak nebylo. Podle dochovaných 
záznam  je starší Mist ín, první písem-
ná zmínka se datuje již do roku 1228, 
kdy je Mist ín zmi ován jako majetek 
velehradského kláštera. Od té doby 
byla obec n kolikrát tak ka zni ena 
a znovu vybudována. To Svatobo ice 
se poprvé p ipomínají až roku 1349, 
když Bolek z Otaslavic prodal ást vsi 
Markvartovi z Morkovic. P esto jsou 
prý ale Svatobo ice starší. Dnešní obec 

Když se ke mně nedávno dostal článek časopisu Condé Nast Traveller, 
který okolí Kyjova a Svatobořic-Mistřína zařadil do skupiny padesáti 
nejkrásnějších míst na zemi, nevěřil jsem vlastním očím. Určitě za to 
mohly nádherné snímky místního fotografa Radka Severy, umně 
zachycující zvlněné scenérie a jedinečné perspektivy okolní krajiny 
ve stále se měnící hře světel a stínů. Ne nadarmo se zdejší krajině říká 
moravské Toskánsko. Rychlostí blesku či spíše optického vlákna se tyto 
informace a fotografi e šíří po sociálních sítích a zdejší krajina nově láká 
fotografy z celého světa. Hned jsem musel zavolat Jožkovi Dufkovi, 
místnímu vinaři a kamarádovi, co je na tom všem pravdy. Odpověď 
byla rychlá. „Šak dojeď co nejdříve, zakopávám tu o fotografy 
ve vinicích skoro pořád. A navíc, už si u mne dlouho nebyl, tak 
můžeme něco ochutnat.“ Plán na únorové číslo byl hotov.

z ech a  Moravy
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je velmi úzce spjata s folklorem, p sobí 
zde množství r zných spolk  a od roku 
1996 se zde vždy v ervenci koná Me-
zinárodní folklorní festival. Folklorní 
a kulturní cít ní je na Kyjovsku silné sko-
ro všude a vnímáte ho na každém kroku. 
Vždy také souviselo s vínem a tradicemi 
s ním spjatými.

O vina ení v okolí Kyjova se totiž ho-
vo í již na p elomu 12. století. Ten první 
opravdu hmatatelný d kaz o p ítomnos-
ti vina  ve Svatobo icích-Mist ín  je 
ale datován až do poloviny 16. století. 
Jsou jím samotné vinné sklepy v obci 
pocházející z roku 1540. Mladší infor-
mací o p stování révy v okolí je doku-
ment hrab nky Serényové z Milotic 

z roku 1790, kterým se povoluje výsad-
ba vinic v trati Hampýse nad Cister , 
což asov  navazuje na vydání vini ní-
ho ádu r. 1784. V celém katastru obce 
Svatobo ice-Mist ín je množství vina -
ských tratí, nap . Kolébky, Kukle, Nivy, 
Prost ed a, Karolíny a další. Vina ským 
zákonem z r. 2004 jsou o  ciáln  uvá-
d ny jen následující trat  – Stará hora, 
Vinohrady, Újezd, Žitné hory, tvrtky, 
Tabule, Losky, Hampýse, P í ky od Ky-
jova a Hušpery. Historicky zde bývalo 
n kolik stovek hektar  vinic, dnes je to 
výrazn  mén . Vina ení v obci bylo vždy 
siln  ovlivn no okolní d lní inností, 
která znemož ovala vznik v tšího usku-
pení sklep  ideáln  mimo hranice obce, 

jak to známe z ostatních vina ských re-
gion . I proto v tšina místních vina  
vždy z stávala v malém, ve sklípcích 
vybudovaných p ímo pod svými domy. 
Výjimkou byly pouze výše zmi ované 
sklepy z 16. století. 

Podíváme-li se na odr dové slože-
ní místních vinic, tak v 18. a 19. stole-
tí to byly Budínka, Muškatel, Frašták, 
Jakubské rané, Elblink, Malinger, ale 
i burgundské odr dy, Ryzlink rýnský 
a vlašský. Z modrých odr d pak Fran-
kovka a Portugal. Dnes se zde p stuje 
široké spektrum odr d, což je p edevším 
d sledek zahrádká ské innosti a rozdíl-
ných p ístup  a preferencí místních ma-
lovina . Nosnými odr dami pro Sva-

 M I S T Ř Í N

U Jošky Dufka ve sklep
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tobo ice-Mist ín ale z stávají Ryzlink 
rýnský a Ryzlink vlašský, Rulandské 
bílé a modré. Hojn  je zde zastoupeno 
i Veltlínské zelené, Frankovka, Portu-
gal modrý a z nov jších odr d Muškát 
moravský a Zweigeltrebe. Navíc se stále 
více objevují ješt  nedávno opomíjené 
odr dy Neuburské a Sylvánské zelené. 

Vzhledem k místnímu terroir, kli-
matu a p dnímu pro  lu je volba p -
vodních odr d na míst . Svatobo ice-
-Mist ín leží na území, které náleží 
k tzv. karpatské soustav , vytvo ené 
alpinským vrásn ním ve t etihorách. 
P esn ji k pásu vn jších západních 
Karpat, táhnoucímu se tém  od Vídn  
p es Pálavu, Vrbici, ejkovice, Kyjov 
až k Beskyd m. Z hlediska geomor-
fologického len ní leží Svatobo ice-
-Mist ín na Víde ské pánvi. Ta se p i 
opakovaných záplavách t etihorním 
St edozemním mo em b hem neogé-
nu zaplnila mohutnými usazeninami. 
Vrstvy nejsou zvrásn ny, na svém pod-
loží leží horizontáln . Nalezneme zde 
p evážn  jíly, písky a št rky. Nejv tší 
plošné rozší ení zde mají sedimenty 
panonu. Jeho spodní ást tvo í pra-
chovité písky, uprost ed t chto vrstev 
jsou vyvinuty uhelnaté jíly s lignitem. 

ást zastupují i sv tlé prachovité pís-

ky (prašnice). Ve vyšší ásti panonu 
p evažují sv tle šedé, zelenav  šedé 
a modrošedé prachovité jíly. 

Podnební podmínky vyplývají p ede-
vším ze zem pisné polohy. P evažují 
západní v try, zp sobující mírná letní 
i zimní období. asté jsou i pr niky 
výrazn  teplých vln z jihovýchodu. 
P sobení studeného baltského podnebí 
z opa n  strany pak výrazn  znesnad-
ují Ch iby a Ždánský les. P íhodnost 

klimatických podmínek pro p stování 
révy vinné je dána vysokou pr m rnou 
ro ní teplotou i celkovým množstvím 
slune ního svitu. Množství srážek je 
zde, stejn  jako v jiných oblastech 
na jihu Moravy, mírn  podpr m rné, 
pr m rná ro ní teplota se dlouhodob  
drží okolo 10,5 stupn .

Ve Svatobo ickém sklípku
Prvním vina stvím, které ve Svato-

bo icích-Mist ín  v novodobé historii 
vzniklo, je Vina ství Dufek. Navázalo 
tak na rodinnou tradici už z roku 1824. 
Navíc se krom  vybudování samotné-
ho vina ství a penzionu poda ilo Jose-
fu Dufkovi zrekonstruovat i p vodní 
historické sklepy z 16. století. Jedním 
z d ležitých krok  byl výb r vhodných 

poloh pro vinice. „Už od za átku nám 
bylo jasné, že se musíme soust edit 
na výsadbu vlastních vinic. Dlouho 
jsme hrozny r zn  nakupovali, ale vý-
kyvy v dodávkách, a hlavn  ne úpln  
odpovídající nabídka odr d nás jasn  
sm ovaly k po ízení vlastních vinic. 
Hodn  jsem se tehdy rozhodoval a hle-
dal vhodná místa k nákupu pozemk . 
Nakonec až v roce 2003 jsme vysázeli 
prvních 7 hektar  v trati Tabule a v té 
dob  vlastn  vina ství i po ádn  vznik-
lo.“ Pak už vše šlo jako po drátku. Vi-
na ství se za íná zú ast ovat sout ží 
a výstav, sbírá první vav íny, poptávka 
roste. Z tohoto d vodu jsou násled-
n  vysázeny další 2 ha v trati tvrtky 
a v roce 2012 dochází ke skoupení 
všech vinic bývalého družstva v trati 
Tabule. V r. 2014 následuje výsadba 
9 ha v trati Hušpera a v r. 2015 dalších 
3 ha v téže trati. Završením je výsadba 
v trati Tabule v r. 2016, a to o vým -
e 12 ha. Celková plocha ítá 46 ha. 

P evážná expozice je jižní, ást pak ji-
hovýchodní se svažitostí od 5 do 20 % 
a nadmo skou výškou od 180 do 220 m 
nad mo em. Složení p dy je p eváž-
n  hlinitopís ité, v n kterých ástech 
s ernozemí protkanou žlutými a zele-
nými jíly.

Vina ství Dufek

z ech a  Moravy
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Dnes je vina ství Dufek jedno z nej-
v tších a nejznám jších v širém okolí. 
Celá výroba probíhá zatím v nerezovém 
programu, zrání ervených vín pak v d e-
v ných sudech. Do budoucna se chce ale 
Jožka mnohem více soust edit na práci se 
d evem. „Není nad bílé víno z velkého 
sudu, dlouho míchané na kvasnicích. Za-
tím ale bojujeme s prostorem, velké sudy 

zatím není kam dát, a také množstvím 
r zných malých šarží. Každou jednotli-
vou tra  zpracováváme samostatn  a pro 
vznikající vína se snažíme hledat tu nej-
lepší polohu. Do budoucna dojde k ur ité 
redukci a zjednodušení,“ vysv tluje mi 
Jožka b hem ochutnávky ve sklep , kde 
pijeme už asi t etí Ryzlink rýnský. Za po-
sledních n kolik let je u n j vid t velký 

posun v kvalit  a hlavn  p ístupu k výro-
b  vína. „Hodn  mi daly naše cesty po vi-
na ském zahrani í, Rakousku, Slovinsku 
a samoz ejm  Francii. lov k najednou 
zjiš uje, jak to doopravdy s tím terroir je 
a že opravdu nejsme pupek sv ta. Zm ny 
jsou samoz ejm  pomalé, vždy t  limitu-
jí  nance a také zákazníci jsou na n co 
zvyklí a vyvíjejí se pomaleji.“ Posled-

Zimní vinice Tomáše Strý ka

ČESKÁ 51, POUZDŘANY  |  HLOUBĚTÍNSKÁ 1, PRAHA 9  |  www.kolby.cz
VÍNA Z POUZDŘANSKÉ STEPI

Inzerce
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z  ech a  Moravy

ní velkou novinkou vina ství je od roku 
2013 výroba odr dových sekt  s tradi -
ním kvašením v láhvi po dobu 18 m síc .

Díky ší i portfolia vina ství Dufek 
zde m žete b hem návšt vy na jed-
nom míst  ochutnat r zné odr dy 
z r zných vinic, a ud lat si tak nejlepší 
p edstavu o místním podloží a vini -
ních polohách. Krom  výše zmín né-
ho základu k emitopís itých p d jsou 
zde totiž n které vinice velmi bohaté 
na obsah vápenatých složek vzniklých 
z ulit mo ských plž . To se pak proje-
vuje ve vínech ojedin lými tóninami, 
z nichž nelze nejmenovat sko icové 
složky u Portugalu, meru kovo-lipo-
vý slaný podtext u rý ák , nenapo-
dobitelnou chu  smetanky léka ské 
(pampelišky) u Zweigeltrebe i limet-
kové tóny v Muškátu. Netypické je 
Veltlínské zelené se svým sauvigno-
novým štychem a mandlovou dochutí, 
s jejíž obdobou se setkáváme u pálav-
ských veltlín . Nejzajímav jší je pro 
mne ale ochutnávka místních Ryzlin-
k  vlašských z vinice p es 45 let staré. 
Ta byla velmi citliv  revitalizována 
z d vodu zachování jedine nosti a au-
tenticity p vodn  vysázených klon . 
Pro mne, lov ka odkojeného víny 
z Pálavy, opravdu velké p ekvapení. 
Vyhlášenost okolních vlašák  však 
potvrzuje i volba posledního šampio-
na Salonu vín Ryzlinku vlašského ze 

Zámeckého vina ství Bzenec pochá-
zejícího z vedlejší obce Hovorany. 
I Jožka se m že pochlubit výraznými 
úsp chy svých vín p edevším na me-
zinárodních sout žích. Za nejd le-
žit jší považuje umíst ní svých vín 
v knize „1000 Vins du Monde“, kde 
bodoval už po páté.

Svatobo i tí brat i Š astní
Druhým vina stvím v obci je vina -

ství U Š astných, které spravují brat-
i Jan a Radek Š astní. Oba vyr stali 

ve vinohrad , vina ina je s jejich ro-
dinou úzce spjatá už vícero generací. 
Stejn  jako pohostinství. Jejich d d 
František už v roce 1921 koupil místní 
hospodu, a rozší il tak rodinné podni-
kání. Po revoluci se postupn  bratr m 
Š astným poda ilo zrekonstruovat celý 
p vodní objekt a vybudovat zde p í-
jemný penzion a restauraci. Spole n  
s tím obnovili i vina skou tradici rodi-
ny. Dnes produkují okolo 20 000 láhví 
ro n . V tšinu vín prodají p ímo ze 
dvora jak ve vlastní restauraci, tak ná-
všt vník m penzionu i vracejícím se 
privátním klient m. Nedílnou sou ástí 
jsou i dlouholeté zakázky šité na míru 
pro  remní klientelu. Vyrábí zde p í-
má, istá, nekomplikovaná vína ur ená 
pro širokou ve ejnost. S mnohými víny 
také získávají ocen ní na tuzemských 

sout žích, p edevším Vinum Juvenale 
nebo TOP 77. V roce 2015 došlo k do-
sazení jednoho hektaru vinic tak, aby 
se snížila závislost na nákupu hroz-
n  a jednotlivé odr dové partie bylo 
možné doplnit na pot ebné množství. 
Spole n  s dalšími místními vina i se 
brat i Š astní velmi aktivn  angažují 
v místním sdružení vina  a také po á-
dají v penzionu r zné degustace a vi-
na ské akce.

Be ky u Tomáše
Posledním navštíveným vina em byl 

m j další dlouholetý kamarád Tomáš 
Strý ek. Podobn  jako ostatní míst-
ní malovina i vyrábí svá vína doma 
ve sklep  pod rodinným domem. Vždy 
si tu p ipadám jak u svého strýce, který 
„malovina í“ v Újezdu u Brna. Takže 
jako doma. Tomáš pe uje tak ka o celý 
hektar vlastních vinic, soust edí se ale 
d sledn  na místní klasické odr dy, 
kterým nejvíce v í. O vina ství v ob-
lasti Kyjova se navíc již delší dobu po-
drobn  zajímá a považuje okolní terroir 
za unikátní. „Až v posledních letech 
na to p icházejí i místní vina i. D íve 
byli skoro všichni drženi pod pomysl-
nou pokli kou a s p íchodem nových 
technologií, ízeného kvašení, enzym , 
nerez  a selektovaných kvasinek se ja-
koby nemohli nabažit všech t ch ob-
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jevených možností. Cht li d lat ješt  
výrazn jší a zajímav jší vína, nové od-
r dy. D íve zde byly v okolí skoro všu-
de samé vlašáky, nov  se sázelo snad 
celé spektrum, v etn  r zných piwi od-
r d. Postupn  se ale za alo zjiš ovat, 
že n které odr dy a postupy sem nepa-
t í a vina i se vrací ke svým po átk m. 
Že t eba ty vlašáky sem opravdu pat í 
a mají své opodstatn ní. Když jsem 
byl p ed pár dny na Znojemsku, hned 
jsem byl rád, že jsem kdysi nepodle-
hl pokušení vysázet zde ve Svatobo i-
cích Sauvignon.“ V ro níku 2016 již 
Tomáš zpracovává panenskou úrodu 
z vlastních nov  vysázených vinic, po-
stavených na burgundských odr dách 
a Ryzlinku rýnském. 

