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Dopis šéfredaktora

práv  jste otev eli dubnové íslo asopisu 
WINE & Degustation a jist  jste zazna-
menali, že je zcela mimo ádné. Epidemie 
si s námi všemi bohužel ješt  stále dost 
nehezkým zp sobem zahrává, a to nejen 
u nás, ale i v mnoha dalších zemích sv ta. 
Jednu v c jsme se všichni museli rychle 
nau it, a to okamžit  reagovat na zm ny 
a vývoj situace, v p ípad  naší zem  pak 
i bohužel na setrvalý chaos, kterým nás 
naše vláda stále a vytrvale „oblažuje“. 

Situace se m ní velmi rychle a plánovat 
lze dnes opravdu jen t žko. Tém  všechny 
mezinárodní veletrhy vína byly zrušeny i 
p esunuty a nebylo možné uskute nit ani 
v tšinu dlouho plánovaných velkých jar-
ních vina ských akcí s mezinárodní ú as-
tí, jako je t eba p edstavení a hodnocení 
nových ro ník  vín v mnoha prestižních 
evropských vina ských regionech. Už jsme 
si za ali pomalu zvykat na to, že se nad 
vzorky vína s p áteli i kolegy z celého sv -
ta nyní setkáváme v prost edí svých byt  i 
kancelá í p ed obrazovkou po íta e.

Nep íznivá situace bohužel i letos zasáhla 
veletrh Wine Prague, který musel být p e-
sunut na p íští rok. Rozhodli jsme se však 
rychle zareagovat na pot eby vina  pre-

zentovat svá nová vína i zájem dovozc  
i vás, milovník  vína, poznávat a objevo-
vat nové chut , nová vina ství, nová vína 
a za adit je do svých portfolií i nakoupit 
do svých sklep . A práv  proto vznikl pro-
jekt Wine Prague Printed & digital, který 
najdete jako rozsáhlou speciální p ílohu 
tohoto ísla. To je také d vodem, pro  
dubnové vydání dostáváte o pár dn  poz-
d ji, než jste zvyklí.

Sv t vína se však našt stí nezastavil úpln , 
po ád se d je mnoho nových v cí, vina i 
usilovn  pracují a píší nové p íb hy svých 
vín. A p istoupíme-li na to, že to bude ješ-
t  chvíli spíše online než naživo, je možné 
i pravideln  degustovat spoustu zajímavých 
vín a být u mnoha novinek. Nakonec celý 
asopis je takových p íb h  a zajímavos-

tí plný, navzdory situaci, která stále ješt  
není p íznivá, i když se snad u nás již za íná 
pomalu blýskat na lepší asy. Musíme dou-
fat, že se už brzy potkáme u vína, nejúžas-
n jšího spole enského nápoje, opravdu op t 
tvá í v tvá . Já osobn  se na to již moc t ším.

P eji Vám krásné chvíle s dubnovým ís-
lem WINE & Degustation a mnoho zají-
mavých vinných objev  ve speciálu Wine 
Prague Printed.

Milí tená i,

Michal Šetka
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RIDOLFI, „Mercatale“ 
Brunello di Montalcino DOCG 
Riserva 2015

Jedním z vina ství, která na možnost zú-
astnit se projektu Wine Prague Printed 

& digital zareagovala mezi prvními, bylo 
špi kové vina ství RIDOLFI z Montalci-
na. Já osobn  na kvalitu jejich vín upozor-

uji pravideln  každý rok po hodnocení 
nových ro ník  Brunella p ímo v Mon-
talcinu, vina ství navíc letos obdrželo 
prestižní cenu „Emerging Winery Award“ 
od Gambero Rosso. Nedivím se, jejich 
vína jsou skv lá a tato Riserva byla možná 
nejlepším vínem, které jsme p i maratonu 
degustací v rámci projektu Wine Prague 
Printed ochutnali.

Víno má jiskrnou granátov  ervenou bar-
vu s cihlovým meniskem a velmi dobrou 
viskozitu. V n  je istá, elegantn  vyzrálá, 
s aristokratickým nádechem kon  tova-
ného ovoce, pražených kakaových bob  
a vzácného d eva. Chu  je š avnatá, s tóny 
zralého erveného bobulového ovoce, sko-
icové k ry a k že. Vše podtrhuje dlouhý, 

elegantní záv r. 
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Dobyvatel, objevitel

Bývaly doby, kdy jsem prakticky 
neuklízel zavazadla a doma jsem 
jen vybalil oble ení na vyprání 

a zabalil si isté prádlo. Bývaly asy, kdy 
jsme dobývali a objevovali prakticky celý 
sv t a cestovali jsme za vínem, za mo em 
a za krásami domácími i zahrani ními. 
Objevovali jsme nové destinace, dobývali 
jsme vrcholy i údolí a p ekra ovali eky 
i mo e. To vše se však v posledních m sí-
cích významn  zm nilo a dobývání a ob-
jevování nových míst se výrazn  ztížilo. 
S ur itou nostalgií v tšina z nás vzpomíná 
na to, jaká místa jsme navštívili, co jsme 
objevili a co se nám poda ilo zdolat i do-
být… Každý máme jinou povahu a každý 
z nás eší touhu cestovat, dobývat a obje-
vovat po svém, ale myslím, že v tšin  z nás 
to dobývání a objevování chybí. P estože 
si dnes jen st ží vzpomenu, kde mám ces-
tovní pas, a zavazadla již dlouho lenoší 
ve sk íni, rozhodl jsem se dobýt nové mety 
a objevit n co nového u sebe doma. Stal se 
ze m  dobyvatel a objevitel nových zákoutí 
mého bytu a mého sklepa. Podobn  jako 
Harrison Ford alias Indiana Jones ve  lmu 
Dobyvatelé ztracené archy i já jsem se pus-
til do dobývání poklad  ve vinném sklep . 
Po n kolika dnech mraven í práce, kdy 
jsem t ídil, rovnal, a p edevším zapisoval 
regiony, apelace, odr dy, vina e a ro níky, 
mohl jsem vít zoslavn  prohlásit: „Sklep 
dobyt!“ Prosím laskavého tená e o pozor-
né tení, aby nevznikla fáma o mé závis-
losti na alkoholu, pokud byste p e etli mé 
prohlášení jako „sklep dopit“… 

Mimo to, že jsem si zinventarizoval všech-
na vína, objevil jsem i n které opravdové 
poklady, na které se b hem let tak n jak 
zapomn lo a které jsem svou objevitel-
skou inností op t vyzvedl na sv tlo sv ta. 
Nevím, jak se cítil Indiana Jones, když ob-
jevil archu, ale já jsem poci oval mimo-
ádné rozechv ní, když jsem v ruce držel 

staré ro níky, na jejichž existenci se dávno 
zapomn lo…

Další dobyvatelské a objevitelské úsilí 
jsem v noval kuchyni – asi nejmén  pro-
bádanému a nejmén  navšt vovanému 
území mého obydlí. Velmi p esn  vím, 
kde se nachází espresso p ístroj, n kdy 
i mikrovlnná trouba, ale obsah n kterých 
poli ek a šuplík  byl pro m  zahalen na-
prostým tajemstvím. Dobývání a objevo-
vání skrytých zákoutí kuchyn  bylo n kdy 
velmi náro né a mnohdy jsem se seznámil 
s vybavením, jehož ú el jsem tušil jen pra-
málo. Podotýkám, že naprostou v tšinu 
v cí jsem sám kupoval, a p edpokládám, 
že jsem je cht l i používat. Proto p išla 
i další fáze objev  v podob  studia návod  
na použití. Zjistil jsem nap íklad, že bez-
mála deset let používám jeden z kuchy -
ských p ístroj  bez odkapávací nádobky, 
která byla ukryta hluboko v nitru sk í ky 
pod d ezem. Jako správný objevitel jsem 
zajásal nad svým nálezem a p ipadal 
jsem si jako Heinrich Schliemann, když 
v dnešním Turecku odkryl základy báj-
ného m sta Trója. V duchu jsem se však 
omluvil výrobci výše popsaného p ístroje, 
protože jsem ho deset let považoval za ne 
zcela dokonalý… Dnes už vím, že p ístroj, 
na rozdíl ode mne, dokonalý je.

Podobn  jako špan lští konkvistado i 
pod vedením Kryštofa Kolumba a Herná-
na Cortése dobývali americký kontinent 
a podrobovali si místní kmeny i já jsem 
postupn  vít zil nad všemi kouty své ku-
chyn  a nemilosrdn  jsem kosil všechny 
prošlé potraviny a zbyte né v ci, které 
se nashromáždily za dobu mého bydlení. 
Dokonce jsem n které nové kuchy ské 
p ístroje po ídil, abych se jako správný 

dobyvatel a objevitel mohl pustit do no-
vého dobrodružství zvaného va ení. Vše 
je jednou poprvé a po é e instantních po-
lévek, rychlých toast  a polotovar  jsem 
doma zakusil i skute ný triumf v podob  
první upe ené kachny, králíka se smeta-
novým špenátem a bramborovými noky 
i opravdu skvostných tarti  ette. Objevil 

jsem i to, že pokud nemáte jíšku od Vi-
tany, je možné si ji p ipravit v domácích 
podmínkách. Chápu, že mnozí tyto ob-
jevy u inili již dávno p ede mnou, a já 
jsem jim za to vd ný, protože kachnu, 
králíka nebo tarti  ette bych bez jejich 
receptu nedobyl.

V žádném p ípad  se totiž necítím být 
strýcem Františkem ze Saturnina, který 
v ur itém smyslu slova byl lov kem, jenž 
objevil celou adu chemických pou ek 
a pravidel nejr zn jšího druhu. Všechna 
tato pravidla už p ed ním objevili jiní, ale 
strýc o tom nic nev d l, a nelze proto jeho 
zásluhy p ehlížet.

Protože chemii v bec nerozum l, byly 
cesty jeho objev  posety trny a zkropeny 
potem, ale tím v tší byla jeho radost ze 
získání zkušeností. Nebylo mu lze up ít 
sportovního ducha. Podobal se lov ku, 
který po ovládnutí malé násobilky ozná-
mil svým u itel m: „Dál už mi nic ne í-
kejte. Nechci nic slyšet o tom, že pan Py-
thagoras, Eudoxos, Euklides, Archimédes 
a tak dále vymyslili to a to. Nepot ebuji 
týt z toho, co objevili jiní. Dejte mi papír, 
tužku a kružidlo a nechte mne na pokoji. 
Však já na to p ijdu sám.“ 

Ivo Dvo ák

P.S. Objevování a dobývání domácnosti 
jsem se již nabažil do sytosti, tak jdu na-
jít sv j cestovní pas, opráším zavazadla 
a už by to cht lo vyrazit i n kam mimo 
domov, mimo katastr, mimo okres, a t eba 
i za hranice…

Chci op t objevovat a dobývat tak, jak 
jsme byli zvyklí… 

Château Rayas, Pignan, 
Châteauneuf-du-Pape 2004 

Mám kamaráda, který miluje víno. Ka-
marád prod lal virózu, p i které p išel 
na as o ich a chu . Když se vylé il, 
nutn  pot eboval ochutnat n co mi-

mo ádného, a tak jme si otev eli ten-
to skvost… P ekvapiv  sv tlá cihlov  
ervená barva s oranžovookrovými 

odlesky, vynikající viskozita. Koncen-
trované, opulentní, p esto brilantn  
vyvážené aroma sušeného ovoce, slad-
kého ko ení, ovocné zava eniny a oko-

ládového lanýže. Chu  byla mimo ádn  
vzrušující, elegantní, vyvážená a opoj-
ná. V ústech bylo možné cítit poddajný 
tanin, sko icové parfait a kon  tované 
lesní plody. Mimo ádn  dlouhý záv r, 
u kterého jste vzpomínali na práv  pro-
žitý degusta ní zážitek.

Ivo Dvořák
Viceprezident 

Asociace sommelierů ČR

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

z domova
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Itento m síc pokra ují Rytí i vína 
v p edstavení svých len  a ob-
jas ují další z d ležitých dosaže-

ných vyznamenání v rámci ádu. Tím 
je vyznamenání Ordenskreuzträger 
(zkratka OKT), jež ozna uje nositele 

ádového k íže. 

Jedná se o vyznamenání, které je pro-
p j eno za práci pro ád, p ípadn  
za úsp chy ve vina ství, a k dnešnímu 
dni jej vlastní šest len  ádu. Malý 
zlatý k ížek, který nosí n kte í lenové 
na saku, je jen ozna ením p íslušnosti.

I vzhledem k b eznovým oslavám 
Mezinárodního dne žen p edstavují 
Rytí i vína v tomto ísle t i významné 
lenky.  

Co vás vedlo ke vstupu do E RV?
Weindame OKT Liana Hrabálková, 
administrátor Konzulátu
Lidé, které jsem v té dob  znala a kte í 
zaru ovali úrove  tohoto spolku. Chu  
poznávat nejen moravská a eská vína, 
cestovat po Evrop  a snaha oprášit za-
pomenutou n m inu.

Weindame OKT Eva Farka ová, 
estný len

Já jsem vstoupila do E RV již koncem 
devadesátých let v Rakousku. Myš-
lenky, na kterých je ád postaven, ko-
respondují i s mým životním krédem, 
a tak jsem spoluorganizovala založení 
eské v tve OEVE. 

Dame Kate ina erná, 
Komturát Bohemia
Miluji víno a lidi kolem n j.  O ekávala 
jsem, že v ádu rytí  vína najdu obojího 
dostatek, a rozhodn  jsem se nespletla.

Co vám lenství p ineslo?
Weindame OKT Liana Hrabálková, 
administrátor Konzulátu
P átele ze všech možných obor , mimo 
jiné úžasného Vaška Postráneckého, 
noblesního operního zp váka Janka 
Všete ku, vždy veselou partu z Osto-
povic a taky t eba skv lého zuba e Pav-
la Doubravu.

Weindame OKT Eva Farka ová, 
estný len

Dozv d la jsem se mnoho zajímavé-
ho o vín  a nyní mohu íci, že vínu 
i o n co lépe rozumím. Víno sdružuje 
zajímavé lidi nejr zn jších profesí, dis-
kuse s nimi m  velmi obohatily.

Dame Kate ina erná, 
Komturát Bohemia
Dobrý pocit ze skv le strávených dn , 
nová p átelství, nové zážitky s vínem, 
a hlavn  pot šení z charitativních in  
tohoto spole enství.

Jaké jsou vaše plány v E RV 
do budoucna? 
Weindame OKT Liana Hrabálková, 
administrátor Konzulátu
M j osobní plán je organizace sout že 
ervených suchých vín od našich len , 

která budeme hodnotit ve t ech komi-
sích – profesionálové, milovníci vína 
a ženy. A jako administrátor pokra ovat 
v práci i nadále.

Weindame OKT Eva Farka ová, 
estný len

Momentáln  nejsem nijak aktivní 
lenkou, nicmén  m j d chod už se 

blíží a já se t ším, že moje aktivita 
v ádu bude výrazn  viditeln jší a já 
budu mít i více asu setkávat se se 
všemi t mi úžasnými lidmi, kte í jsou 
jeho leny. 

Dame Kate ina erná, 
Komturát Bohemia
Ráda bych se, až skon í pandemie, op t 
aktivn  zapojila do innosti Komturátu 
Bohemia.  Je nás v echách zatím pár 
a je pot eba dohnat Moravu. 

Více o ádu na www.rytirivina.cz
nebo facebooku.

Rytíři vína představují důležité členky řádu

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
EVROPSKÝ ÁD RYTÍ  VÍNA
Konzulát eská republika
„in honorem dei et in honorem vini“

S rytí ským pozdravem

IN HONOREM DEI ET 
IN HONOREM VINI

Eques OKT Petr Marcin ák, první prokonzul
Eques OKT Zden k Ohništ , druhý prokonzul
Eques OKT Ludvík Šlancar, senior prokonzul

Weindame OKT Liana Hrabálková Weindame OKT Eva Farka ová Dame Kate ina erná
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Víno, dobyvatel světů…

Cht l jsem napsat n co, co by 
pozvedlo popularitu vína. 
A napadlo m  napsat o úsp -

ších vína. Jenže popravd  bylo t žké ur it, 
co je tím úsp chem. Je to medaile z nej-
v tší sout že sv ta, ocen ní od vinných 
kritik , nejvíc prodaných litr ? Možná by 
zde šlo zmínit i marketingov  nejúsp š-
n jší vína. A to také vlastn  není to pravé 
o echové. 

Cht l jsem totiž ukázat, jak je víno výji-
me né a jak je s námi, s lidmi, spjato. Nebo 
spíš možná ukázat, jak jsme na n m závis-
lí, protože ho s sebou „taháme“ i na místa, 
kde je to vlastn  nemyslitelné. Tedy skoro 
nemyslitelné.

Pro za átek této ságy se musíme podí-
vat velmi daleko do minulosti. Zhruba 
do roku 1519, kdy se jeden Portugalec 
ve službách Špan lska chystal obeplout 
sv t. Do té doby placatý sv t. Nevíme, 
jestli to bylo víno v jeho žilách, které ho 
k této pošetilé myšlence vedlo, ale co víme 
ur it , je to, že víno tvo ilo skoro 40 % 
z celkového nákladu celé výpravy, a evi-
dentn  tak bylo nejd ležit jší surovinou, 

která se stala hnacím motorem výpravy. 
Navíc z celé výpravy p ti lodí doplula jen 
jedna, a tak je zde i prostor pro domn nku, 
že doplula práv  ona lo , jež m la nejvíce 
vína. A kdo že byl tím hrdinou, který pod-
poroval lidstvo na výprav , která po t ech 
letech dokázala, že sv t je kulatý? Bylo to 
slavné sherry, tehdy v nákupech zapsáno 
jako Vino de Jerez, které pak po dlouhou 
dobu platilo za nejlepší víno sv ta, ale 
hlavn  se stalo prvním velkým vinným 
dobrodruhem a dobyvatelem sv ta.

Další odvážný jedinec vinné scény se ob-
jevil po mnoha letech. V roce 1805. A op t 
dokázal obrovskou schopnost motivovat, 
když vytáhl do bitev. I tentokráte se vše 
odehrávalo na mo ích, ale v hlavních rolích 
byli Britové a Francouzi toužící po ovlád-
nutí sv ta. A jelikož tehdy ješt  britské víno 
nestálo za nic a nedalo se to ohodnotit sle-
pou degustací, museli se oba rivalové roz-
soudit necivilizovaným, vále ným sporem. 
V nejslavn jší bitv , ve které se vše roz-
hodlo, vyhráli Britové a na po est postavili 
sochu vít znému admirálovi na nám stí 
v Londýn , jež nese název dle místa bitvy. 
Ale úpln  zapomn li vzty it sochu vínu, 
jež podporovalo vojáky a zp es ovalo jim 
mušku. Díky tomuto vinnému odvážlivci 
potopili Britové mnohem více lodí nežli 
Francouzi hnaní vinnou pálenkou. A mož-
ná kdyby tehdy ona Marsala za podporu 
vále ného tažení dostala britský šlechtický 
titul, mohla by na mo ích kralovat dodnes. 
Tak jako tak, nelepším ostrost elcem, vá-
le ným hrdinou a vinným dobyvatelem 
sv ta je práv  Marsala.

Rok 1911 byl d kazem, že si víno stále 
drží svou dobrodružnou povahu a stá-
le tla í lidi k poznání a dobývání sv ta. 
Koncem tohoto roku totiž za al závod 
dvou muž , jenž m l ur it, í vlajka bude 
první na samotném jihu zem koule. Vlaj-

ka zde vlaje od té doby norská, ale ur i-
t  by tomu tak nebylo, kdyby naviga ní 
schopnosti lidí nezlepšovalo plné a h eji-
vé víno. Navíc i zde se pak najde prostor 
pro úvahu, zdali úsp šný návrat expedice 
nabyl zp soben i tím, že na úvod tvo ilo 
víno podstatnou ást nákladu, který se pak 
neustálým odpíjením zleh oval, a tím se 
zrychloval pohyb. A které víno tedy jako 
první porazilo t eskuté mrazy? Které víno 
h álo ú astníky, a dalo jim tak sílu vyhrát? 
Byla to Madeira. Víno, které již p ed dáv-
nou dobou cestovalo po celém sv t , ale 
p kn  v teple. Tehdy se Madeira rozhodla 
dobýt sv t a zapíchnout vinnou vlajku hlu-
boko pod bod mrazu…

A pochopiteln  po mnoha dalších doby-
vatelských úsp ších za al být náš sv t 
vínu malý. Tak muselo opustit naši pla-
netu a za ít dobývat vesmír. Vím, že by 
n kdo mohl namítnout, že prvním alko-
holem ve vesmíru byla láhev cognacu 
v ruské expedici, ale zde není jisté, zdali 
se láhev díky vztahu tohoto národa k al-
koholu vrátila zp t na zemi. Tudíž prv-
ní láhví alkoholu, která za ala dobývat 
vesmír, a navíc se i úsp šn  vrátila zp t, 
byla láhev z další slavné apelace. Láhev 
excelentního bordeaux za ala posouvat 
hranice vinného dobývání vesmíru v roce 
1985, kdy do vesmíru vzlétla polovi ní lá-
hev Lynch-Bages 1975. Kam by asi tato 
sonda tehdy dolet la, kdyby posádku mo-
tivoval pohled na celou „sedmi ku“, nebo 
dokonce magnum tohoto vína? Možná že 
by s takovou motivací našli i samotnou 
hranici vesmíru…

P.S. Všechna zmín ná data a fakta jsou 
skute ná a je to jen vý atek z mnoha do-
byvatelských úsp ch  vína. Takže se na-
bízí otázka. Nejsou moderní d jiny lidstva 
vlastn  jen d jinami vína, kterých máme 
p íležitost se ú astnit?

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

Court of Master Sommeliers, 
semifi nalista Mistrovství Evropy 

sommelierů 2017

z domova

Attila Gere, Kopar, 2013, Villány, 
Ma arsko

Mám moc rád odr du Cabernet Franc. 
Jednak kv li jejímu ko enitému a struk-
turovanému charakteru, ale také proto, 
že výsledek nikdy není pr m rný. Je 
bu  úchvatný, nebo je to propadák. No, 
a Cabernet Franc, by  p vodem z Fran-

cie, si sv j domov našel práv  v oblasti 
Villány na jihu Ma arska, kde je nej-
lepší polohou kopec Kopar. Takže vše 
nasv d ovalo tomu, že by to u tohoto 
vína mohlo klapnout v tom pozitivním 
sm ru. A klaplo. Víno potvrdilo, pro  
je mým favoritem, i když to není „ is-
tý“ Franc, a pro  se k n mu rád vracím. 
Komplexní a vrstevnaté aroma nabízelo 

tóny sušených erných bobulí, tabáku, 
erného pep e a oliv. V chuti bylo struk-

turované, ale už tak p íjemn  elegantní 
a hedvábné. P evládaly zde spíše tóny 
mlé né okolády a kávy, jež dopl ova-
ly podtóny vav ínu a švestek s dotekem 
zemitosti. Dochu  byla dlouhá a p íjem-
n  h ejivá. Takže pokud máte rádi bor-
deaux, dejte šanci této vina ské oblasti.

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
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Inzerce

Vše za alo v roce 2013, kdy se 
Tereza Svi in se svým manže-
lem p est hovala do Špan lska. 

Od za átku je uchvátila místní gastro-
nomie, erstvost, kvalita surovin a jíd-
lo, vždy skv le snoubené s vynikajícím 
vínem.  Po Madridu, kde tehdy bydleli 
a pracovali, za ali brzy poznávat i dal-
ší i regiony. Díky radám místních také 
poznávali a ochutnávali skv lou a asto 
velmi rozdílnou lokální kuchyni. A ta se, 
jak jinak, pojila s famózními víny. Pár 
láhví p ivezli p i první návšt v  domo-
va i rodin  a kamarád m. A p ed cestou 
zp t do Špan lska už m li od p íbuzných 
a známých dlouhý seznam požadavk  
na vína, která mají op t p ivézt. 

To byl jeden z prvních podn t , kdy si 
kladli otázku, pro  vlastn  se k nám tato 
vína nedováží. A tak pomalu za al vznikat 
seznam vina ství, která jim byla blízká, a  
již v nich byli osobn  na návšt v , nebo 

znali velmi dob e jejich vína. Tato vína 
bu  nebyla na eském trhu, nebo bylo vel-
mi složité je sehnat. A s tím se zrodil i ná-
pad na založení rodinné  rmy Vinoartis.

Vinoartis v tuto chvíli na eský trh dová-
ží zna ky: A Coroa, Cartoixa de Mont-

salvat, Clos de Lom, De Moya, Habla, 
Lagar de Costa, Latido de Sara, Lecco, 
Resalte. P i emž od dubna mají krom  
tichého vína také úplnou novinku Cavu 
a Corpinnat od Ca N’Estella, Torello 
a Rimarts. V tšina zna ek si vede velmi 
dob e i u sommelier . Vinoartis se snaží 
ukázat, že Špan lsko není jen Rioja nebo 
Cava, ale že jsou tu i jiné regiony, jako  
Rias Baixas se skv lým Albariño, Galicie 
a její Godello, Priorat s odr dami Gre-
nache a Cariñena nebo t eba Valencie, 
Extremadura a další oblasti, kde vznikají 
nová, moderní vina ství s kvalitními víny.

Plánem spole nosti Vinoartis pro letošní 
rok je udržet si dobré vztahy s aktuální-
mi klienty, mít možnost se s nimi více 
setkávat osobn  a také vybudovat novou 
klientelu v HORECA segmentu, kte-
rý snad již brzy bude moci p ivítat své 
zákazníky také osobn . Více se dozvíte 
na www.vinoartis.cz.

Na trh přichází společnost Vinoartis – 
nový dovozce kvalitních španělských vín
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z  domova

eská a moravská vína se v po-
slední dob  t ší stoupající ob-
lib  u kanadských konzument . 

Minulý m síc byla vypravena již t etí 
dodávka tuzemských vín do daleké ci-
ziny, do nejmenší kanadské provincie 
Prince Edward Island. 

Iniciátory této úsp šné obchodní spo-
lupráce byli Jan Kuba ka z eské am-
basády a spole nost Viavini. Nejv tší 
díl práce pak v Kanad  odvedli Brenda 
a John Steinsky, zakladatelé dovoz-
ní spole nosti Bines and Vines Czech 
Imports, jejichž snahou je p ibližovat 
špi ková eská a moravská vína kanad-
ským zákazník m. Celá dodávka byla 
organizována a kompletována ve Vi-
na ství Ludwig. Zájem je p edevším 
o typicky eské odr dy, ale i o ryzlinky 
a speciální cuvée, forti  kovaná vína 
nebo bio a oranžová vína. 