K výrob  vína p istupuje velmi še-
trn  a snaží se nechávat vín m p i-
rozený prostor k vývoji. P stuje si 
dokonce svoje vlastní kvasinky. Díky 
minimálním zásah m a dlouhé prá-
ci s kalicími ásticemi tak jeho vína 
reprezentují velmi dob e charakter 
okolních svah . Jen je škoda, že je 
jejich tak málo, Tomáš vyrobí ro -
n  okolo dvou tisíc litr . Zv tšovat 
a rozši ovat však nechce. „Když to 
ned láš pro byznys, m žeš p ekra-
ovat hranice, více si hrát. Obchod 

t  vždycky svazuje, ustupuješ zákaz-
ník m. Takto jsem ve sklep  svým 
pánem, a když n co pokazím, tak se 
vlastn  nic nestane. A nemusím p e-
mýšlet nad tím, co se mi vyplatí, i 
nevyplatí.“ K vina ení vedl Tomáše 
už od raného d tství jeho otec. Vždy 
pomáhal ve sklep , umýval demižo-
ny, chodil pracovat do vinice. Po-
dobn  jako mnoho dalších vina  už 
tehdy poznal, kolik práce to všechno 
okolo vína stojí. A i když ho dnes živí 
n co jiného, láska k vínu a pokora mu 
z stává. Bez pokory totiž ta opravdo-
vá vína nevznikají.

Text :  Mart in  Procházka
Foto:  Mart in  Procházka,  Vina ství 
Dufek,  Vina ství  U Š astných, 
Tomáš Strý ek

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.

Dornfelder 2015, jakostní odr dové víno, suché, 
Vina ství U Š astných, Svatobo ice-Mist ín
Typický odr dový Dornfelder. Tmavá rubínová barva, plností odpovídající teplejší-
mu ro níku. Na v ni plné tóny tmavého ovoce, brusinkové marmelády. Chu  výrazná 
a p íjemn  hladká, s lehkou ovocnou kyselinkou. St edn  plný záv r.

Sekt Ryzlink vlašský 2013, extra brut, 
Vina ství Dufek, Svatobo ice-Mist ín – vinice Tabule
Velmi p kný suchý sekt s minerálním výrazem. P íjemné jemné, dlouhotrvající perlení. 
Velmi suchý sekt s výrazným minerálním podtónem, v aromatice sv ží, ovocný, s tóny 
citrus , v dochuti st edn  dlouhý. Velmi charakterní víno, typický odr dový sekt.

Ryzlink rýnský 2013, pozdní sb r, suché, 
Vina ství Dufek, Svatobo ice-Mist ín – vinice Tabule
Velmi p íjemné isté odr dové víno. Víno má zlatavou st edn  výraznou barvu. Ovocné 
v n  s tóny erstvých merun k, broskví a kv t , s pikantním minerálním nádechem. 
V chuti je víno st edn  plné, s krásnou kyselinkou, odpovídající ro níku 2013. St edn  
dlouhý záv r, podpo ený minerálními tóny a výraznou ovocností. 
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I p es sou asné možnosti metody genetické analýzy není 
p vod Svatovav ineckého zcela objasn n. Podle v tšino-
vého názoru je p vodem z Francie, kde vzniklo spontán-

ním k ížením odr dy Pinot Noir a zatím neznámého partnera 
a odkud se rozší ilo n kdy kolem poloviny 19. století do Ra-
kouska a N mecka. Dlouho se mluvilo i o p íbuznosti s bur-
gundskými odr dami. Nejv tší plochy vinic jsou Svatovav i-
neckým osázeny práv  v eské republice. P estože dochází 
k postupnému snižování t chto ploch, je Svatovav inecké stá-
le naší nejrozší en jší modrou odr dou a dnes zaujímá zhruba 
8 % tuzemských vinic.  

Svatovav inecké se u nás za alo vysazovat kolem roku 
1900 a do Státní odr dové knihy bylo zapsáno v roce 1941. 
Odr d  se dob e da í i v chudších, pís itých a št rkovitých 
p dách, hrozny jsou pom rn  velké a dob e vyzrálé, jsou 
syt  modré až ernomodré barvy. 

Naše vína vyráb ná z této odr dy jsou charakteristická a mají 
své jasné speci  kum vín ze severních oblastí p stování révy vinné. 
Milovník m jižních ervených vín mohou vína vyrobená i z dob e 
vyzrálých hrozn  chutnat až p íliš drsn , s vyšší kyselinou a výraz-
ným t íslem. Aromata p ipomínají t ešn , višn  a ervený rybíz, 
delším ležením na sudech a v láhvi se však drsnost vytrácí a víno 
získává p íjemnou v ni, harmonii a hladší plnou chu .  

Test vín byl tentokráte velmi zajímavý a kvalitativní úrove  
dodaných vzork  zna n  rozdílná. Na jednu stranu jsme m li 
možnost ochutnat opravdu velmi p íjemná a pro odr du i naše 
oblasti typická vína, na druhou stranu jsme hodnotili i velké 
množství pr m rných a podpr m rných vzork . Pokud si tedy 
jako konzumenti chcete ochutnat z odr dy Svatovav inecké 
opravdu velmi dobré víno, je t eba pe liv  vybírat.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Svatovavřinecké má na našich vinicích dlouhou tradici a je dosud nejpěstovanější tuzemskou 
modrou odrůdou.  Umí dávat hrozny pro velmi zajímavá, osobitá a stylová vína, jak koneckonců 

dokazují i vína se svěží kyselinou, která jsou velmi dobře využitelná v gastronomii. 
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Svatovavřinecké

062-67_CR Svatovavrinecke_kor.indd   Odd1:62 9.2.2017   18:47:19



Únor 2017 |  63

GRAND 

T E S TV
ít

ěz
 G

ra
nd

 te
st

u

84,33
bodů

GOLD

Ludvik, Svätovavrinecké 2015, 
výber z hrozna, suché, Modranský 
vinohradnícky rajón D.S.C.  
Rubínov  ervená barva s širším cihlovým 
meniskem, velmi dobrá viskozita. V n  je výrazná 
po zrání v d ev ném sudu, s tóny okolády, pražené 
kávy a zralého lesního ovoce. Chu  je pln jší, 
s mírnou dominancí d eva a léko ice. Delší záv r.

Rošt ná na grilu 

cena 7,20 EUR 
www.vinoludvik.sk

84,17
bodů

84
bodů

84,17
bodů

82,5
bodů

Vinařství Sedláček Kurdějov, 
Svatovavřinecké 2015, 
moravské zemské víno, suché
Tmav  ervená barva s korálovými odlesky a už-
ším sv tlejším meniskem. V n  je istá, intenzivní, 
s tóny ko ení a drobného bobulového ovoce, brusi-
nek a p íjemným podtónem zralých višní. St edn  
dlouhý záv r.

Víno Mikulov, Sommelier Club, 
Svatovavřinecké 2011, pozdní 
sběr, suché
Temn  rubínová barva s úzkým cihlovým menis-
kem, velmi dobrá viskozita. V n  je intenziv-
n jší, ko enitá, s nádechem erveného rybízu, 
ostružin a nového ko ení. Chu  je st edn  plná, 
se st edn  intenzivní t íslovinou. St edn  dlouhý 
záv r.

Habánské sklepy, 
Svatovavřinecké 2011, pozdní 
sběr, suché, Brumovice, Světlý
Tmav  ervená barva s šarlatovými odlesky 
a úzkým cihlovým meniskem, vysoká viskozita. 
V n  je istá, intenzivní, s nádechem sladkého 
ko ení a d eva, s p íjemnými tóny sušených šves-
tek, vlašských o ech  a erných moruší. Chu  
je pln jší, š avnatá, s velmi dobrou ovocností 
a pikantní kyselinou. Dlouhý záv r.

Petr Kočařík, Svatovavřinecké 
2015, moravské zemské víno, 
suché
Tmav  ervená barva s rubínovými odlesky a už-
ším sv tlejším meniskem, dobrá viskozita. St ed-
n  intenzivní v n , p ipomínající trnky, višn  
a bor vky. Pikantní chu  s ko enitou t íslovinou 
a h ejivým alkoholem. St edn  dlouhý záv r.

Dušené hov zí 
s bramborovými noky

cena 150 Kč 
www.vinarstvikvalitne.cz

Sví ková Stroganoff

cena 139 Kč 
www.bohemiasekt.cz

Mu  oní h bet

cena 190 Kč 
www.bohemiasekt.cz

Živá ská pe en

cena 250 Kč 
www.autentiste.cz

SILVER

BRONZE

SILVER
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Svatovavřinecké  

Zleva: Michal Procházka – sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore), 
Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , Martina 

Riel-Salvatore – nezávislá degustátorka, Richard Süss – editel 
(Vina ství Trávní ek & Ko ínek), Tomáš Dominec – degustátor 
(Dominec & spol.), Vít Hepnar – sommelier (Gourmet Services) 

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

v
k
kk

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

vvvv
ssss s p
2222

víno 
ur ené 
k uložení

ví
uuuururuu
kkkkkk k 

 
ideální 
kombinace

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Grand tes t

barubaru
VinografVinograf

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

www.vinograf.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách
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82
bodů

Vít Sedláček, Svatovavřinecké 
2012, pozdní sběr, suché
Rubínov  tmavá barva s užším sv tlejším menis-
kem a dobrá viskozita. V n  je intenzivn jší, s ná-
dechem ervených bobulovitých plod , sladkého 
ko ení a peckovin. Chu  je st edn  plná, s vyšším 
podílem ovocné kyseliny a pikantní ko enitostí. 
St edn  dlouhý záv r.

Jan Plaček, Svatovavřinecké 
2015, jakostní, suché
Tmav  ervená barva s  alovými odlesky a úzkým 
sv tlým meniskem, vyšší viskozita. V n  je istá, 
výrazn jší, s nádechem ko ení, d eva, peckovin 
a sušeného lesního ovoce. Chu  je pln jší, živá, 
š avnatá, s tóny p ipomínajícími zralé lesní ovoce 
a pikantní ko ení. Delší záv r.

Zabíja kové kroupové 
jelítko s erstvým chlebem

cena 228 Kč 
www.vinosedlacek.cz

Uzený hov zí jazyk 
s k enovou p nou

cena 137 Kč 
www.vinoplacek.cz

cena 202 Kč
www.vinoplacek.cz

cena 205 Kč
www.vinoboret ice .cz

cena 95 Kč
www.znovin.cz

cena 159 Kč
www.vinars tviukapl icky.cz

cena 392 Kč
www.vinosedlacek.cz

cena 140 Kč
www.znovin.cz

Jan Plaček, Svatovavřinecké 2015, 
pozdní sběr, suché

Rodinné vinařství Jedlička & 
Novák, Svatovavřinecké 2009, 
pozdní sběr, suché, Bořetice, 
Čtvrtě

Znovín Znojmo, Svatovavřinecké 
2013, jakostní, suché, Strachotice, 
Dívčí vrch

Vinařství U Kapličky, 
Selection, Svatovavřinecké 2015, 
pozdní sběr, suché, Zaječí, 
U Kapličky

Vít Sedláček, Svatovavřinecké 
2011, pozdní sběr, suché

Znovín Znojmo, Svatovavřinecké 
2015, pozdní sběr, suché, Šatov, 
Na Vinici

81,17
bodů

80,5
bodů

80,17
bodů

81,17
bodů

80,5
bodů

80,33
bodů

82,17
bodů
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Grand tes t

cena 5,40 EUR
www.vinovalenta .sk

cena 349 Kč
www.vinosedlacek.cz

cena 180 Kč
www.sklepunovaku.cz

cena 360 Kč
www.lobkowicz-melnik.cz

cena 195 Kč
www.vinoboret ice .cz

Vladimír Valenta, 
Svätovavrinecké 2012, akostné, 
suché, Nitrianska vinohradnícka 
oblasť D.S.C.

Vít Sedláček, Svatovavřinecké 
2009, jakostní, suché

Tradiční rodinné vinařství 
Novák, Svatovavřinecké 2015, 
pozdní sběr, suché, Bořetice, 
Čtvrtě

Chateau Mělník, Svatovařinecké 
2015, české zemské víno, suché

Rodinné vinařství Jedlička, 
Svatovavřinecké 2015, 
pozdní sběr, suché, Bořetice

80
bodů

79,5
bodů

79,33
bodů

79
bodů

79
bodů

GRAND 

T E S T
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21.–22. 4. 2017

15.

www.ortopedicke-centrum.cz

MĚSTO ŽATEC

Vina ské Litom ice – jedna z nejv tších výstav s vina skou tématikou na území R. Výstavy se 
ú astní n kolik desítek vina  p edevším z ech a Moravy, ale i ze zahrani í, kte í se p edstavují
p i degustacích na svých výstavních stáncích.

Výstava se koná pod záštitou Prezidenta R Miloše Zemana, p edsedy Senátu Parlamentu R, 
ministra zem d lství R, hejtmana Ústeckého kraje, prezidenta Agrární komory R. 

Champion výstavy obdrží ocen ní prezidenta R - prezidentský pohár. 
Výstava se každoro n  t ší velkému zájmu návšt vník .

Tradi ní bude i sobotní doprovodný program výstavy – “Víno a zdraví” a “Víno a pokrmy.”
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O spole nosti VinoVinoVino je v po-
sledních letech stále více slyšet. Popsali 
byste historii, a co vás p ivedlo ke spo-
le nému podnikání v obchodu s vínem?

Karel: Naše spole ná cesta v oboru s ví-
nem za ala p ed sedmi lety, kdy Tereza 
spoluorganizovala tehdy první novodobý 
ples v ope e a my jsme se stali generálním 
dodavatelem vína. Následovala spole ná 

cesta do Burgundska a s ní p išel i zám r 
p inést na eský trh n co nového, nebo 
obnovit dovoz vín, která na eském trhu 
byla, ale postupem asu jejich dovoz ustal.

Tereza: Jedním z hlavních impulz  byl 
na za átku naší spolupráce ur it  náš 
investi ní vstup do vina ství Patrick Pi-
uze v Chablis. Dnes pat í tento mladý 
Kana an mezi ty nejlepší vina e v regi-

onu, ale p ed šesti lety jej znalo jen n -
kolik málo znalc . Naše investice však 
byla sázkou na jistotu. V ili jsme, že 
jeho p ístup k terroiru v Chablis a oso-
bitý styl vini  kace jsou budoucností 
Chablis ve vysoké gastronomii, a sv -
tový úsp ch vina ství nám dnes dává 
za pravdu. I v eské republice je pro 
nás Maison Patrick Piuze stále základ-
ním kamenem našeho portfolia.