Lepšímu pov domí a poptávce po tu-
zemských vínech v Kanad  také po-

mohla získaná ocen ní našich vín 
p edevším z amerických sout ží. Mezi 
nejúsp šn jší vína z minulé dodávky 
pat í Müller-Thurgau z Vina ství LA-
HOFER, Neuburské ve výb ru z ci-
béb z Vina ství Ludwig a oranžové 
víno z Vina ství Kutná Hora. Krom  
provincie Prince Edward Island se tu-
zemská vína prodávají i v Novém Skot-

sku a v jednání je i provincie Ontario. 
„Jakmile se uvolní hranice, jednáme 
o osobní prezentaci vín na n kterém 
z kanadských veletrh , a to za podpory 
Ministerstva zem d lství a programu 
‚Proped‘ Ministerstva zahrani ních 
v cí,“ íká o úsp šném tažení eských 
a moravských vín v Kanad  Liana Hra-
bálková z Vina ství Ludwig.

Obliba českých a moravských vín v Kanadě roste

RULANDSKÉ MODRÉ 
A RULANDSKÉ ŠEDÉ

www.znovin.cz www.matfyz.cz

Inzerce
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 CRISTIAN SENEZ  CRISTIAN SENEZ 
BLANC DE NOIRS BRUT (0,75 l)BLANC DE NOIRS BRUT (0,75 l)

Cena: 545 Kč

TO JE TO PRAVÉ!TO JE TO PRAVÉ!

Champagne Vinoteka Praha.indd   1 6.4.2021   10:52:01
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Malé rodinné vina ství 
z Mikulovské vina ské 
podoblasti VÍNO LÍPA 

MIKULOV uvede letos na ja e 
na trh již sv j dvacátý, tedy jubi-
lejní produk ní ro ník. „Zdá se to 
skoro až neuv itelné a p ipadne 
nám to jako n kolik málo let, kdy 
jsme  rmu a vina ství spole n  
s bratrem Michalem zakládali,“ 
íká jeden z majitel  vina ství 

Marek Lípa, který od ukon ení 
studií na vina ské škole v Ra-
kousku udává vina ství sm r.

První vína se u Líp  vyráb la 
ješt  p ed rokem 1989 a násled-
n  pak v 90. letech. Šlo však spíš 
o rodinné malovina ství, jehož 
miniprodukce kon ila výhradn  
na stolech rodinných p íslušník , 
známých a kamarád . Prost edí 
vinného sklepa, vinic a samoz ej-
m  i genius loci Mikulova ovliv-
nily však oba majitele natolik, že 
s vínem a vina ským oborem spo-
jili nejen svou profesní kariéru, 
ale i celý sv j další život.

V sou asnosti produkuje vina -
ství 35 tisíc láhví ro n  a v rno 
svému p vodu v Mikulovské vi-

na ské podoblasti, vyrábí p eváž-
n  bílá vína z tradi ních místních 
odr d. Vedle Ryzlinku vlašského 
a rýnského, Veltlínského zelené-
ho a burgundských odr d se však 
ve vina ství jasn  projevuje i vliv 
sousedního Rakouska, a hlavn  
pak znalosti a zkušenosti, které 
zde Marek Lípa na erpal v pr -
b hu svých studií. 

Vina ství ke svému jubilejní-
mu produk nímu ro níku chystá 
v pr b hu roku pro své zákazní-
ky n kolik zajímavých a atraktiv-
ních akcí a výstup . Krom  n -
kolika limitovaných šarží, v etn  
speciální šarže vína v magnum 
láhvi, pozve vina ství v letní 
sezon  návšt vníky Mikulova 
a nadšené degustátory do nov  
otev ené degusta ní místnosti. 
Ve své restauraci Pastuška v Bro-
d  nad Dyjí budou nabízet jubi-
lejní Cuvée Pastuška a n kolik 
chod  s tematikou 20., jubilej-
ního výro í a spole n  se svými 
nejv rn jšími zákazníky vysadí 
„jubilejní“ vinici. 

Více na www.vinolipa.cz 
a www.pastuska.cz 

Vinařství VÍNO LÍPA MIKULOV 
slaví jubilejní, 20. ročník 
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SEDM LET JSME OCHUTNÁVALI A HLEDALI 
TO NEJLEPŠÍ ZE VŠECH KOUTŮ ŠPANĚLSKA

Vyzkoušejte námi vybraná vína i Vy!

www.vinoartis.cz

Vinoartis 190x125.indd   1 6.4.2021   18:46:50

Inzerce

Se sklenkou vína lze procestovat 
celý sv t, a to i v dob , kdy nám 
je nedostižná i tak blízká zem, 

jakou je Rakousko. Spole nost Global 
Wines & Spirits již tradi n  za átkem 
jara po ádá oblíbenou akci zam enou 
práv  na rakouská vína s p ízna ným 
názvem Festival rakouských vín. Ak-
tuální vládní na ízení však logicky ne-
umož uje ochutnat vína v širokém kru-
hu milovník  vín, a tak si m žete tato 
vína vychutnat alespo  v pohodlí své-
ho domova. Sta í pohled t do sklenky, 
p ivon t si k vínu a nasát atmosféru 
tamních vinic, slunce, místní kultury 
a p átelské atmosféry ve špi kových 
rakouských vina stvích. Žádné leten-
ky, jízdenky ani dálnice.

Spole nost Global Wines & Spirits si 
tedy po celý duben p ipravila lákavou 
nabídku výhodných balí k  „5+1“, 
díky kterým vám p edstaví hned n -

kolik rakouských oblastí, vina , ty-
pických odr d i netypických zp so-
b  zpracování vína. T šit se m žete 
na vína z vina ství Domäne Wachau, 
Laurenz V. Zöbing, Weingut Keringer 
a mnohá další. Ke skv lému vínu pat í 
i kvalitní otvírák, a tak navíc k nákupu 

rakouských vín získáte praktický otví-
rák jako dárek. Pro více informací sle-
dujte web www.global-wines.cz. Akce 
za íná 5. dubna a celý tým Global 
Wines & Spirits se již t ší na všechny 
milovníky vín s láhví dobrého vína 
a otvírákem vždy po ruce.  

Duben ve znamení rakouských vín 
s Global Wines & Spirits
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VÍNO JE NAŠE VÁŠEŇ 
Objevte s námi jedinečná vína 

z Itálie a Maďarska. 

www.wwwine.cz

PASQUALE PELISSERO
Wine Passion in Neive

wwwine 92x125 mm.indd   1 2.2.2021   11:48:37

Inzerce

Známe 42 vín VOC ZNOJMO ročníku 2020 
a 2 vína Královské řady VOC ZNOJMO  

VOC ZNOJMO zat ídilo 42 nových vín ori-
ginální certi  kace, která sou asn  ponesou 
ozna ení CHOP (chrán né ozna ení p vodu). 

44 p ihlášených vzork , které posoudila hodnoticí ko-
mise vina , sv d í o skute n  vyda eném ro níku. 
Sou ástí hodnocení byla i prestižní Královská ada 
VOC ZNOJMO, do níž byla za azena 2 ze 3 p ihlá-
šených vín.

„Lo ský ro ník p ál sauvignon m, jejichž aromatika 
vyniká více než kdy jindy. Jsou to krásn  st ižené sauvi-
gnony s v ní broskvovou, ernorybízovou až tropickou. 
Skv lé jméno VOC ZNOJMO d lají i veltlíny svojí vý-
raznou mineralitou a ryzlinky meru kovou v ní,“ íká 
František Koudela, p edseda VOC ZNOJMO.

Nejvíce nov  certi  kovaných vín je z odr dy Sauvi-
gnon (17), následuje Veltlínské zelené (12) a v t sném 
záv su Ryzlink rýnský (11). Mezi zat íd nými víny 
jsou i dv  cuvée.

S novinkou p ichází letos Královská ada VOC ZNOJ-
MO, která p ipravila pravidla pro všechny t i odr dy, 
tedy vedle p vodního Ryzlinku rýnského také pro Sau-
vignon a Veltlínské zelené. Milovníci vína se tak mo-
hou t šit na nová vína Královské ady, a to Veltlínské 
zelené 2018 z Vina ství WALDBERG a Ryzlink rýn-
ský 2015 z vina ství DOBRÁ VINICE.  Když v roce 
2013 sdružení VOC ZNOJMO p edstavilo Královskou 
adu vín, bylo prvním v eské republice s vlastní spe-

ciální adou. Vína Královské ady procházejí dv ma 
komisemi. Finální rozhodnutí vydává komise na zase-
dání 33 m síc  od data ov ení hrozn . Láhve musí 
být uzav eny kvalitním korkovým uzáv rem. Zat íd -
ná vína Královské ady poznáme na první pohled díky 
speciální pásce s logem Královská ada VOC ZNOJ-
MO a íselným kódem. Páska, umíst ná na hrdlo láh-
ve a p ekrývající ást záklopky, se od pásky pro vína 
VOC ZNOJMO liší žluto- erveným provedením.

Prestižní ozna ení do té doby mohla získat pouze vína 
odr dy Ryzlink rýnský, která splnila nejp ísn jší kritéria. 
„Dosavadní zkušenosti i otev enost novým trend m vedou 
VOC ZNOJMO k dalšímu rozvoji apela ního systému. Pro-
to nyní nov  mohou být do Královské ady za azeny všech-
ny t i odr dy, které VOC ZNOJMO zahrnuje,“ vysv tluje 
František Koudela.  

006-13_Aktuality domaci_kor.indd   13 14.4.2021   15:15:42



14 |  WINE & Degustat ion

Hledání ešení dlouhodobých ob-
chodních spor  ohledn  pomoci 
pro konkuren ní letecké spo-

le nosti Boeing (USA) a Airbus (EU) 
zarmoutilo dokonce i milovníky vína 
na obou stranách Atlantiku. Americ-
ká vláda zavedla v íjnu 2019 v reakci 
na dotace vyplácené spole nosti Airbus 
25% dovozní cla na francouzská, špa-
n lská, n mecká a britská tichá vína 
do 14 % alkoholu. Ješt  v lednu americká 
vláda p itvrdila a „seznam“ v roce 2021 
rozší ila i o vína nad 14 % alkoholu a li-
hoviny z hrozn  (ko ak). Dodejme, že 
vztahy mezi USA a EU se zhoršily poté, 
co Brusel oznámil, že získal podporu 
Sv tové obchodní organizace na uvalení 
cel na americké zboží ve výši 4 miliard 
USD. Americká vína sankcím „unikla“. 

Nová americká vláda prezidenta Joea 
Bidena na rozdíl od p edešlé Trumpovy 
však hovo í o „budování most  s EU“ 
a jako doklad nabízí dohodu o pozasta-
vení represivních cel na dobu ty  m -
síc . Z americké strany se ozývají hlasy 
a nadšení, že se mohou vrátit k pod-
nikání s blízkými p áteli a kolegy za 
Atlantikem. Cla na potraviny a víno 
z EU byla zni ující a zp sobila velké 
škody obrovskému po tu restaurací, 
maloobchodník , dovozc  a distribu-
tor . Podobná slova zazn la i ze stra-
ny EU: francouzská exportní skupina 
FEVS nap íklad vy íslila pokles hod-
noty zásilek francouzského vína za rok 

2020 na 400 milion  eur. Spole né 
oznámení USA a EU o pozastavení 
cel p išlo 24 hodin poté, co USA rov-
n ž pozastavily dovozní cla na britské 
produkty v etn  skotské whisky. Ka-
ren Betts, generální editelka Scotch 
Whisky Association, uvedla, že vývoz 
do USA poklesl „v dob  celní války“ 
o 35 %, což skotské výrobce p išlo 
na více než p l miliardy liber. 

Prezident francouzské FEVS, César 
Girón (vlevo na obrázku), pod koval 
ob ma stranám s tím, že to je ale jen za-
átek cesty, a vyzval je k nalezení trva-

lého ešení. Všichni se shodují na tom, 
že by víno nem lo být p edm tem ja-
kýchkoliv obchodních válek. 

Wine Passion

Představujeme vám  
kolekci 

Bindi Sergardi 
šampiona březnového 

Grand testu 
Chianti Classico

Objednejte si degustační set na:

www.winepassion.cz/vitezove/

Simbiosi Toscana 
Rosso IGT 2015

James Suckling 94/100, 
Falstaff 93/100, cena 814,-

Chianti Classico 
La Ghirlanda 2017
WINE & Degustation 

89,43 bodů, cena 499,-

Chianti Classico 
Riserva I Colli 2016

WINE & Degustation 
91,14 bodů, cena 605,-

Chianti Classico 
Ser Gardo 2018
WINE & Degustation 
90 bodů, cena 434,-

Chianti Classico 
Riserva Calidonia 2015

WINE & Degustation 
94,43 bodů, cena 675,-

GOLD

Wine passion 190x82.indd   1 6.4.2021   16:05:50

Inzerce

Mohou za to letadla

ze zahrani í
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T mito slovy uvedl p ed p ti 
lety Klaus Peter Keller ochut-
návku svých vín z odr d Pinot 

Noir a Spätburgunder. Když v jižn  
orientovaných polohách s úchvat-
ným výhledem na Severní mo e 
vysadil v roce 2008 první ke e révy 
vinné, upozor ovali ho konzultanti 
z Geisenheim University, že vzhle-
dem k m nícím se klimatickým 
podmínkám m že s první dobrou 
sklizní po ítat kolem roku 2050. 
Pan Keller se nenechal odradit, 
vždy  v Norsku se již tém  dv  
desítky let sklízejí hrozny stolních 
i moštových odr d. Sice jen á-
dek od ádku a velmi amatérským 
zp sobem, ale p ece. Nikde sice 
nezískali pot ebné ozna ení od EU, 
ale ur ité za azení tu p ece jenom 
bylo: New Latitude Wine, a to z ob-
lastí s „vysokou ší kou na 50. stup-
n m“. Nejd íve to bylo Dánsko, kde 
je dnes na 50 p stitel , a mají tam 
dokonce Vinnou stezku, pak násle-
dovalo Švédsko, kde pro zm nu 
p sobí n kolik vina ských vzd -
lávacích st edisek. Norsko se zase 
chlubí nejsevern jší vinicí: Bjørn 
Bergum ji vysázel na 61,2º severní 
ší ky. Norský vina ský pr mysl pro-
chází v posledních letech zajímavý-
mi zm nami a byly již vytypovány 
dv  vhodné oblasti: Østlandet v ji-
hovýchodním Norsku a Vestlandet, 
tvo ený fjordy západního pob eží. 
Danilo Costamagna (p vodem z ital-
ského Piemontu, založil vina ství 

NorskVin), nov  p edseda p edsta-
venstva sdružení Norwegian Grape 
Growers, tvrdí, že tyto oblasti mají 
dostatek vlastností, aby tu hrozny 
dozrávaly do dobré fenologické 
zralosti: vody fjord  odrážejí slu-
ne ní teplo a poskytují je vinicím, 
je tu i dostatek poloh s krásnou 
a dob e chrán nou jižní orientací, 
skalnaté strán  akumulují teplo 
a dob e odvád jí vodu, které tu je 
nadbytek. Kratší vegeta ní období 
sice p ináší n které problémy, ale 
dlouhé letní dny na takové zem -
pisné ší ce zase dovolují hrozn m 
dosáhnout pot ebné cukernatosti. 
Samoz ejm  je d ležitý i výb r 
vhodných odr d: vedle ryzlink  
tu velký potenciál ukazuje odr da 
Solaris a z ervených pak Rondo, 
modrá moštová PIWI odr da, 
jejíž k ížení provedl v tehdej-
ším eskoslovensku v roce 1964 
prof. Vilém Kraus. 

Sdružení norských p stitel  již 
po tvrté uspo ádalo sout ž nor-
ských vín, které se zú astnilo 
osm výrobc  s 24 víny. Nejvyšší 
ocen ní Vinbonde získal Bjørn 
Bergum za víno Solarissa 2019, 
zvít zil i v kategorii šumivých vín 
(Sprudle 2019). V kategorii r žo-
vých vín získal nejvyšší bodové 
ocen ní Audun Hansson se svým 
Noble Vin 2019, Adagio 2019 
od Danila Costamagny zvít zilo 
v kategorii ervených vín. 

Vysadil jsem vinici 
v Norsku a...
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Šampa ský d m Louis Roederer 
nabídl dvojici tichých vín pod 
ozna ením Coteaux Champe-

nois. Sou asný majitel domu Frédéric 
Rouzaud, pravnuk Olry-Roederer, 
pojmenoval vína „Hommage à Ca-
mille“ z odr d Pinot Noir a Char-
donnay po Camille Olry-Roederer, 
která vina ství vedla od roku 1932 
až do roku 1975. Ona m la ve zvyku 
p ekvapovat své hosty tichým vínem 
z nejlepších poloh jejich panství. Nyní 
se od dubna dostane i na jiné zájemce, 
kte í budou moci ochutnat Pinot Noir 
z vinic Charmont v Mareuil-sur-Aÿ 
a Chardonnay z „historických vinic“ 
ve Volibarts v Le Mesnil-sur-Oger. 
Tato dvojice vín je výsledkem mno-
haletého procesu, kterým chce d m 
jist  p ekvapit a zárove  nabídnout 
„vzrušující vyjád ení vitality a jem-
nosti vín Louis Roederer“. Bylo vy-
robeno pouhých 1 631 láhví Pinot 
Noir a 2 880 Chardonnay. Apelace 
Coteaux Champenois pokrývá stejné 
území (319 obcí) a povoluje stejné 
odr dy jako Champagne, ale jedná 
se jen o malá množství, protože hlav-
ní ást sklizn  je samoz ejm  ur ena 
pro výrobu šumivých vín. Nejlepší 

tichá vína Coteaux Champenoise 
pocházejí p edevším z jižn  orien-
tovaných svah  a teplejších mikro-
region , asto i ze starých výsadeb. 
V tšinou se jedná o vína ro níková 
(Louis Roederer v dubnu nabízí 
ro ník 2018), jednoodr dová a ob-
vykle z jedné obce. To bývá uvede-
no na etiket : nap íklad Ambonnay 
Rouge, Aÿ Rouge, Vertus Rouge 
nebo Chouilly Blanc, Avize Blanc, 
Mesnil Blanc apod. 

Jsou také vybírány nejkvalitn jší 
a nejvyzrálejší hrozny a to se také 
odráží v cen  vín Coteaux Champe-
noise. Ta nejdražší jsou cenov  srov-
natelná se špi kovými víny Pinot 
Noir z Burgundska, a možná i proto 
se o nich tak málo ví. 

Ve slavné šumivé Champagni se 
d lá ješt  jedno další tiché víno, a to 
Rosé des Riceys, AOC z roku 1947, 
z obce Ricey na jihu Champagne. Vi-
ni  kuje se podobn  jako Beaujolais 
Nouveau, d lá se ho opravdu málo, 
ale zato je spojeno s p kným p íb -
hem o chuti krále Ludvíka XIV. p i 
stavb  Versailles.

Tichá vína z Champagne
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CHTĚLI BYSTE WINKU 
VE SVÉM PODNIKU?

ZAVOLEJTE NÁM 777 901 711

OSVĚŽUJÍCÍ CHUŤ VÍNA A BUBLINEK

PODTRŽENA TAJNOU INGREDIENCÍ
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Pes velká omezení zp sobená 
koronavirem jsou ješt  mís-
ta, která nám dávají na tuto 

pandemii trochu zapomenout. Jedno 
z takových je v Mexiku, kde se op t 
po roce rozjíždí Jose Cuervo Ex-
press. Každou sobotu a s jízdenkou 
za 166 USD se m žete vydat na cestu 
za poznáním mexického národního 
nápoje – tequily. Ta se vyrábí pouze 
v okolí m ste ka Tequila a v dalších 
p ti zákonem stanovených oblastech. 
Celý proces výroby tequily, v etn  
p stování a ošet ování agáve, jejího 
opracování, destilace a zrání v dubo-
vých sudech, trvá 12 až 15 let. Tento 

pot ebný dlouhý as si m žete díky 
Expressu zkrátit na pouhých 11 ho-
din. Na cestu mexickým venkovem se 
vyjíždí z Guadalajary a m žete si vy-
brat, zda tento as strávíte v expres-
ních vozech Glamour, ve vagonech 
Premium plus, napodobujících slav-
ný Orient Express, v Diamantovém 
voze s luxusem dávných dob nebo 
nov  i v Elitních vozech, kde je pro-
stor rozd len do menších pohodlných 
pokoj . V každém p ípad  vás ekají 
ochutnávky vedené znalým pr vod-
cem, kterým je n který z Maestro 
Tequilero. Ochutnávka je samoz ej-
m  dopln na bohatým regionálním 
ob erstvením. Jedna ze zastávek je 
uprost ed agávových polí s ukázkou 
sklizn  a „vzd lávací ochutnávkou“. 
Tam se dozvíte, že pravá tequila se 
vyrábí z rostliny zvané Blue Agave 
(pro tequilu lze použít jen odr du 
Agave Azul Tequilana Weber), která 
je asto a myln  považována za kak-
tus. Další zastávkou je prohlídka nej-
staršího lihovaru v Latinské Americe 
v „La Rojeña Jose Cuervo“ a op t 
s ochutnávkou. 

Zárukou kvalitního zážitku z celé 
cesty je samotné jméno Cuervo. 
Vždy  to byl práv  Jose Antonio de 
Cuervo y Valdes, který tu v západní 
ásti Mexika získal za své služby 

od špan lského krále rozsáhlé po-
zemky a v roce 1758 za al d lat jako 
první na sv t  tequilu. 

Jose Cuervo Express
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V únoru tohoto roku jsme m li 
možnost seznámit se s vý-
sledky zajímavého projektu 

The Whisky Terroir Project, kterého 
se zú astnily ve spolupráci s p ední-
mi skotskými laborato emi i desítky 
v deckých pracovník  z USA, Skot-
ska, ecka, Belgie a Irska. Velmi dis-
kutovaný pojem terroir – tedy p da, 
mikroklima, tradice, znalosti a zkuše-
nosti atd. –, je p ijímán ve sv t  vína 
nebo ko aku, v souvislosti s whisky 
se o n m p íliš nemluvilo. Podle zpráv 
o této nové akademické studii byl po-
skytnut „nezvratný d kaz“ o vlivu te-
rroir na whisky, a byl tak u in n první 
krok, aby byl zaveden podobn  jako 
u vína systém Appellation Controlée 
i pro whisky. Studie dokazuje, že ved-
le vody je základní surovinou je men, 
a práv  u n j lze hledat pot ebné atri-
buty pro terroir. Hordeum (latinský 
název pro je men) je podle osevní 
plochy tvrtou nejrozší en jší zem -
d lskou plodinou na sv t . Pro projekt 
byly vybrány r zné odr dy p stované 
v r zných místech, ty pak byly sla-
dovány a destilovány v laboratorních 
podmínkách. Vzniklo tak 32 vzork  
whisky a ty pak byly testovány p ed-
ními sv tovými analytiky za použití 
nejmodern jších analytických metod, 
jako jsou nap íklad plynová chroma-
togra  e, hmotnostní spektrometrie 

i experimentální olfaktometrie atd. 
Samoz ejm  nemohl chyb t „lidský 
faktor“ – skupina uznávaných sen-
zorických odborník . Kritici dosud 
tvrdili, že jakýkoliv vliv terroir byl 
potla en procesem výroby, ale nová 
studie prokázala, že chu  je mene 
pro výrobu whisky je ovlivn na tím, 
kde se p stuje. Tato interdisciplinární 
studie zhodnocením genetických, fy-
ziologických a metabolických mecha-
nizm  je mene prokazateln  ukázala, 
jak je men z r zných poloh p ispívá 
i k r zné chuti whisky. Dodejme, že 
pro výrobu své whisky používají skot-
ští farmá i vlastní je men, ale pracují 

i s dováženým z Anglie, Jižní Afriky, 
a dokonce i z eské republiky. 

Pomocí standardizovaných postup  sla-
dování a destilace jednotlivých vzork  
byly skute n  zachovány odlišné p í-
chut , byly zjišt ny i meziro ní rozdíly, 
což op t nazna uje, jak terroir význam-
n  p ispívá ke kvalit  whisky. Za jednu 
z „prvních vlaštovek“ na cest  k ape-
la nímu systému lze považovat láhve 
whisky Waterford jednoho z ú astník  
projektu, které jsou vybaveny kódem 
TÉIREOIR, kde se mimo jiné dozvíte 
o použitém je menu z 97 farem s 19 od-
lišnými p dními typy. 

Terroir i pro whisky
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PRVNÍ VÍNA
ROČNÍKU 2020

V LÁHVI

Sauvignon Blanc

Pálava

Cuvée Kurdějov

Saphira

Cuvée Rose

Pinot Noir
(Blanc De Noirs)

web.vinarstvi-vaclav.cz

obchod@vinarstvi-vaclav.cz
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Když se Alejandro Pedro 
Bulgheroni (podle obchod-
ního asopisu Forbes jedi-

ný miliardá  v Uruguayi) rozhodl 
na pob ežních pastvinách vybudo-
vat v trnou farmu, jeho žena Be-
ttina byla proti – m la by ji totiž 
tém  „za humny“. Navrhla, že by 
bylo lepší, kdyby jejich d m ob-
klopovaly vinice. Slovo dalo slovo 
a pan Bulgheroni najal renomo-
vaného italského enologa Alberta 
Antoniniho, který d lal dlouhá léta 
sklepmistra ve slavném toskánském 
vina ství Marchesi Antinori, aby 
posoudil, zdali jsou zvln né žulové 
kopce vhodné pro vina ení. A vý-
sledek? V roce 2016 bylo otev eno 
obdivuhodné, více než 200hektaro-
vé vina ství Bodega Garzón, které 
hned o dva roky pozd ji ozna il 
Wine Enthusiast Magazine za Nové 
sv tové vina ství roku. Naposledy 
se Bodega Garzón umístilo na dru-
hém míst  v seznamu The World 
Best Vineyards 2020. Tuto sout ž 
po ádá The World Best Vineyards 
Academy, což je skupina více než 
500 p edních vina ských odborní-
k  z celého sv ta. Aby byla zajiš-
t na odpovídající reprezentativnost 
Akademie, je sv t rozd len do geo-
gra  ckých oblastí, které mají vlast-
ního p edsedu. Výb r nemá žádná 
pevn  stanovená kritéria, každý hlas 
je nominací – zážitkem z vina ství, 

které akademici považují za nej-
lepší v jejich „volebním obvodu“. 
Oním zážitkem je vše, co návšt v-
ník m že zažít: je to samotná pro-
hlídka, ochutnávka, gastronomie, 
kvalita personálu, ceny a související 
služby, atraktivita okolí atd. V p í-
pad  vina ství Bodega Garzón to je 
mimo jiné i vztah v i životnímu 
prost edí: využití obnovitelných 
zdroj  energie prom nilo vina ství 
v první na sv t , které získalo „st í-
brnou“ certi  kaci LEED. LEED 
(Leadership in Energy and Environ-
mental Design) je nejuznávan jší 
certi  kací ekologického stavitelství 
ve sv t , která byly vyvinuta nezis-
kovou organizací U. S. Green Buil-
ding Council. Tady v gravita ním 
vina ství Alejandra Bulgheroniho 
je to vše vid t na objektu navrže-
ném architekty argentinské  rmy 
Bórmida & Yanzón. Jedním z dob e 
hodnocených prvk  je v Uruguayi 
nejv tší zelená st echa s p vodními 
rostlinnými druhy Latinské Ameri-
ky, která p irozen  splývá s okolím. 
Dodejme, že podobn  „zelen “ vy-
padají i další vina ství, která jsou 
v majetku rodiny Bulgheroni: a  to 
je Bodega Vistalba v argentinské 
Mendoze, Château Suan v Bor-
deaux, Tenuta Meraviglia v Bolghe-
ri, Brizio v Montalcinu i nádherné 
Dievole v Chianti Classico, založe-
né již v roce 1090 nedaleko Sieny. 