Společnost VinoVinoVino, kterou vlastní manželé Němečkovi, lze v posledních dvou letech 
na tuzemském trhu s vínem stále hůře přehlédnout. Oba mají svůj vlastní úspěšný business, ale 

tvrdí, že nechtějí podnikat s vínem jen z důvodu osobního nadšení. Přesto by prý nedováželi 
nic, co sami nepijí. Trvají na tom, že za vším stojí týmový duch a práce vinařů, ale pořád 

připomínají spíše rodinnou fi rmu. Vloni přivezli na tři dny do Prahy 30 špičkových vinařů 
a uspořádali s nimi prestižní degustace a gala dinner. Den předtím stihli zorganizovat za účasti 

světových odborníků a médií test 120 let starého vinného pokladu na zámku Bečov. Většinu 
jejich portfolia odebírá vysoká gastronomie. Na podzim otevřeli ve spolupráci s barmanskou 
legendou Michalem Tretterem obchod v srdci Prahy a nás by zajímalo, co mají v plánu dál.

osobnost i  v  obchodu s  vínem
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Karel a Tereza Němečkovi 
VinoVinoVino
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Jak dnes tedy vaše porfolio vypadá 
a v em vidíte svou odlišnost od jiných 
dovozc  vína do R?

Tereza: P ekvapiv  jsme s výb rem vi-
na  nepokra ovali ihned ve Francii, ale 
s ohledem na tehdy po ínající p átelství 
s rodinou Tement z jižního Štýrska jsme 
za ali také v Rakousku. Postupem n ko-
lika let jsme získali exkluzivitu na dovoz 
od dvanácti špi kových rakouských vina-

. Rakouská vína jsou v naší zemi velice 
populární, a kdo hledá kvalitu, ale asto 
i velmi rozumnou cenu za kvalitu v kom-
binaci s naší gastronomií, ocení k ned lní-
mu ízku sv ží a š avnatý veltlín z Wachau 
nebo Weinviertelu. Jednu dobu jsme jako 
podtitulek našeho loga používali slogan 
„Stálice a stoupající hv zdy“. Snad proto 
nabízíme vína klasických ikon, jakými 
jsou Knoll, Prager nebo Kracher, ale ješt  
v tší radost nám d lají práv  ty stoupající 
hv zdy, jako Ingrid Groiss, Martin Mu-
thenthaler nebo špi kový Peter Veyder-
-Malberg. Rakouští vina i p stující riesling 
asto hledají inspiraci v N mecku, proto 

bylo asem p irozené obrátit se i do N -
mecka, kde jsou našimi vina i Wittmann, 
Christmann, Georg Breuer a Van Volxem.

Karel: P estože v naší zemi dnes dováží 
víno skoro každý a každý je  p esv d en, 
že práv  on dováží to nejlepší, je cesta 
od dobrého k  vynikajícímu velmi dlouhá. 
Realitou je, že nejvyšší gastronomie si vy-
bírá obvykle nejlepší vína a kvalitní portfo-
lio vina  je základ. Zaujmout ale zkušené-
ho sommeliera ve špi kové restauraci není 
lehké a na tom stojí práce našeho týmu 
obchodník . Oni jsou hlavním stavebním 
pilí em naší  rmy. Od za átku jsem si uv -
domoval, že nadšení pro víno je na za átku 
krásný motiv k tomu založit p itažlivý bu-
siness, ale já jsem se zkušenostmi ze svého 
p vodního podnikání cht l od za átku p i-
stupovat k obchodu s vínem profesionáln . 
I prodej vína je  rma a ta musí mít jasný 
plán, pravidla a vnit ní strukturu, od ú et-
nictví až po logistiku. Na konci vždycky 
stojí spokojený zákazník, který chce své 
zboží dostat v as a kterého nezajímá, že 
objednané víno práv  nemáte, protože 
jste nehlídali skladové zásoby, nebo vám 
jej vina  z n jakého d vodu práv  nechce 
prodat. Dnes jsou hlavními p edstaviteli 
naší nabídky p edevším francouzští vina i 
z údolí Cote d´Or, jako Jean Marc Boillot, 

Domaine Trapet, Arnaud Ente nebo sou-
asná superstar Maxime Cheurlin z vina -

ství Georges Noëllat. Stejn  jako posledn  
jmenovaného se snažíme naše vina e zvát 
k nám a seznamovat je s jejich klienty. 

Jak vina e do svého portfolia vybíráte?

Tereza: Máme krédo, že prodáváme jen 
víno, které sami pijeme. V tšinu dve í 
nám otev eli kamarádi a známí ze za-
hrani í. Ve francouzských regionech je 
doporu ení a znalost jazyka nutnou pod-
mínkou. Zárove  sami dbáme na dosaže-
ní výhradní spolupráce, která je na našem 
malém trhu nutností.

Karel: Hlavními kritérii jsou kvalita a prá-
ce vina e na vinici a ve sklep . Chceme 
vina e, jejichž vína odráží terroir a která 
mají potenciál k archivaci. Nabízíme Châ-
teau Haut Brion i malé p stitele z Cham-
pagne, tedy vina ství v rodinném domku, 
které své ádky obhospoda uje kon m, ale 
i zámky s traktory. V tšina našich vina  
dodržuje p írodní postupy a nabízí vína or-
ganická a biodynamická, ale zd raz uji, že 
žádná  lozo  e pro nás není kritériem vý-
b ru. Tím je jen krédo vina e a kvalita vína.

V uplynulém roce jste zárove  zviditel-
nili technologii Coravin.

Karel: Špi ková vína, u nichž se asto 
odráží i cena, není jednoduché zp ístupnit 
všem milovník m vína. Ceny n kterých 
láhví jsou prost  od za átku nastaveny 
na vysokou úrove . Mnoho zákazník  by
rádo ochutnalo výjime né ady vín. Cora-
vin je v tom velkým pomocníkem. A stále 
rozši ující se sí  vinných bar  a restaura-
cí, které jej používají, takovou degustaci 
umož uje. S touto unikátní technologií nás 
seznámil kamarád, který je francouzským 
maître sommelierem, a já Coravin dostal 
od Terezy zanedlouho k narozeninám. Tr-
valo více než rok, než jsme  rmu Coravin 
p esv d ili, aby poupravila plány a za adila 

eskou republiku do distribu ní sít , aniž 
by m li zem   bývalé východní Evropy 
v plánu. Od té doby jsme p esv d ili v t-
šinu eské odborné ve ejnosti o šetrnos-
ti, asové udržitelnosti a na neposledním 
míst  také ekonomické výhodnosti této 
technologie. Sou asným trendem je víno 
poznávat, ochutnat n kolik r zných sklenic 
za ve er a d raz je kladen spíše na kvalitu 

degustace než kvantitu spot eby, což vám 
Coravin umožní i u vás doma. Obrovským 
úsp chem celosv tového významu pak 
byla degustace p es 120 let starých vín 
na zámku Be ov nad Teplou za ú asti sv -
tových odborník  a médií. Zpráva o kvalit  
nalezených vzácných vín se okamžit  roz-
ší ila do celého sv ta a cena vín okamžit  
n kolikanásobn  stoupla na sou asné ty i 
miliony eur. Bez Coravinu by k takovému 
testu nemohlo nikdy dojít. Naším dalším 
dopl kem sortimentu je ur it  sklo Zalto, 
jehož majitelé hledali na eském trhu roz-
ší ení prodeje a zvýšení reprezentace. To se 
nám za lo ský rok poda ilo. Oba produkty, 
jak sklo Zalto, tak Coravin, jsou jedine né 
a to nám umož uje se soust edit na jejich 
prodej a nerozptylovat se p ípadným kon-
kuren ním bojem. 

Co plánujete do budoucna?

Karel
V uplynulém roce jsme otev eli obchod 
v centru Prahy na Kozím plácku a p est -
hovali se do nových prostor v pražském 
Braníku, kde hluboké pivovarské sklepy 
poskytují ideální podmínky pro sklado-
vání vína. A práv  dlouhodobé skladová-
ní je už nikoli naší budoucností, ale spíše 
sou asností. Snažíme se prodávat vína 
v jejich láhvové zralosti, což p i obvyklém 
nákupu nových ro ník  vyžaduje možnost 
n kolikaleté archivace. Krom  n meckých 
riesling , které dosahují odpovídajícího 
vývoje po n kolika letech v láhvi, nabí-
zíme i n kolikaleté vertikály rakouských 
a francouzských vín. Letos se ješt  více 
než d íve chceme v novat propagaci naše-
ho širokého portfolia „growers“ (p stitel , 
pozn. redakce) ze Champagne, které získá-
vá stále v tší množství p íznivc . Na jaro 
2017 máme kalendá  plný naplánovaných 
degustací i návšt v vina .

Tereza
V uplynulých letech jsme m li to št stí, 
že nás p átelé pozvali na akce La Pauleé 
v Meursaultu i r zn  po sv t . Získa-
li jsme registrace pro R a nyní máme 
ambici tuto oslavu francouzské, a p ede-
vším burgundské vinné kultury p ivézt 
i do Prahy. Myslím, že fanoušci našich 
vín se mají letos od nás na co t šit.

Text :  Michal  Šetka
Foto:  archiv VinoVinoVino
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snoubení  pokrm  a nápoj

V letošním roce se budeme setkávat ve fascinujícím světě snoubení pokrmů 
a nápojů. Náš seriál zahájíme všeobecným úvodem a základními pravidly a principy 

snoubení. V dalších dílech se budeme zabývat konkrétními pokrmy, delikatesami, 
gastronomickými specialitami a jejich vhodným párováním s nápoji. Věnovat se 
budeme čokoládě, chřestu, ústřicím, kaviáru, foie gras, šunkám či zvěřině a jejich 

kombinacím s nápoji. Zmíníme tradiční i netradiční snoubení a řeč bude nejen o víně, 
ale i o dalších nápojích, které je možné v zážitkové gastronomii použít.  

Snoubení pokrm  a nápoj  pat í mezi základní zna-
losti sommeliera a v tšina host  restaurací o ekává, 
že jim profesionál doporu í nejvhodn jší kombina-

ci vína i jiného nápoje s objednaným menu.

Základem snoubení je rovnováha mezi pokrmem a ná-
pojem, která by m la vytvá et soulad, tedy komplexní 
a vyvážený dojem, p i respektování chu ové i aromatické 
intenzity pokrmu a vína. Pro snoubení je možné využít 
každé kvalitní víno, avšak ne každá potravina je vhodná 

pro párování s vínem. Mezi problematické potraviny pat í 
erstvý esnek, cibule, pórek. Dlouhodob  prov ené jsou 

z tohoto pohledu regionální kombinace, kdy se regionální 
vína velmi dob e snoubí s regionálními pokrmy. Klasic-
kým p íkladem jsou kombinace vín a sýr  z jedné oblas-
ti. P i vytvá ení kombinace pokrmu s vínem je dobré mít 
na pam ti, že m že existovat i n kolik možností a s jed-
ním chodem lze úsp šn  párovat r zná vína; jako dobrý 
p íklad m žeme uvést tvrdé sýry, ke kterým se hodí vína 
šumivá, bílá, r žová, ervená i speciální.

Snoubení 
pokrmů a nápojů

Základy snoube ní

VVV llleetttotoššššním roce se budeme setká at e fascinujícím s ětě snoubení pokrmů
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P i vytvá ení vhodných kombinací pokrm  a nápoj  
vycházíme ze dvou základních princip  – harmonie 
a kontrastu.

Harmonie
Harmonie je založena na podobnosti chutí a v ní, 
které se vzájemn  podporují. Typickým p íkladem 
jsou sladké nápoje se sladkými pokrmy. Ideálním 
partnerem k desert m jsou proto ledová nebo slá-
mová vína i vína vyrobená z bobulí révy vinné na-
padené ušlechtilou formou plísn  Botrytis cinerea 
– nap íklad výb r z cibéb, Sauternes, Barsac, Co-
teaux-du-Layon, Bonnezeaux, Quarts-de-Chaume, 
Monbazillac, Alsace Sélection de Grains Nobles, 
Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Tokaji aszú 
a další. 

Kontrast
Snoubení, které vychází z kontrastu, vás bude fasci-
novat. Pokrmy a nápoje totiž p i vzájemném snoubení 
dokážou asto vykouzlit projev, který byste ne eka-

li. Kontrast je založený na rozdílných chutích nebo 
v ních, jež se vzájemn  zmír ují i vyvažují, ale 
p esto tvo í komplexní celek. P íkladem vzájemného 
zmír ování je vyzrálý sýr s ušlechtilou modrou plísní 
Roquefort, který má výrazné aroma a v jehož chuti 
dominuje slaná a ho ká, párovaný s vínem s vysokým 
obsahem zbytkového cukru, které má p itom i pom r-
n  bohatou kyselinu, tomu odpovídá nap íklad ledo-
vé víno. Výsledný efekt je exploze všech základních 
chutí v p ekvapiv  bohaté intenzit . Chut  se vzájem-
n  ovliv ují, aby nakonec vytvo ily harmonický do-
jem. Velmi dob e se zde zúro í medov  ovocná v n  
vína, která dokáže zmírnit pronikavé aroma sýra. 

Vzájemné p sobení a zjem ování m žeme najít 
i ve hmatovém dojmu, jako p íklad m žeme uvést 
maso s vysokým podílem tuku – nap íklad b ek, 
který budeme snoubit s erveným vínem s vysokým 
obsahem svíravých t íslovin. Tuk zjemní t íslovinu 
a naopak t íslovina sníží pocit tu nosti na jazyku. Je 
to, jako když namažete vrzající panty u dve í.

Na snoubení vína a pokrm  budou mít vliv i ur ité aspek-
ty, které je dobré si uv domit, když budeme chtít vytvo it 
vyvážené snoubení. Rozmanité vlastnosti vín a pokrm  se 
budou chovat jako závaží na misce vah. Proto když na mis-
ku pokrmu p ihodíme jedno závaží, nutn  musíme vyvážit 
i stranu druhou, tedy misku vína. D ležité vlastnosti vín 
a pokrm , jež nám mohou pomoci vytvo it tu správnou 
kombinaci, si p edstavíme v následujících odstavcích.

Charakter vína
•  Vzhled – barva vína hraje roli p i klasickém snoubení – 

bílé víno se snoubí s bílým masem, ervené víno se lépe 
hodí k masu tmavému, ale existují i výjimky. Dnes jsou 
prov ené, by  pro mnohé stále p ekvapující, i kombina-
ce sladkých bílých vín s hov zím i jemných ervených 
vín s rybami. Vzhled je nezanedbatelný aspekt, ale ne 
nejd ležit jší.

•  Aroma – v n  je d ležitá zejména p i snoubení aro-
matických vín a výrazn jších pokrm , nap íklad Sauvi-
gnonu a kozího sýra. Jedná se asi o nejznám jší, a tedy 
vskutku ukázkovou kombinací aromat. Ale ani v n  není 
nejd ležit jším aspektem snoubení.

•  Chu  – nejd ležit jší aspekt snoubení. Zejména t lo 
vína je d ležité, ale stranou rozhodn  nez stává ani 
cukr, kyselina, t íslovina, alkohol a délka vína. Plná, 
mohutná vína m žeme snoubit s výraznými pokrmy, 
naopak jemné pokrmy pot ebují štíhlejší, nep íliš vý-
razná vína. 

•  Dotek – šumivé víno se velmi dob e doplní s krémový-
mi, hustými polévkami. Výrazné t ísloviny zase m že 
zjemnit tu nost nebo olejnatost pokrmu.  

•  Záv r – p i snoubení nezapomínejte ani na geogra  c-
ký a ekonomický význam vín.  Regionální snoubení 
vín a pokrm  stejn  jako párování exkluzivních pokrm  
s exkluzivními víny jsou sázkou na jistotu.

V následující tabulce najdete p ehled vín dle jejich druhu a je-
jich využití v gastronomii. P ipomíná vám spíš p ehled spiso-
vatel  a jejich d l ur ený pro p ípravu k maturit ? V te, že 
ke tení to opravu není, dejte si praktický úkol a vyzkoušejte se.  

Principy snoube ní

Aspe kty snoube ní
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Charakter pokrmu
P i hledání vhodného pokrmu k vínu se soust edíme 
na jeho dominantní chu ové vlastnosti, intenzitu a cha-

rakter chuti. D ležitá bude i úprava pokrmu. Pom rn  zá-
sadní roli mohou n kdy sehrát i drobnosti, jako jsou r z-
né omá ky, bylinky, použité ko ení i jiné sou ásti jídla.

Typy vín

Typy pokrm
Vlastnost pokrmu Druh P íklad

P evládající chu

Sladké Deserty, peka ské a cukrá ské výrobky, ovoce, kompoty, zava eniny, omá ky
Kyselé Ovoce, citrusy, nakládaná zelenina, ocet, sýry, orientální pokrmy
Slané Sýry, uzeniny, chipsy, krusty
Ho ké Sýry, okoláda, kakao, tonik, káva, n které druhy ko ení

Výraznost pokrm

Lehké Bílé ryby, bílá dr bež, ovoce, zelenina, t stoviny
St edn  výrazné Tmavé ryby, tmavá dr bež, telecí
T žké Tmavé maso, zv ina, tu né sýry
Tu né B ek, škvarky, slanina, tu né sýry
Ko enité Nakládaná masa, ko en né sýry, regionální kuchyn
Ostré, pálivé Regionální kuchyn  – Asie, ína, Japonsko, Indie, Mexiko

Úprava pokrmu
Tepelná úprava Va ení, dušení, grilování, pe ení, smažení, pražení, uzení
Studená úprava Marinování, nakládání, zrání, uzení

Ingredience
M kké Smetana, smetanové omá ky, sýrové omá ky
Pikantní Zázvor, k en, wasabi, chilli, pálivá paprika
Aromatické erstvé bylinky, zrající sýry, esnek, cibule

Víno Druh Charakteristika Typické odr dy P íklad

Metoda Champenoise 
tradi ní metoda druhotné 
fermentace v lahvi

Suchost, mineralita, íznost, ovocnost, 
sv žest, š avnatá kyselina, ro níková vína 
= delikátní zralost

Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, Riesling, 
Viura

Champagne, Crémant de Bourgogne, 
Crémant de Alsace, Cava, Franciacorta, 
Sekt brut

Ostatní šumivá vína sekundární 
fermentace v tanku – Charmat 

Suchost, ovoce, kv ty, o echy, rostliny, 
d evo, mineralita

Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, 
Zweigeltrebe, Rulandské bílé, Glera

Sekt brut, Prosecco brut, Lambrusco brut

Zbytkový cukr Sladkost, kandované ovoce, džem, š áva Moscato, Veltlínské zelené, Ryzlink 
vlašský, Brachetto, Lambrusco

Moscato d’Asti, Brachetto d’Acqui, 
Lambrusco, šumivá vína Sec, Demi Sec,  
Doux

Lehké Sv žest, štíhlé t lo, delikátní kyselina, 
mladost, nižší alkohol

Müller Thurgau, Veltlínské zelené, 
Chasselas (Chrupka), Trebbiano, Albariño

Suchá vína z kontinentálních podmínek, 
kabinetní víno, Soave, Chablis

St edn  plné Vyšší alkohol a extrakt, delší dochu , 
elegantní, harmonické, mladší a st edn  
nazrálá vína

Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Verdejo, 
Greco, Chenin Blanc, Fiano, Macabeo, 
Vernaccia, Vermentino, Aligoté, Marsanne

Moderní styl, dobré ro níky, teplejší 
oblasti, p ívlastková vína – pozdní sb r, 
výb r z hrozn , Chablis Premier Cru

Plné Bohaté, extrakt, h ejivý alkohol, opulentní, 
dlouhé, zralé hrozny

Pinot Gris (Rulandské šedé), Viognier, 
Chardonnay, Semillon

Teplejší, jižní oblasti – p ívlastková vína – 
výb r z hrozn , Bordeaux Blanc, Condrieu

Barrique
fermentace i zrání v sudu typu 
barrique

Typické a speci  cké aroma i chu  – 
vanilka, sko ice, máslo, smetana, vzácné 
d evo

Chardonnay, Pinot Gris (Rulandské šedé), 
Viognier, Semillon

Bourgogne Grand Cru, Bordeaux Cru 
Classé, vína „Nového sv ta“ – Austrálie, 
USA atd.

Aromatické Intenzivní v n , ovoce, kv ty, bylinky, 
plné, ko enité, pln jší aromatická chu

Gewürztraminer (Tramín ervený), Muscat 
de Alexandria, Muscat Ottonel, Muškát 
moravský, Sauvignon, Pálava

Kontinentální oblasti s výrazn jším 
rozdílem denní a no ní teploty, Alsace, 
Sancerre, Marlborough

Zbytkový cukr Sušené ovoce, rozinky, med, vyzrálé plody, 
bílé kv ty

Sauvignon, Semillon, Chenin Blanc, 
Riesling (Ryzlink rýnský), Ryzlink vlašský, 
Pálava

Polosladké, sladké, ledové, slámové víno, 
výb r z cibéb, Sauternes, Tokaj

Suché Drobné ovoce, maliny, ervený rybíz, 
drobné ervené peckoviny, sv žest

Pinot Noir (Rulandské modré), André, 
Grenache (Garnacha), Merlot

Tavel, Bardolino Chiaretto, Rioja rosado, 
Bordeaux rosé

Zbytkový cukr Zralé, sušené ovoce, ovocná š áva, 
zava enina, bublanina, opulentní, š avnaté

Zweigeltrebe, Cabernet Sauvignon, 
Frankovka, Zinfandel, Shiraz, Pinotage

Polosuché, polosladké, sladké, Rosé 
d’Anjou, Cabernet d’Anjou

Lehké Sv ží, lehká, pitelná, m kká, decentní 
t íslovina, višn , t ešn , paprika, pep

André, Frankovka, Modrý Portugal, 
Corvina, Kadarka, Rulandské modré, 
Molinara

Chladn jší oblasti, lokální odr dy, 
Valpolicella

St edn  plné jemná, ko enitá, hutná, pln jší, vyzrálé 
lesní ovoce, ostružiny, bor vky, erný rybíz

Pinot Noir (Rulandské modré), Gamay, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, 
Zweigeltrebe

Bourgogne, Beaujolais, Bordeaux, Chianti

Plné Bohatá v n , vyzrálé ovoce, ostružiny, 
erný rybíz

Carmenére, Zinfandel, Shiraz, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Merlot

Jižní, teplé oblasti, Languedoc, Argentina, 
Chile, Amarone

Barrique Vyzrálé ovoce, vanilka, sko ice, vzácné 
d evo, tabák, káva, okoláda

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Syrah, Pinot Noir (Rulandské 
modré)

Bordeaux Cru Classé, Bourgogne Grand 
Cru, Bandol, vína „Nového sv ta“ – 
Austrálie, USA

Forti  kovaná, likérová, 
aromatizovaná vína

Výrazn jší zbytkový cukr, alkohol, 
nakládané ovoce, h ejivost, ko enitost

Tinta Roriz, Touriga Nacional, Bual (Boal), 
Verdelho, Ugni Blanc, Folle Blanche, 
Colombard

Porto, Madeira, Marsala, Pineau des 
Charentes

Ušlechtilý nápoj, který d stojn  
zakon í menu

Výrazn jší chu , která napom že trávení – 
stimuluje žaludek

Ugni Blanc Speciální vína, ušlechtilé destiláty, Cognac, 
Armagnac, Whisky, ovocné destiláty
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Abychom p i snoubení dosáhli co nejlepšího chu o-
vého a aromatického efektu, m li bychom dodržovat 
i ur itou posloupnost p i servírování vín a pokrm . 
Za ínat bychom m li od nejsušších vín s delikátním 
aromatickým projevem a postupn  gradovat v chu-
ových i vonných zážitcích. Totéž pochopiteln  platí 

pro pokrmy.

U vín bychom m li za ínat víny šumivými, pokra-
ovat bílými a r žovými p es ervená, fortifikovaná 

až po digestiv. Kategorie vín podle zbytkového cuk-
ru budou na sebe dob e navazovat, pokud za neme 
od vín nejsušších a skon íme u t ch s nejvyšším ob-

sahem zbytkového cukru – tedy vína v kategorii brut, 
suchá, polosuchá, polosladká, sladká atd.

Pokrmy za neme servírovat lehkými studenými 
a teplými p edkrmy, pak budou následovat polévky, 
ryby, sv tlé maso, tmavé maso, sýry a deserty.

Pokud budeme podávat sladké víno k p edkrmu, nap í-
klad k vyhledávaným husím játr m, a následn  se bude-
me vracet zp t k suchým vín m, je vhodné zneutralizovat 
chu ové pohárky p írodním sorbetem s vyšší kyselinou. 
Doporu uji limetkový nebo zelené jablko. Skv lou vol-
bou bude ale i sklenka Champagne Blanc de Blancs.

Posloupnost  menu 
a posloupnost  servírování vína

esnek, cibule – všechny druhy potravin obsahující vý-
razné aromatické silice jsou v kombinaci s vínem velmi 
problematické. Jejich problemati nost se tedy neomezuje 
jen na trávení. V erstvé úprav  bez tepelného zpracování 
obstojí s takto výraznými chut mi jen minimum vín. Retsi-
na bude tvo it možnou výjimku.  

Arty oky – vysoká ho kost arty oku degraduje v tšinu 
vín. Používejte rad ji nakládané i tepeln  upravené arty-
oky a kombinujte je s výrazn jšími víny. 

Ocet – typická kyselost a aroma octa p sobí ve v tší mí e 
agresivn , nep íjemná s vínem je už i v menší mí e. Pokud 
to recept dovolí, nahra me ocet citrónovou š ávou nebo 
š ávou z kyselých hrozn  (Verjus). Vína, která použijeme 
p i snoubení, nemusí mít p íliš vysokou kyselinu. 

K en – obsahuje ostré éterické oleje, ho kost a kyselost, 
ímž strhává chu  vína. Ideální je proto vzdát se zcela vína 

a kombinovat tuto potravinu s pivem.

Špenát – kyselina a typická naho klost m že zp sobit že-
lezitou p íchu  vína. Vhodná budou pln jší bílá vína s mír-
nou kyselinou i jemná, hebká ervená. 

Raj ata – vyšší kyselina erstvých raj at p sobí ve vín  
kyselou koncovku. Raj ata p ed použitím nejd íve upravte. 
Vhodná jsou spa ená, va ená, sušená nebo nakládaná. Pln j-
ší bílá nebo r žová vína, pop . rustikální ervené. Jestli vás 
chu  na erstvá raj ata neopouští, dejte si je rad ji samotná.

Ovoce – sladkost a kyselost mnoha druh  ovoce m že 
zp sobit disharmonii snoubení. Jahody s Champagne brut 

nejsou úpln  ideální kombinací, p estože to tak p i pohle-
du na Juliu Roberts ve  lmu Pretty Woman m že vypadat. 
Šumivé víno pro snoubení s ovocem musí být minimáln  
v kategorii Demi Sec. Ovoce je vhodné párovat také s tichý-
mi polosladkými nebo sladkými víny i víny speciálními.

Zmrzlina – sladkost, tu nost, kyselost a chlad jsou nep í-
telem mnoha vín. Nemám nic proti sorbetu se sektem, ale 
ke klasické zmrzlin  se hodí v tšinou speciální vína s vy-
sokým obsahem zbytkového cukru – ledová, slámová i 
botrytická.

Slané o echy, chipsy – slanost kazí vjem u drtivé v tšiny 
vín. Mnoho nedokonalostí p i snoubení vzniká p esole-
nými suchými plody i bramborovými lupínky, nemluv  
o tom, když mají esnekovou p íchu … V tomto p ípad  
nelze doporu it žádné kvalitní víno, zamá kn te tedy slzu 
a své sommelierské znalosti nechte stranou.

Probl ematick é snoube ní 
aneb na co si dát pozor

Nezapome te
1. SNOUBENÍ je soulad pokrmu a náp

oje

2.  SNOUBENÍ musí respektovat inten
zitu chut  i v n

3.  SNOUBENÍ regionálních produkt  funguje velmi dob e

4. SNOUBENÍ m že být harmonie, i kontrast

5.  SNOUBENÍ m že n které vjemy zvýraznit, 
i zast ít

6.  SNOUBENÍ m že poškodit i exkluzivní 
víno i pokrm

7. SNOUBENÍ ovliv ují r zné faktory

8. SNOUBENÍ je možné prakticky s k
aždým vínem

9. SNOUBENÍ m že mít i n kolik kombinací 

10. SNOUBENÍ není dogma
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sýry a  víno

Madeland je vysoce kvalitní polotvrdý sýr holandského typu, a pokud bychom 
měli vybrat alternativu ke světovým špičkám mezi sýry typu Maasdamer, zvolili 

bychom právě Madeland s jeho delikátní oříškovo-mandlovou chutí.

Madeland

74 |  WINE & Degustat ioion

rnativu 
bychom právě Ma
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Madeland má smetanov  žlu-
tou barvu s typickými oky 
uvnit  hmoty, ovšem na roz-

díl od ementálských sýr  se vyzna-
uje jemn jší a pružn jší konzistencí. 

Pro svou lahodnou chu  bývá as-
to vyhledáván nejen milovníky vín. 
Možná bude pro n koho p ekvape-
ním, že se tento sýr v Madet  vyrábí 
teprve od roku 1995. Madeland však 
od za átku své produkce zažil doslo-
va raketový start a brzy se stal dru-
hým nejprodávan jším sýrem v eské 
republice. 

Pro své všestranné použití si Made-
land jist  oblíbíte, nebo  se výborn  
hodí p i studeném rychlém ob erstve-
ní nebo nap íklad do obložených ba-
get i salát . Skv lý je i pro p ípravu 
teplých sýrových specialit. Na sýro-
vém prkénku k vínu bude vd ným, 
delikátním a široce využitelným part-
nerem pro širokou škálu vín.