Místo větrné farmy vinice
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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. 

BRUNA GRIMALDI, „BRICO AMBROGIO“ 
BAROLO DOCG 2015

Sv tlá cihlov  ervená barva s širším oranžovým okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je st edn  intenzivní a typické, 
p ipomínající  alky a sušené erné peckové ovoce, s leh-
kým dotekem téru. V chuti je víno strukturované a st edn  
plné a najdeme v ní tóny zralých trnek a ostružin, jež 
doprovází podtóny sko ice a erstv  pražené kávy. Delší, 
h ejivý záv r.

★ ★ ★ ★999 Kč 2021–2025

www.wwwine.cz

SONBERK, PÁLAVA NOBLE ROT 2019, VÝBĚR 
Z HROZNŮ, SLADKÉ, POPICE, SONBERK

Sytá zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vysoká 
viskozita. Aroma je elegantní a noblesní, intenzivní a p i-
pomíná kandovaný ananas a papáju, jež doprovází podtón 
sušených lu ních kv t  a li i. V chuti je víno komplexní 
a pln jší, p íjemn  nasládlé a dominují zde tóny pomeran-
ové š ávy, grepové k ry a kandovaných broskví. 

Dlouhý, elegantní záv r. 

★ ★ ★ ★ ★420 Kč
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www.sonberk.cz

DOMAINE JOSEPH DROUHIN, 
BOURGOGNE CHARDONNAY 2019 AOP

ROSSIDI, RUBIN & SYRAH ENOPHILE 2019, 
PGI THRACIAN VALLEY

Syt jší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je komplexní a st edn  intenzivní 
a p ipomíná zralá žlutá jablka, hrušky a ananas, s dotekem 
sladkého ko ení. V chuti je víno elegantní a pln jší a nabízí 
tóny vanilky a bílé okolády, jež doprovází podtón zralého 
manga, broskví a pomeran . St edn  dlouhý záv r.

Sytá rubínov  ervená barva s nachovým okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, 
snoubící tóny zralého erného peckového ovoce, slad-
kého ko ení a mlé né okolády. V chuti je víno pln jší 
a strukturované a najdeme zde tóny zralých švestek 
a višní, jež doprovází podtón erného pep e a vav ínu. 
St edn  dlouhý, hrubý záv r.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★325 Kč 219 Kč
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www.vinum-bonum.cz www.vinabg.cz

BODEGA NAVARRO CORREAS, 
MALBEC RÉSERVE 2018, MENDOZA

THAYA VINAŘSTVÍ, FRANKOVKA 2018, 
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, SUCHÉ, 
HAVRANÍKY, STARÉ VINICE

Temná inkoustov  ervená barva s tenkým sv tlejším okra-
jem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní 
a nazrálé, p ímo aré a nabízí tóny povidel, zralého erného 
rybízu a ostružin, s dotekem ko ení. V chuti je víno st edn  
plné, s dobrou strukturou a dominují zde tóny t ešní a fík , 
jež doprovází podtón ostružinové marmelády a pomeran o-
vé k ry. St edn  dlouhý, elegantní záv r.

Syt jší rubínov  ervená barva s purpurovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a komplexní, 
snoubící tóny erného peckového ovoce, erného ko ení 
a k že. V chuti je víno st edn  plné a strukturované, 
s pevnou t íslovinou a dominují zde tóny zralých bor vek 
a ostružin, které doprovází podtón ho ké okolády a kávy. 
St edn  dlouhý, strukturovaný záv r.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★299 Kč 245 Kč2021–2025 2021–2026

www.adveal.cz www.thayavinarstvi.cz

CAVINO, GRANDE RESERVE 2012, 
NEMEA PDO

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým sv tlejším 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je komplexní a nazrálé, 
snoubící tóny zralého erného peckového ovoce, nového 
ko ení a mleté kávy. V chuti je víno plné a strukturované 
a dominují zde tóny zralého erného peckového ovoce, 
s dotekem sladkého ko ení a ho ké okolády. Delší, 
elegantní záv r. 

★ ★ ★ ★349 Kč 2021–2027

www.reckyeshop.cz

VINO HORT, FRANCESKA ROSÉ 2020, 
ZNÁMKOVÉ VÍNO, SUCHÉ

Sv tlejší staror žová barva s lososovými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší a kombinuje tóny 
malin a jahod, jež doprovází podtón smetany a zemitosti. 
V chuti je víno leh í, s pikantní kyselinou a p ipomíná 
kompotované t ešn , krvavé pomeran e a zralá ervená 
jablka. Kratší záv r.

★ ★ ★236 Kč 2021–2022

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

velmi 
dobré ★ ★ /★

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

Bílá vína ervená vína R žová vínaDoporu ená doba konzumace

LYNX, CABERNET FRANC 2019, 
W.O. FRANSCHHOEK

VINNÝ DŮM, GRAND MORAVA, 
ZWEIGELTREBE 2018, VÝBĚR Z HROZNŮ, 
SUCHÉ, STRÁŽNICE, HORNÍ HORY

BINDI SERGARDI, „NICOLÒ 2018“, 
GOVERNO ALL’USO TOSCANO IGT

VINAŘSTVÍ BALÁŽ, PÁLAVA 2020, 
VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSLADKÉ, DOLNÍ 
DUNAJOVICE, DUNAJOVSKÝ KOPEC

Sytá rubínov  ervená barva s širším sv tlejším okrajem 
a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivn jší 
a komplexní, p íjemn  nazrálé, s tóny pe eného masa a kou-
e, jež doprovází podtón povidel, viš ového likéru a ostružin. 

V chuti je víno komplexní a strukturované a nabízí tóny viš-
ní, ostružin a klikvy, jež doprovází podtón sladkého ko ení 
a karamelu. Delší, strukturovaný záv r.

Intenzivní inkoustov  ervená barva s tenkým rubínovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší a kom-
plexní, snoubící tóny ho ké okolády, sušených datlí, kou e 
a sušených erných plod . V chuti je víno st edn  plné, 
s výrazným charakterem zralého erveného peckového 
ovoce a ko ení. St edn  dlouhý záv r.

Sytá inkoustov  ervená barva s tenkým rubínovým okra-
jem a vysoká viskozita. Aroma je komplexní a p ímo aré 
a p ipomíná sušené erné bobulové ovoce, pep  a spálené 
d evo. V chuti je víno lehce nasládlé a komplexní a do-
minují zde tóny povidel, ostružinového džemu, divokého 
ko ení a zemitosti. St edn  dlouhý záv r. 

Syt jší slámov  žlutá barva s etnými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivní a p ipomíná zralé broskve, 
podzimní jablka a sušené meru ky. V chuti je víno sladké 
a kombinuje tóny zralého žlutého peckového ovoce, estra-
gonu a lu ních kv t . St edn  dlouhý, nasládlý záv r.

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

539 Kč

314 Kč

498 Kč

210 Kč
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2021–2025

2021–2023

2021–2026

2021–2023

www.zebrawines.cz

www.vinnydum.cz

www.winepassion.cz

www.vinarstvibalaz.cz

oooooooookrkrkrkrkrkrrrrkrkrrk a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
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LES JAMELLES, „LE BEILLOU“ 
CARIGNAN SÉLECTION PARCELLAIRE 2018, 
PAYS D’OC IGP

Sytá rubínov  ervená barva s tenkým okrajem a vyšší 
viskozita barvící sklenku. Aroma je nazrálé a otev ené, 
p ipomínající viš ový džem, povidla a rozinky. V chuti je 
víno lehce nasládlé a komplexní, st edn  plné a najdeme 
zde tóny zralých moruší a ostružin, jež doprovází podtón 
divokého ko ení a zemitosti. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★590 Kč

L
C
P

SSSSSS
vvvvvvvvvv
pppppppppp
vvvvvvvvv
zzzzzzzzzz
ddddddd

5 2021–2023

www.vinum-bonum.cz

VLADIMÍR HRONSKÝ, „CARMENET“ 
CABERNET FRANC 2020, RŮŽOVÉ VÍNO, 
SUCHÉ

Sv tlejší staror žová barva s losovými odlesky a vysoká 
viskozita. Aroma je p ímo aré a intenzivn jší a p ipomíná 
zralé jahody a maliny, jež doprovází podtón sušených 
r ží a višní. V chuti je víno elegantní, sv ží a leh í, s tóny 
zralého erveného bobulového ovoce a podtóny minerality 
a rybízových list . St edn  dlouhý, elegantní záv r.

★ ★ ★ ★299 Kč

V
C
S

SSSSS
vvvvv
zzzzz
rrrrr
zzzzz
aaaaaa

2 2021–2022

https://www.enovia.sk

VINAŘSTVÍ MARTIN VAJČNER, AUTENTISTA 
2019, MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, SUCHÉ

VÍNO PERK, RYZLINK VLAŠSKÝ 2020, 
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, SUCHÉ, 
MIROSLAV, WEINPERKY

St edn  intenzivní, lehce zakalené víno žluté barvy se 
zelenými odlesky a st ední viskozita. Aroma je intenziv-
n jší a netradi ní a snoubí tóny kandovaného peckového 
ovoce, zemitosti a sušené trávy. V chuti je víno komplexní 
a pln jší a dominují zde tóny va ených rynglí a zralé 
kdoule, jež doprovází podtón zázvoru a ananasu. St edn  
dlouhý, elegantní záv r.

Sv tlejší slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma vína je st edn  intenzivní a nabízí tóny 
bílých kv t , zralých hrušek a citrusové k ry. V chuti je 
víno leh í a vyvážené, s výrazným charakterem zralého 
žlutého ovoce, minerality a mandlí. St edn  dlouhý záv r.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★464 Kč 170 Kč
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4 2021–2025 2021–2022

www.martinvajcner.cz www.perk.cz
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Šampa ský d m Ruinart uvádí na tuzemský trh atraktivní, 
designový a sou asn  ekologický obal svých láhví Rui-
nart Blanc de Blancs a Ruinart Rosé. B hem online de-

gustace, bohaté na velké množství informací o sm ování domu 
Ruinart k udržitelnosti a ekologii, p edstavil Cellar Master 
Frédéric Panaïotis absolutní novinku – ekologické balení láhví 
„second skin“. Ekologický obal, vyrobený z papíru, od kv t-
na 2021 zahalí všechny láhve Ruinart Blanc de Blancs a Rui-
nart Rosé. Tento projekt je absolutním p evratem v segmentu 
prestižních dárkových balení vín. Obal má samoz ejm  p sobit 
velmi elegantn  a luxusn  a sou asn  ochránit víno p ed sv t-
lem a dalšími negativními vlivy a udržet jeho jedine nou chu  
i aroma až do otev ení.

Celý proces vývoje trval dva roky a vznikal spoluprací domu 
Ruinart s prestižním anglickým výrobcem papíru Jamesem 
Cropperem a italskými specialisty na obaly Pusterla 1880. Vý-
sledkem t chto dvou let p íprav a sedmi r zných prototyp  je 
noblesní balení, které je kompletn  vyrobeno z velmi kvalitního 
papíru, je dev tkrát leh í než p edchozí dárková kazeta, zcela 
recyklovatelné a snižuje uhlíkovou stopu o šedesát procent. B -
hem vývoje se ešilo p edevším jak zamezit jakémukoli p so-
bení sv tla na víno a také poškození vína a obalu b hem celého 
procesu skladování a servírování až do otev ení láhve. Nový 
obal je tedy odolný i proti vlhku a víno v n m m že být ucho-
váváno bez problém  v ledni ce, vlhkém sklep  a samoz ejm  
vychlazeno i v nádob  s ledem a vodou.

degustat ion

Ruinart second skin
Pandemická situace zatím stále neumožňuje organizaci degustací normálním 

způsobem, vinařský svět však běží dál a mnoho akcí se v současné době 
uskutečňuje online. Stejně tomu bylo při příležitosti prezentace novinek slavného 
šampaňského domu Ruinart. Cellar Master Frédéric Panaïotis představil mnoho 
zajímavých věcí, mluvilo se však především o inovacích v balení označeném jako 

„second skin“ a ochutnávali jsme Ruinart Blanc de Blancs.
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Obal „second skin“ se otevírá na dv  poloviny, je p íjemný 
na dotek, nemá žádné ostré hrany. Dokonale kopíruje elegant-
ní tvar láhve a uzavírá se speciálním pantem s plastickým lo-
gem Ruinart. Obal našel inspiraci v nádherných sklepech domu 
Ruinart v Remeši, které se zde ozna ují jako Crayères a jsou 
od roku 2015 zapsány na seznam sv tového d dictví UNESCO. 
Zp sob, jakým obal „second skin“ zahaluje samotnou láhev, 
p ipomíná tradici servírování šampa ského v luxusních restau-
racích s ovinutým bílým ubrouskem.

I p i výb ru suroviny sází Ruinart na ekologii a udržitelnost. 
Celulózová vlákna pro tento obal pochází výhradn  z ekolo-
gicky obhospoda ovaných evropských les  s certi  kací FSC 
nebo PEFC.

A jaký byl Ruinart Blanc de Blancs z obalu „second skin“? Má 
nádhernou jiskrnou zlatožlutou barvu a intenzivní a sou asn  
velmi elegantní perlení. V aromatice je expresivní, s výraznými 
tóny citrus  a bílých kv t , samoz ejm  objevíte i typické šam-
pa ské tóny briošek. V chuti je krásn  sv ží, ovocné, p íjemn  
pitelné, s hezkou strukturou, jemnou mineralitou a dlouhým 
záv rem. Elegantní obal naprosto ladí s noblesní chutí vína. 
Je skv lé, že práv  takto slavný šampa ský d m je dnes líd-
rem v ekologickém p ístupu k vina ství, nebo  obalem „second 
skin“ to rozhodn  nekon í.

Text :  Michal  Šetka
Foto:  Archiv domu Ruinart

Inzerce
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Grand tes t

Grüner Veltliner z oblastí 
Kamptal, Kremstal a Wachau

Grüner Veltliner je nejrozší en jší rakouská odr da 
révy vinné. V sou asnosti je jí osázeno tém  30 % 
celkové plochy rakouských vinic. Ty nejlepší ra-

kouské veltlíny jsou dnes p ipisovány práv  region m Wa-
chau, Kamptal a Kremstal. Grüner Veltliner nese jméno ji-
hotyrolské vesnice Veltlin, kde bychom však paradoxn  tuto 
odr du dnes již hledali marn . Díky genetickým výzkum m 
v novaným p vodu odr d lze tvrdit, že tato odr da je p í-
mým potomkem odr dy Tramín. A  se ale v p vodu odr dy 
Veltlínské zelené objevují geny mnoha odr d, je pravda, že 
díky p dním a klimatickým podmínkám v rakouských vi-

na ských oblastech Wachau, Kamptal a Kremstal nabízí tato 
velice p izp sobivá odr da v n  a chuti, jaké lze jinde jen 
t žko p edstihnout.

T i sousední oblasti z Dolního Rakouska jen dokázaly, že je-
jich rostoucí sv tový v hlas je opodstatn ný. Již základní vína 
ze všech t í oblastí potvrdila jasný styl, skv lou úrove  a isto-
tu vini  kace. Kategorie „Ried“, tedy vína vyrobená z jednotli-
vých špi kových vinic, ukázala n která mimo ádná vína z ob-
lastí Kremstal i Kamptal. Opulentní DAC Reservy z Kamptalu 
i Kremstalu pak byly dalším kvalitativním skokem výše, mezi 

Grüner Veltliner je nejznámější a nejslavnější rakouskou odrůdou révy vinné. Je úzce spjat s historií 
rakouského vinařství a jeho pěstování v několika vinařských oblastech má již dlouhou tradici. 

Vína z odrůdy Grüner Veltliner z oblastí Kamptal, Kremstal a Wachau jsou již mnoho let na absolutní 
špičce zájmu konzumentů. A nutno říci, že právem! Náš Grand test, pro který jsme vína pečlivě 
rozdělili do jednotlivých apelací a kategorií, po několika letech opět dokázal, že vína z těchto tří 

prestižních oblastí patří mezi to nejlepší, co je rakouské vinařství schopno nabídnout.
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Weingut Stadt Krems, Grüner Veltliner „Stein“ 2019, Kremstal DAC

Sv tlá zelenkav  žlutá barva se šedavými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je intenzivní, komplexní, 
s nádechem grepové k ry, minerality a kardamomu. Chu  je pikantní, pln jší, vyvážená, s velmi dobrou harmonií 
mezi ovocností a ko enitostí. Dlouhý záv r. 
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u GOLD

89,22 bodů | 439 Kč 2021–2024

Vep ová panenka na meru kách

KREMSTAL DAC

www.vinoecuore.cz

www.vinero.cz

Weingut Stadt Krems, Grüner 
Veltliner 2019, Kremstal DAC
Pr zra n  zá ivé víno se žlutoslonovinovou barvou, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, st edn  
intenzivní, s nádechem erstvých bylinek, grepové 
k ry a mletého bílého pep e. Chu  je živá, š avna-
tá, s p íjemnou stopou CO2 a delikátními podtóny 
zralých citrus . Delší záv r. 

Petra Unger, Grüner Veltliner 
„Ziesel“ 2019, Kremstal DAC
Pr zra né sv tle zelené víno se zá ivými slonovi-
novými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, intenzivn jší, s nádechem erstvých bylinek, 

zelených jablek a lipového kv tu. Chu  je š avnatá, 
pikantní, živá, s p íjemnými podtóny vyzrálého 
ovoce, blum a pomela. Dlouhý záv r.

86,78 bodů | 295 Kč

88,44 bodů | 307 Kč

Pstruh po mlyná sku 

Kap í hranolky 

2021–2023

2021–2023

SILVER

BRONZE

mohutná a seriózní vína s velkým potenciálem ke zrání, s nád-
hernou mineralitou a vyzrálými, plnými ovocnými tóny. Cel-
kov  obdivuhodnou úrove  v tšiny vín z t chto dvou kategorií 
jen potvrdilo vysoké bodové ohodnocení.

Oblast Wachau je pro bílá vína pro v tšinu odborník  i kon-
zument  stále na samém vrcholu pomyslného žeb í ku ra-
kouského vina ství. Zde došlo v lo ském roce ke zm nám 
a oblast p ijala systém DAC, i když sou asn  zachovala mož-
nost využívat ozna ení dle Vinea Wachau. A mnohá vina ství 
neza azují vína ani do jednoho ze systém . I to jsme samo-
z ejm  v rozd lení vín do kategorií respektovali.  Velmi p í-
jemné Federspiely, a p edevším mohutné a obdivuhodn  pro-
pracované Smaragdy, které najdete v tomto testu, tuto svou 

pozici špi ky rakouských veltlín  potvrzují. I když mnohá 
vína na p edních pozicích z oblastí Kamptal i Kremstal roz-
hodn  nijak nez stávala pozadu, a n která své odv ké rivaly 
dokonce p ed ila.

Oblasti Kamptal, Kremstal a Wachau jsou na výsluní ra-
kouského vina ství právem. Obrovský po et skute n  skv -
lých vín s vysokým bodovým hodnocením a celková úrove  
všech vzork  to jen potvrzuje. Všechny t i oblasti mají pro 
odr du Grüner Veltliner obrovský potenciál, najdete zde vel-
ké množství skv lých vina , jejichž vína jen dokazují velmi 
vysokou úrove  sou asného rakouského vina ství.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

www.vinero.cz
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Legenda:
Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Grand tes t

Degustační komise časopisu 

pro Grand test Grüner Veltliner 

Zleva: Pavel Chrást – nezávislý degustátor, Diana Sixtová – obchodní editelka 
(Merlot d´Or), Michal Procházka – sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore), 
Tereza Němečková – spolumajitelka spole nosti VinoVinoVino, 
Richard Süss – obchodní editel (BACCHUS Vins & Champagnes), 
Martina Riel-Salvatore – Wine buyer (MAKRO), Jakub Přibyl – ty násobný 
nejlepší sommelier R, držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master 
Sommeliers, semi  nalista Mistrovství Evropy sommelier  2017 (Advivum), 
Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka), 
Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

KVĚTNÁ 1794 s.r.o.
U háje 507/26, 147 00 Praha 4 
www.kvetna1794.cz

4

Merlot d´OrMerlot d´Or
Údolní 1, Praha 4 - Braník

www.merlot.cz

Degustace proběhla
v degustačním boxu 

v certifi kovaném skladu vín 
společnosti
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Eshop.vinograf .cz

Weingut Josef & Philipp 
Bründlmayer, Grüner Veltliner 
2019, Kremstal DAC
Pr zra né sv tle žluté víno se zelenkavými odles-
ky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, st edn  
intenzivní, s nádechem žlutých peckovin, rynglí 
a physalis. Chu  je koncentrovaná, istá, vyvážená, 
s delikátním máslovým podtónem, p ipomínající 
zava ené ovoce a kardamom. Delší záv r.

85,44 bodů | 265 Kč

Paštika z uzeného b ku 
a domácí pe ený chléb 

2021–2023

Weingut Rainer Wess, 
Grüner Veltliner 2019, Kremstal DAC

Weingut Harm, Grüner Veltliner 
„Weinschwarmer“ 2020, Kremstal DAC

84,22 bodů | 319 Kč 84,11 bodů | 259 Kčwww.bacchus.cz www.vicom-vino.cz

www.vinoecuore.cz

Petra Unger, Grüner Veltliner „Ried Hintere Point“ 2019, Kremstal DAC

Pr zra né zá iv  žluté víno se slámovými odlesky, vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivní, s koncentrovanou 
ko enitostí, mineralitou a p íjemnými podtóny ho kých mandlí. Chu  je pikantní, ko enitá, s p íjemnou glycerolovou stopou, 
zanechávající na pat e jemný  lm, a p ipomíná papáju. Dlouhý záv r.
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92,11 bodů | 371 Kč 2021–2024

Víde ský ízek smažený na p epušt ném másle 
s bramborovým salátem

KREMSTAL DAC – SPECIFICKÉ VINI NÍ TRAT  (RIED)

www.dockner.cz

Weingut Josef Dockner, Grüner 
Veltliner „Ried Oberfeld“ 2019, 
Kremstal DAC
Pr zra ná zá iv  zlatavá barva, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, koncentro-
vaná, s nádechem mandarinkové k ry, bílého pep e 
a tvrdých hrušek. Chu  je komplexní, hebká, s ná-
dechem žlutých rynglí a mandarinkového kompotu. 
Dlouhý záv r. 

90,11 bodů | 229 Kč

Siven na l žku 
z barevné o ky 

2021–2024

SILVER
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Grand tes t

Plán degustací  pro rok 2021

Grand test svět 

Kv ten 2021 
Poslední termín pro dodání vzork : 16. 3. 2021
Grand test: Sauvignon Blanc z Nového Zélandu
P edstavujeme: Rieslingy z Pfalzu

erven 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 26. 4. 2021
Grand test: Chablis Premier Cru
P edstavujeme: Moscato d’Asti

ervenec – srpen 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 18. 5. 2021
Grand test: Cava 
P edstavujeme: Šumivá vína ur ená ke konzumaci na ledu 
Speciální test: Cider, Cidre, Sidra a Perry

Zá í 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 15. 6. 2021
Grand test: St.-Émilion Grand Cru
P edstavujeme: Vino de Pago

íjen 2021 
Poslední termín pro dodání vzork : 10. 9. 2021
Grand test: Bordeaux blend z Nového sv ta
P edstavujeme: Pinot Noir z Rakouska

Listopad 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 1. 10. 2021
Grand test: Amarone della Valpolicella DOCG
P edstavujeme: Pommard 

Prosinec 2021 – Leden 2022
Poslední termín pro dodání vzork : 26. 10. 2021
Grand test: Crémanty z Francie
P edstavujeme: Sekty z Rakouska 

Grand test ČR a Slovensko 

Kv ten 2021 
Poslední termín pro dodání vzork : 16. 3. 2021
Ryzlink rýnský v kategoriích suché a polosuché

erven 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 26. 4. 2021
Dunajovský vlašák

ervenec – srpen 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 18. 5. 2021
R žová šumivá vína vyráb ná metodou Charmat nebo 
tradi ní metodou kvašením v láhvi

Zá í 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 15. 6. 2021
Pálava v kategoriích suché, polosuché a polosladké

íjen 2021 
Poslední termín pro dodání vzork : 10. 9. 2021
Veltlínské zelené 2020 z VOC ZNOJMO

Listopad 2021
Poslední termín pro dodání vzork : 1. 10. 2021

ervená cuvée 

Prosinec 2021 – Leden 2022
Poslední termín pro dodání vzork : 26. 10. 2021
Ledová a slámová vína 
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www.al i fea .cz

www.dockner.cz

www.pro-vino.cz

www.dockner.cz

www.viner ie .cz

Weingut Forstreiter, Grüner 
Veltliner „Ried Schiefer“ 2017, 
Kremstal DAC
Sv tle žlutozelená barva se zá ivými st íbrnými od-
lesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenziv-
n jší a p ipomíná zelené banány, meloun Cantaloupe 
a sm s ko ení. Chu  je istá, st edn  intenzivní, 
s nádechem hrozn , banán  a broskvového chutney. 
Delší záv r. 

Weingut Josef Dockner, Grüner 
Veltliner „Ried Lusthausberg“ 
2019, Kremstal DAC
Zlatožlutá barva se zá ivými sv tlými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je intenzivn jší, p i-
pomínající hruškové pyré se sko icí a seno. Chu  
je istá, pln jší, s pikantním nádechem hruškového 
jád ince, sko icového parfait a podzimních jablek. 
Delší záv r. 

Weingut Zöhrer, Grüner Veltliner 
„Ried Wachtberg“ 2019, 
Kremstal DAC
Sv tlá st íbrnozelenkavá barva, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, pikantn  ko-
enitá, s nádechem meru kového jádra a zelených 

lískových o ech . Chu  je výrazn jší, grepov  
naho klá, s jemným minerálním podtónem. St edn  
dlouhý záv r. 

Weingut Josef Dockner, Grüner 
Veltliner „Ried Frauengrund“ 
2020, Kremstal DAC
St íb itá žlutozelenkavá barva, velmi dobrá viskozi-
ta. V n  p ipomíná zralé meru ky, broskve a žlutá 
jablka. Chu  je š avnatá, postavená na primárních 
aromatických látkách, p ipomínající erstv  utržené 
bílé moruše, žlutá jablka a mandarinky. Delší záv r. 

Weingut Müller, Grüner 
Veltliner „Ried Neuberg“ 2019, 
Kremstal DAC

isté pr zra né víno se sv tle zelenkavou barvou, 
velmi dobrá viskozita. istá intenzivn jší bylinná 
v n  p ipomínající lu ní kv ty, baby hrášek a phy-
salis. Chu  je š avnatá, živá, s p íjemnou vibrantní 
mineralitou a tóny p ipomínajícími bezový sirup. 
Delší záv r. 