Krom  klasického Madelandu s p t-
a ty iceti procenty tuku v sušin  na-
bízí Madeta n kolik dalších variant. 
Madeland light je odleh enou varian-
tou a Madeland Fitness s pouhými de-
seti procenty celkového tuku jist  oce-
ní p íznivci zdravého životního stylu. 
Oba sýry si navzdory nižšímu obsahu 
tuku zachovávají svou charakteristic-
kou pružnou a vlá nou konzistenci.  
Pokud pot ebujete omezit kalorickou 
hodnotu ob erstvení p i konzumaci 
s vínem, pak jsou pro vás Madeland 
light a Madeland Fitness tou správnou 
volbou. A pokud si dop ejete jakouko-
liv z variant sýru Madeland, p ijímáte 
navíc i vysoký podíl bílkovin a p iro-
zen  se vyskytující vápník, d ležitý 
pro stavbu kostí.
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Párování s víny 
Madeland je pro párování s víny velmi p íjemným, 
lahodným sýrem. Jeho jedine ná o íškovo-mandlová chu  
se krásn  snoubí s celou adou bílých, ale také n kterých 
ervených vín. Madeland se dob e kombinuje a k vínu bude 

vždy jemným a delikátním sýrem. Velmi dob e se hodí 
nap íklad k šumivým vín m vyráb ným klasickou metodou 
v kategorii brut, a  již vybíráme z tuzemské provenience, 
nebo z vín z oblasti Champagne, Trento DOC, Franciacorta 
i z rakouských a n meckých sekt .  M žeme ho použít 

i k mnoha bílým i r žovým suchým vín m a také vín m 
s lehkým zbytkovým cukrem. Skv le doplní odr dy, jako 
je Ryzlink, Chardonnay i Rulandské bílé. Z ervených 
vín se hodí ke zralejším, st edn  plným vín m s p íjemnou 
ovocnou strukturou, nap íklad z odr d Frankovka, Merlot, 
Gamay i Sangiovese.
Jako typické p íklady pro párování s Madelandem jsme vy-
užili vína, která byla výborn  hodnocena v asopise WINE 
& Degustation, v tomto p ípad  ervené víno Chianti Clas-
sico, a také v Pr vodci nejlepšími víny eské republiky, zde 
se jedná o Rulandské bílé z vina ství Waldberg Vrbovec.

Párování s víny 
Párování uzeného Madelandu s vínem je již o trochu náro n jší. Delikátní chu  Madelandu je 
zde p íjemn , nicmén  pom rn  zna n  podpo ena tóny uzení. Práv  proto budou vhodným 
partnerem nap íklad vína, která byla školena v barikovém sudu. Ideáln  se tedy bude hodit 
odr da Chardonnay nebo op t vyzrálejší ovocná ervená vína z odr d, jako je nap íklad 
Merlot. I zde bude školení v sudu pro párování p ínosem.

Vina ství Waldberg Vrbovec,
Rulandské bílé 2015, pozdní 
sb r, polosuché, Dyjákovi ky, 
O echový vrch
Toto víno má pr zra nou syt  
žlutou barvu se zlatavými odlesky 
a velmi dobrou viskozitu. V n  
je istá, s tóny zralého bílého 
ovoce a podtóny kv tu m sí ku. 
Vše dopl uje i jemný chlebový 
a máslový podtón. Chu  je 
pln jší, harmonická, s p íjemnými 
š avnatými ovocnými tóny 
manga, žlutého melounu 
a mirabelek.  Práv  tato sv žest 
a ovocnost, spole n  s pln jším 
t lem vína, krásn  doplní jemnou 
o íškovo-mandlovou chu  
Madelandu.

Badia a Coltibuono, 
Chianti Classico DOCG 
2011
Tradi ní víno z Toskánska má 
krásnou ervenou barvu s cih-
lovými odlesky a velmi dobrou 
viskozitu, intenzivní v ni 
s ovocnými tóny, p ipomínající-
mi ervený rybíz, t ešn  a višn , 
se špetkou jalovce. Chu  je 
hebká, st edn  plná, s p íjemnou 
ovocnou kyselinou a jemnou 
t íslovinou a množstvím tón  
erveného ovoce. Delší, jemn  

ko enitý záv r. Práv  zde se 
krásn  spojí o íškovo-mandlová 
chu  sýru Madeland s ovoc-
nými tóny vína a jeho pln jší, 
seriózní strukturou.  

Uzený Madeland
Chu ov  zajímavá uzená varianta je kombinací o íškovo-mandlové mírn  nasládlé chuti Madelandu a chuti i v n  typické pro uzení. Zajíma-
vostí a do jisté míry i raritou je, že svojí chu  nezískávají tyto sýry použitím kou ového aroma i jiných náhražek, ale díky poctivému p írodnímu 
uzení na pravých bukových št pkách. Tento postup dodává všem uzeným sýr m z Madety jedine nou p írodní „uzenou“ v ni i chu .
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Rodinné vina ství Sedlák, Merlot 2012, 
pozdní sb r, suché, Velké Bílovice, Nová hora 
Velmi p íjemný ovocný Merlot s temn  ervenou barvou a velmi 
dobrou viskozitou. istá intenzivní v n  s nádechem zralých višní, 
ko ení a jemným podtónem uzení velmi delikátn  doplní aromatiku 
uzeného Madelandu. Chu  je ko enitá, s dobrou ovocnou strukturou 
a kyselinou a jemnými podtóny t eš ové zava eniny. I zde se bude 
ovocnost a jemné kou ové tóny ve vín  s jemnou strukturou výborn  
dopl ovat s uzeným tónem sýra.

Cave De Lugny, 
Viré Clessé AOC 2015
Toto burgundské víno má jiskrnou barvu bílého zlata a vyšší 
viskozitu. Dominuje zde typická sv ží aromatika citrus  
a tropického ovoce a najdete zde jemnou stopu vanilky. Chu  je 
p íjemná, sv ží, minerální a vyvážená, s tóny tropických plod , 
jemnou kyselinou a delším záv rem, op t s lehkým podtónem 
po zrání v dubovém sudu. Sv ží ovocný výraz vína krásn  
podpo í lahodnou chu  Madelandu a jemný barikový podtón 
se výborn  spojí s uzenou v ní a chutí tohoto sýra.
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Alsasko je nádhernou francouzskou vinařskou oblastí, která poskytuje velmi osobitá 
a od ostatních francouzských regionů značně odlišná vína. Mohou za to odrůdy, které se 
zde pěstují, místní terroir a také historie. Ta byla ve znamení nekonečných sporů a válek 

mezi Němci a Francouzi o tuto malou, ale strategickou oblast mezi městy Štrasburk 
a Mulhouse. Proslavila se zde především vína z odrůd Riesling a Gewurztraminer. 

Právě alsaský Gewurztraminer umí být skutečně mimořádným zážitkem, pojďme se 
tedy podívat, jak si stojí vína, která se dováží na tuzemský trh.

Gewurztraminer 
z Alsaska

Gewurztraminer je považován spole n  s odr dami 
Pinot a Gouais Blanc (Heunisch) za jedny z nejstar-
ších odr d révy vinné. Historicky se odr da Trami-

ner zmi uje již kolem roku 1000 a n které prameny odkazují 
na jihotyrolskou vesnici Tramin.  Genetické rozbory nás však 
zavedou do severovýchodní Francie (Franche-Comté, Cham-
pagne-Ardenne, Lorraine a Alsace) a jihozápadního N mecka 
(Rheinland-Pfalz a Baden-Württemberg), kde se p stovala 
p vodní mate ská odr da. Gewurztraminer je totiž s nejv t-
ší pravd podobností aromatická mutace odr dy Savagnin 
Rose. Alsasko je tak již odpradávna domovem této aromatic-
ky atraktivní odr dy a dodnes zde má ve srovnání s ostatními 
sv tovými vina skými oblastmi nejv tší zastoupení, tedy p i-
bližn  3 000 hektar  vinic.

Kvalita alsaských tramín  je pom rn  rozkolísaná a nestálá. 
Záleží na konkrétní vinici a stylu a pe livosti vina e. I b žný 
Gewurztraminer Alsace AOC m že být ze sklepa skv lého vý-
robce velmi p íjemným a atraktivním vínem. Na trhu je však 
i celá ada pr m rných až nezajímavých vín. Vína z vinic Grand 
Cru bývají o poznání lepší a velmi asto jde o tém  suchá, la-
hodná plná vína s neodolatelnou aromatikou a chutí r ží, li i, 
zázvoru, bergamotu a dalších exotických ingrediencí. I my jsme 
náš test rozd lili do dvou kategorií, které jasn  ukazují posun 
v kvalit  a stylu vín z Grand Cru vinic. Pot šitelné však je, že tu-
zemští dovozci v tšinou vybírají velmi dob e a pozorn  a na trhu 
je v obou kategoriích k dispozici celá ada opravdu skv lých vín.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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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.

Domaine Weinbach, Clos des Capucins, 
Gewurztraminer Réserve 2014, Alsace AOC
87,63 bodů, cena 795 Kč

Cave de Turckheim, Gewurztraminer 2013, Alsace AOC
87,5 bodů, cena 319 Kč

Muré, Signature Gewurztraminer 2015, Alsace AOC
86,38 bodů, cena 422 Kč

Willy Gisselbrecht, Gewurztraminer 2014, Alsace AOC
86,38 bodů, cena 306 Kč

K iš álov  istá barva se zá ivými odlesky, velmi dobrá viskozita. 
V n  je brilantn  istá, intenzivn jší, s tóny zralého žlutého ovoce, 
p ipomínající physalis, mirabelky a li i. Chu  je istá, š avnatá, pl-
n jší, s velmi dobrou harmonií mezi cukrem a kyselinou. Dlouhý, 
pikantní záv r s tóny kajenského pep e.

   Nasi goreng

Sv tle citronov  žlutá jiskrná barva, velmi dobrá viskozita. V n  
je istá, ovocná, p ipomínající kompotovaný ananas, rakytníkový 
sirup a pikantní ko ení. Chu  je st edn  plná, vyvážená, s harmo-
nickým pom rem zbytkového cukru a delikátní kyseliny. St edn  
dlouhý záv r s nádechem marcipánu.

   Krémová dý ová polévka s praženými 
dý ovými semínky

Pr zra né víno s tmav  žlutou barvou a zlatými odlesky. Velmi dob-
rá viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, s nádechem zralého ovoce, 
p ipomínající nektarinky, sušené meru ky a sladké ko ení. Chu  je 
pln jší, š avnatá, s bohatým obsahem ovoce a ovocné zava eniny, 
s p íjemnými podtóny sladkého ko ení. Delší, h ejivý záv r.

   Lotrinský kolá  se šunkou, vejci a sýrem 

Pr zra ná, zá iv  žlutá barva s mosaznými odlesky. Velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, lehce nazrálá, p ipomínající med, o echy 
a sušené bylinky. Chu  je výrazn jší, pikantní, s p íjemnou naslád-
lou, ovocnou stopou, p ipomínající sušená jablka, sušené pomeran-
ové plátky a sko ici. Dlouhý záv r.

   Tartu  et 

www.cosmopoli tanwines.cz

www.budamont .cz

www.la-caoba.com

www.vicom-vino.cz

GOLD

SILVER

BRONZE

BRONZE

Gewurztraminer Alsace AOC

076-81_Predstavujeme Gewurztraminer.indd   Odd1:77 9.2.2017   19:40:32



78 |  WINE & Degustat ion

p edstavujeme

Zleva: Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , Zlatko Míčka – 

znalec francouzských vín (Merlot d´Or), Martina Riel-Salvatore – nezávislá 

degustátorka, Vít Hepnar – sommelier (Gourmet Services), Tomáš Dominec – 

degustátor (Dominec & spol.), Michal Procházka – sommelier, obchodní editel 

(Vino e Cuore), Richard Süss – editel (Vina ství Trávní ek & Ko ínek), Roman 

Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka)

Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Gewurztraminer

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

víno 
ur ené 
k uložení

s
 
ideální 
kombinace

baru
VinografVinograf

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

www.vinograf.cz

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách
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Domaine Schoffi t, Cuvée Caroline, Gewurztraminer Lieu-Dit Harth 2014, Alsace AOC
85,63 bodů, cena 443 Kč

F.E.Trimbach, Gewurztraminer 2014, Alsace AOC
85,38 bodů, cena 499 Kč

Pr zra ná tmav  žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je bohatá, výrazn jší, s tóninou p ezrálého ovoce, 
zkaramelizovaného cukru a ovocného nektaru. Chu  je pln jší, 
živá, s dobrou ko enitostí a dobrou š avnatou kyselinou. Dlouhý, 
ko enitý záv r.

   Vep ové na kari 

irá zá iv jší žlutozelená barva, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, intenzivn jší, s kv tinovými tóny jasmínu a mu enky. Chu  

je st edn  plná, s nízkým obsahem zbytkového cukru a š avnatou 
kyselinou, p ipomínající zralé citrusy. Delší záv r.

   Uzený úho

www.al i fea .cz

www.global-wines.cz ,  www.global-wines.sk

Meyer-Fonné, Gewurztraminer 
Réserve 2015, Alsace AOC

Henri Schoenheitz, 
Gewurztraminer 2014, Alsace AOC

Henri Schoenheitz, Gewurztraminer 
Lieu-Dit Holder 2011, Alsace AOC

Frédéric Engel & Fils, 
Gewurztraminer 2015, Alsace AOC

www.1er.cz

www.bacchus.cz

www.bacchus.cz

www.vino.cz

,,

,,

,,

,,

84,25 bodů, cena 455 Kč

80,5 bodů, cena 390 Kč

82 bodů, cena 449 Kč

79,63 bodů, cena 465 Kč
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Gewurztraminer Alsace Grand Cru AOC

Domaine Schoffi t, Clos Saint Théobald, Gewurztraminer Rangen 2012, Alsace Grand Cru AOC
93,13 bodů, cena 1 074 Kč

Domaine Hering, Kirchberg de Barr, Gewurztraminer 2014, Alsace Grand Cru AOC
89,63 bodů, cena 336 Kč

Joseph Cattin, Gewurztraminer Hatschbourg 2014, Alsace Grand Cru AOC
89,38 bodů, cena 390 Kč

Martin Schaetzel, Gewurztraminer Eichberg 2013, Alsace Grand Cru AOC
88,63 bodů, cena 790 Kč

Biecher & Schaal, Gewurztraminer Steinert 2013, Alsace Grand Cru AOP
88,13 bodů, cena 554 Kč

Pr zra né víno zbarvené do tmav  žlutého odstínu s jantarovými odlesky, 
velmi vysoká viskozita. V n  je intenzivní, vyzrálá, s nádechem ananasové 
š ávy, sušeného kokosu a zralého exotického ovoce. Chu  je pln jší, naslád-
lá, s p íjemnými tóny marcipánu a ovocného pyré. Dlouhý, ko enitý záv r.

   A  novaný sýr Munster 

Sv tle žlutá barva se st íbrnými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, intenzivn jší, s pikantním nádechem ko ení, bílých kv t  a sušeného 

ovoce. Chu  je š avnatá, st edn  plná až pln jší, s elegantním nádechem 
mandarinek a mandarinkové k ry. Dlouhý záv r.

   Štika pe ená v papilot   

Pr zra ná zá iv  žlutá barva s mosaznými odlesky, vysoká viskozita. V n  
je výrazná, intenzivní, s nádechem sušeného podb lu, kandovaného ovoce 
a ovocné zava eniny. Chu  je velmi dob e strukturovaná, pln jší, s boha-
tým obsahem zbytkového cukru. Dlouhý záv r.

   Paté z foie gras s mo skou solí 

K iš álov  pr zra né víno s pr zra nou barvou a zlatavými odlesky, vyso-
ká viskozita. V n  je istá, ovocná, s pikantními podtóny ko ení a sko ice. 
Chu  je výrazná, s velmi dobrou š avnatou kyselinou, p ipomínající zralé 
citrusy, pomelo a ervené grepy. Dlouhý, mandlov  nasládlý záv r.

   Sashimi z tu áka 

Pr zra né víno s citronov  žlutou barvou a zá ivými zlatavými odlesky, 
vysoká viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, s velmi p íjemnými tóny zra-
lého citrusového ovoce, marcipánu a bílého rybízu. Chu  je istá, š avnatá, 
s velmi dobrým pom rem zbytkového cukru a kyseliny. Dlouhý záv r.