89,56 bodů | 480 Kč

88,67 bodů | 290 Kč

88,44 bodů | 590 Kč

87,44 bodů | 290 Kč

86,33 bodů | 280 Kč

erstvý sýr obalovaný 
v zelených bylinkách 

Marinované ku ecí pali ky 

Rýže po indicku s rozinkami 
a kešu o echy 

Dr beží uzeniny 

Carpaccio z lososa 

2021–2022

2021–2023

2021–2024

2021–2023

2021–2023

BRONZE
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www.vinoecuore.cz

Petra Unger, Grüner Veltliner „Ried Gottschelle“ 2019, 1ÖTW, Kremstal DAC Reserve

Brilantn  isté víno se žlutozelenými odlesky, vynikající viskozita. V n  je istá, sv ží, s tóny erstv  utržených citrus , 
zelených jablek Granny Smith a maracuji. Chu  je harmonická, istá, intenzivn jší, s bohatou ovocnou paletou p ipomínající 
exotické ovoce, letní jablka a ko ení. Dlouhý záv r. 

V
ít

ěz
 G

ra
n

d
 te

st
u GOLD

93,33 bodů | 451 Kč 2021–2026

Mušle sv. Jakuba s citronovou omá kou

KREMSTAL DAC RESERVE

www.vinoecuore.cz

www.vinero.cz

www.dockner.cz

Weingut Stadt Krems, Grüner 
Veltliner „Ried Wachtberg“ 2016, 
1ÖTW, Kremstal DAC Reserve
K iš álov  isté víno se sv tle žlutou barvou 
a zelenými odlesky, vynikající viskozita. Koncentro-
vaná v n   ambovaného ananasu s pomeran ovým 
likérem se sko icovou k rou a h ebí kem. Chu  je 
opulentní, š avnatá, p ipomínající kon  tované ovoce 
a medovou plástev. Delší, š avnatý záv r.  

Weingut Josef Dockner, Grüner 
Veltliner „Ried Leithen“ 2017, 
Privatfüllung Gudrun, Kremstal 
DAC Reserve
Pr zra né syt  žlutozelené víno, velmi vysoká viskozita. 
V n  je istá, intenzivní, s p evahou ušlechtilého d eva, 
slaného karamelu a makadamových o ech . Chu  je 
koncentrovaná, ovocná, p ipomínající ovocnou zava eni-
nu a broskvové chutney. Dlouhý, ko enitý záv r.

Petra Unger, Grüner Veltliner 
„Ried Oberfeld“ 2019 Alte Reben, 
1ÖTW, Kremstal DAC Reserve
Zá iv  žluté vino se slámov  medovým odleskem, 
vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, 
komplexní, s nádechem žlutých kv t , kon  tované-
ho žlutého ovoce a ko ení. Chu  je pln jší, vyváže-
ná, živá, s p íjemnými tóny kompotovaných broskví 
a kiwi. Dlouhý, p íjemn  minerální záv r. 

90,78 bodů | 695 Kč

90,33 bodů | 460 Kč

91,22 bodů | 517 Kč

Tu ákové tataki 

Unagi nigiri 

Chobotnice na galicijský 
zp sob 

2021–2023

2021–2023

2021–2024

SILVER

BRONZE
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Weingut Josef & Philipp Bründlmayer, Grüner Veltliner 
„Ried Moosburgerin“ 2017, Kremstal DAC Reserve

Weingut Zöhrer, Grüner Veltliner „Urknall“ 
2019, Kremstal DAC Reserve

Weingut Rainer Wess, „Kremser Weinzierlberg“ 
Grüner Veltliner 2015, Kremstal DAC Reserve

86,22 bodů | 635 Kč

85 bodů | 890 Kč

85,89 bodů | 829 Kčwww.1er.cz

www.pro-vino.cz

www.bacchus.cz

Wine expert spo-
lečnosti Advivum, 
spolumajitel vinného 
baru Wine&Degu. 
Čtyřikrát nejlep-
ší sommelier ČR, 
absolvent Advanced 
Course Weinakademie Österreich a drži-
tel prestižního titulu Court of Master 
Sommeliers – Advanced Sommelier.

Wine buyer společnosti 
MAKRO Cash & Carry 
ČR. Absolventka 
Vinařské akademie 
ve Valticích. Držitelka 
Certifi kátu sommeliera 
AS ČR a mezinárodně 
uznávaného certifi kátu Advanced Course 
Wines & Spirits International Weinakade-
mie Österreich. 

Jakub Přibyl Martina Riel-Salvatore

TIPY EXPERTŮ

Petra Unger, Grüner 
Veltliner „Ried Hintere 
Point“ 2019, Kremstal 
DAC
„Dokonalá ukázka odrůdové 
čistoty, charakteru, komplex-
nosti, plnosti a potenciálu této 
odrůdy v oblasti, která je lehce 
ve stínu svého slavnějšího 
souseda.“

Weingut Stadt Krems, 
Grüner Veltliner „Ried 
Wachtberg“ 2016, 1ÖTW, 
Kremstal DAC Reserve
„Jediné víno z ročníku 2016 
v degustaci vín z oblasti 
Kremstal mě zaujalo svou 
stále velkou svěžestí a mladým 
projevem, komplexností a zá-
roveň ukázkou odrůdového 
charakteru.“

Zástupce šéfredaktora 
WINE & Degustati-
on. Držitel prestiž-
ních mezinárodních 
titulů Court of Master 
Sommeliers Certifi ed 
a Diploma in Wines 
& Spirits. Diplomovaný sommelier 
AS ČR, držitel degustátorských zkoušek 
dle ČSN. 

Václav Tichoň

Petra Unger, Grüner 
Veltliner „Ried Gottschelle“ 
2019, 1ÖTW, Kremstal 
DAC Reserve
„Fantastický veltlín od královny 
Kremstalu Petry Unger. Nebývale 
rafi nované, strukturované 
a elegantní víno s typickým 
projevem odrůdy Grüner 
Veltliner.“

Duben 2021 |  31

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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www.global-wines.cz

Laurenz V., Grüner Veltliner „Friendly“ 2018, Kamptal DAC

Syt  zlatavá barva se zá ivými zelenkavými odlesky, vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, 
ko enitá, p ipomínající citrusy, zelené kapari a erstvé bylinky. Chu  je istá, intenzivní, s vynikající 
š avnatostí citrusového ovoce. Delší, ko enitý záv r. 

V
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GOLD

89,78 bodů | 305 Kč 2021–2024

Žabí stehýnka

KAMPTAL DAC

www.pro-vino.cz

www.vicom-vino.cz

www.vinero.cz

Weingut Loimer, Grüner 
Veltliner 2018, Kamptal DAC
Intenzivn jší bronzov  nažloutlá barva, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, ko enitá, vyzrálejší, s ná-
dechem prysky ice, grepové š ávy a chininu. Chu  
je živá, š avnatá, s dobrou kyselinou a p íjemnými 
podtóny pomela. Delší záv r.

Schloss Gobelsburg, 
„Langenlois“ Grüner Veltliner 
2019, Kamptal DAC
Sv tle žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, st edn  intenzivní, se 
sv žím nádechem a tóny p ipomínajícími erstvý 
koriandr a grepovou k ru. Chu  je ko enitá, š avna-
tá, s tóny grep  a pomela. Delší záv r. 

Weingut Hiedler, Grüner Veltliner 
„Maximum“ 2018, Kamptal DAC
Zá iv  žlutozelená barva se zlatavými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivní, 
s výrazn jším minerálním podtónem a nádechem 
sušené meru kové k ry. Chu  je bohatá, opulentní, 
p ipomínající lískové o echy, opunciové plody 
a hroznovou zava eninu. Dlouhý, ko enitý záv r. 

87,78 bodů | 364 Kč

87,44 bodů | 369 Kč

89,11 bodů | 880 Kč

Hustá rybí polévka s jikrami 
a mlí ím 

Králi í stehna se smetanovou 
omá kou a špeclemi  

Husí kaldoun 

2021–2023

2021–2024

2021–2024

SILVER

BRONZE
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www.pro-vino.cz

Weingut Brandl, Grüner Veltliner 
„Zöbing Terrassen“ 2019, 
Kamptal DAC
Pr zra né sv tle st íbrnožluté víno, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, sv ží, minerální, s ná-
dechem limetky, zeleného jablka a panenského 
olivového oleje. Chu  je sv ží, š avnatá, živá, s p í-
jemnými tóny p ipomínajícími limetky a kumkváty. 
Delší záv r. 

86,11 bodů | 390 Kč

í ní rá ek na bylinkovém 
másle 

2021–2023

Domaene Gobelsburg, 
Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC

Weingut Johan Topf, Grüner Veltliner 
„Strass im Strassertal“ 2019, Kamptal DAC

Winzer Sax, Grüner Veltliner 
„Zwillingslauser“ 2020, Kamptal DAC

Winzer Sax, Grüner Veltliner 2020, 
Kamptal DAC

85,89 bodů | 229 Kč

83,67 bodů | 299 Kč

85,78 bodů | 260 Kč

83,56 bodů | 260 Kč

www.vinero.cz, www.makro.cz

www.global-wines.cz

Eshop.winebar.cz

Eshop.winebar.cz
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www.makro.cz

Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner „Ried Lamm“ 2016, 1ÖTW, Kamptal DAC

Tmav  medov  žlutá barva se slámovými odlesky a vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivní, ko enitá, s nádechem 
kandovaného ovoce, ko ení a vanilky. Chu  je ko enitá, koncentrovaná, nádechem karamelizovaného ovoce, datlí 
a marokánek. Dlouhý záv r.
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GOLD

97 bodů | 810 Kč 2021–2027

Dušená vep ová šunka v medu

KAMPTAL DAC – SPECIFICKÉ VINI NÍ TRAT  (RIED)
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www.vinovinovino.shop

www.okvino.cz

www.okvino.cz

www.pro-vino.cz

Weingut Birgit Eichinger, 
„Ried Strasser Hasel“ Grüner 
Veltliner 2019, Kamptal DAC

isté pr zra né víno se zá iv  zlatou barvou, vyni-
kající viskozita. V n  je istá, živá, sv ží, s minerál-
ními tóny p ipomínajícími terroir p stování a zralé 
citrusové ovoce. Chu  je mimo ádn  vyvážená, 
s velmi dobrou ovocnou sv žestí, p ipomínající zralé 
kiwi, zelená jablka a limetky. Dlouhý záv r. 

Weingut Birgit Eichinger, „Ried 
Strasser Wechselberg“ Grüner 
Veltliner 2019, Kamptal DAC
Bled  olivov  zelená barva se zá ivými zlatavými 
odlesky, v n  je istá, sv ží, p ipomínající verbenu, 
zralé hrozny a lemongrass. Chu  je š avnatá, istá, 
intenzivní, s p íjemnými ko enitými podtóny, jež 
evokují olej z hroznových peci ek. Dlouhý záv r. 

Weingut Hiedler, Grüner Veltliner 
„Ried Thal“ 2019, Kamptal DAC
Sv tle zelenkavá barva s odlesky slonové kosti, vel-
mi dobrá viskozita. V n  je intenzivn jší, herbální, 
s nádechem erstvých bylin a erstvého rozmarýnu. 
Chu  je výrazn jší, pikantn  naho klá, s tóninou 
grepové dužiny a minerality. Delší záv r.

Weingut OTT, Grüner Veltliner 
„Ried Stein“ 2017, 1ÖTW, 
Kamptal DAC
Zá ivá platinov  zlatá barva a vynikající viskozita. 
V n  je istá, citrusová, s tóny erstvého bergamotu, 
erstvého citrusu Bergamia, koriandru a zelených 

jablek. Chu  je š avnatá, vyvážená, s opulentní 
ovocností a p íjemnými herbáln  bylinkovými tóny. 
Velmi dlouhý, bylinkový záv r. 

92,67 bodů | 295 Kč

91,67 bodů | 390 Kč

88,89 bodů | 495 Kč

95,22 bodů | 774 Kč

Vep ová ko enitá rolka 
pln ná ko enovou zeleninou 
a zeleným hráškem 

Tatarák z telecího masa 

Ku ecí ízek 
v parmazánové krust  

Saltimbocca se šalv jí 
a rozmarýnovými brambory 

2021–2026

2021–2026

2021–2023

2021–2025

SILVER

BRONZE
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Grand tes t
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www.vinero.cz

Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner „Ried Renner“ 2017, 1ÖTW, Kamptal DAC Reserve
Pr zra né tmav  zlatavé víno s vynikající viskozitou. V n  je istá, intenzivní, s nádechem v esového medu, sušeného 
jalovce a citrus . Chu  je pln jší, koncentrovaná a p ipomíná o echy v medu, karamel a ko ení. Velmi dlouhý, pikantní záv r. 
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95,22 bodů | 589 Kč 2021–2025

Štika pe ená v papilot  s ko enovou 
zeleninou a fenyklem

KAMPTAL DAC RESERVE

www.vinovinovino.shop

www.pro-vino.cz

Eshop.winebar.cz

Weingut Brandl, Grüner Veltliner 
„Ried Kogelberg“ 2019, 1ÖTW, 
Kamptal DAC Reserve
Sv tle žlutá barva s pampeliškovými odstíny, 
vynikající viskozita. V n  je istá, pikantní 
a p ipomíná podzimní sladká jablka, drcený pep  
a olivovou tapenádu. Chu  je intenzivn jší, plná, 
p ipomínající erstvé grepy, ko ení a lušt niny. 
Dlouhý, ko enitý záv r.

Winzer Sax, Grüner Veltliner 
„Ried Panzaun“ 2019, Kamptal 
DAC Reserve
Sv tle zelenkavá barva s olivovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, herbální, p ipomína-
jící grepovou k ru, bergamotový aj a brokolicový 
krém. Chu  je ko enitá, velmi dob e strukturovaná, 
s výrazn jší š avnatou ovocnou kyselinou a delikát-
ní mineralitou. Velmi dlouhý záv r. 

Weingut Bründlmayer, Grüner 
Veltliner „Ried Käferberg“ 2016, 
1ÖTW, Kamptal DAC Reserve 
Pr zra n  syt  žluté víno se zlatavými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je intenzivní, s p íjem-
ným podtónem vyzrálého ovoce a petroleje. Chu  
je koncentrovaná, š avnatá, p ipomínající ananas, 
maracuju a zelená jablka. Dlouhý, minerální záv r. 

92,44 bodů | 575 Kč

90,33 bodů | 430 Kč

94,89 bodů | 972 Kč

Vep ová panenka Wellington 

Kohout na bílém vín  

Langustýny s provensálským 
ko ením 

2021–2025

2021–2025

2021–2024

SILVER

BRONZE
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Eshop.winebar.cz

www.global-wines.cz

Laurenz V., „Charming“ Grüner 
Veltliner 2017, Kamptal DAC 
Reserve
Pr zra né syt  žluté víno se slámovými odlesky, 
vynikající viskozita. V n  je istá, pikantn  ko-
enitá, s nádechem sušeného manga, kajenského 

pep e a pražených slune nicových semínek. Chu  je 
š avnatá, ko enitá, s brilantní kyselinou a p ipomíná 
bergamot. Delší záv r.

Winzer Sax, Grüner Veltliner 
2019 Alte Reben, Kamptal DAC 
Reserve
Brilantn  isté víno se sv tle zelenými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivní, 
s nádechem sušených plátk  jablka a hrušek. Chu  
je pln jší, ko enitá, p ipomínající hruškové pyré 
a hruškový jád inec. P íjemný, lehce ko enitý záv r. 

87,67 bodů | 435 Kč

89,33 bodů | 300 Kč

Tyrolský vep ový bok v pep i 

Dim sum pln né vep ovým 
masem 

2021–2025

2021–2025

36 |  WINE & Degustat ion

Grand tes t

Obchodní ředitelka 
a spolumajitelka 
společnosti Merlot 
d’Or, s.r.o. Odbor-
ná degustátorka se 
zaměřením na fran-
couzská vína, přední 
specialistka na nákupy vín „en primeur“ 
a hlavní organizátorka Audience Grand 
Cru Classé Bordeaux v ČR.

Diana Sixtová

TIPY EXPERTŮ

Weingut Bründlmayer, 
Grüner Veltliner „Ried 
Käferberg“ 2016, 1ÖTW, 
Kamptal DAC Reserve 
„Z mého pohledu toto víno 
předčilo zdaleka očekávání 
ročníku. Po pěti letech se jeví 
stále živé, šarmantní a okouz-
lující. Přestože jsem osobně 
zastáncem mladých svěžích vín 
z odrůdy Grüner Veltliner, toto 
víno pro mě bylo největším 
překvapením degustace.“

Šéfredaktor WINE 
& Degustation, degus-
tátor nejprestižnějších 
světových i tuzemských 
vinařských soutěží. 
Absolvent WSET 
Advanced a MT Wine 
Course, držitel titulu Valpolicella Wine 
Specialist, prezident veletrhu Wine Pra-
gue, lektor kurzů WSET a člen „World’s 
Best Palates“.

Michal Šetka

Schloss Gobelsburg, 
Grüner Veltliner „Ried 
Lamm“ 2016, 1ÖTW, 
Kamptal DAC
„Nesmírně elegantní a struktu-
rované víno. Dokonalá ukázka 
toho, jak mimořádné a prémi-
ové víno lze z odrůdy Grüner 
Veltliner vyrobit.“

Nezávislý odborný 
degustátor a somme-
lier se zaměřením 
na obchodní aktivity 
v oboru vinařství, 
marketingu a služeb 
souvisejících s vínem 
(Grand Cru s.r.o.)

Pavel Chrást

Schloss Gobelsburg, 
Grüner Veltliner „Ried 
Renner“ 2017, 1ÖTW, 
Kamptal DAC Reserve
„Víno s vyváženou kombina-
cí minerálního charakteru, 
s brilantním použitím sudu při 
dobře zapracované botrytidě, 
navíc s výborným potenciálem 
dalšího zrání a použití v gast-
ronomii.“
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Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger, „Treu“ Grüner Veltliner 2017, Federspiel

Pr zra né zá iv  žluté víno s ajovými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je sv ží, ovocn  š avnatá a p ipomíná physalis 
a he mánkový aj. Chu  je minerální, ovocná, s podtóny grep  a limetek. Delší, h ejivý záv r.

V
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u GOLD

91,22 bodů | 649 Kč 2021–2024

Rybí polévka s paprikovým základem

VINEA WACHAU - FEDERSPIEL

www.global-wines.cz

www.viavini .cz

www.wineplanet .cz

Weingut FJ Gritsch, Grüner 
Veltliner „Ried Klaus“ 2018, 
Federspiel 
Sv tle žlutozelená barva s olivovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, herbální, st edn  
intenzivní, s nádechem grepové k ry a koriandru. 
Chu  je pikantní, š avnatá, s ko enitými tóny a jem-
nými podtóny máty peprné. Dlouhý záv r. 

Weingut FJ Gritsch, Grüner 
Veltliner „Kirchpoint“ 2019, 
Federspiel 
Sv tle zelená barva se st íbrnými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, ko enitá, s náde-
chem bílého pep e, žlutého melounu a erstvých 
bylin. Chu  je živá, š avnatá, s p íjemnými citru-
sovými tóny, mineralitou a pikantní ko enitostí. 
Dlouhý záv r. 

Weingut Prager, Grüner Veltliner 
„Hinter der Burg“ 2019, Federspiel
Sv tle zlatavá barva se st íbrnými odlesky. V n  
je istá a intenzivní, s nádechem bílých kara  át , 
oliv a sušených bylin. Chu  je š avnatá, ko enitá, 
pikantní, s nádechem grepové k ry a bergamotu. 
Dlouhý záv r. 

90,78 bodů | 522 Kč

88,78 bodů | 373 Kč

91 bodů | 559 Kč

Candát v p írodní úprav  
s batátovým pyré 

Dr beží soté s erstvou 
zeleninou 

Poullard s ernými olivami 

2021–2024

2021–2025

2021–2025

SILVER

BRONZE
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Grand tes t

www.viavini .cz

www.viavini .cz

www.lafat tor ia .cz

Weingut FJ Gritsch, Grüner 
Veltliner „Ried Axpoint“ 2018, 
Federspiel
Olivov  šedavá barva se slámovými odlesky 
a vynikající viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, 
p ipomínající zelené révové listy, podzimní jablka 
a prysky ici. Chu  je š avnatá, pln jší, p íjemn  
ko enitá, s podtóny hroznových peci ek. Delší záv r. 

Kalmuck Wachau, Grüner 
Veltliner 2018, Federspiel
Pr zra né zá iv  žluté víno se slámovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivn jší 
a p ipomíná grepy, pomelo a koriandr. Chu  je 
š avnatá, s tóny bergamotu a p íjemnou mineralitou. 
Dlouhý záv r.

Weingut Frischengruber, 
Grüner Veltliner „Rossatz“ 2019, 
Federspiel
Pr zra né olivov  zelenkavé víno se zlatými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
intenzivn jší, koncentrovaná, s tóny sušeného 
ovoce a m sí kového kv tu. Chu  je š avnatá, 
minerální, s p íjemnými tóny citrus  a zelených 
jablek. Delší záv r. 

88,44 bodů | 582 Kč

88 bodů | 399 Kč

87,78 bodů | 404 Kč

Vep ové kostky na bílém vín  

Sýrové špecle 

Smažená ku ecí k ídla 
v pikantním trojobalu 

2021–2025

2021–2024

2021–2024

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 
„Terrassen“ 2019, Federspiel

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 
„Ried Kaiserberg“ 2019, Federspiel

Weingut Jäger, Grüner Veltliner 2019 
„Weissenkirchen“, Federspiel

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 
„Rossatz“ 2019, Federspiel

86,67 bodů | 249 Kč

85,56 bodů | 309 Kč

86 bodů | 385 Kč

85,33 bodů | 250 Kč

www.global-wines.cz

www.global-wines.cz

www.markuzzi .cz

www.vinobudamont .cz
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Kalmuck Wachau, 
Grüner Veltliner 2019, Federspiel

Weingut Familie Bäuerl, 
Grüner Veltliner 2019, Federspiel

84,67 bodů | 299 Kč 84,33 bodů | 404 Kčcs . r iodecava.com www.lafat tor ia .cz

www.global-wines.cz

Weingut Prager, Grüner Veltliner „Wachstum Bodenstein“ 2016, Smaragd

Víno je isté, pr zra né, se zá iv  žlutou barvou a m d nými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
nazrálá, s tóny másla, medu a ko ení. Chu  je istá, intenzivn jší, s tóninou kandovaného ovoce, pomeran ového 
likéru a kardamomu. Dlouhý záv r. 

V
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 te
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u GOLD

97,22 bodů | 1 249 Kč 2021–2025

Špenátová pala inka se sýrem Gruyère

VINEA WACHAU – SMARAGD

www.1er.cz

www.pro-vino.cz

Weingut Johann Donabaum, 
Grüner Veltliner „Ried Zornberg“ 
2019, Smaragd 
Zá iv  žluté víno se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, sv ží, minerální, s tóninou 
banánového koktejlu, kiwi a plod  opuncie. Chu  je 
š avnatá, minerální, s podtóny blum a citrusového 
ovoce. Delší záv r.

Weingut Schmelz, Grüner 
Veltliner „Ried Pichl Point“ 2018, 
Smaragd
Pr zra né isté víno se zá iv  žlutou barvou 
a mosaznými odlesky, velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, intenzivn jší, p ipomínající sušené 
kv ty, kandovanou pomeran ovou k ru a ušlechtilé 
d evo. Chu  je pln jší, s tóny ovocného sirupu, 
sušeného ovoce a pomeran ové redukce. Dlouhý, 
pikantní záv r. 

91,78 bodů | 550 Kč

92,67 bodů | 770 Kč

Polenta s kr tím masem 

pikpikpikpikp antantantní n z
Sépiové t stoviny s krevetami 
a chilli papri kou 

2021–2024

2021–2025

SILVER

BRONZE
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Weinhofmeisterei Mathias 
Hirtzberger, Grüner Veltliner 
„Kollmütz“ 2015, Smaragd
Tmav  žlutá barva s mosaznými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, nazrálá, s medovo-
-máslovými podtóny a nádechem v esu a citrus . 
Chu  je plná, vyzrálá, oblá, s podtóny p ipomínající-
mi pomeran ový likér a kandované citrusy. St edn  
dlouhý záv r. 

Weingut Donabaum, Grüner 
Veltliner „Setzberg“ 2015, Smaragd

isté zá iv  žluté víno s velmi dobrou viskozitou. 
V n  je elegantn  nazrálá, intenzivn jší, s nádechem 
pražených lískových o ech , cereálií a zelených 
paprik. Chu  je š avnatá, stále vitální, s p íjemnými 
tóny p ezrálého ovoce, erstvého d eva a ko ení. 
Delší záv r. 

Weingut FJ Gritsch, Grüner 
Veltliner „Hochrain“ 2015, 
Smaragd
Zá ivá mosazn  zlatavá barva, velmi dobá viskozita. 
V n  je istá, pikantní, s nádechem citrusové k ry, 
bílého rybízu a marcipánu. Chu  je vyzrálá, istá, 
s tóninou nazrálého ovoce a pikantní ko enitostí. 

Weingut Prager, Grüner Veltliner 
„Ried Achleiten“ 2019, Smaragd
Sv tle žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je sv ží, š avnatá, ovocn  herbál-
ní, s nádechem erstvých bylinek, citrusové k ry 
a drceného bílého pep e. Chu  je pikantní, istá, 
intenzivn jší, delikátn  naho klá, s ovocnou stopou 
zralých citrus . Dlouhý záv r. 

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 
„Terrassen“ 2019, Smaragd
Pr zra n  lesklé víno se zá iv  žlutou barvou 
a zlatavými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, herbální, p ipomínající žluté ovoce a erstvý 
apíkatý celer. Chu  je š avnatá, pikantní, s velmi 

dobrou ovocnou kyselinou a p íjemnou ko enitostí. 
Dlouhý záv r.

91,11 bodů | 1 275 Kč

90,89 bodů | 530 Kč

90,67 bodů | 836 Kč

89,56 bodů | 1 249 Kč

89,22 bodů | 385 Kč

Telecí s morkem 
a batátovým pyré 

Za studena uzený pstruh 
s k enovou p nou 

Parmazánové rizoto 

Grilované ku e se šalv jovou 
remuládou 

Lehce zauzené rybí jikry 

2021–2023

2021–2022

2021–2022

2021–2025

2021–2025
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Veyder-Malberg, Grüner Veltliner „Ried Hochrain“ 2016, Wachau

Pr zra né slámov  žluté víno se sv tlými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, s výraznou ko enitostí, 
p ipomínající mízu, zelený pep  a v es. Chu  je š avnatá, pikantn  ko enitá, s ovocnými tóny p ipomínajícími sušený 
pomeran  a bílý pep . Delší záv r. 
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94,44 bodů | 954 Kč 2021–2023

Toast s parmazánovo-lanýžovou pastou

MIMO VINEA WACHAU

www.vinovinovino.shop

www.vinovinovino.shop

www.viavini .cz

Veyder-Malberg, Grüner Veltliner 
„Ried Weitenberg“ 2016, Wachau

iré pr zra né víno se zlatavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivn jší, p i-
pomínající marinované ovoce a m sí kovou mast. 
Chu  je istá, pln jší, pikantn  naho klá, s tóny 
bylin, chininové k ry a citrusu. Delší záv r. 