   Choucroute 

www.al i fea .cz

www.vino.cz

www.winez.cz

www.merlot .cz

www.fandadovin.cz
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Jídlo v srdci Evropy

www.fi nefoodprague.com      

29. – 31. 5. 2017

7

PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

Mezinárodní veletrh
potravin vhodných
k párování s víny

Souběžně probíhající veletrh:
   7
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O název m sta se zasloužil Jacques Laffitte, 
který v okolí zámku, jehož stavbu navrhl ar-
chitekt François Mansart, postavil na svou 

dobu p ekrásné domy. Místu se proto za alo íkat 
„Laffittovy domy“. Práv  zmín ný zámek, kde se 
natá ela ada snímk , v etn  filmu Vatel Rolanda 
Joffého, je hlavní atrakcí desetitisícového m sta, 
které má výrazn  maloburžoazní charakter. Bydlí 
v n m ada banké  a ú edník  pracujících v neda-
leké La Défense. Pr m rný p íjem na jednoho oby-
vatele adí Maisons Laffitte na konec šesté desítky 
z 36 tisíc komunit celé Francie.

Není tedy divu, že zde najdete adu restaurací, 
které by m ly uspokojit požadavky bohaté kliente-
ly. Výhodou Maisons Laffitte je dobré spojení s Pa-
íží. Vlakem RER jste za deset minut na La Défense 

a za osmnáct minut na Champs-Élysées. Restaura-
ce, do níž se jezdilo i z Pa íže, se jmenuje Taste-
vin. Dlouhých 43 let ji vedl Michel Blanchet, který 
p ed dv ma lety odešel do d chodu, a pro Maisons 
Laffitte to bylo jako zem t esení. Restaurace m la 
totiž od roku 1979 hv zdi ku Michelin a po dobu 
patnácti let dokonce dv ! Což z desetitisícového 
m ste ka inilo velkou gastronomickou atrakci pro 
široké okolí. 

Restauraci p evzal Denis Rivoire a za n kolik m -
síc  o hv zdi ku p išel. „ Trochu jsem s tím po ítal, 
je obvyklé, že když odejde velký šéfkucha , tak si 
oby ejn  „bere hv zdi ku s sebou“, inspektora Mi-
chelin si pamatuji, byl tu v lét  a tušil jsem, že hv z-
di ku neudržím,“ íká mi nový šéfkucha , když se 
s ním posadím na pohodlnou terasu. Rozhlížím se 
kolem a Denis, jako by etl mé myšlenky, polohlasn  
dodává: „Prost edí je naprosto úžasné a zcela otev e-
n , ten d m vypadající jako záme ek, je hlavním d -
vodem, pro  jsem tady. V celé Francii nenajdete moc 
podobných restaurací, cítím to jako velkou šanci.“ 

Denis Rivoire tedy bude bojovat o to, aby hv zdi -
ku získal zp t. Vyr stal v Pa íži, pracoval v restau-
raci Petit Colombier, která m la hv zdi ku Michelin, 
poté získával zkušenosti v další zajímavé restauraci 
Apicius (dv  hv zdi ky). N jaký as strávil v Kjótu 
a Los Angeles, aby se poté vrátil do Francie a se zku-
šenostmi získanými v restauraci L’Auberge d’En-
ghien zamí il do Maisons Laffitte. 

Jeho filozofií je vytvá et z erstvých produkt , 
které nabízí region, n co více, než co si m žete dát 
v b žných restauracích. A jako n co navíc pak podá-
vat zajímav  p ipravené humry, tresky, chobotnice 
a další mo ské plody. 

Tastevin 

82 |  WINE & Degustat ion

kultovní francouzské restaurace

 V Paříži se příští rok hraje jedna ze dvou skupin hokejového 
mistrovství světa. Přestože Pařížany nechá toto klání zřejmě 

chladnými či ho budou sledovat s jistým smyslem pro kuriozitu, pro 
české milovníky francouzské metropole, jsou-li zároveň fanoušky 
tohoto sportu, tady bude o důvod víc, proč Paříž navštívit. Čeští 

hokejisté sehrají na turnaji minimálně sedm zápasů, a návštěvníci 
města tak budou mít dost času porozhlédnout se trochu i po okolí 

a vydat se za gastronomickými zážitky. Z menších měst, která nejsou 
od Paříže příliš vzdálená, jsou směrem na západ nejatraktivnější 

Saint-Germain-en-Lay, rodiště krále Ludvíka XIV., a Maisons Laffi tte, 
které je spjato s koňskými dostihy. A v tom druhém naleznete 

restauraci, která je vyhlášená po celém širokém okolí. 
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Maisons Laffitte tvo í jedna dlouhá t ída, po je-
jíchž stranách se nacházejí obchody, kavárny i 
restaurace. Na jejím konci se vchází na kolonádu, 
která vede do parku a na závodišt  – ko ské dosti-
hy v Maisons Laffitte jsou proslulé. Kolonáda dává 
m stu jakýsi láze ský charakter. Po obou stranách ji 
lemují impozantní vily a restauraci Tastevin najdete 
v jedné z nich. Vstoupíte dovnit , projdete prvním 
ze dvou sál  a p ekvapí vás p ístup na romantickou 
zahradu. Za teplých letních ve er  ideální místo. 
Denis Rivoire se snaží nalákat klientelu na svou ku-
chyni. Nabízí p itom zajímavý jídelní lístek: jako 
p edkrm si m žete dát humra s jemnými raviolami 
s bylinkami a emulzí z hum ích kruný  za 35 € 
nebo ocas z langusty jako vlažný tatarský biftek, 
salát z bylinek s krutony nebo plátek foie gras se 
smetanovým p elivem s parmezánem a karame-
lem z portského vína. Jako hlavní chod pak De-
nis nabízí narychlo ope ené svatojakubské mušle, 
bazalkové rizoto a š ávu z pe en , dále ope enou 
tresku na slaném másle, tres í „brandade“, konfi-
tovanou dužinu z citrónu, olivy a erstvý korian-
dr nebo hov zí plátek z Normandie, sm s va ené 
zeleniny s hov zí ohá kou, hov zí redukce. A jako 
dezert na vás eká velký okoládový fondán s p -
nou a sorbetem za osmnáct eur nebo konfitovaný 
kumkvat, pomeran e a maracuja ochucené Grand 
Marnier s maracujovým sorbetem a kone n  jem-
ný vlažný kolá ek „financier“, okoládový fondant 
a tvarohový sorbet. 

 Kuchyn  je to rafinovaná, šitá na míru náro n jší 
klientele, nechybí mo ské plody, na stran  druhé do-
káže Denis využít všech možností regionu Yvelines, 
kde si p stuje své produkty nap íklad i Alain Ducasse. 
Mnoho klient  bylo zvyklých na Michela Blanche-
ta, te  je na n m, aby je zaujal on sám. M že sázet 
na to, že v širokém okolí není moc lepších restaura-
cí, proto se narozeniny, svátky, promoce i úsp chy 
v práci slaví práv  tady. Cílem Denise je získat hv z-
di ku Michelin co nejd íve zp t, ostatn  ceny jsou 
na úrovni michelinské restaurace, což m že ást kli-
entely odradit, ale Denis tvrdí, že za kvalitu se platí. 
V Japonsku se nau il jednoduchosti, která je na jeho 
kuchyni znát, i proto má rád erstvé ryby. V Americe 
ho zaujalo ízení restaurací, podle n j existují jisté 
zákonitosti, které jsou k vedení podobného typu re-
staurace s michelinskými ambicemi nezbytné. 

 Tastevin má navíc jednu p idanou hodnotu, která 
je u podobných restaurací výjime ná. Výlet z Pa íže 
za dobrým jídlem m žete zakon it jak procházkou 
po kolonád , tak i výletem do p ilehlého proslulého 
lesa, kde lovil i Ludvík XIV. Mimochodem, zámek 
prý vznikl proto, aby si mohl po honitb  alespo  
krátce odpo inout. Celou oblast milují rekrea -
ní cyklisté, kte í mohou najezdit dlouhé kilometry 
po stezkách uprost ed p írody s mrakodrapy La Dé-
fense v pozadí. A takový ob d na terase restaurace, 
která se bude moci z ejm  už v p íštím pr vodci 
znovu pyšnit hv zdi kou, do tohoto konceptu kva-
litní „gastronomie v p írod “ krásn  zapadá. 
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kultovní francouzské restaurace
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Denis má slabost pro víno z Rhô-
ny. Netají se tím, že n kdy není 
úpln  snadné ho párovat, ale p ed-
povídá mu velkou budoucnost. 
V Maisons Laf  te p itom nežijí 
úplní vina ští ignoranti, nedaleká 
vinotéka Epicerie de Longueil na-
bízí n kolik tisíc láhví a personál 
o n m také n co ví, což nemusí být 
všude úpln  obvyklé. Denis má rád 
i Cru Beaujolais a vinný lístek to 
potvrzuje. Buduje si ale kontakty 
i s menšími vina i v Burgundsku 

a o jeho vztahu k vínu sv d í i to, 
že n která vína má v menu p ímo 
„zabudovaná“ – tedy podle n j se 
k danému pokrmu nejvíce hodí. 
Mnohým tak usnadní orientaci 
a klienti asto vyzkoušejí, co jim 
nabízí. Tak nap íklad k p edkrmu 
založenému na foie gras doporu-
uje Domaine du Tariquet „Les 

Premiéres Grives“ 2014, k tresce 
pak Sol de Landoc „Moulin de Ga-
ssac“ 2014 nebo Touraine Chenon-
ceau „Eclat de Silex“ 2014 a k o-

koládovému dezertu Maury Mas 
Amiel cuvéé special, minimáln  
deset let staré. V Tastevin se také 
hodn  slaví, Denis má slabost pro 
Taittinger, ostatn  cofret s dv ma 
láhvemi Comtes de Champagne 
vás p ivítá hned u vchodu. 

Text :  Jan Šmíd
Foto:  Jean-Jacques Gelbar t
www.jansmid.cz

 
@jansmidcro

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

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

Monsieur Duchemin

Na míst  d ív jší restaurace Rybí trh – 
na konci devadesátých let asi to nejlep-
ší, co bylo v Praze možno navštívit – se 

dnes nachází nov  otev ený Restaurant Ungelt. 
Reklamu na podnik vysílají i rádia, a tak jsme 
se vypravili prov it, zda se na pražské gastro-
nomické scén  objevila nová hv zda. Bez re-
zervace jsme se vypravili do Týnského dvora 
nedaleko Starom stského nám stí.

Už zvenku p sobí restaurace nádhern , na-
svícená bílá ze  se starými gotickými prvky 
a poz statky portálu vyzývá ke vstupu, stejn  
jako velká okna a dvouk ídlé dve e. Naproti 
vchodu je bar s kávovarem pro vydávání nápo-
j , napravo pak vstup do otev ené kuchyn , kte-
rá je lemována místy k sezení nebo nádržemi se 
slanou vodou plnými živých humr . Nalevo je 
hlavní jídelní sál s p sobivými gotickými klen-
bami, které se sbíhají ke dv ma nosným slou-
p m s hlavicí. Zdi jsou bílé, hlavice sloup  ze 
sv tlého pískovce, podlaha je vyvedena ve sv t-
lém d ev . Interiér dopl ují prvky z travertinu, 
jako nap íklad na baru a elní stran  otev ené 
kuchyn . Sv tlé polstrování lavic a kožených 
židlí dokonale ladí s ostatními barvami v inte-
riéru. Barevná jednoduchost dává vyniknout 
n kolika pestrým obraz m, které zdobí zdi. 
Na stolech jsou b lostné ubrusy, založené sady 
p íbor , papírové ubrousky a vinné sklenky. 
Malé nást nné re  ektory svítí sm rem vzh ru 
do kleneb a spolu se záv snými svítidly vytvá-
ejí sv tlou, vzdušnou a p íjemnou atmosféru, 

která vyvolává o ekávání.
Jídelní lístek nabízí osm p edkrm , v etn  

n kolika salát , dv  polévky, erstvé ryby a ús-
t ice, které nám ochotný personál odprezento-
val p ímo u stolu, a samoz ejm  živé humry 
z akvária. Hlavních chod  z masa a dr beže je 
také osm, nechybí výb r francouzských sýr  
a asi p t dezert . V ase ob da je ješt  nabízeno 
ob dové menu o dvou chodech. My jsme z toho 
všeho sestavili následující t íchodové menu. 
Zatímco jsme ekali na p edkrmy, dostali jsme 
coby kompliment z kuchyn  degusta ní porci 

foie gras s fíkovou marmeládou a brioškou. Pak 
dorazil zauzený jehn í tatará ek s nakládaný-
mi kapary a pošírovaným k epel ím vají kem. 
Maso kryl sklen ný košík napln ný kou em, 
který po odklopení posílil dojem uzenosti. Dru-
hým p edkrmem byl tu ák marinovaný v so-
jové omá ce a zázvoru s kaviárem z divokého 
lososa, limetkovým „crème fraîche“ a s man-
gem a sezamovou oplatkou. Dobrá erstvá ryba 
byla bohužel úpln  p ebita chutí sojové omá -
ky, a navíc sezamová oplatka byla tak sladká, 
že by se hodila spíše na n jaký dezert, a tak byl 
náš dojem z tohoto p edkrmu spíše rozpa itý. 
Hlavním chodem bylo sépiové rizoto s baby 
chobotni kou, krevetami a pe enými cherry 
raj aty a dále kachní prsa „magret de canard“ 
pe ená do r žova, pyré z celeru a vanilky, ka-
ramelizované fíky a omá ka z portského vína. 
Rizoto bylo jednozna n  nejhorším chodem 
ve era, rýže rozva ená, chobotni ky upražené 
na škvarek, krevety zcela oby ejné a naprosto 
bez chuti, nemluv  o vytvarování rizota do ja-
kési kostky. Žádná máslová krémovost s jódo-
vou chutí sépiového „inkoustu“ ani dochucené 
mo ské plody, ani rýže al dente, jak by lov k 
od italského receptu o ekával. Ani kachní prsa, 
i když o mnoho lepší, nebyla prvot ídní, spíše 
trochu tvrdší i p esto, že byla ud lána do r žova. 
Nakonec p išly dezerty, fondant z ho ké okolá-
dy Valrhona Guanaja 70% se zlatými vlo kami, 
anglickým krémem a maracujovou zmrzlinou 
s likérem Grand Marnier a také chlazená polév-

ka z bílé okolády Valrhona s kakaovým kro-
kantem s mandlemi a kokosem a s karamelovou 
zmrzlinou. Oba dezerty byly dobré, nicmén  
polévka z bílé okolády byla stoprocentní kopie 
receptu z jiné populární pražské restaurace. 

Vinný lístek restaurace Ungelt ítá p ibližn  
sto dvacet položek, p evážn  z Francie, které 
dopl uje n kolik tuzemských kousk . Zejmé-
na výb r vín Bordeaux je slušný. My jsme jako 
univerzální láhev vybírali mezi burgundskými 
Pinoty a nakonec jsme se rozhodli pro Morey-
-Saint-Denis z vina ství Georges Lignier. V líst-
ku byl inzerován ro ník 2010, ale nám byla na-
bídnuta poslední láhev z ro níku 2008, což jsme 
uvítali. Víno bylo podáváno do správného typu 
sklenic, ale museli jsme požádat o zchlazení, 
protože bylo opravdu p íliš teplé.