Atzberg Wein, Grüner Veltliner 
„Steilterrassen“ 2017, Wachau
Pr zra n  zá ivé zlatavé víno se žlutými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, nazrálá, s ná-
dechem sušeného he mánku, podb lu a citrusového 
ovoce. Chu  je istá, pln jší, pikantní, s výraznou 
ko enitou stopou a podtóny bergamotu. Delší záv r. 

Weingut Pichler-Krutzler, Grüner 
Veltliner „Ried Supperin“ 2016, 
Wachau

iré transparentní víno se zá iv  citronovou barvou, 
velmi dobrá viskozita. V n  je sv ží, ovocn  š av-
natá, s nádechem meru kového sorbetu a sladkého 
ko ení. Chu  je istá, st edn  plná, s vynikající 
stále živou kyselinou a ovocným nádechem žlutých 
peckovin. Dlouhý záv r.

90,44 bodů | 1 399 Kč

90,11 bodů | 929 Kč

91,22 bodů | 576 Kč

Zad lávané drš ky 

Leberkäse se sýrem 

Zralá gouda se slanými 
k upínky 

2021–2023

2021–2023

2021–2023

SILVER

BRONZE
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Weingut Josef Dockner, Grüner 
Veltliner Reserve Alte Reben 2019, 
Wachau
Víno je iré, pr zra né, se zá iv  slámov  žlutou 
barvou, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, ovoc-
ná, p ipomínající rozinky a zralé drobné bobulové 
ovoce, s jemným nádechem angreštu. Chu  je 
kulatá, istá, pln jší, s delikátní ovocn  nasládlou 
tóninou. Delší záv r. 

Weingut Müller, Tassilo, Grüner 
Veltliner „Ried Alte Point“ 2019, 
Wachau
Pr zra né víno se sv tlejšími žlutozelenkavými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
ovocná, s pikantními tóny bílého rybízu, drceného 
pep e a mátových lístk . Chu  je š avnatá, pikantní, 
s velmi dobrou mineralitou a tóny p ipomínajícími 
grepy. Dlouhý záv r. 

Weingut Harm, „Feinstrick“ 
Grüner Veltliner 2020, 
Wachau DAC
Bled  olivov  zelená barva s nádechem bílého 
zlata, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, herbální, 
p ipomínající žlutá jablka, erstv  utržené bylinky, 
jád inec a va ené mandle. Chu  je pln jší, š avnatá, 
ovocná, s nádechem zelených banán  a zralých 
citrus . Dlouhý záv r. 

89,56 bodů | 290 Kč

88,67 bodů | 260 Kč

87,44 bodů | 241 Kč

Uzené ku e 
s bramborovou kaší 

Smetanové rizoto s erstvými 
žampiony 

Bergkäse s tapenádou ze 
sušených raj at 

2021–2024

2021–2024

2021–2024

TIPY EXPERTŮ

Wine expert spo-
lečnosti Advivum, 
spolumajitel vinného 
baru Wine&Degu. 
Čtyřikrát nejlep-
ší sommelier ČR, 
absolvent Advanced 
Course Weinakademie Österreich a drži-
tel prestižního titulu Court of Master 
Sommeliers – Advanced Sommelier.

Obchodní ředitel spo-
lečnosti BACCHUS 
Vins & Champagnes 
a.s. Odborný degu-
státor s dlouholetou 
praxí, pravidelně se 
účastní soutěží, jako je 
Salon vín ČR, Vinex, Valtické vinné trhy 
nebo Vinař roku, je součástí autorského 
týmu Průvodce nejlepšími víny ČR.

Jakub Přibyl Richard Süss

Weingut Prager, Grüner 
Veltliner „Wachstum 
Bodenstein“ 2016, 
Smaragd
„Ideální vzorek ukazující 
komplexnost a mohutnost 
Veltlínského zeleného s ele-
gantní a šarmantní linkou 
koření, která dělá toto víno pro 
mě unikátním.“

Veyder-Malberg, 
Grüner Veltliner „Ried 
Hochrain“ 2016, Wachau
„Fascinující opulentnost 
a elegance tohoto pětiletého 
vína je přesně to, co očekávám 
od veltlínu z Wachau.“

Zástupce šéfredaktora 
WINE & Degustati-
on. Držitel prestiž-
ních mezinárodních 
titulů Court of Master 
Sommeliers Certifi ed 
a Diploma in Wines 
& Spirits. Diplomovaný sommelier 
AS ČR, držitel degustátorských zkoušek 
dle ČSN. 

Václav Tichoň

Weingut Prager, Grüner 
Veltliner „Wachstum 
Bodenstein“ 2016, 
Smaragd
„Toto víno patřilo k vrcholům 
celé degustace rakouských 
veltlínů. Čisté, strukturované 
a precizně zpracované víno, 
které je teprve na počátku své 
lahvové zralosti, jasně doká-
zalo, že tato odrůda umí dávat 
velká vína.“ 
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Nejlepší vína 
České republiky

Objednávejte na www.w-d.cz

Průvodce 2020-2021
•  NEJLEPŠÍ TUZEMSKÁ VINAŘSTVÍ 

A JEJICH VÍNA

•  NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ NABÍDKA 
MOŽNOSTÍ VINAŘSKÉ TURISTIKY

•  CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ 
PRO VŠECHNY PROFESIONÁLY 
I MILOVNÍKY VÍNA

• SEDMÉ VYDÁNÍ

Y

I MILOVNÍKY VÍNA

• SEDMÉ VYDÁNÍ
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Nové vydání
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K U R D Ě J O V

z ech a  Moravy

Kurd jov, v pozadí vini ní trat  Vinohrádky a Stará hora

Kurd jov leží asi t i kilometry 
od Hustope í na B eclavsku 
v krajin  netypické pro jižní Mo-

ravu. Najdete jej v nejjižn jším výb žku 
Ždánického lesa, v oblasti tzv. Bole-

radické pahorkatiny. Když p ijíždíte 
do Kurd jova od Hustope í a projedete 
kolem Hustope ské vyhlídky nedaleko 
hlavní cesty, za zády se za vámi ty í ma-
jestátní Pavlovské vrchy. Najednou se 

však krajina zm ní a p ed vámi se ote-
v e am  teátr – kurd jovské údolí. Tak 
trochu vlastní sv t a p ekrásná krajina, 
která má své vlastní mikroklima a sa-
moz ejm  i atmosféru. I díky tomu je 
Kurd jov vesnicí s osobitým rázem a ne-
zam nitelnou p írodou.

Obec je sev ená do úzkého ka onu se 
strmými strán mi, které chrán ny p ed 
západními v try jsou p edur eny vini-
cím a sad m. Na severním horizontu 
se rozprostírá lesní pásmo smíšených 
lesních porost  teplomilných doubrav 
a panonských dubohab in. Pro vina -
ství a vinohradnictví m l Kurd jov 
vždy p edpoklady. Snad i proto se 

Tento měsíc se společně vydáme do Kurdějova ve Velkopavlovické 
vinařské podoblasti. Kurdějov patřil historicky k nejvyhlášenějším 
vinařským obcím u nás, dějiny k němu ale nebyly milosrdné, 
a tak byla vesnice dlouhou dobu majetkově roztříštěna, 
vinice zpustošeny a půda ležela ladem. V posledních letech je 
o Kurdějově právem čím dál více slyšet. I díky urputné práci 
vinařů tento trend neustále pokračuje a dnes již lze určitě říci, že se 
obec úspěšně vrací k dobám své zapomenuté slávy. 
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obec historicky proslavila hojným p s-
továním révy vinné. Vesnice je totiž 
perfektn  chrán ná od severozápad-
ního studeného proud ní, široce ote-
v ená k východu a jihu, a proto se zde 
urychluje zrání révy. Zejména st ední 
a horní ást je sev ená do tzv.  žlabu, 
kde se zeleni velmi da í. Kurd jovské 
strán  m ly p edpoklad dávat stabil-
n jší a kvalitn jší výnosy i v dobách 
mén  p íznivých. Díky jedine né po-
loze, p íznivému podnebí a p ítom-
nosti vápenité pískovcové p dy po-
kryté spraší rodily místní vinohrady 
vyzrálou révu, která byla p edpokla-
dem skv lých vín p edevším pro vyšší 
spole enské vrstvy. 

P ed t icetiletou válkou vlastnila obec 
mimo jiné více než 31 m ic vinic 
(1 m ice = 1 918 m2), poddaní více 
než 1 582 m ic a jen necelou stovku 
m ic polí, tedy jen minimální vým ru 
orné p dy. Je tedy logické, že se místní 
obyvatelé zabývali výhradn  vinohrad-
nictvím.  Dokládá to i velké množství 
dochovaných vina ských sklep  v obci. 
V té dob  se kurd jovská vína prodávala 
i do dalekých kraj  a byl o n  veliký zá-
jem i mezi šlechtou. Na konci 16. století 
bylo vinicemi pokryto 95 % p dy a jen 
5 % z stalo pro zem d lské plodiny 
a obiloviny. P ed t icetiletou válkou tedy 
lze hovo it o zlatém v ku pro kurd jov-
ská vina ství. Následn  však p išlo ob-

dobí úpadku, kdy byly vinice zpustoše-
ny vpádem vojsk v pr b hu války. V té 
dob  klesl podíl vinohrad  až na 10 %. 

S koncem 17. století op t p išel vina ský 
rozmach a obnova vinic. Vina ské emeslo 
se rychle vzmáhalo. V protokolech o vizitaci 
lán  z roku 1673 je v katastru tehdejší obce 
dokonce dohromady vyjmenováno na 33 vi-
ni ních tratí. V 18. století pak neúroda, hla-
domory a nátlak vrchnosti platit r zné inže, 
dávky a desátky uvrhly bohužel Kurd jov 
op t do bídy. Dalším zásahem do vina ské 
historie Kurd jova pak byla nákaza mši -
kou révokazem na p elomu 19. a 20. sto-
letí a vysídlení n meckého obyvatelstva 
po 2. sv. válce v roce 1945, kdy byla obec 

Svratka

Nové Mlýny

Šatava

Sv
ra

tk
a

KLOBOUKY

PODIVÍN

ČEJKOVICE

BRUMOVICE
BOLERADICE

KURDĚJOV

KRUMVÍŘNIKOLČICE
ŠTIBOŘICE

BORKOVANY

KOBEŘICE

BOŠOVICE

MĚNÍN

BUČINA

SOKOLNICE

CHRLICE

MODŘICE

BUČOVICE

MOUTNICE

NESVAČILKA

ÚJEZD
U BRNA

KOBYLÍ

STAROVIČKY

VELKÉ
NĚMČICE

BOŘETICENĚMČIČKY

RAKVICE

ZAJEČÍ

PŘÍTLUKY

VELKÉ
PAVLOVICE

HUSTOPEČE

VELKÉ
BÍLOVICE

ŽIDLOCHOVICE

SLAVKOV

044-55_Kurdejov_kor.indd   Odd1:45 13.4.2021   22:28:01



46 |  WINE & Degustat ion

prakticky neobydlena. Poslední ránu pak 
Kurd jovu zasadil i socialismus, kdy byly 
vinice zcela zlikvidovány. V posledních 
osmi letech však op t dochází k obrod  Kur-
d jova a k obnov  jeho renomé z pohledu vi-
nohradnictví a vina ství. Je skv lé pozorovat 
stále nové a nové výsadby na kurd jovských 
svazích, které kdysi pat ily k prestižním po-
lohám nejen v okolí, ale i na celé Morav . 
Vydal jsem se proto do Kurd jova, abych se 
osobn  setkal s lidmi – vina i, kte í se vrací 
ke ko en m a obnovují slávu této obce.

Jako první jsem zamí il do Gurdau Vi-
na ství, které se v posledních letech vry-
lo do pam ti milovník m tuzemských 
vín svými špi kovými bílými víny z kur-
d jovských vini ních tratí. 

Relativn  mladé Gurdau Vina ství vzniklo 
v roce 2012 ve spolupráci s Gala Vina -
stvím z Bavor na Pálav . V sou asné dob  
je již vina ství pevn  v rukou týmu mladých 
a ambiciózních lidí, které spojuje váše  pro 
víno a vina ské emeslo. Hlavním vina em 
je Marek Sedlá ek, Václav Hort je pravá 
ruka hlavního vina e, Natália Dvo ák má 

v kompetenci obchod, degustace a marke-
tingové aktivity vina ství. Novou posilou 
týmu je pak Sylva Sn hotová, která se v -
nuje spolu s Natálií obchodu a degustacím. 
S celým týmem Gurdau jsem se tedy setkal 
p ímo v Kurd jov  a povídal si s ním nejen 
o p ipravovaných novinkách. 

Jak jsem již p edeslal, Gurdau Vina ství se 
od doby svého vzniku pom rn  rychle etab-
lovalo na špici tuzemské vina ské scény, 
a pokud pat íte k milovník m tuzemských 
ryzlink  rýnských, toto vina ství je vám jist  
velmi dob e známo. Spole n  s Vina stvím 
Václav pat í Gurdau jist  k nejd ležit jším 
kurd jovským vina stvím, která p isp la 
k obnov  vinic v jedné z historicky nejvý-
znamn jších vina ských obcí na Morav . 
Svých prvních 7 hektar  vinic v majetku 
Gurdau tu vysadili Zden k Hort a Jaromír 
Gala, kte í tak, soub žn  s Tomášem Tep-
lým z Vina ství Václav, obnovili v roce 
2013 dlouholetou vina skou tradici Kurd -
jova. Vina ství pojmenovali podle p vodní-
ho n meckého názvu obce „Gurdau“, stejn  
tak ve znaku vina ství najdete štiku, která 
je sou asn  symbolem Kurd jova. „V roce 

2015 jsme pak poprvé vyrobili naše první 
vína z odr d Riesling a Pinot Blanc pod eti-
ketou Gurdau,“ íká vina  Marek Sedlá ek, 
který stál u zrodu vina ství. „Naše vinice 
najdete na vini ních tratích Stará hora a Vi-
nohrádky. Na Staré ho e p stujeme výhrad-
n  odr du Riesling a na Vinohrádkách pak 
všechny 3 odr dy z našeho portfolia,“ po-
kra uje Marek Sedlá ek. „Nedávno se nám 
také poda ilo získat 1 hektar p dy ve vini -
ní trati Lipiny, na které jsme vysázeli op t 
Riesling. Lipiny jsou jednou z nejvýše polo-
žených kurd jovských tratí s jižní orientací, 
i z toho d vodu v íme, že pro ryzlink bude 
naprosto ideální,“ komentuje novou výsad-
bu Marek Sedlá ek.  

Jedine né terroir Kurd jova, které vyni-
ká vápenitými pískovci s vápenitou spraší, 
vysokou svažitostí a jižními expozicemi, je 
ideální práv  pro p stování Ryzlinku rýn-
ského, který je v Gurdau vysázen v 6 klo-
nech p vodem z Wachau, Alsaska, Rhein-
gau a Pfalzu a který je jednozna n  st žejní 
odr dou vina ství. Z této jediné odr dy totiž 
vyrábí vína šumivá, vína tichá i vína slad-
ká. Jako dopln k k ryzlinku pak v Gurdau 

z  ech a  Moravy

Nový vina ský d m Gurdau bude o  ciáln  dokon en v p íštím roce.
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p stují i Veltlínské zelené a Pinot Blanc. 
Zejména jejich Pinot Blanc pat í každoro -
n  k nejpoveden jším vín m z této odr dy 
na našem trhu. Obecn  platí, že vína kvasí 
v nerezových tancích, ást vín pak dále zra-
je v nerezu a ást ve velkých slavonských 
dubových sudech v závislosti na ro ní-

ku. Výjimkou je snad jen „Riesling Stará 
Hora“, který je vini  kován z ásti v nerezu 
a z ásti ve velkých dubových sudech a stej-
n  tak i dále zraje. Tento špi kový prémiový 
Riesling je vlajkovou lodí vina ství a jist  
zaujme i milovníky velkých riesling  ze 
sv tov  proslulých oblastí. A  už ochutnáte 

jejich rieslingy, Pinot Blanc nebo Veltliner, 
od vín m žete o ekávat brilantní istotu, od-
r dovou typi nost a velmi dobrou strukturu. 
Všechna vína jsou vyráb na precizn  a s ci-
tem vzhledem k podmínkám daného ro ní-
ku. Dvojnásob to platí o sladkém Rieslingu, 
který je vyráb n jen ve vybraných ro nících 

Tým Gurdau Vina ství, zleva: Václav Hort, Natália Dvo ák, Jan Vybíral a Marek Sedlá ek

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Riesling Stará hora 2019, 
moravské zemské víno, 
suché, Kurdějov, Stará hora
Syt  žlutá barva se st íbrnými 
odlesky a vynikající viskozita. 
V n  je istá a intenzivní, odr dov  
typická, s dominantním projevem 
erstvé citrusové k ry, medové 

plástve a erstvých bylin. V chuti je 
víno st edn  plné, ízné a p íjemn  
strukturované, s p evládajícími 
tóny erstvého citrusového ovoce 
a meru kové zava eniny. Dlouhý 
sv ží záv r. 

Riesling 2017, výběr 
z bobulí, sladké, Kurdějov, 
Stará hora

Tmav  žlutá barva se zá ivými 
pampeliškov  žlutými odlesky, 
vynikající viskozita. V n  je istá, 
intenzivní, p ipomínající máslovo-
medové tóny, s p íjemným 
nádechem kandovaného ovoce. 
Víno je sladké, ovocné, s bravurní 
harmonií mezi zbytkovým 
cukrem, kyselinou a ko enitostí. 
Velmi dlouhý záv r.

Pinot Blanc 2018, 
moravské zemské víno, 
suché, Kurdějov

Syt  slámov  žlutá barva se 
zelenými odlesky a st ední viskozita. 
Aroma je intenzivní a opulentní, 
p ipomínající lu ní med, va ené 
kdoule a lu ní kv ty. V chuti je 
víno st edn  plné a najdeme v ní 
tóny hruškového pyré, vanilky 
a sušených bylinek. St edn  dlouhý, 
elegantní záv r.

Doporu ená vína z Gurdau Vina ství, která stojí za pozornost:
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a který je ve své kategorii na tuzemské vi-
na ské scén  opravdu mimo ádným vínem. 

Nedávnou novinkou a dopln ním port-
folia vín Gurdau Vina ství je i šumivé 
víno s ozna ením „Sekt 15M“, které zrálo 
15 m síc  na kvasni ných kalech a je vyro-
beno, pro Gurdau typicky, z odr d Riesling, 
Pinot Blanc a Veltlínské zelené. „Tento sekt 
je v naší nabídce nov  od lo ska, kdy jsme 
vyrobili prvních 500 kus  v limitované 
edici. Cht li jsme ale ješt  dále pozorovat 
jeho vývoj, a tak nám leží ve sklep  dalších 
1 500 láhví, které vypustíme na trh pozd -
ji,“ íká Natália Dvo ák, která má na starosti 
degustace a obchodní záležitosti vina ství. 
„Letos se nám také poda ilo získat dalších 
0,7 hektaru ve vini ní trati Stará hora, na 
kterých plánujeme vysázet modré odr dy, 
abychom mohli za ít vyráb t naše první 
ervená vína,“ pokra uje Natália.

D ležitou a zásadní novinkou pro všechny 
fanoušky Gurdau je také fakt, že aktuáln  
již intenzivn  probíhá výstavba nových, 
moderních prostor vina ství. Nová, moder-
ní výrobní a prezenta ní budova Gurdau 

Vina ství v minimalistickém stylu bude cit-
liv  zasazena do vini ního svahu v trati Vi-
nohrádky p ímo nad kurd jovským koste-
lem a nabídne dechberoucí výhled na okolí 
Kurd jova v pozadí s Pavlovskými vrchy. 
„Na jednom míst  tu vyroste náš minimali-
stický a elegantní vina ský d m respektují-
cí p írodu, tak jako vína Gurdau samotná,“ 
uzavírá naše povídání Natália Dvo ák.

Dalším z vina ství, do kterých jsem se v rám-
ci svého putování po Kurd jov  vydal, bylo 
Vina ství Václav. P estože výrobní a degus-
ta ní prostory vina ství najdete v Hustope-
ích, veškeré vinice majitele vina ství leží 

v katastru obce Kurd jov. Za Vina stvím 
Václav dnes stojí široký tým lidí v ele s ma-
jitelem vina ství, Tomášem Teplým. Práv  
s ním jsem se setkal v prostorách jejich vi-
na ského domu v Hustope ích, kde jsme si 
povídali nejen o vina ství, ale i o historickém 
vývoji Kurd jova, kde mají i své vinice.

Tomáš Teplý nepochází z vina ské rodiny 
a Vina ství Václav vybudoval spole n  
s manželkou Andreou relativn  nedávno. 
O to zajímav jší je ale jeho životní p íb h, 

který je úzce spojen s Kurd jovem a vzni-
kem jeho vina ství. „P ibližn  p ed 18 lety 
jsme hledali stavební pozemek v okolí 
Hustope í v blízkosti p írody. Shodou 
okolností jsme se nakonec ocitli v Kurd -
jov , kde jsme si postavili d m. Už tehdy 
jsem v d l, že Kurd jov byl historicky po-
m rn  významnou vina skou lokalitou již 
od 16. století. Pak ale došlo k postupnému 
úpadku vinic, za války byl Kurd jov vlast-
n  územím Sudet a byl vysídlen, po válce 
se sem pak p ist hovalo jen velmi málo 
obyvatel, vinice byly navíc v pr b hu ná-
sledujících let zni eny a p da byla ur ena 
pro jiné zem d lské plodiny,“ íká Tomáš.
 
„V roce 2006 za aly probíhat v okolních 
obcích pozemkové úpravy a tehdy jsme 
s bratrancem Michalem usoudili, že by-
chom se mohli pokusit o scelení zajíma-
vých pozemk  ve vini ních tratích. Poda-
ilo se nám vykoupit asi 30 hektar  p dy 

v nejzajímav jších lokalitách a scelit tak 
bloky v nejlepších vini ních tratích Díly 
a Stará hora. Náš p vodní zám r všechny 
tyto pozemky nabídnout vina m a vrátit 
Kurd jovu vinice se však úpln  nenaplnil. 

z  ech a  Moravy

Vina ství Václav je p edevším o lidech, zleva: Petr O enášek, Mike Mazey, Miroslav Vodák, Petr Vacenovský, Tadeáš Teplý a Tomáš Teplý
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Michal odprodal ást svých pozemk  sou-
asným vlastník m a já jsem se nakonec 

rozhodl vinice vysadit a být u návratu vi-
nohradnictví v Kurd jov ,“ komentuje ob-
rodu vina ského Kurd jova Tomáš.

Od té doby ušlo Vina ství Václav vel-
ký kus cesty. V majetku vina ství je 
dnes celkem asi 9 hektar  vinic, a to 
ve vini ních tratích Díly a Stará hora. 
„Do budoucna ur it  plánujeme ve vý-
sadb  pokra ovat a celkov  bychom 
cht li mít 15–20 hektar  vlastních vi-
nic,“ íká Tomáš Teplý.

Jak jsem p edeslal výše, krom  Tomáše 
Teplého se na chodu a úsp chu celého 
Vina ství Václav významn  podílí i ada 
dalších osob. Andrea Teplá, manželka 
Tomáše, se stará o veškerou každoden-
ní agendu vina ství. Enologem vina ství 
je Petr Vacenovský, který se k vina ství 
p ipojil p ed rokem a p l, a i díky n mu 
zaznamenala vína z nových ro ník  dra-
matický posun v kvalit . Vina ské emes-
lo u arovalo i synovi manžel  Teplých, 
Tadeášovi, který je pravou rukou Petra 

Vacenovského. Další d ležitou osobností 
vina ství je Petr O enášek, který prezen-
tuje vína sm rem k zákazník m a vede 
v tšinu degustací. V neposlední ad  je 
pak t eba zmínit externí poradce a kon-
zultanty vina ství, kterými jsou Mike 
Mazey a Pavel Filipovszki. „V pr b hu 
celého roku tito dva pánové íkají v ci, 
jak je vidí, a my si pak lépe m žeme vo-
lit svou cestu a dnes již snad i s jasným 
odrazem do kvality vína,“ íká Tomáš. 
Vina ství Václav zkrátka tvo í širší, ale 
dob e sjednocený a sehraný tým, který 
posouvá vina ství neustále kup edu. 

Název vina ství odkazuje na sv. Václava, 
patrona Hustope í a vina . Sv. Václav byl 
nejvyšším perkmistrem vinic, tedy „Supre-
mus Magister Vinearum“. Jeho odkaz se 
tak promítá nejen do názvu samotného vi-
na ství, ale i do ozna ení jednotlivých ad 
vín z portfolia Vina ství Václav. Všechny 
vinice Vina ství Václav jsou obhospoda o-
vány v bio režimu, ást z nich je navíc ve-
dena v úzkém sponu, aby bylo docíleno co 
nejkvalitn jší výsledné suroviny. Ve vina -
ském dom  v Hustope ích také využívají 

moderní gravita ní linku pro co nejšetrn jší 
zpracování hrozn . Surovina je tu zkrátka 
vždy na prvním míst . „Co se tý e odr d, 
našimi st žejními bílými víny jsou Riesling, 
Pinot Blanc a Sauvignon Blanc. Z erve-
ných vín pak Pinot Noir, Merlot, Cabernet 
Sauvignon a Frankovka. Osobn  si myslím, 
že Kurd jov bude v budoucnu hodn  o er-
vených vínech. Skv le se tu nap íklad da í 
Rulandskému modrému, které p i vinobraní 
sbíráme ve vinohradech v n kolika stupních 
zralosti. Hrozny z první probírky jsou ur-
eny pro sekt, z druhé probírky pro klaret, 

následn  3–5 hrozn  na ke i necháváme 
dozrát pro ervená vína,“ pokra uje Tomáš. 