Ungelt je krásná restaurace, má luxusní 
a vkusný interiér a je dob e osv tlena. Obsluha 
je milá a profesionální, pouze ve vín  by pot e-
bovala mít v tší znalosti a jistotu. Na webových 
stránkách podniku se píše, že na kuchyni v Un-
geltu osobn  dohlíží jeden z nejlepších eských 
šéfkucha . Bu  m l tedy v dob  naší návšt vy 
volno, nebo je toto tvrzení siln  nadhodnoce-
né, protože kuchyn , to nejd ležit jší v každé 
restauraci, je v Ungeltu hluboko v pr m ru. 
Neharmonické kombinace na talí i, hlavní su-
roviny potla ené t mi dopl ujícími, nedotaže-
né chut . Když se k tomu p idají ceny obvyklé 
v lokalit  Starého M sta, není p íliš d vod  Un-
gelt doporu ovat.

✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

gelt doporu ovat.

Výb r z MENUVýb r z MENU Tat á ek . . . . . . . . . . . . 39 ,-
Tat á ek . . . . . . . . . . . . 39 ,-Tu k p d m . . . . . .  4 ,-
Tu k p d m . . . . . .  4 ,-Riz  o . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,-
Riz  o . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,-Kachní p s  . . . . . . . . . . 5 ,-
Kachní p s  . . . . . . . . . . 5 ,-F  . . . . . . . . . . . . . . 2 ,-
F  . . . . . . . . . . . . . . 2 ,-P lév  z á y . . . . .  19 ,-
P lév  z á y . . . . .  19 ,-M y-S .-D n  . . . . . . . 180 ,-
M y-S .-D n  . . . . . . . 180 ,-

Týn 638/5, 110 00 Praha 1 – Staré M sto, tel: 420 777 427 000
www.restaurant-ungelt.cz

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 postře-
hy a doporučení na restaurace z domova i ze zajímavých světových gurmánských destinací. Jsme kritičtí, 
ale maximálně objektivní, víme, že je jednoduché něco pohanět, ale těžké něco dobrého vybudovat.

 
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. Důle-
žité je i to, jestli kuchař opravdu vaří, nebo jen 
krájí a klade na talíř dobré suroviny.

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

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮
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Recenzi na malostranský podnik Herge-
tova cihelna jsme již p ed n kolika lety 
psali. Ovšem restaurace má nového šéf-

kucha e, sommeliera a podstatnou ást týmu, 
zm nil se jídelní i vinný lístek, a my jsme tedy 
p irozen  byli zv daví, k jakým zm nám došlo 
a v jaké mí e. Jedno zimní mrazivé pond lí 
jsme si ud lali rezervaci a vyrazili jsme.

Už z Karlova mostu m žete vid t krásné 
barokní budovy upravené v pozdním klasicis-
mu, které byly v devadesátých letech jen taktak 
uchrán ny p ed naprostou zkázou. P ichází se 
k nim z Kampy Cihelnou ulicí, kudy m žete 
vstoupit horním vchodem do kavárny a lounge 
baru nebo spodním p ímo do restaurace. Ne-
cháte za sebou foyer se šatnou a vstupujete 
do jídelního sálu, je veliký s krásnými klenba-
mi a patkovými sloupy. Po levé stran  najde-
te dlouhý bar se sk ín mi na víno, a ješt  dále 
krásnou vinotéku s kruhovým p dorysem. Do-
prava se otevírá velký prostor se stoly a poho-
dlnými k esílky. Celá restaurace je orientována 
rovnob žn  s tokem Vltavy, což dává možnost 
využívat terasu, která se táhne po celém boku 
budovy. S plynovými ho áky a zast ešením ji 
lze využívat i v chladn jším po así, v letním 
ase je, jak si dovedeme p edstavit, atmosféra 

jist  úchvatná. Ve vnit ku restaurace je velmi 
dob e nakombinovaná historie s moderními 
prvky. Klenby, v horním podlaží staré trámy 
s moderními svítidly, kovaný bar s decentním 
založením stol  bílými ubrusy a nalešt nými 
p íbory a sklenkami. 

V Hergetov  ciheln  m žete dostat na výb r 
z n kolika menu, jiná, jednodušší nabídka je 
v horních prostorách lounge baru, jiná v pole-
dne a jiná ve ve erním à la carte v restauraci. 
Lze vybírat z asi deseti p edkrm , v etn  dvou 
polévek, ze t í salát  a jídel pro vegetariány 
a z osmi hlavních jídel. Nabídku dopl ují sýry 
a n kolik dezert . My jsme však byli zv daví 
p edevším na nové degusta ní menu. Zárove  
jsme požádali sommeliera o vinné párování, 
které restaurant k degusta nímu menu také na-
bízí. Zatímco jsme se bavili domácím chlebem 
a ra ím máslem, byl nám p inesen aperitiv, 
a sice sklenka šampa ského Moët-Chandon 

brut Impérial. Prvním chodem byl koktejl 
z í ních rak  s nakládaným fenyklem a es-
tragonovou majonézou, lehce ochucený ers-
tvým k enem a dopln ný k upavým chipsem 
z tapioky a jablky. Sv ží a dob e dochucený 
p edkrm byl perfektn  dopln n jednoduchým, 
istým Sauvignonem z Loiry Attitude 2015 

ze sklep  Pascala Joliveta. Druhým chodem 
byla vynikající polévka – kachní consommé se 
žloutkovými raviolami a petrželovým pestem. 
Silnému, skv le dochucenému vývaru opulent-
ní chuti dodala pot ebný šmrnc a sv žest jarní 
cibulka. Od pana sommeliera p išla sklenka 
Chardonnay 2015 z rodinného vina ství Be-
neš. Rybí chod byl pe ený candát s hráškem, 
raj aty a teplou majonézou s ope enými bram-
borami. erstvou, správn  upe enou rybu ješt  
zdobily smažené kapary a ryba ladila s r žo-
vým provensálským vínem ze svah  Aix-en-
-Provence, Domaine Camaïssette 2015. Dále 
již m l p ijít hlavní chod, ale dostali jsme 
ochutnat ješt  n co navíc. Špaldovou pšenici 
p ipravenou jako rizoto s houbami (stro ky 
a hlíva královská), karamelizovaným erným 
ko enem a kon  tovaným žloutkem. Chu  do-
dával také smažený esnek, majoránkový olej 
a bylinková s l. Tento chod jsme zapíjeli op t 
vínem ze sklep  Vina ství Beneš, tentokrát 
Frankovkou zrající v dubovém sudu. Hlavním 
chodem byl jelení h bet s fenyklovým kom-
potem, ervenou epou a hruškami, se š ávou 
z portského vína a s estragonovou emulzí. 
Kombinaci fenyklu a estragonu má pan kucha  
zjevn  rád (viz p edkrm). Krásný kus masa 
s onou charakteristickou, jakoby játrovou chu-

tí zv iny byl p ipraven technikou sous vide, 
p i nízké teplot  a ve vakuu. Sommelier ten-
tokrát naléval špan lské víno z oblasti Rioja, 
cuvée La Vendimia 2015 z vina ství Palacios/
Remondo. Pak jsme požádali o rozdílné de-
zerty, a ochutnali jsme dva, jogurtový mousse 
s rakytníkovou omá kou, nakládanou mrkví 
a perníkovou drobenkou, neobvyklý a osv -
žující dezert, a dále klasiku – hrušku pošíro-
vanou ve sva eném vín , okoládový dortík 
s vanilkovou omá kou, citrónovým meringue 
a mandlovým krokantem. Oba dezerty krásn  
doprovodila sklenka Château Cousteau ze zná-
mé bordeauxské oblasti na sladká botrytická 
vína Cadillac. 

Vinný lístek v Hergetov  ciheln  ítá p es 
stovku etiket, p evážn  evropských vín. Na-
víc lze využít takzvaný privátní vinný lístek, 
v n mž najdete další dv  t i desítky vín, vzác-
n jších, kvalitn jších, zralejších. Sommelier-
ský servis je veden profesionáln , vína k jed-
notlivým chod m dob e ladila a byla podávána 
p i správných teplotách. Snad jediná výtka mí í 
sm rem ke sklenicím. Dobrá vína z nabídky by 
si zasloužila n jaké lepší sklo a také více než 
jen jeden univerzální tvar a rozm r.

Hergetova cihelna je dobrá, až velmi dobrá 
restaurace s p íjemnou atmosférou vhodná ne-
jen k posezení s p áteli, ale i pro  remní setkání 
nebo obchodní ve e i. Jídlo je z kvalitních su-
rovin, správn  p ipravené a dob e ochucené, 
ve vinném lístku si vybere každý, milovník 
vína i skute ný znalec. Podnik m žeme jen 
a jen doporu it.

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

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮ ✮

Brasserie – Trattorie 
Hodnotíme úroveň vaření, obědové 
menu, jednoduchost, poměr ceny a kvali-
ty. Body navíc dáváme za styl, nápaditost 
a vybavení kvalitním inventářem. Nestr-
háváme body za neformální obsluhu, po-
kud 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. 

degustat ion

Cihelná 2b, Praha 1, Tel.: +420 296 826 103, Fax: +420 257 535 820, www.kampagroup.com
Otev eno: Po–Ne: 11:30 až 01:00, mezi 16:00 a 18:00 se nepodává jídlo

Hergetova cihelna
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Výb r z MENUVýb r z MENU 
S l  C ag  . . . 3 5,-
S l  C ag  . . . 3 5,-D g s a ní n  
D g s a ní n  5 c  . . . . . . . . . . . . . 1 5 ,-
5 c  . . . . . . . . . . . . . 1 5 ,-S l   S l   ,125   . . . . . . . . 1 5,- ž 2 5,-
,125   . . . . . . . . 1 5,- ž 2 5,-
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publ ikace

Se zajímavým po inem p ichází nakladatelství 
CREATIO v edici Kebablok 2016. Je to „De-
gusta ní deník“, který jist  p ivítá každý vážný 

p íznivec vína, protože dostává do ruky pom cku pro 
zapamatování ochutnaných vín. Vzhledem k tomu, že 
jsou v deníku použity tabulky 100bodového hodnoce-
ní, které jsou b žn  užívány na sout žích, m že uživa-
tel srovnávat svá hodnocení s t mi od jiných hodno-
titel , od profesionálních z velkých sout ží po laická 
hodnocení v malých vina ských obcích. P ipome me, 
že vedle 100bodového hodnocení existuje i 5bodový 
systém, 20bodový systém Buxbaum v a Vedel v pe-
naliza ní systém. Vlastní záznamy jsou dobré i proto, 
že víno se v ase m ní, m že von t i chutnat jinak 
i po n kolika málo m sících, m ní se i v barv . Když 
máme možnost se k již jednou ochutnanému vínu 
po ase vrátit, m žeme sledovat, jak se víno vyvíjí, 
stárne, p ípadn  odchází. 

V deníku najdeme v rozumné zkratce vše, co lze 
ve vínu hledat a jak jednotlivé vjemy pojmenovat. Do-
zvíme se i to, že hodnocení vína probíhá dv ma zp so-
by: analytickým rozborem v akreditovaných laborato-
ích se zjiš uje, zdali víno svými parametry odpovídá 

zákonným požadavk m. Tak se stanoví nap íklad obsah 
alkoholu, extraktu, kyselin, cukru, oxidu si i itého atd. 

Senzorickým posouzením pak již sami hodnotíme 
jeho kvalitu. Posouzení jednotlivcem je vždy záležitost 
subjektivní a je ovlivn no mnoha faktory. Na jedné stra-
n  to je víno a jeho kondice, prost edí a zp sob podává-
ní, na druhé stran  stojíme my hodnotitelé s vlastními 
zkušenostmi a rovn ž s osobitými senzorickými mož-
nostmi a t eba i vlastním rozpoložením. 

Dodejme, že naše vnímání v ní a chutí ve vín  není 
lepší i horší než senzorické schopnosti druhých, je jen 
velmi osobité. Jak ona „osobitost“ vyznívá, se dozvíme 
v okamžiku, až celý deník popíšeme. 

Ze zprávy OIV, kterou ke konci roku na 39. kongresu p ednesl 
generální editel Jean-Marie Aurand, vyplývá, že 830 000 ha 
ínských vinic p edstavuje pomyslnou druhou p í ku v rozlo-

ze vinic (po Špan lsku), co se tý e produkce hrozn , to je dokonce 
místo první. To jsou dosti p esv d ivé d vody, abychom se na ínská 
vína podívali jinýma o ima, než tomu z ur ité nev domé setrva nos-
ti asto je. M žeme mít výhrady ke spole enskému z ízení a uplat-
ování princip , které jsou nám již cizí, ale to nic nem ní na tom, že 

se jedná o jednu z nejsiln jších ekonomik sv ta a rychlost, s jakou se 
n které v ci m ní, je obdivuhodná. Tak tomu je i u vína.

Kniha z edice Kulinární pr vodce z nakladatelství Slovart 
(www.slovart.cz) je toho ur itým dokladem. Pr vodce evropského 
tená e, zvyklého na velmi podobné jídelní lístky ínských pohos-

tinství, p esv d í, jak neuv iteln  pestrá je kuchyn  íše st edu, 
jak úzce je spojena s ínským myšlením, ale sou asn  „p iznává“, 
že jeden vydavatelský po in nedokáže obsáhnout všechny zm ny, 
ke kterým v ínském vina ství dochází. P estože se réva vinná p s-
tuje v ín  po více než 2 000 let, po staletí víno z hrozn  nehrálo 
nijak d ležitou roli: více byl cen n aj, rýžové víno nebo r zné pá-
lenky. Když se ke konci 20. století za ala ína otevírat sv tu, p išli 
s investicemi do ínského vína Evropané, p edevším Rakušané, 
N mci a Francouzi. Víno se tehdy prodávalo za závratné ceny 
a bylo považováno za luxus pro vyvolené. Dnes se situace zm ni-
la a my se budeme muset dob e nau it jména, jako jsou Changyu, 
Dynasty, Great Wall, Suntime, Dragon Seal, Mogao i Huadong. 

Co vlastn  o ín  víme? N co o té i oné dynastii a její zašlé 
sláv , n co o potla ování lidských svobod, podivné „kulturní re-
voluci“, trochu o velikém Maovi, na druhé stran  o neomezených 
možnostech jedn ch a bíd  druhých… Není toho mnoho, a tak usu-
zujeme p edevším podle toho, jak se ína ukazuje v našem prost e-
dí. A obraz této zem , d íve spojovaný s levnými bavln nými tri ky 
a ješt  levn jšími teniskami, m že po všech stránkách povedená 
„Culinaria ína“ áste n  zm nit. 

DEGUSTAČNÍ DENÍK
Adam Kolbábek, Lukáš Humbrich

CULINARIA ČÍNA
Katrin Schlotterová, Elke Spielmanns-Romeová
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Diář

Po velmi dob e p ijatých publikacích „Pod tos-
kánským sluncem“ a „La Bella Toscana“ nabízí 
nakladatelství Paseka (www.paseka.cz) další 

knihu z pera této autorky nazvanou „Rok ve sv t “. 
Stejn  jako p i objevování nádherné toskánské kraji-
ny nabízí autorka podobn  bohatou sm s zážitk , po-
st eh  a úvah, tentokrát ze svých cest po Špan lsku, 
Portugalsku, Itálii, Francii, Turecku, ecku… V zápis-
cích „vášnivé cestovatelky“, napsaných okouzlujícím 
stylem, najdeme vše, ím mohou tyto krajiny oslovit 
své návšt vníky. Autorka nejen shovívavým zp so-
bem pou í, ale zárove  pobaví, a  je tématem um ní, 
architektura i historie, nebo kuchyn , víno a zdánliv  
oby ejný, každodenní život. 

K napsání této knihy ji p ivedla mimochodem prone-
sená poznámka: „Cht la bych ochutnat poslední kapku – 
ta jako by otev ela novou stránku v knize mého živo-
ta, jak je možné, že m  jediná v ta p im la vyplnit p t 
let náro ným p esedáním z letadel do autobus , vlak  
a lodí?“ vysv tluje autorka v p edmluv . Po letech pak 
se adila jednotlivé cesty za sebe podle ro ních období, 
aby z nich nakonec sestavila celý rok ve sv t . Frances 
Mayesová je autorkou (se svým mužem Edem) kucha -
ky „Va íme s toskánským sluncem“, a tak je pochopi-
telné, že její láska ke gastronomii se objevuje i v nové 
publikaci. Proto s ní m žeme prožít Sevillu s její po-
sedlostí tapas, v Lisabonu ochutnat smažené tašti ky 
rissóis, v Neapoli delikátní arancini, zažijeme pár dní 
v „ospalém, pat i n  starém a vyzrálém burgundském 
m st “ Beaune, n jaký as strávíme na eckých ost-
rovech „omývaných vodami asu“, ochutnáme úžas-
né turecké gözleme... Každá z kapitol publikace Rok 
ve sv t  s podtitulem Zápisky vášnivé cestovatelky 
dává pochopit slova otce autorky, který íkával: „Balit 
a vybalovat – tak zní heslo naší rodiny.“ 

ROK VE SVĚTĚ 
Frances Mayesová

✔ 4. 2. 
Valtice – Otev ení 17. ro níku Salonu vín R. Salon vín eské re-
publiky bude poprvé otev en široké ve ejnosti první únorovou sobotu. 
K ochutnání bude nová kolekce 100 vín ocen ných zlatou medailí 
Salon vín eské republiky 2017. www.salonvin.cz

Hustope e – Hustope ský masopust na Turhandlích. Tradi ní pr vod 
fašankových masek, cimbálová muzika, zabija kové speciality a de-
gustace vín hustope ských vina , jejichž sklepy se otev ou s odbitím 
poledne. www.hustopecskymasopust.cz

Drnholec – No ní otev ené sklepy Drnholec. Již tvrtý ro ník spole -
ného no ního putování po vinných sklepech, provázené zvláštní atmo-
sférou p i degustaci mladých vín ro níku 2016. petr.sevca@atlas.cz

K epice (okr. B eclav) – Tradi ní výstava vín místních a okolních 
vina . Na 47. ro níku sout žní p ehlídky vín bude k ochutnání 
na 500 vzork  vín. Zahraje cimbálová muzika. Ob erstvení zajišt no. 
novotnasi@iol.cz

✔ 8. 2. 
Praha – Vertikální degustace unikátního vína Prephylloxera Vigna 
Don Pepino od Tenuta delle Terre Nere ze sicilské Etny v prostorách 
restaurace Villa Richter. www.chovan.cz

✔ 11. 2. 
Jaroslavice – Chutnání mladého vína. Vina i otev ou své sklepy 
a nabídnou k degustaci mladá vína ro níku 2016 formou placené 
poch zkové degustace. www.jaroslavictivinari.cz

Slaný – Kvíc – Sud za sudem. ízená ochutnávka 15 vzork  vín 
ro níku 2016 z místní vinice. K zakoupení bude studené ob erstvení. 
Doporu ujeme rezervaci. www.vinarstvikvic.cz

Kudlovice – Valentýnská výstava vín. Tradi ní místní výstava vín 
s ochutnávkou, ob erstvení zajišt no. Po výstav  vín voln  navazuje 
cimbálová muzika. www.kudlovice.cz

N m i ky – Vina ská zabíja ka. Po celý den budou k ochutnání 
a ke koupi erstvé zabíja kové speciality, které se budou kombinovat 
nejen s domácími víny. www.jstavek.cz

✔ 16. 2. 
Praha – tvrtky v Restu. Ve e e se sardskými víny a typickými 
pokrmy sardské kuchyn . Ve er plný chutí a v ní zam ený na tradi ní 
regionální snoubení vína s jídlem. www.chovan.cz

✔ 18. 2. 
Dobšice – Putování po dobšických sklípcích. Tradi ní vina ská akce 
po ádaná Spolkem dobšických vina  ve vina ské obci Dobšice. 
www.vinari.dobsice.cz

Velké Pavlovice – Spole enský ples Modrých Hor s ochutnávkou vín. 
Tradi ní ples po ádají obce Modrých Hor, k tanci a poslechu zahraje 
Salonní orchestr Brno. P ipravena bude ochutnávka modrohorských 
vín. www.modrehory.cz

Popice – Tour de Sklep. Oblíbené zahájení sezóny na Hustope sku. 
P íjemná procházka po sklepech místních vina  se koná již podeváté. 
Na míst  bude i nabídka sýr  z rodinné farmy a drobné ob erstvení. 
www.tourdesklep.cz

✔ 25. 2. 
Brno – Jubilejní 40. jihomoravská regionální výstava vín s meziná-
rodní ú astí. P ehlídka vín a volná degustace vystavených vzork . 
K poslechu zahraje cimbálová muzika. www.vinobrno.eu

Mezim stí – Vinná brána. Pravideln  každou poslední sobotu v m síci 
v Centru Walzel v Mezim stí na Broumovsku je p ipraveno k ochutná-
ní 53 otev ených láhví vín od r zných vina . www.vinnabrana.cz

✔ 26. 2. 
Velké N m ice – 57. výstava vín Velké N m ice. K ochutnání budou 
všechny b žn  p stované odr dy i ty mén  známé, dále r žová vína, 
klarety i vína s vyšším obsahem zbytkového cukru. www.vystavavin.cz
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kaleidoskop

Je-li celý únor mírný, rok ve vinici bude bídný.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

FLAVONY 
Barevné pigmentové složky obsažené v malém množství 
ve všech bílých i modrých odr dách révy vinné

PODIVNÉ SLŮVKO:

1. Brazílie – 50 %
2. Argentina – 35 %
3. Chile – 21 %
4. Portugalsko – 20 %
5. Jižní Afrika – 19 % 

Největší pokles produkce vína 
v ročníku 2016 (OIV 2016)

PĚT NEJ...

Josefu Engelhartovi z ba-
vorského Státního ústa-
vu pro vinohradnictví 

a zahradnictví (LWG) íkají 
Würzburger Weindetektiv. 
On se totiž toulá po starých 
vinicích a pátrá po zapome-
nutých a neznámých odr -
dách. To vše proto, aby míst-
ní vina i získali odr dy, které 
by se lépe vyrovnávaly se 
suchem, zachovaly si pot eb-
né aroma i p i vyšších teplo-
tách, byly odoln jší i v i tlaku r zných chorob apod. Na experimentálních 
vinicích LWG jsou již vysázeny a sledovány odr dy, jako jsou Vogelfränkis-
ch i Putzscheere, velmi nad jn  vypadá „žlutý Silvaner“. Dva nové klony 
zeleného Silvaneru z LWG byly dokonce již zapsány do Bundessortenamt 
(spolková kniha povolených odr d).  Na historických n meckých vinicích 
tak bylo již objeveno na 200 starých odr d.  Jak tomu bývá u každého problematic-

kého „rozvodu“, i ešení  nan ních zá-
ležitostí EU a Velké Británie bude jed-

no z nejt žších jednání. Vzhledem k tomu, 
že UK p ispívalo celou 1/8 istých p ísp v-
k , snaží se ú edníci UK získat odpovídají-
cí podíl z mnohých evropských aktivit. Tak 
nap íklad požadují ást z um leckých sbí-
rek Evropského parlamentu i Evropského 
soudního dvora. Jeden z požadavk  je sm -
ován i do „sklepa EU“, kde by podle odha-

d  m lo být na 42 000 láhví vína a dalšího 
alkoholu. UK požaduje z tohoto pokladu 
vzhledem ke svým nemalým p ísp vk m 
5 000 láhví vína a 250 láhví destilát . Brit-
ská vláda by tak doplnila sv j vlastní sklep 
v blízkosti Buckinghamského paláce, který 
byl zna n  vyprázdn n výrazným odprode-
jem v posledních letech. 

Brexit a víno

Pruvodce 10_2016.indd   1 28.9.2016   12:28:11

Detektiv ve vinicích

eští zájemci o diplomy WSET (Wine & Spirit Education Trust) již 
za nimi nemusejí jezdit po sv t , ale mohou z stat doma a zajet 
pouze do Brna. Kurzy WSET n kolika úrovní s „požehnáním“ 

uznávané britské instituce od února nabízí brn nské Vzd lávací centrum 
MKM.  V n m najdeme jazy-
kovou školu a p ekladatelskou 
agenturu, nabízí specializova-
né jazykové kurzy a profesní 
kvali  kace, kurzy angli tiny 
ve vina ství, odtud pochází 
i u ebnice vina ské angli ti-
ny (Wine Word – English for 
Wine Professionals & Wine 
Lovers). Od února 2017 se 
tedy zájemci o studium WSET 
mohou t šit na vedoucího kur-
zu Holan ana Franka Smul-
derse, který je držitelem titulu 
Master of Wine od roku 1992.

Můžeme zůstat doma
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Vinotéka Bacchus
Dejvická 32, 160 00 Praha 6
Po - Pá 10:00 - 20:00
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TADY
CHUTNÁ ŽIVOT!
RED Pif 
Betlémská 9, 110 00 Prague 1 

www.redpif.cz ww
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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

prodejní místa asopisu WINE & Degustation

Chybí Vám některé vydání ?
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Čechy

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
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dovoz a prodej
exkluzivních čajů,

poradenství,
degustace, školení 

Štefánikova 51, Praha 5
www.bily-jerab.cz

AJOVNA  VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE

Global Wines Shop
Kamenné prodejny s kompletním sortimentem 

www.global-wines.cz
Více než 800 druhů značkových vín z celého světa

Prodejna Smíchov
Karla Engliše 3211/3, Praha 5, tel: 725 013 577

Prodejna Karlín
Sokolovská 100/94, Praha 8, tel: 777 098 668

Prodejna Dejvice
Wuchterlova 18, Praha 6, tel.: 702 177 077

Vojtěšská 324, 277 11 Neratovice
tel.: +420 724 858 645 I info@ohms.cz

Prodej MOSELSKÝCH  
RYZLINKŮ a CHAMPAGNE

otevírací doba:
po-so: 16:00 - 01:00

          ne: 16:00 - 23:00
T

tel.: 604 948 446 
info@ustarestudny.cz 
www.ustarestudny.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

Vinotéka Bacchus
pasáž Atrium, Krkonošská 186 
543 01 Vrchlabí, Po - Čt 10:00 - 19:00
Pá - 10:00 - 23:00, So - 9:00 - 12:00

www.bacchus.cz

Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ

PRODEJNA 
ČASOPISŮ

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

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

WWW.W-D.CZ
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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

Morava

Slovensko

VINAŘ ROKU 2011 A 2014
www.vinarstvivolarik.cz
info@vinarstvivolarik.cz

Nakupujte pfiímo v eshopu vinafiství. Údolní 5, 602 00 Brno | +420 737 206 161
www.garagewine.cz

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

VinarstviPodHradem

z Klentnice

INDOM
DEGUSTA Í ENOTEKA

Smetanova 17, Brno
  tel.: 541 241 193

WWW.VINDOM.CZ

Internetový obchod s víny z 

Po - So

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ
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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

z

052-59_Cesty za vínem_Sasko_kor.indd   Odd1:52 8.12.2014   8:49:03

E

P

ly
k
d

te
d
í

v
d

072-77_Sklepy - Lichtenstejnove_kor.indd   Odd1:72

8.12.2014   7:44:55

EE

PP

dd
te
dd
íí

vv
dd

Predplatne 3_2017.indd   2 9.2.2017   23:01:28

prodejní místa asopisu WINE & Degustation

Chybí Vám některé vydání ?Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz

www.sommeliers.cz

094-97_Vizitky.indd   96 10.2.2017   16:25:29



Prosinec 2016/Leden 2017 |  97

za vínem

052-59_Cesty za vínem_Sasko_kor.indd   Odd1:52 8.12.2014   8:49:03

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

028-37_Chile_kor.indd   Odd1:28
028-37_Chile_kor.indd   Odd1:28
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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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+420 225 985 225
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Z příštího čísla

Audience Grand Cru Classé 
Bordeaux 2014
Francouzští vina i v polovin  února na Pražském hrad  
o  ciáln  p edstaví vína z Bordeaux. Tentokrát z ro níku 
2014. Tento svátek do prostor Pražského hradu každo-
ro n  p iláká stovky milovník  vína. Audience Grand 
Cru Classé Bordeaux je totiž jediná akce svého druhu 
ve st ední Evrop . asopis WINE & Degustation nebu-
de na tomto svátku francouzských vín chyb t a v p íštím 
ísle najdete podrobnou reportáž z celé akce i hodnocení 

vín, která byla b hem Audience prezentována. 

Víno a čokoláda
Moudré p ísloví íká: „Nikdy není tak dob e, aby to o-
koláda nedokázala vylepšit.“ Ale co potom íct o snou-
bení okolády s vínem i jiným ušlechtilým nápojem? 
V p íštím ísle vám p ineseme n které kombinace, které 
mohou být víc než vylepšení... Zam íme se na jednot-
livé druhy okolády a možnosti jejich snoubení s víny, 
destiláty, likéry, i dokonce s pivem i kávou. Nemusí 
to být jen svatý Valentýn, kdy se okoláda a víno stanou 
zlatým h ebem gastronomického ve era.

Poddvorov

Toskánská Anteprima

V b eznovém ísle se v rámci rubriky putování po vina -
ských obcích vydáme zjistit, jak se vina í v Poddvorov . 
Jsou tu opravdu tak dobré ryzlinky rýnské, anebo zde 
hrají prim spíše burgundské odr dy? Jaké byly poslední 
ro níky v tomto odlehlejším regionu jižní Moravy? A je 
lepší Nový Poddvorov, nebo Starý Poddvorov? 

Toskánská Anteprima pat í každoro n  koncem února 
k nejd ležit jším a nejprestižn jším událostem v ital-
ském vina ském roce. Prezentují se zde aktuální na trh 
uvád né ro níky slavných vín, a není tedy divu, že se 
sem sjížd jí žurnalisté, obchodníci a degustátorské špi -
ky opravdu z celého sv ta. Florencie, San Gimignano, 
Montalcino a Montepulciano se b hem deseti dn  sta-
nou rušnými kosmopolitními m sty. P edstavují se slav-
né i mén  známé apelace, a tento týden tak dá ucelený 
p ehled o aktuálním stavu skute n  pestré palety toskán-
ských vín. Jen n kolik dn  po skon ení tohoto svátku 
toskánských vín vám p ineseme nejaktuáln jší novinky 
z této p ekrásné italské oblasti.  
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Víno v srdci Evropy
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PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

Mezinárodní veletrh vína
pro profesionály
a odbornou veřejnost

Souběžně probíhající veletrh:
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