Portfolio vín Vina ství Václav p edstavu-
je 3 ady vín, t mi jsou již zmín né ady 
odkazující na sv. Václava. V ad  „Vinea-
rum“ hledejte lehká, ovocná, sv ží vína 
s primární ovocnou aromatikou, vyráb -
ná v nerezu. „Magister“ je pak ozna ení 
pro vyšší adu vín, která jsou op t vini  -
kována v nerezu a nabídnou intenzivn jší 
aromatický i chu ový projev a strukturu. 
„Supremus“ je pak ozna ení nejvyšší ady 
vín. Tato vína jsou vyráb na z nejkvalitn j-

Historický sklep Vina ství Václav ve vina ském dom  v Hustope ích
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ších surovin z redukované sklizn  a jsou 
p evážn  školena v nových nebo použitých 
barikových sudech. Vína z ady Supremus 
charakterizuje ušlechtilost a intenzivní odr -
dový projev v kombinaci s citlivým použi-
tím kvalitních barikových sud . Obecn  pla-

tí, že od portfolia Vina ství Václav m žete 
o ekávat precizn  zpracovaná, harmonická 
vína odrážející odr dový charakter. Zejmé-
na vína z posledního ro níku 2019 pod tak-
tovkou Petra Vacenovského se opravdu vel-
mi poda ila, potvrzují to i vysoká hodnocení 

v posledním vydání knihy Nejlepší vína R, 
Pr vodce 2020–2021. Pro Tomáše Teplého 
je Kurd jov srde ní záležitostí. Dokládá to 
i fakt, že p i našem setkání v jejich vina -
ském dom  v Hustope ích neváhal a p e-
sunul se se mnou p ímo do Kurd jova, kde 

z  ech a  Moravy

Proslun né vinice Vina ství Václav v úzkém sponu na vini ní trati Stará hora

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Supremus, Merlot 2019, 
moravské zemské víno, 
suché, Kurdějov, Díly

Temn  granátová barva s užším 
cihlovým meniskem, vynikající 
viskozita. V n  je istá,
intenzivní, s výraznou ko eni-
tostí sladkého ko ení a okolády 
a s p íjemnými podtóny
sušených švestek a povidel. 
Chu  je š avnatá, plná, s tóny 
švestek, ostružin a bor vek.
Dlouhý, ko enitý záv r.

Supremus, Pinot Blanc 2019, 
moravské zemské víno, 
suché, Kurdějov, Díly

Pr zra né isté víno s barvou 
he mánkového aje, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, intenzivní, 
ušlechtilá, s výrazn jším tónem 
karamelu, másla, vanilky a exo-
tického ovoce. Chu  je š avnatá, 
pln jší, s velmi dobrou mineralitou 
a kyselinou, p ipomínající citrusy, 
s p íjemným vanilkovým podtó-
nem. Dlouhý, elegantní záv r.

Magister, Sauvignon Blanc 
2019, moravské zemské 
víno, suché, Kurdějov, Díly

Sv tlá barva bílého zlata se 
zelenými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší 
a isté a p ipomíná angrešt, bílý 
rybíz nebo kv ty hluchavky. 
V chuti je víno lehké a ízné, 
s výrazným minerálním tónem, 
jejž dokresluje podtón zralého 
žlutého melounu a limet. St edn  
dlouhý, minerální záv r.

Doporu ená vína z Vina ství Václav, která stojí za pozornost:
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mi ukázal nejen své vinice a s chutí mluvil 
o plánech do budoucna. „Do dvou let by-
chom cht li vysadit nové vinice ve vini ní 
trati Horní díly. Aktuáln  již také p emýšlí-
me nad výstavbou nové budovy vina ství 
p ímo ve vinicích, ale zatím nep edbíhej-
me, vše má sv j as,“ komentuje plány 
do budoucna Tomáš Teplý. „Z pohledu vín 
naše vina ství nebude ur it  v budoucnu 
experimentovat. Nadále budeme vyráb t 
vína v nerezu a v sudech. Vždy  jen výro-
ba špi kových bílých vín v sudech je b h 
na dlouhou tra  a vyžaduje mnoho let zku-
šeností,“ uzavírá Tomáš Teplý, který svými 
slovy vystihuje koncept Vina ství Václav – 
nepolevit z jasn  nastavené  lozo  e výro-
by vín, soust edit se na jejich kvalitu a rok 
od roku je neustále zlepšovat. 

Má další cesta mí ila do vina ství Radka 
Sedlá ka, jehož vinný sklep najdete p ímo 
v Kurd jov . Jak sám íká, vínu se v nuje 
tém  celý život a vždy bylo p irozenou 
sou ástí jeho života. Svá první vína tu vy-
robil již v roce 1993, tehdy však pro n j 
byla výroba vín stále pouze koní kem p i 

zam stnání. Kolem roku 2008 pak jeho 
záliba a váše  pro víno p erostly v profesi. 
Dnes je Radek Sedlá ek majitelem malého 
butikového vina ství, které se mimo jiné 
proslavilo v posledních letech zajímavými 
víny p vodem z katastru obce Hustope e, 
konkrétn  z vini ních tratí R ženy a Stará 
hora. V sou asné dob  se však již Radek 
Sedlá ek soust edí spíše na vinice v Kur-
d jov . „Aktuáln  obhospoda uji 1,1 hek-
taru vinic na vini ní trati Díly a v p íštích 
letech bych pak ur it  rád ve výsadb  po-
kra oval,“ íká Radek Sedlá ek. 

Hrozny sklízí za pomoci rodiny a p átel 
ru n . Díky tomu si hrozny p ed zpraco-
váním zachovají dobrou kondici. Je za-
stáncem moderních technologií. Mošt od-
kaluje, používá metodu ízeného kvašení 
za pomoci šlecht ných kvasinek, a pokud 
to ro ník dovolí, uplat uje b hem výroby 
metodu „sur lie“ neboli batonáž, kdy vína 
zrají na jemných kvasni ných kalech, 
ímž získají plný  a t lnatý charakter. Bílá 

vína školí v nerezu a dále pak ást z nich 
nechává zrát v akátových sudech. V aká-

Vina  Radek Sedlá ek s manželkou
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tu pak školí i vína ervená. Filozo  í Rad-
ka Sedlá ka, která se jasn  odráží v jeho 
vínech, je vyráb t istá vína s primárním 
ovocným charakterem dopln ným o cit-
livé zrání v akátových sudech. „Osobn  
nejsem p íliš zastáncem ‚p ebarikova-
ných‘ vín. P estože jsou vína školená v ba-
rikových sudech mnohdy špi ková, asto 
se setkávám také s víny, kterým p emíra 
dubového zrání p íliš nesluší a vytrácí se 

z nich jejich odr dový charakter,“ pokra-
uje Radek Sedlá ek. Tuto jasn  stano-

venou vizi dokazuje nap íklad i na svých 
ervených vínech z odr d André, Modrý 

Portugal, Dornfelder nebo Merlot, která 
nabízí p íjemný ovocný charakter dopl-
n ný o lehce ko enité podtóny a š avnaté 
kyseliny. Krom  zmín ných ervených 
vín je Radek Sedlá ek také výrobcem 
skv lých bílých vín. 

Mezi jeho st žejní bílé odr dy pat í Ryzlink 
rýnský a vlašský, Veltlínské zelené, Tramín 
nebo Neuburské. V jeho nabídce ale najdete 
také i další sezónní produkty, jako je neal-
koholický vinný mošt nebo frizzante. 

V neposlední ad  je t eba také zmínit, 
že od minulého roku vystupuje vina ství 
s novou gra  kou. Nové logo a etiketa vín 
odkazují na pískovcové podloží kurd -

z  ech a  Moravy

Z perfektn  vyzrálých modrých hrozn  vyrábí Radek Sedlá ek elegantní ervená vína.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ryzlink vlašský 2019, 
moravské zemské víno, 
suché, Kurdějov

Zá iv  zlatá barva se žlutými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, st edn  intenzivní, 
s nádechem sušených lu ních 
kv t , pomeran e a arašíd  
v cukru. Chu  je š avnatá, 
s velmi dobrou kyselinou, p ipo-
mínající citrusy a angrešt. Delší 
záv r.

Neuburské 2019, 
kabinetní víno, suché, 
Hustopeče, Růženy

Sv tle zelenkav  žlutá barva se 
zá ivými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, kv tinov  
ovocná, p ipomínající sušené 
kv ty podb le, letní jablka a hroz-
ny. Chu  je š avnatá, ovocná, 
p ipomínající kiwi a žlutá jablka, 
s p íjemnými ko enitými podtóny. 
Delší záv r.

Merlot 2018, výběr 
z hroznů, suché, Hustopeče

Temn  rubínov  ervená barva 
s granátovými odlesky a velmi dob-
rá viskozita. V n  je istá a st edn  
intenzivní, odr dov  typická a na-
bízí tóny zralých ostružin, švestek 
a rybízového listu. V chuti je víno 
st edn  plné, p íjemn  ovocné, 
s poddajným taninem a tóny p ipo-
mínajícími rybízovou zava eninu 
a povidla. St edn  dlouhý záv r.

Doporu ená vína z Vina ství Sedlá ek Kurd jov, která stojí za pozornost:
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jovského terroir a vyjad ují spojení s p -
dou i rodnou krajinou Radka Sedlá ka. 

Mou poslední zastávkou v Kurd jov  byla 
návšt va Hotelu Kurd jov, který najdete 
v centru vesnice. Hotel Kurd jov je dnes již 
velmi dob e zavedeným místem pro odpo-
inek a relax, které krom  ubytování nabízí 

i špi kovou gastronomii a wellness a pat í 
k velmi oblíbeným zastávkám ady rekrean-

t  nejen p i cestách za vínem na Velkopav-
lovicko. A co víc, v areálu hotelu se nachází 
i butikové vina ství Ebenberg, které zpraco-
vává hrozny výhradn  z kurd jovské vinice 
Ebeny. Setkal jsem se proto s Ji ím N me -
kem, vinohradníkem a sommelierem hotelu 
Kurd jov, se kterým jsem si povídal o jeho 
plánech do budoucna spojených s vínem 
a jejich hotelem. „Do Kurd jova jsme se 
p est hovali s rodinou v roce 1994. Pozd ji 

se nám poda ilo koupit zdejší ubytovnu, ze 
které jsme postupem asu vybudovali hotel. 
Když pak za ala v roce 2013 výsadba vinic 
v Kurd jov , odkoupili jsme od Tomáše Tep-
lého také kus p dy. Líbila se nám myšlenka 
a vize obnovy vinic v Kurd jov  a zárove  
jsme cht li našim host m nabídnout i naše 
vlastní vína s jasným otiskem kurd jovského 
terroir, a tak jsme se pustili i do výroby vín,“ 
íká o za átcích Ji í N me ek. 

Hotel Kurd jov leží p ímo v centru obce.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Pinot Noir 2016, moravské 
zemské víno, suché, 
Kurdějov, Stará hora

Tmav  cihlov  ervená barva 
s širokým sv tlejším meniskem, 
velmi dobrá viskozita. V n  je vý-
razn jší, ovocn  ko enitá, s tóny 
zralého bobulového a peckového 
ovoce, s p íjemnými podtóny sko-
ice a d eva. Chu  je koncentrova-

ná, š avnatá, s tóninou sušeného 
a zralého bobulového a lesního 
ovoce. Dlouhý, sko icový záv r.

Pinot Gris 2016, moravské 
zemské víno, suché, 
Kurdějov, Stará hora

Tmav  žlutá barva se zá ivými 
zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je komplexní,
ušlechtilá, s tóny zralého žlutého 
ovoce, vanilky a sko ice. Chu  
je plná, š avnatá, ovocná,
s nádechem exotického ovoce 
a orientálního ko ení. Dlou-
hý záv r.

Pinot Blanc 2017, moravské 
zemské víno, suché, 
Kurdějov, Stará hora

Sv tle žlutá barva se slámovými 
odlesky, velmi dobrá 
viskozita. V n  je intenzivní 
a temperamentní, s nádechem 
bílých kv t , zralých mirabelek 
a sušeného pely ku. Chu  je 
pln jší, ovocn  nasládlá, dob e 
vyvážená, s nádechem žlutého 
ovoce a sladkého ko ení. St edn  
dlouhý záv r.

Doporu ená vína z vina ství Ebenberg, která stojí za pozornost:
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Dnes je v majetku rodiny N me kovy 
n kolik scelených lokací, které jsou k dis-
pozici pro výsadbu,“ pokra uje Ji í N -
me ek. Jednou z t chto lokací, která je již 
osázena, je kopec Ebenberg s vinicí Ebe-
ny. Vinice Ebeny leží v horní ásti vini ní 
trati Stará hora a je výhradn  v majetku 
Hotelu Kurd jov. Na 5 hektarech v nad-
mo ské výšce 300 m n. m. tu Ji í N me ek 
p stuje odr dy Pinot Noir, Pinot Blanc 
a Pinot Gris v hustém sponu s p ibližn  
12 000 ke i na hektar. Ekologické ošet o-
vání vinice vytvá í dobré podmínky pro 
p írodní tvorbu vín ve sklep . Krom  ma-
lého množství síry nepoužívají pro výro-
bu vín žádná jiná aditiva. Všechna jejich 
vína jsou školena v dubových sudech, 
bu  v ležáckých o objemu 10 hl, nebo su-
dech typu barrique, kde zrají minimáln  
12 m síc  p ed nalahvováním. 

„Pro jednu z našich lokací v Kurd jov  
jsme nedávno našli partnera v podob  vi-

na ství PROQIN, se kterým jsme se do-
hodli na spolupráci. Hrozny z této lokality 
budou p stovány výhradn  pro vina ství 
PROQIN a budou ur eny pro výrobu jejich 
šumivých vín. Díky vyšší nadmo ské výš-
ce ady vini ních tratí, navíc v hustém spo-
nu, je Kurd jov ur it  vhodným adeptem 
práv  pro výrobu šumivých vín. V ásti na-
šeho areálu bude sou asn  probíhat výroba 
šumivých vín PROQIN, a hosté tak budou 
moci p ímo na míst  nahlédnout pod po-
kli ku výrobního procesu šumivých vín,“ 
komentuje poslední novinky Ji í N me ek.   

„Osobn  se také zajímám o biodynami-
ku a rád bych v budoucnu získal certi-
 kaci Demeter. Krom  pozemk , které 

máme alokované na vinice, máme totiž 
také spoustu pastvin. Do budoucna by-
chom proto cht li vytvo it biodiverzitu 
a symbiózu v podob  našich vlastních 
vinic v Kurd jov  spole n  se zví aty. To 
je ale samoz ejm  náro ný a zdlouhavý 

proces, tak uvidíme, zda se nám všechny 
naše vize splní,“ uzavírá Ji í N me ek. 

Je až neuv itelné, jaký kus cesty ušel Kur-
d jov a kurd jovská vina ství v posledních 
letech. Pokrok je viditelný na každém 
rohu, a to jak v infrastruktu e obce, tak 
ve stále nových výsadbách vinic. Zdejší 
vina i tu p istupují k výrob  vín opravdu 
s respektem k bohaté vina ské tradici, kte-
rou Kurd jov bezesporu má. Nepochybuji, 
že až se sem za pár let zase vydám, bude tu 
na m  ekat ada dalších nových poznatk . 
Kurd jov je sice po ád malou vina skou 
obcí, ve které sídlí relativn  málo vina , 
o to siln jší je ale jejich p íb h a také špi -
ková vína, která mluví za vše. 

Text :  Václav Ticho ,  zdroj :  Kurd jov 
s lovem i  obrazem
Foto:  Gurdau Vina ství ,  Vina ství 
Václav,  Vina ství  Sedlá ek Kurd jov, 
Hotel  Kurd jov

z  ech a  Moravy

Václav Ticho  DiPWSET
Ve sv t  vína se pohybuje od roku 2014, kdy jeho 
láska k vínu p erostla ze záliby v profesi. P sobil 
jako sommelier v n kolika pražských restauracích, 
následn  jako sommelier ve spole nosti MAKRO 
a v roce 2018 potom doplnil tým redakce WINE & 

Degustation. Víno je pro n j nekon ícím zdrojem 
vzd lání. I proto je držitelem titulu Diplomovaný 
sommelier pod hlavi kou AS R a je úsp šným 
absolventem degustátorských zkoušek dle SN. 
Díky studiím v zahrani í je také hrdým držitelem 
titulu Court of Master Sommeliers Certi  ed nebo 
Diploma in Wines & Spirits. 

Vinice Ebeny leží v horní ásti vini ní trati Stará hora a nabízí majestátní výhled na údolí Kurd jova v pozadí s Pavlovskými vrchy.

Začínají jarní dny, které nám určitě zlepší 
náladu, a já jsem si pro Vás připravil nabídku 
dvou vinařství, která by Vám mohla tyto jarní 
dny a večery ještě více zpříjemnit.

CHOVAN spol. s r.o., 

Elena 
Walch Poliziano

Mimořádnou nabídku se slevou 30 % 
najdete na našem webu www.chovan.cz.
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Vážení a milí přátelé,

všechny Vás srdečně zdravím a přeji nám všem 
trochu lepší časy…  

Když jsem loni ohlašoval zrušení naší největší 
degustační akce  GRAN GALA DEL VINO 
ITALIANO, netušil jsem, že tato nehezká 
doba bude trvat tak dlouho a že ani letos se 
GRAN GALA nebude moci uskutečnit.

Začínají jarní dny, které nám určitě zlepší Začínají jarní dny, které nám určitě zlepší 
náladu, a já jsem si pro Vás připravil nabídku náladu, a já jsem si pro Vás připravil nabídku 
dvou vinařství, která by Vám mohla tyto jarní dvou vinařství, která by Vám mohla tyto jarní 
dny a večery ještě více zpříjemnit.dny a večery ještě více zpříjemnit.

CHOVAN spol. s r.o., CHOVAN spol. s r.o., 
Podolské nábřeží 34, Praha 4, tel.: 241 431 424, 
e-mail: chovan@chovan.cz, www.chovan.cz

Vinařský fenomén 
z Jižního Tyrolska Elena Elena 
WalchWalch a její celosvětově 
uznávaná vína. 
Neodmyslitelný Tramín 
z Tramínu a exkluzivní 
vína z Cru vinic.

Jedno z nejprestižnějších 
toskánských vinařství 
PolizianoPoliziano se svým 
sortimentem červených 
vín a neodolatelným 
Vino Nobile di 
Montepulciano. 

Mimořádnou nabídku se slevou Mimořádnou nabídku se slevou 30 %30 % 
najdete na našem webu www.chovan.cz.najdete na našem webu www.chovan.cz.
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VINO CIBULKA

z ech a  Moravy

Umění biovín

VINO CIBULKA a lenové rodinné  rmy – každý z nich si našel ve vina ství své místo.
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Když jsem vás navštívil naposledy, 
dokon ovali jste sm lý projekt leto-
hrádku Portz Insel. P ipravovali jste 
se na výrobu sekt  a dokon ovali jste 
výsadbu vinic v okolí.  Co je zde nové-
ho? Už vše funguje dle vašich plán  
a p edstav?

Letohrádek Portz Insel v Mikulov  za-
chra ujeme už sedmým rokem a stále 
je zde co d lat. Historické, 400 let 
staré ditrichštejnské sklepy byly jed-
nou z prvních ástí, kterou jsme za ali 
p ivád t zp t k životu. Sklepy byly 
zavalené, zasypané a místy i odst e-
lené pohrani níky, postupn  jsme je 
odkrývali a renovovali. Celý objekt je 
rozsáhlejší, než zprvu vypadal. Proto 
varování pro každého, kdo by si cht l 
koupit zavalené sklepy: Nikdy neví-
te, kde to kon í. Sklepy jsou nyní již 
v provozu, zrají nám zde naše biosek-
ty vyrobené klasickou metodou a pro-
vádíme zde degustace a prohlídky. 
Velkou výhodou toho, že jsme sklepy 
rekonstruovali, je i to, že jsme získa-
li skv lé pov domí o p dním pro  lu, 
na poloostrov  je úžasný terroir. Vá-
pencovo-jílovito-pís ité podloží pro-
seté mušlemi a zkamen linami spolu 
s panenskou p írodou a slunným sva-
hem poloostrova vytvá í ideální pod-
mínky pro naše Chardonnay a Pinot 
Noir, které zde p stujeme v úzkém 
sponu práv  jen a pouze na sekty. 
Samotný letohrádek je také po letech 
zrekonstruovaný a i zde d láme tajné 
ve erní degustace našich vín. 

P edpokládám, že i vaše plány s tím-
to nádherným místem citeln  omezila 
a ovlivnila sou asná pandemická si-

Biovinařství VINO CIBULKA je mladé dynamické vinařství z Mikulova, založené 
v roce 2005, které obhospodařuje 16 ha vinohradů. Na nich kombinuje pěstování 
světových, lokálních a interspecifi ckých odrůd révy vinné. Petr Cibulka se snaží 

vyrábět vína převážně suchá, mnohá zrají dlouhou dobu v bariku. Prémiová řada vín 
vinařství VINO CIBULKA je k mání v některých prodejnách, restauracích a vinotékách. 

Další odrůdová vína tohoto vinařství lze nalézt v sortimentu BIO ve vybraných 
řetězcích. VINO CIBULKA je typicky rodinnou fi rmou, Cibulkovi se v poslední 

době věnovali rekonstrukci nádherného letohrádku Portz Insel nedaleko Mikulova, 
kolem kterého již začaly plodit nově vysázené vinohrady. V letohrádku se nachází 

krásná degustační místnost a ditrichštejnské sklepy, kde je možno uspořádat unikátní 
ochutnávky vín. Po čase jsme se za nimi na toto magické místo vydali znovu.

Pohled na letohrádek Portz Insel a  Chardonnay ur ené na výrobu sekt
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tuace. Na co se mohou milovníci vína, 
a p edevším sekt  na Portz Insel po ná-
vratu do normálního režimu t šit?

Díky pandemické situaci máme více 
asu se nachystat. Takže „brousíme 

kudly“ na sezónu. A protože letohrá-
dek leží na hlavní cyklostezce mezi 
Valticemi a Mikulovem, máme zde 
každý víkend a celé léto spoustu zv -
davých milovník  vína. Práv  pro n  
jsme letos nachystali novinku: vy istili 
jsme ruinu spodní hospodá ské budovy 
na b ehu rybníka a do ní jsme umístili 
designové d ev né „degustárium“. Ná-

všt vníci zde mohou posed t, pokochat 
se pohledem na rybník a okolní p írodu 
a ochutnat naše vína, sekty a jiné míst-
ní speciality, které jsme pro n  vybrali. 
Kdo se bude chtít v lét  ochladit, m že 
se jít podívat do sklepa. 

VINO CIBULKA je rodinnou  rmou. 
Jak jsou dnes role ve vina ství rozd le-
ny mezi leny vaší rodiny?

Kv li tomu, že v tšina z t ch málo 
zam stnanc , které máme, se postup-
n  st ídá „na covidu“, jsme se jistým 
zp sobem vrátili na naše za átky. Zase 

stojíme jako rodina u lahvovací linky, 
taháme hadice, zavážíme víno a obd -
láváme vinohrady. Za normálních okol-
ností je táta Petr zodpov dný za výrobu 
vína, máma Míša za operativní provoz, 
ú etnictví a celý backof  ce, dcera Va-
lerie za e-shop a nová média a syn Jan 
za obchod a marketing. 

Jste biovina ství, pro  jste se rozhodli 
jít touto cestou? 

Pro nás to je prost  normální životní 
styl. Takto žijeme už dlouho, a po-
kud to lidi oslovuje, pak tento zp -

z  ech a  Moravy

Unikátní mikulovský letohrádek z roku 1627, obklopený CHKO Pálava, stojí na Tichém ostrov , ze kterého je p ekrásný výhled na Svatý kope ek.
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sob života s nimi rádi sdílíme. Obec-
n , pesticidy, herbicidy, pr myslová 
hnojiva = honba za výnosem, to vše 
vede ke zni ené p írod  a ke zni ené-
mu zdraví. BIO je jediná záruka, že 
to, co jíte, respektive pijete, není tak 
zdraví škodlivé. Samoz ejm  biovíno 
má jednu podstatnou výhodu oproti 
konven nímu, a to že ten druhý den 
zas tak nebolí. Obzvláš  naše vína bez 
histaminu – desítky lidí nám každo-
ro n  píšou a d kují za to, že jsme jim 
dali možnost si víno užít, aniž by m li 
alergickou reakci anebo jiné podráž-
d ní. A to pot ší.

Vnímáte to, že jste biovina ství, dnes 
jako výhodu? Ocení tuzemští konzu-
menti biovína a myslíte, že je cílen  vy-
hledávají?

Jelikož je VINO CIBULKA jedno 
z nejv tších biovina ství v R, tak 
m žeme íci, že d lat BIO není žádný 
med – náro ná legislativa, nákladné 
p stování a nízké marže. BIO nyní vy-
hledává jenom malá skupina lidí, ale 
pevn  v íme tomu, že až si lidé uv -
domí, že zdraví je jenom jedno, tak se 
to zm ní. 

V minulém roce jste zaznamenali se 
svými víny n kolik úsp ch . Vynikají-
cí hodnocení pro n která svá vína jste 
dostali i v knize Nejlepší vína eské re-
publiky – Pr vodce 2020–2021. Osobn  

vidím v posledních letech velký nár st 
kvality vašich vín. Jaké zm ny i proce-
sy k tomuto pozitivnímu vývoji vedly? 

Žádné zásadní zm ny jsme neud lali, 
pouze se snažíme zlepšovat v každém 
jednotlivém detailu, které pak tvo í 
ten velký celek. Je to sou ástí  lozo  e 
Kaizen, ke které se p ikláníme. 

Výroba sekt  je jednou z nejnáro -
n jších vina ských disciplín. Co vás 
vedlo k rozhodnutí se na sekty výraz-
n ji zam it?
Na po átku je tém  vždy láska 
k vínu. Musíte prost  bublinky milo-
vat. Pak p ichází zv davost a nako-
nec i touha to um t vytvo it. Zárove  
nás k tomu zavedla i naše rozmaz-
lenost zp sobená naší vinnou turis-
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400 let staré ditrichštejnské sklepení ukryté pod letohrádkem 
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tikou a tím, že máme nachutnanou 
podstatnou ást Francie, N mecka, 
Itálie a Rakouska. Na Morav  se d -
lají dobré sekty, ale v porovnání se 
západními a jižními kolegy jsou sluš-
n  e eno fádní a nezajímavé, žádná 
hra se sudy, vše reduktivní metodou. 
U nás je, i když si to mnozí bojí p i-
znat, p íklon ke germánskému puris-
mu. P esnost, preciznost, odr dovost 
= nuda.  Nám vyhovuje více Cham-
pagne, ale ta menší a o to zajímav jší 
vina ství. To nás vedlo k tomu vyrobit 
první biosekt v R, a od za átku jsme 
k tomu p istupovali s vidinou kone -
ného výsledku. Redukce ve vinohra-
du, kvašení a zrání v barrique sudech, 
zero dosage a zrání až 36 m síc . 
A vše samoz ejm  bez síry. První síru 
víno potká až p ed  ltrací. A nebojí-
me se kyslíku.

Vím, že se p i výrob  sekt  nebojíte 
experimentovat i s netradi ními od-

z ech a  Moravy

Rodina Cibulkova u svého vinohradu na Tichém ostrov  u Mikulova

Sekty Chardonnay zrají v chladu a temnu sklepení, na fotce je vid t, 
že n kdo neodolal a jednu láhev už ochutnal.
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r dami. V knize Nejlepší vína eské 
republiky – Pr vodce 2020–2021 jste 
usp li mimo jiné se sektem z tém  
neznámé odr dy Sylvánské modré. 
Pro  jste si pro své sekty zvolili i tuto 
odr du. A co m žeme v portfoliu va-
šich šumivých vín vlastn  aktuáln  
ochutnat?

První sekt ze sylvánu jsme ochutnali 
v N mecku, ve Franken. Skv le zpra-
cováno. Do budoucna máme v plánu 
se více zam ovat na všechny mutace 
sylvánu a práv  Sylvánské modré se 
svou vyšší kyselinou a nižší cukerna-
tostí se skv le hodí na výrobu sekt . 
Zárove  je to rarita, a to nás na n m 
baví. V tuto chvíli se naše portfo-
lio sekt  skládá z naší vlajkové lod  
Chardonnay, již zmín ného Sylvánu 
modrého, dekadentního Pinotu Noir 
„Extasy“ a úplnou novinkou je nyní 
mimo ádný Ryzlink vlašský z Bavor 
a brzy bude následovat extra t ída 
Clos Portz Insel.

Mnoho lidí tvrdí, že v tuzemských 
podmínkách nelze vyráb t velká er-

vená vína. Vy máte na trhu skv lý 
Cabernet Sauvignon s vtipnou eti-
ketou i názvem La Grande Bouffe, 
které odkazují na slavný francouz-
ský  lm. Jak tento Cabernet vznikl 
a pro  jste pro n j zvolili práv  para-
frázi na tento  lm?

Na Morav  se velká ervená vína roz-
hodn  d lat dají, ale je to o disciplín  
a o ob tech. Naprosto st žejní je re-
dukce ve vinohradu, a to i v dobrých 
ro nících. ím mén  hrozn , tím vyš-
ší kvalita, a to je práv  naše strategie. 
Edice La Grande Bouffe vznikla tak, 
že si Petr p i jedné z pravidelných 
no ních „pyžámkových“ ochutnávek 
u svých barrique sud  potvrdil sv j 
zám r, který s tímto vínem od za átku 
m l.  Prost  se ukázalo, že toto víno 
je opravdu „velká žranice“. A bylo 
to. Film doporu ujeme každému, kdo 
miluje dobré jídlo, víno, zábavu, p á-
tele… a v bec život s nádechem de-
kadence. Tento  lm je pro milovníky 
„Bon viveur“ základ. Tato edice se 
prozatím skládá ze dvou vín: Caber-
net Sauvignon a Merlot. Práv  z t ch-

to vín b žn  d láme cuvée Cabernet 
Sauvignon x Merlot, ale v roce 2015 
jsme samotok odd lili, aby z toho 
práv  vznikla tato velká vína, samo-
z ejm  dokvášela a ležela na nových 
barrique sudech 18 m síc . Merlot 
La Grande Bouffe byl v Salonu vín 
a je již pouze pro nás anebo naše p á-
tele, o n co lepší Cabernet Sauvignon 
je také velmi podpultový. Tato dv  
vína v nás vyvolávají pot ebu je pít 
plnými doušky rovnou z láhve, neví-
me, jaký název by byl trefn jší.

Chystáte n jaké podobné vtipné 
novinky?

Samoz ejm , nevíme, jestli to bude 
tak vtipné, ale máme edici Grand vin 
de Moravia, kde je to nejlepší z naší 
produkce. A k tomu jist  p ijde i n ja-
ký La Grande Bouffe. A humor k vi-
na ství pat í, tak se t šte na n jakou 
novou etiketu. 

P ipravi l :  Michal  Šetka
Foto:  Archiv VINO CIBULKA
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Ud lejte si barevné jaro.
Moderní design. Tradi ní provedení.

www.kvetna1794.cz

Inzerce
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Grand tes t

Odrůda Svatovavřinecké má na českých a moravských vinicích dlouhou 
tradici. Současně je dnes nejpěstovanější tuzemskou modrou odrůdou. Umí 

dávat hrozny pro velmi zajímavá vína, která jsou velmi dobře využitelná 
v gastronomii. Jaká je aktuální nabídka vín z odrůdy Svatovavřinecké 
od našich vinařů, jsme si dali za úkol prozkoumat v dubnovém testu.

Svatovavřinecké

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, pravd podobn  z Al-

saska, kde vzniklo spontánním k ížením odr dy Pinot Noir 

a zatím neznámého partnera a odkud se rozší ilo n kdy kolem 
poloviny 19. století do Rakouska a N mecka. Nejv tší plo-
chy vinic jsou dnes Svatovav ineckým osázeny práv  v eské 
republice. P estože dochází k postupnému snižování t chto 
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2021–2025

2021–2023 2021–2023

THAYA vinařství, Premium, 
Svatovavřinecké 2018, moravské 
zemské víno, suché, Hnanice, 
U Chlupa

Temn  rubínová barva se sv tlejším úzkým 
meniskem, velmi dobrá viskozita. V n  je 
intenzivn jší, lehce dýmová, s nádechem drob-
ného peckového ovoce, ušlechtilých uzenin 
a d eva. Chu  je š avnatá, pln jší, s nádechem 
zralých lesních plod , tmavých moruší a gre-
nadiny. Delší záv r

Vít Sedláček, Svatovavřinecké 
2018, VOC MODRÉ HORY, suché, 
Vrbice

Temn  rubínová barva s širším erveným 
meniskem, velmi dobrá viskozita. Aroma je 
intenzivn jší, pikantn  ko enité, s lehkými 
kou ovými podtóny a nádechem ervených 
peckovin. Chu  je intenzivn jší a p ipomíná 
divoké t ešn , brusinky a ko ení. St edn  
dlouhý záv r. 

Vít Sedláček, Svatovavřinecké 
2016, VOC MODRÉ HORY, suché

Tmav  karmínová barva s úzkým sv tlejším 
meniskem, vysoká viskozita. V n  je intenziv-
n jší, pikantn  minerální, s nádechem jalovce, 
aronie a višní. Chu  je st edn  plná, s mírnou 
dominancí taninu, tmavých moruší, plod  
erného bezu a je ábu. St edn  dlouhý záv r. 

GOLD

200212121 2025

200212121 2023 200212121 2023

85,10 
bodůKohout na vín

cena 245 Kč 
www.vinarstvithaya.cz

Domácí uzená klobáska

cena 355 Kč 
www.vinosedlacek.cz

Vep ová panenka pln ná 
sušenými švestkami

cena 355 Kč 
www.vinosedlacek.cz

SILVER BRONZE

ploch, je Svatovav inecké stále naší nejrozší en jší modrou 
odr dou a dnes zaujímá necelých 7,5 % 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 vyro-
bená i z dob e vyzrálých hrozn  chutnat až p íliš drsn , s vyš-
ší kyselinou a výrazným 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 .  

Tento test byl velmi zajímavý velkou rozdílností styl  
a kvality hodnocených vzork . Na jednu stranu jsme m li 
možnost ochutnat opravdu velmi p íjemná a pro odr du 
i naše vina ské 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. 

Sou asn  je ale vid t, že dobrá vina ství, která se odr d  
Svatovav inecké v nují naplno a mají jasnou  lozo  i vý-
roby svých vín, jsou schopna z této odr dy vyrobit velmi 
p kná a p íjemn  pitelná vína, a to i t eba pouze v prove-
dení jakostního vína se skv lým pom rem kvality a ceny.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

84,70 
bodů

84 
bodů
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Svatovavřinecké 

Zleva: Pavel Chrást – nezávislý degustátor, David Král – vít z 
BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier (MAKRO), 
Michal Procházka – sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore), 
Richard Süss – obchodní editel (BACCHUS Vins & Champagnes), 
Diana Sixtová – obchodní editelka (Merlot d´Or), Ivo Dvořák – viceprezident 
Asociace sommelier , Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel 
titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista Mistrovství 
Evropy sommelier  2017 (Advivum), Jan Čejka – wine expert (Advivum), 
Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka), 
Zlatko Míčka – znalec francouzských vín (Merlot d´Or)

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

DDDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

Grand tes t

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

KVĚTNÁ 1794 s.r.o.
U háje 507/26, 147 00 Praha 4 
www.kvetna1794.cz

4 

Merlot d´Or
Údolní 1, Praha 4 - Braník

www.merlot.cz

Degustace proběhla
v degustačním boxu 

v certifi kovaném skladu vín 
společnosti
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2021

2021–2022

2021–2023

2021–2023

2021–2024

HABÁNSKÉ SKLEPY, 
Svatovavřinecké 2011, pozdní sběr, 
suché, Brumovice, Světlý

Inkoustov  ervená barva s tmavými odlesky, 
úzký sv tlejší meniskus, velmi dobrá viskozita. 
Nazrálá, istá v n  s tóny sušených švestek, 
sko ice, léko ice a ho ké okolády. Chu  je 
st edn  plná, k ehká, s pikantní ko enitostí 
a ovocností p ipomínající ervený rybíz, višn  
a kustovnici ínskou. St edn  dlouhý záv r.

Vinařství Baláž, Svatovavřinecké 
2017, jakostní víno odrůdové, 
suché, Dolní Dunajovice, 
Zimní vrch

Rubínov  ervená barva s tmavšími odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Aroma nabízí tóny 
peckovin, ko ení a d eva. Chu  je st edn  plná, 
s dominancí kyselin a p ipomíná plané višn  
a je abiny. Kratší záv r. 

Žernosecké vinařství, 
Svatovavřinecké 2018, jakostní 
víno odrůdové, suché

Tmav  ervená barva s šarlatovými odlesky, 
širší sv tlejší meniskus, velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, intenzivn jší a p ipomíná višn  
v okolád , d evo a drobné bobulové ervené 
ovoce. Chu  je st edn  plná, istá, s pikantní 
ovocnou kyselinou, p ipomínající ervený 
rybíz, brusinky a višn . Delší záv r. 

WILOMENNA Vinařství pod 
Chlumem, Svatovavřinecké 2017, 
české zemské víno, suché

Syt jší rubínov  ervená barva s tenkým 
granátovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma 
vína je intenzivn jší a p ímo aré a p ipomíná 
zralé višn , bonboniéru Maraska a ervený 
rybíz. V chuti je víno sv ží a leh í a dominují 
zde tóny ervených pomeran , t ešní a erve-
ného rybízu. St edn  dlouhý záv r. 

Filip Mlýnek, Svatovavřinecké 
2019, výběr z hroznů, suché, 
Brod nad Dyjí, Lusy 

Tmav  ervená barva s úzkým sv tlejším cih-
lov  zbarveným meniskem, velmi dobrá visko-
zita. V n  je istá, vyzrálá, s tóny švestkových 
povidel, ovocného likéru a dýmu. Chu  je bo-
hatá, kulatá, s výraznými tóny zralého lesního 
ovoce, povidel a d eva. Dlouhý záv r.

2202021

200212121 2022

200212121 2023

200212121 2023

200212121 2024

Vyzrálý sýr s ušlechtilou 
bílou plísní

cena 249 Kč 
www.osobnivinoteka.cz

Jelítko

cena 155 Kč 
www.vinarstvibalaz.cz

Plátky zauzených 
ka e ích prsou s omá kou 
z ervených plod

cena 130 Kč 
www.zernosecke-vinarstvi.cz

Uzeninové plato 
s nakládanou zeleninou

cena 327 Kč 
www.wilomenna.cz

Grilovaná klobása 
s o kou

cena 365 Kč 
www.  lipmlynek.cz

82,90 
bodů

82,70 
bodů

82,80 
bodů

82,30 
bodů

82,20 
bodů

cena 250 Kč 
www.artevini.cz

ARTE VINI, „SV“ Svatovavřinecké 
2019, moravské zemské víno, 
suché, Velké Pavlovice

81,80 
bodů
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Grand tes t

cena 190 Kč 
www.osobnivinoteka.cz

cena 327 Kč 
www.wilomenna.cz

cena 355 Kč 
www.vinosedlacek.cz

cena 280 Kč 
www.vinofrlausovi.cz

cena 230 Kč 
www.vinoboretice.cz

cena 185 Kč 
www.reginacoeli.cz

cena 110 Kč 
www.rathouzsky.cz

HABÁNSKÉ SKLEPY, 
Svatovavřinecké 2015, pozdní sběr, 
suché, Mikulov, Valtická

WILOMENNA Vinařství pod 
Chlumem, Svatovavřinecké 2019, 
české zemské víno, suché

Vít Sedláček, Svatovavřinecké 
2017, pozdní sběr, suché

Víno Frlausovi , Saint Laurent 
Rezerva 2018 , moravské zemské 
víno, suché, Božice

Rodinné vinařství Jedlička 
Bořetice, Svatovavřinecké 2015, 
VOC MODRÉ HORY, suché

Vinařství Trpělka a Oulehla, 
Svatovavřinecké 2018 staré keře, 
pozdní sběr, suché, Dolní Kounice, 
Šibeniční hora

Vinařství Rathouzský, 
Svatovavřinecké 2018, moravské 
zemské víno, suché

80,50 
bodů

79,30 
bodů

77,10 
bodů

73,60 
bodů

79,40 
bodů

77,90 
bodů

75,20 
bodů
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Wine expert spo-
lečnosti Advivum, 
spolumajitel vinného 
baru Wine&Degu. 
Čtyřikrát nejlep-
ší sommelier ČR, 
absolvent Advanced 
Course Weinakademie Österreich a drži-
tel prestižního titulu Court of Master 
Sommeliers – Advanced Sommelier.

Jakub Přibyl

TIPY EXPERTŮ

Vít Sedláček, 
Svatovavřinecké 2018, 
VOC MODRÉ HORY, 
suché, Vrbice
„Velmi komplexní a plnější 
víno, které ukazuje výhody 
ročníku 2019 a přitom 
ponechává eleganci a fi nesu 
této neprávem přehlížené 
odrůdě.“

Zástupce šéfredaktora 
WINE & Degustati-
on. Držitel prestiž-
ních mezinárodních 
titulů Court of Master 
Sommeliers Certifi ed 
a Diploma in Wines 
& Spirits. Diplomovaný sommelier 
AS ČR, držitel degustátorských zkoušek 
dle ČSN. 

Václav Tichoň

THAYA vinařství, Premium, 
Svatovavřinecké 2018, 
moravské zemské víno, 
suché, Hnanice, U Chlupa
„Tento vzorek v degustaci jasně 
vyčníval svým komplexním 
charakterem. Víno perfektně snoubí 
intenzivní odrůdový projev 
a precizní práci se dřevem. Pokud 
chcete ochutnat klasický projev 
odrůdy Svatovavřinecké, sáhněte 
právě po tomto víně.“ 

Nezávislý odborný 
degustátor a somme-
lier se zaměřením 
na obchodní aktivity 
v oboru vinařství, 
marketingu a služeb 
souvisejících s vínem 
(Grand Cru s.r.o.)

Pavel Chrást

THAYA vinařství, Premium, 
Svatovavřinecké 2018, 
moravské zemské víno, 
suché, Hnanice, U Chlupa
„Víno s pozitivním vlivem 
dřeva a šťavnatou kyselinou, 
která jej předurčuje v použití 
v gastronomii. Velmi pěkná 
ukázka vína z přehlížené 
odrůdy Svatovavřinecké, které 
bude ještě dobře zrát.“

Bavíme se (s) rosé víny už dvě desetiletí
WWW.JSTAVEK.CZ

maturovanéjuvenilní

Inzerce
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Cognac a armagnac jsou bezesporu nejznám jší ušlech-
tilé destiláty sv ta a jen málokdo by je neznal. I proto 
jsme t mto dv ma zástupc m v novali samostatné 

kapitoly. Ovšem destilace vína není zdaleka jen záležitostí 
t chto dvou chrán ných pojm  z region  západní Francie. 
Víno nebo matoliny se destilují i v mnoha dalších vina ských 
zemích a my si ty nejd ležit jší nyní p ipomeneme. 

FRANCIE 

Ve Francii se m žeme setkat s mnoha regionálními 
specialitami destilovanými z vína i matolin. Krom  
cognacu a armagnacu jsou známé i pálenky z matolin 
zvané „marc“ anebo destilát z vína nazývaný „  ne“. 
Fine [  n] znamená skute n  „jemný“ a ve francouzštin  
je synonymem pro jemný destilát, zatímco marc [ma ] 
je název pro matoliny a matolinovici. Na území Francie 
jsou pak oblasti, kde tyto produkty mají i své apelace – 
nap íklad pro  ne to jsou Eau-de-vie de vin de la Marne / 
Fine Champenoise, Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône 
/ Fine des Côtes-du-Rhône, Eau-de-vie de vin originaire 
du Bugey / Fine du Bugey, Eau-de-vie de vin originaire 
du Languedoc / Fine du Languedoc / Eau-de-vie de vin 
du Languedoc, Fine Bordeaux, Fine de Bourgogne, Fine 
Faugères / Eau-de-vie de Faugères. Marc má svá chrán ná 
ozna ení pro Marc du Jura, Marc de Bourgogne, Marc 
d’Alsace, Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc 
champenois, Marc d’Auvergne, Marc des Côtes-du-
Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône, Marc du 

Bugey, Marc de Savoie, Marc du Languedoc / Eau-de-vie 
de marc du Languedoc, Marc de Provence / Eau-de-vie de 
marc de Provence. Pro každou oblast p vodu jsou typické 
odr dy, ze kterých se vyrábí víno, a tyto odr dy jsou tedy 
i základem pro jednotlivé destiláty. 

Každá oblast má i velmi precizní pravidla pro výro-
bu svých destilát . Nap íklad Fine de Bourgogne musí 
zrát v dubových sudech po dobu nejmén  t í let, zatím-
co pro Fine Champenoise sta í dva roky. Pro srovná-
ní p ikládám i n kolik ísel. V roce 2018 se ve Fran-
cii deklarovala produkce 571 732 hl cognacu, 8 114 hl 
armagnacu a necelých 2 738 hl marcu.

Francie produkuje i brandy – Brandy Français. Toto slovo 
není p vodn  francouzské, má základ v holandštin  a ozna-
uje pojem pro destilaci (branden) vína (wijn) – tak vzniklo 

brandewijn a pro angli tinu brandwine, z ehož se následn  
vžil výraz brandy. I brandy má svá pravidla nap íklad v po-
užití sud , jež by m ly být vyrobeny z dubu zimního (Quer-
cus petraea) nebo dubu letního (Quercus robur), kde b hem 
zrání dochází k fyzikáln -chemickým proces m, kdy se od-
pa uje ást vody a alkoholu a zárove  se koncentrují r zné 
látky, extrahují se slou eniny ze d eva, destilát mikrooxiduje 
a probíhají zde esteri  ka ní reakce. Pravidla Evropské unie 
na izují zrání minimáln  6 m síc . Ve Francii se setkáme i se 
zajímavostmi, což je vodka Cîroc, která se vyrábí z destilá-
t  pocházejících z odr d Mauzac Blanc a Ugni Blanc, nebo 
Gin G’Vine, jenž pochází z destilátu z odr dy Ugni Blanc 
z oblasti Cognac.
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Ušlechtilé destiláty, likéry 
a další slavné alkoholické nápoje

Destiláty z vína a matolin

V prvních dvou číslech časopisu WINE & Degustation v roce 2021 jsme vás 
vtáhli do světa ušlechtilých destilátů tématy cognac a armagnac. Abychom 
zkompletovali destiláty z vína, popřípadě matolin, musíme nutně zmínit 
i další produkty, které patří do této kategorie, jejíž základní surovinou jsou 
plody révy vinné. Lidé od pradávna hledali cesty, jak zužitkovat vše, co 
ve vinařství vzniklo – ať už to byla vína, která se neprodala nebo jejichž 
kvalita plně neodpovídala, či zbytky po lisování, tedy matoliny (pevné 

zbytky po vylisování hroznů – dužina, slupka, ale také třapiny). Destiláty 
z vína nebo matolin slouží také při výrobě fortifi kovaných vín. 

V 
v

z
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ŠPAN LSKO

Ve Špan lsku se destilát z vína, který následn  zrál v sudu, nazý-
vá také brandy. V regionech La Mancha a Valdepeñas se brandy 
v tšinou vyrábí z vína z odr dy Airén. Naproti tomu Palomino je 
odr da používaná p i výrob  brandy v kraji sherry – Brandy de 
Jerez. Destilace vína je pom rn  rozší ená i v oblasti Penedès – 
Brandy del Penedès, kde používají odr dy Macabeo, Xarel·lo 
a Parellada, tedy stejné odr dy, jaké se používají k výrob  špa-
n lského šumivého vína cava. Výroba asto probíhá dvojitou 
destilací a zrání m že být v amerických i francouzských dubo-
vých sudech, nap íklad z Limousin. Barva špan lských brandy 
je asto velmi tmavá a n kte í producenti používají pro zrání 
i systém solera. Pro Brandy de Jerez jsou dokonce t i katego-
rie: Solera, Solera Reserva a Solera Gran Reserva. Solera stárne 
v pr m ru jeden rok (minimáln  3 m síce), Solera Reserva zraje 
v pr m ru t i roky (minimáln  jeden rok) a Solera Gran Reserva 
stárne v pr m ru 10 let (minimáln  však t i roky). Produkce špa-
n lského brandy je pom rn  významná a nap íklad jen samotná 
spole nost Torres prodává kolem 12 600 000 litr  brandy ro n . 
Ve Špan lsku se produkuje i matolinová pálenka nazývaná orujo 
[orucho], což je op t špan lské ozna ení matolin. Nejznám jší je 
Orujo de Galicia DO, ale orujo najdeme i v regionech Asturias, 
Castilla y León a Cantabria.  N kdy se ve Špan lsku používá 
pro matolinovou pálenku i název aguardiente, což je všeobecné 
ozna ení pro ko alku. 

ITÁLIE

Jakmile se v Itálii sklo ují destiláty z vinných produkt , každého 
z ejm  napadne grappa. Tato matolinová pálenka si sv j název 
p evzala z hovorové italštiny, kde se hrozny ozna ovaly jako 
grappa – spisovn  grappolo. P vodn  se jednalo pouze o bez-
barvou pálenku, která se však dnes vyrábí i jako zrající destilát, 
a tudíž s r znými barevnými odstíny – grappa invecchiata (zrání 
min. 12 m síc ), grappa riserva nebo grappa stravecchia (zrání 
min. 18 m síc ). Grappa m že být ozna ena i jako aromatica, 
pokud je vyrobena z matolin odr d Brachetto, Malvasia, Mosca-
to i Traminer Aromatico. Grappa barricata pak zrála v bariko-
vých sudech o objemu 225 litr . Za nejkvalitn jší grappu je po-
važována pálenka ze severu Itálie, ale dnes se destiluje grappa 
prakticky po celé Itálii – Grappa di Barolo, Grappa del Piemon-
te, Grappa della Lombardia, Grappa del Trentino, Grappa del 
Friuli, Grappa del Veneto, Südtiroler Grappa / Grappa dell‘Alto 
Adige, Grappa di Sicilia nebo Grappa di Marsala. V Itálii však 
najdeme i zajímavé destiláty z vína – Brandy Italiano. Asi nej-
znám jším je Vecchia Romagna, která je k dostání i u nás. 

PORTUGALSKO

V Portugalsku je destilace vinných produkt  také velmi popu-
lární. V každé restauraci vám na konci menu nabídnou aguar-
dente – destilát z vína. Aguardente de Vinho Douro, Aguardente 
de Vinho Ribatejo, Aguardente de Vinho Alentejo, Aguardente 
de Vinho da Região dos Vinhos Verdes, Aguardente de Vinho 
Lourinhã. Svou nezastupitelnou roli mají vinné destiláty i p i 
forti  kaci portských vín, kde se používají destiláty aguardente 
vínica, které mají okolo 77 % obj. alkoholu. I v Portugalsku se 
lze potkat s pálenkou z matolin, která de zde nazývá bagaceira. 

ECKO & KYPR

Nejznám jší specialitou ecka je metaxa, která se t ší mimo-
ádné oblib  i u nás. Metaxa však zastupuje speciální kategorii 

brandy, jež obsahuje i ko ení, muškátové víno, kv ty a bylin-
ky. Základem metaxy je dvakrát destilované brandy (p edevším 
z odr d Savatiano, Sultana, Rhoditis), které zrálo v nových 
300–350litrových dubových sudech. Do tohoto brandy se p idá-
vají bohatá, sladká muškátová vína, jež zrála v použitých sudech 
po metaxe, a nakonec se lihovina aromatizuje sm sí ko ení, r -
žových lístk  a bylinek. Po et hv zdi ek na etiket  prozrazuje 
délku zrání v sudu – každá hv zda je jeden rok. Pomyslným vr-
cholem je Metaxa AEN Despina, která se u nás prodává okolo 
300 000 K . Pálenky z matolin se v ecku nazývají tsipouro. 
Destiláty z vína a z matolin se vyrábí v ecké ásti ostrova Kypr 
a pom rn  známé jsou produkty spole nosti KEO.

Velké erné korintské rozinky z odr d erný korint nebo Ale-
xandrijský muškát se používají nejen v ecku k produkci spe-
ci  ckého brandy zvaného korintská pálenka i raisin brandy.

JIŽNÍ AMERIKA

Pisco je velmi oblíbený destilát z vína (v tšinou z odr d 
Moscatel de Alejandría, Pedro Ximénez, Torontel), destilo-
vaný p edevším v Peru a Chile. Pisco je termín, který pochází 
z ke uánského slova „pisqu“, což znamená „pták“ a také ná-
zev m sta v Peru, které leží na pob eží Paci  ku a má bezmála 
105 000 obyvatel. Existuje n kolik variant této pálenky – pisco 
puro (nearomatické odr dy), pisco aromático (aromatické odr -
dy), pisco mosto verde (z moštu, který neukon il fermentaci), 
pisco acholado (sm s aromatických a nearomatických odr d). 
V Chile se d lí pisco i podle obsahu alkoholu pisco corriente 
(30 %), pisco especial (35 %), pisco reservado (40 %) a gran pis-
co (43 %). Pisco je velmi asto bezbarvé, ale m že mít i lehce 
nažloutlou barvu. Sudy pro zrání pisca se však používají p ede-
vším v Chile. Asi nejslavn jší využití pisca je pro výrobu koktej-
lu Pisco Sour, jehož základem je pisco, limetková nebo citróno-
vá š áva, sirup, bílek a pár kapek angostura bitters.

N MECKO & RAKOUSKO

Brandy i destiláty z vína se produkují i v n mecky hovo í-
cích zemích, kde je ozna ují jako Weinbrand, Branntwein. 
V N mecku je chrán ný pojem Deutscher Weinbrand a Pfäl-
zer Weinbrand. I když velmi rozší ená je nap íklad zna ka As-
bach, mnoho vina  si nechává destilovat své víno nebo ma-
toliny jako rozší ení nabídky svých produkt . Rakousko má 
chrán ný pojem Wachauer Weinbrand a jako typická odr da 
pro základní víno se zde používá Grüner Veltliner. Lihoviny 
z matolin se v n mecky hovo ících zemích ozna ují jako Tres-
terbrand nebo Trester.

ESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO

Pam tníci možná zapátrají ve vzpomínkách na eskosloven-
ské speciality jako Brandy Vizovgnac od spole nosti Rudolf 
Jelínek nebo Slovignac Brandy ze Severomoravských lihova-
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r  a konzerváren národní podnik Olomouc, závod Dolany i 
Kémeny brandy ze Spojených lihovar  í any u Prahy. Jako 
d ti jsme si hráli s miniaturou slovignacu zasazenou do tvaru 
rakety, což kdysi byla ozdoba nejedné obývací st ny i do-
mácího baru. Dnes se destiláty z vina ských produkt  vyrábí 
i nap íklad v destileriích, jako je Svach, Lihovar Lžín, Palírna 
Radlík, Lihovar Petrov i u Martina Žufánka, který své bran-
dy destiluje z moravských vín (nej ast ji odr da Veltlínské 
zelené) a nechává ho zrát t i roky ve vypálených sudech z bí-
lého dubu. Zajímavé pálenky vznikají i v pražském vina ství 
Salabka, kde mají nádherný destila ní aparát. 

Na Slovensku se nem žete minout ve v tšin  restaurací 
nebo bar  s destilátem, na který jsou Slováci právem pyš-
ní – KB neboli Karpatské brandy. Odr dy Rizling vlašský, 
Veltlínske zelené i Chardonnay se používají na základní 
víno, které pozd ji prochází dvojitou destilací. Zrání v t i-
stalitrových sudech m ní p vodn  irý destilát ve zralé 
brandy po dobu n kolika let. Podle doby zrání se Karpatské 
brandy rozd luje od nejmladšího po nejstarší na Karpatské 
KB, Karpatské brandy Originál, Karpatské brandy Špeciál 

(KBŠ) a Karpatské brandy Exclusive. Na Slovensku se n -
kdy používá i výraz terkelica, které vychází z ma arského 
ozna ení pro matolinovici.

DALŠÍ STÁTY

Destiláty z vína i matolin se tradi n  vyrábí i v Gruzii, Ar-
ménii, Ma arsku (törkölypálinka), v Rumunsku (vinars), 
na Balkán  (rakia / rakija), ale i v JAR, USA, Mexiku, Aus-
trálii, Rusku, Turecku a v dalších vina ských zemích v etn  
Holandska. 

DEGUSTACE

Pro degustaci vinných destilát  jsou vhodné menší, tulipáno-
vité sklenky a destilát by m l mít teplotu maximáln  18 °C. 
Vzhled destilát , které nezrály v sudu, budeme hodnotit jako 
jiskrné, iré, transparentní, isté, pr zra né nebo k iš álové. 

ím delší dobu však bude destilát zrát v sudu, nebo pokud 
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se bude používat kulér na úpravu barvy, tím hlubší bude mít 
odstín. Mladé destiláty mohou mít zlatavou, slámovou, sv tle 
žlutou, mosaznou, karamelovou, zlatožlutou, medovou, ku-
ku i n  žlutou, citrónov  žlutou, narcisov  žlutou, šafránov  
žlutou, ho i n  žlutou, okrov  žlutou, melounov  žlutou, 
banánov  žlutou, kari žlutou, pastelov  žlutou nebo slune -
n  žlutou barvu. Delším vyzráváním se barva m že m nit 
na m d nou, tabákovou, cappuccinovou, okoládovou, peka-
novou, sko icovou, o íškov  hn dou, ervenohn dou, kašta-
nov  hn dou, okoládov  hn dou až po tmav  mahagonovou 
i ebenovou barvu. Intenzitu viskozity prozradí slzy stéka-

jící po st nách sklenky. V tšina destilát  bude mít vysokou 
intenzitu viskozity. Aromatické vjemy vyniknou u okraje 
sklenky, protože v jejím st edu se koncentruje alkohol. Nos 
by m l být zhruba 1,5 až 2 cm od sklenky a nádech pomalý 
a hluboký. V n  destilát , které zrály v dubových sudech, 
mohou p ipomínat varné tóny, kv tinové tóny, zralé ovoce, 
erstvé rostlinné a bylinné v n , stejn  tak jako sušené rost-

linné v n , cukrárenské a pekárenské tóny, tóny ko ení, tóny 
kon  tovaného ovoce, tóny d evnaté, tóny sušeného ovoce, 
tóny toastované, ve starších destilátech se mohou objevit 
i animální tóny a u velmi starých destilát  se setkáme s p e-
zrálými tóny, p ipomínajícími vlašské o echy, sherry, madei-
ru, lanýže, kara  át, vosk nebo pazourek.

Ve v ni se mohou objevit aromatické látky p ipomínající 
švestkový džem, hroznovou zava eninu, bujón, destila ní 
p ístroj, lipový kv t, r ži, hyacint, akácii, hloh,  alku, levan-
duli, mýdlo, med, švestky, mirabelky, hrušky, jablka, hrozny, 
banány, meru ky, t ešn , broskve, jahody, maliny, li i, man-
go, mu enku, citrusové ovoce, koriandr, pelargonie, byliny, 
trávu, stébla, zelené jablko, aj, lipový aj, mátu, medu -
ku, verbenu, seno, kapradinu, tabákový list, droždí, máslo, 
smetanu, briošky, biskvity, kokos, kokosový o ech, pe ená 
jablka, perník, okoládu, nugát, karamel, karamely, slaný 
karamel, vanilkový lusk, sko ici, muškátový o íšek, šafrán, 
h ebí ek, zázvor, pep , bílý pep , léko ici, kdouli, švestky, 
meru ky, pomeran ovou k ru, mandarinky, citróny, dub, 
exotické d evo, cedr, prysky ici, mízu, lesní podrost, houby, 

borovici, humus, kakao, kávová zrna / kávu, tabák, kadidlo, 
dým, švestky, fíky, datle, meru ky, muškátový hrozen, lísko-
vé o echy, mandle, k ži, srst nebo sedlo.

Vinné destiláty nebo pálenky z matolin, které nebyly v du-
bovém sudu, mohou p ipomínat hrozny, hroznové peci ky, 
meru ková jádra, mošt, erstvé ovoce, švestky, med, mandle, 
jablka, erstvé i sušené bylinky a kv ty, zelené banány, o echy, 
droždí, anýz, jasmín, linalool, uhelný prach i alkohol (etanol). 
Pro vychutnání bez agresivních tón  je nejlepší nechat ústa 
zav ená 5–7 vte in. Destilát bude p sobit na naše chu ové po-
hárky, ale nebude p sobit štiplav . Ucítíme sladkost, kulatost, 
m kkost, jemnost, ale i minerální slanost, pikantní ko enitost 
a ho kost i ovocnou kyselost. Po polknutí p emýšlejme o cel-
kovém vjemu. Jaká dochu  z stala v ústech, jaká v jícnu, jaká 
je h ejivost a jak dlouhý je celkový záv r.

DESTILÁTY Z VÍNA A MATOLIN 
& GASTRONOMIE

Tyto destiláty se všeobecn  hodí jako digestiv na konci regio-
nálního menu. N které destiláty jsou vynikající k ovoci a de-
zert m na bázi okolády nebo zmrzliny. Grappa je také oblíbe-
ným doprovodem kávy – Caffé corretto. Zejména starší brandy 
je možné spojit i s foie gras, sýry nebo masem. iré, mladé 
pálenky se snoubí s nakládanými rybami nebo mo skými plo-
dy i erstvými nebo zrajícími sýry. Nap íklad sýr Époisses 
de Bourgogne má k ru omývanou destilátem Marc de Bour-
gogne. Mnoho z t chto destilát  se hodí i k barmanské praxi 
a již výše zmi ovaný Pisco Sour je typickým p edstavitelem 
koktejl  na této bázi. Zajímavé je nahradit rum irou pálenkou 
z matolin v klasických koktejlech jako je Cuba Libre, Caipi-
riña nebo Mojito. Dlouhé nápoje s tonikem nemusí být jen s gi-
nem, ale t eba Grappa Tonic je zajímavá alternativa. V Itálii 
i ve Špan lsku se balí doutníky, které je možné snoubit s bran-
dy i grappou. Nap íklad Toscano Classico nebo Dos Santos.

Text :  Ivo Dvo ák

Inzerce
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Châteauneuf-du-Pape Blanc

p edstavujeme

Vesnička Châteauneuf-du-Pape je slavná svou historií i vinařstvím. 
Najdete ji v jižní části údolí řeky Rhôny, mezi Avignonem a městem Orange. 

Vyrábí se zde světoznámá vína, jedna z nejlepších z celé apelace Côtes du 
Rhône. Ne nadarmo se tomuto místu říká Roi du Côtes du Rhône. Při vyslovení 
jména Châteauneuf-du-Pape se většině vybaví mohutná červená vína. V tomto 

městečku se však historicky vyrábí i skvělá a osobitá bílá vína.
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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.

Slavná historie Châteauneuf-du-Pape se datuje do 14. století, 
kdy zde vzniklo letní sídlo papež  z Avignonu, které bylo 
ozna eno jako nový zámek – château neuf. Postupn  

p ibyla vesni ka, kterou obklopily vinohrady s vínem. Již z dálky 
je vid t hrad na kopci, tedy spíše to, co z n j dnes zbylo. Z bývalé 
chlouby papež  se totiž dochovala jen jedna jediná ze , zbytek 
nevydržel náboženské války a o dokon ení zkázy se postarala 
n mecká vojska za II. sv tové války. 

Châteauneuf-du-Pape je však unikátní nejen svou historií, ale sa-
moz ejm  i svými víny. Ta jsou zcela jedine ná a vznikají na velmi 
typickém a nezam nitelném terroir. Nejlepší zdejší vinice pokrývají 
bílé oblázky r zných velikostí. Ty mohou za ojedin lou a velmi 
speci  ckou mineralitu vína, ale p edevším slouží jako akumulátor 
tepla, a zajiš ují tak dokonalé vyzrávání hrozn .

Bílé Châteauneuf-du-Pape vždy pat ilo k historii apelace. Již v roce 
1775 si objednával král Ludvík XV. na sv j dv r sudy erveného 
i bílého Châteauneuf-du-Pape, což dokladují historické záznamy. 

Klasická vina ství vyráb la bílé víno od po átk  místní vina ské 
tradice a n které domy s historickou tradicí ho ve zvýšené mí e vy-
rábí dodnes. I tak dnes iní celá produkce bílého Châteauneuf-du-
-Pape p ibližn  4,5 %, ale klasické domy, jako nap íklad La Nerthe 
(12 % produkce) i Mont Redon (15 % produkce), ho produkují 
mnohem více. 

Pro bílé Châteauneuf-du-Pape je povoleno šest odr d – Roussanne, 
Bourboulenc, Clairette Blanche, Grenache Blanc, Picardan a Pique-
poul Blanc. V tšina bílých Châteauneuf-du-Pape se dnes pije 
pom rn  brzy, ta nejlepší vína však mohou po sedmi až osmi letech 
zrání dosp t do obrovské komplexnosti tropických, p edevším 
citrusových plod  a až slaných minerálních tón . I p es celkov  
velmi nízkou produkci bílého Châteauneuf-du-Pape je na našem 
trhu k dispozici solidní množství skv lých vín. Vyzkoušejte je, 
rozhodn  stojí za to.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Domaine du Vieux Télégraphe, Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2018
92,70 bodů, cena 1 480 Kč

Domaine de la Solitude, Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2016
92,70 bodů, cena 849 Kč

Sv tle olivov  zelenkav  žlutá barva, vynikající viskozita. Intenzivní v n  
p ipomínající ušlechtilé d evo, vanilku, akácii a sušené pomeran ové plát-
ky. Chu  je plná, h ejivá, s tóninou vanilky, kandovaného ovoce a o ech  
v medu. Dlouhý, h ejivý záv r. 

Krystalicky isté víno se zlatavými odlesky, vynikající viskozita. Elegant-
ní v n  ušlechtilého d eva, pražených lískových o ech , nugátu a suše-
ného ovoce. Chu  je š avnatá, ovocná, p ipomínající zralé grepy, pomelo 
a žlutá š avnatá jablka. Delikátní, d evnatý, dlouhý záv r. 

www.merlot .cz

www.grandcru.cz

Brzlík se smržovou omá kou

Sm s mo ských plod  
se šafránovou rýží

2021–2030

2021–2027

GOLD

GOLD
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Châteauneuf-du-Pape Blanc 

Legenda:

Doporu ená 
doba konzumace

Doporu ená 
kombinace

Merlot d´Or
Údolní 1, Praha 4 - Braník

www.merlot.cz

Degustace proběhla
v degustačním boxu 

v certifi kovaném skladu vín 
společnosti

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

ZALTO

www.vino-vino-vino.cz

DDDDDD
dddddd

DDDDDDD
kkkkkkoko

p edstavujeme

Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier 
(Bokovka), Michal Procházka – sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore), 
David Král – vít z BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head 
sommelier (MAKRO), Richard Süss – obchodní editel (BACCHUS Vins 
& Champagnes), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , Jan Čejka – 
wine expert (Advivum), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel 
titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi  nalista Mistrovství 
Evropy sommelier  2017 (Advivum), Zlatko Míčka – znalec francouzských vín 
(Merlot d´Or), Diana Sixtová – obchodní editelka (Merlot d´Or), 
Pavel Chrást – nezávislý degustátor
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Domaine de la Solitude, „Cuvée Barberini“, Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2013
90,90 bodů, cena 1 188 Kč

Château La Nerthe, Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2018
90,90 bodů, cena 1 248 Kč

Vignobles Mayard, Françoise Roumieux, Rhône Sélection, 
Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2018
90,70 bodů, cena 750 Kč

Clos du Mont-Olivet, Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2019
89,90 bodů, cena 979 Kč

Château Mont-Redon, Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2018
89,70 bodů, cena 899 Kč

Zá iv  isté víno s hlubší žlutou až mosaznou barvou, vynikající visko-
zita. V n  je istá, intenzivní, koncentrovaná a p ipomíná slaný ka-
ramel, vanilku a broskvový sorbet. Chu  je h ejivá, plná, vyvážená, 
s p íjemnými tóny p ezrálého a kon  tovaného ovoce a ušlechtilého 
d eva. Dlouhý záv r.

Zá iv  slámov  žlutá barva, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, inten-
zivn jší, š avnatá, s tóninou vyzrálých erstv  utržených pomeran , 
kumkvátu a sladkého ko ení. Chu  je bohatá, h ejivá, s p íjemnou minera-
litou p ipomínající žluté peckoviny a zralé pomelo. Dlouhý záv r. 

Sv tle zlatavá barva se žlutými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je 
istá, st edn  intenzivní, s p íjemným kv tnatým nádechem žlutých kv t , 

va ených mandlí a kon  tovaného ovoce. Chu  je koncentrovaná, s vel-
mi dobrou kyselinou, p ipomínající zralé žluté exotické ovoce, mineralitu 
a physalis. Dlouhý záv r.

Syt  žlutá barva se zá ivými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
intenzivn jší, koncentrovaná, s tóninou kon  tovaného ovoce, manga, žlu-
tého melounu a papáji, s p íjemnými ko enitými podtóny. Chu  je pln jší, 
kulatá, se š avnatou minerální kyselinou, p ipomínající ovoce a špetku 
sladkého ko ení. Delší, h ejivý záv r. 

Pr zra né zelenkav  žluté víno se zá ivými odlesky, vynikající viskozita. 
V n  je istá, p íjemn  herbální, s nádechem erstvých bylinek, citrusové 
k ry a jád ince. Chu  je istá, pln jší, s bravurní mineralitou a p íjemnými 
taniny a p ipomíná žlutý meloun Cantaloupe. Dlouhý záv r.

www.al i fea .cz

www.gourmetservices .cz

www.rhona.cz,  www.vino-chateauneuf .cz

www.advivum.cz

www.bacchus.cz

Humr po breta sku

Gratinované drš ky v lilku

pp y

Vyzrálý sýr Comté

Králík na ho icové omá ce

Pe ená zelenina s kozím sýrem

2021–2025

2021–2027

2021–2026

2021–2027

2021–2027

SILVER

SILVER

BRONZE
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Šéfredaktor WINE 
& Degustation, degus-
tátor nejprestižnějších 
světových i tuzemských 
vinařských soutěží. 
Absolvent WSET 
Advanced a MT Wine 
Course, držitel titulu Valpolicella Wine 
Specialist, prezident veletrhu Wine Pra-
gue, lektor kurzů WSET a člen „World’s 
Best Palates“.

Michal Šetka

TIPY EXPERTŮ

Sommelier a obchodní 
ředitel společnosti Vino 
e Cuore. Vítěz soutěže 
o nejlepšího somme-
liera České republiky 
BOHEMIA SEKT 
Trophée a vítěz soutěže 
Sommelier Vinex. Absolvent Vinařské 
akademie Valtice, držitel certifi kátu Wine 
& Spirit Education Trust a mezinárodní 
degustátorské zkoušky dle norem ISO, DIN 
a ÖNORM Spolkového úřadu pro vinařství 
a ovocnářství v Klosterneuburgu.

Hlavní sommelier 
společnosti MAKRO. 
Držitel certifi kátu 
Advanced Course – 
Wines and Spirits In-
ternational Weinakade-
mie Österreich. Jeden 
z pěti trojnásobných vítězů sommelierské 
soutěže BOHEMIA SEKT Trophée v ČR. 
Držitel degustátorských zkoušek. 

Michal ProcházkaDavid Král

Domaine de la Solitude, 
Châteauneuf-du-Pape 
Blanc AOC 2016
„U tohoto vzorku mě příjem-
ně překvapil čistý vinařský 
styl. Víno bylo bohaté a kon-
centrované, přesto nesmírně 
elegantní.“

Domaine du 
Vieux Télégraphe, 
Châteauneuf-du-Pape 
Blanc AOC 2018
„Pro mě nejlepší vzorek 
z celé degustace. Víno 
vynikalo krásnou kombinací 
plnosti, svěžesti a dlouhé 
dochuti s mimořádným 
potenciálem zrání.“

Domaine du 
Vieux Télégraphe, 
Châteauneuf-du-Pape 
Blanc AOC 2018
„Velmi typické bílé Châ-
teauneuf-du-Pape s krásnou 
mineralitou, mohutností 
a opulencí. Toto víno má na-
víc obrovský potenciál zrát.“

Maison Brotte, „Les Hauts de Barville“, 
Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2019

Château Maucoil, Châteauneuf-du-Pape 
Blanc AOC 2015 

Chateau de Vaudieu, 
Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2015

Grapes & Terroirs, „Honorine“, 
Châteauneuf-du-Pape Blanc AOC 2018

www.1er.cz

www.decante .cz

www.chateaudegarage.cz

www.dobrafrancouzskavina.cz

pppp

pp

87,50 bodů, cena 820 Kč

85,10 bodů, cena 912 Kč

87,80 bodů, cena 849 Kč

87,30 bodů, cena 890 Kč
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M li jsme možnost poznat práci Jaroslava Petra již 
v dob , kdy do redakce kdysi velmi žádaného 
VTM (V da a technika mládeži, V da, technika 

a my) nosil své p ísp vky o genetice. V kostkované koši-
li a s erveným batohem na zádech nás již tehdy udivoval 
fascinujícími p íb hy, které jsme v redakci doslova „hlta-
li“ ješt  p ed tiskem. Dnes prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., 
pracuje ve Výzkumném ústavu živo išné výroby, kde se za-
bývá biologií reprodukce, vyu uje biotechnologie na eské 
zem d lské univerzit  v Praze a na p írodov deckých uni-
verzitách UK v Praze, Masarykovy univerzity a Jiho eské 
univerzity. V jeho životopise je také v ta: ve volném ase se 
v nuje popularizaci v dy. Pod tímto pon kud strohým upo-
zorn ním se však skrývá neuv itelné množství práce snad 
ve všech typech médií. Množství je jedna v c, druhá je zp -
sob, jakým nás provádí sv tem, nad kterým z stává rozum 
stát. Do stejné kategorie pat í i nová kniha Desatero smysl , 
kterou vydalo nakladatelství Doko án (www.dokoran.cz) 
a nakladatelství Argo (www.argo.cz). Všichni snad víme, 
že všechno o sv t  kolem nás se dozvídáme prost ednic-
tvím smysl . A zdaleka k tomu nevyužíváme jen známou 
p tici tvo enou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a ichem. 
300 stranami, nabitými vtipn , lehce a „odborn  straviteln “ 
podanými informacemi, se budete muset prokousat sami, 
a tak jen malé ochutnání, a to z kapitoly „O chuti“, tak blízké 
našemu sv tu vína. ty i základní chut  popsal již Aristote-
les, po átkem 20. století k nim p idali v dci i chu  „umami“. 
Prof. Petr popisuje dlouhou evolu ní historii chuti s tím, že 
se pravd podobn  jako první objevila práv  „umami“ – bylo 
to n kdy p ed 500 miliony let. Ješt  zajímav jší je, že asi 
dojde k rozší ení „sortimentu základních chutí“. V da nabí-
zí, že by se ty „nové“ mohly jmenovat t eba „bublinková“, 
„mastná“ nebo „vápenná“. Možná že se budou p episovat 
i „mapy chutí“, protože chu ové receptory se zdaleka nevy-
skytují jen na jazyku a v ústní dutin . 

Napadlo vás n kdy, když se procházíte mezi ádky 
révy vinné a obdivujete krásu malebn  rozvln né 
vina ské krajiny, že n co podobného „vidí a cítí“ 

i réva vinná? Je to tak trochu jakoby z jiného sv ta, ale 
kniha Daniela Chamovitze ukazuje, že takový sv t oprav-
du existuje. A když o n m vypráví taková osobnost sv tové 
v dy, jako je prof. Chamovitz, pak tu je o to v tší d vod se 
nad tím, „co rostlina ví“, alespo  zamyslet. Daniel Chamo-
vitz, Ph.D., p vodn  d kan Fakulty p írodních v d a editel 
Centra rostlinných biologických v d na Telavivské univer-
zit , je dnes prezidentem Ben Gurionovy univerzity v Ne-
gevu. Kdybychom ješt  p idali jeho ú ast na v deckých 
programech na prestižních univerzitách celého sv ta a adu 
jeho uznávaných v deckých prací, pak snad není t eba ni-
koho p esv d ovat, že bychom jen t žko hledali povolan j-
ší osobnost, která by dokázala s takovou erudicí popsat jen 
t žko popsatelné – tedy to, co rostlina ví. Je opravdu t žké 
si p edstavit, že rostliny jsou schopné vnímat a reagovat 
na všechny základní podn ty z prost edí podobn  jako my. 
Jen proto, že se nepohybují a nekomunikují stejnou e í, ne-
byla smysl m rostlin v nována v tší pozornost. Také proto 
my, coby oby ejní tená i, se s údivem v jednotlivých ka-
pitolách dozvídáme, že rostlina vidí, ichá, má chut , hma-
tá, slyší, uv domuje si, kde roste, a dokonce si i pamatuje. 
Knihu, která p i svém prvním vydání byla za azena mezi 
10 nejlepších v deckých knih Amazonu a získala i cenu 
Nautilus Book Award, nyní na náš trh p ináší Nakladatelství 
Academia (www.academia.cz). 

publ ikace

CO ROSTLINA VÍ
PRŮVODCE SMYSLOVÝM 
SVĚTEM ROSTLIN
Daniel Chamovitz

DESATERO SMYSLŮ
JAK LIDÉ A ZVÍŘATA VNÍMAJÍ 
OKOLNÍ SVĚT
Jaroslav Petr
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Práv  p ed rokem, v dubnu 2020, jsme upozor-
nili na knihu této autorky z názvem „Zápisník 
alkoholi ky“. A op t p iznáváme, že titul nové 

knihy „Zápisník abstinentky“, kterou vydalo nakla-
datelství Motto ve spole nosti Albatros Media a. s. 
(www.albatrosmedia.cz), m že našim tená m, 
kte í si víno vychutnávají sice pravideln , ale sa-
moz ejm  st ídm , p ipadat na t chto stránkách 
p ímo nepat i ný. I v tomto p ípad  je však dobré 
a pou né, abychom si otev enou zpov  abstinu-
jící alkoholi ky p e etli. A to nejen proto, že zpo-
v  autorky blogu „Zápisník alkoholi ky“, za který 
získala cenu Magnesia Litera, je až p ekvapující, 
opravdová a up ímná, je hodn  o lidské bolesti a zá-
rove  nad ji: „Cht la bych promluvit ke každému, 
koho se problematika závislosti na alkoholu dotý-
ká nebo dotkla, každému, kdo se rozhodoval nebo 
rozhoduje o tom, jak se svým životem naloží dál.“ 
I v tomto „druhém díle“ Zápisníku hodn  napoví-
dají názvy jednotlivých kapitol, jako jsou Za átek 
konce a konec za átku, Plnohodnotný život s tou 
potvorou, Pamatovat si v erejšek, Co bylo v era, 
nemusí být dnes. A nakonec trochu pot ebného op-
timismu: Se st ízlivou hlavou hrd  vst íc budouc-
nosti. O samotné „cest “ však autorka íká: „Detox 
a protialkoholní lé ba jsou jako výstup na horu – 
poté, co jej absolvujete, ješt  zdaleka nemáte vyhrá-
no. Nejd íve musíte bezpe n  sestoupit do normál-
ního života. Pak vás už napo ád eká maraton zvaný 
abstinence.“ Michaela Duffková je vdaná, má dv  
d ti a dva anglické buldoky, je podepsána pod vzni-
kem lé ebn -preventivního centra Alkos, její blog 
najdeme na Facebooku a Instagramu, je zam stnána 
v Národním ústavu duševního zdraví. 

ZÁPISNÍK ABSTINENTKY
Michaela Duffková
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Zpívá-li na svatého Valeriána (18. dubna) 
pěnice, pěkného vína bude velice.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

PRINZIPAL
Nová bílá, v i houbovým chorobám odolná odr da 
révy vinné, vyšlecht ná v n meckém Geisenheimu, 
v jejím k ížení najdeme i Ryzlink rýnský

PODIVNÉ SLŮVKO:

1. Life Behinds Bars

2. Uncorked Whisky Session

3. Podcask

4. The Three Drinkers

5. Mixology Talk 

Nejlepší podcasty (zvukové záznamy, 
které lze stáhnout a poslouchat zdarma) 
pro destiláty, katalog iTunes 2021

PĚT NEJ...

Zpráva uve ejn ná v pres-
tižním léka ském Lancet 
Medical Journal upo-

zor uje na to, že sýr a erve-
né víno mohou chránit funkce 
mozku v pokro ilém v ku. Au-
to i studie z Iowa State Univer-
sity sledovali po deset let údaje 
od 10 000 lidí ve Velké Britá-
nii (Britská biobanka) a práv  
sýr byl ozna en za potravinu 
se zdaleka nejvyšším podílem 
na této ochran , p edevším pro 
prevenci demence a Alzheimerovy choroby. Tuto informaci je možné 
brát vážn  již proto, že p i Lancet Medical pracuje komise 37 odborník  
ze 16 zemí, kte í se specializují na zdraví, výživu, udržitelnost životního 
prost edí, hospodá ství a politiku. Zdá se, že i snadné zm ny v našem 
stravování mohou pomoci našemu mozku. 

VÝHODY PRO 
PŘEDPLATITELE

KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMU

KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMU

Predplatne WD 2020.indd   1 31.3.2021   13:08:18

Sýr a mozek

Technická dokonalost i do vinic

kaleidoskop

Na summitu OSN již v roce 2015 bylo stanoveno 17 hlavních cíl  
pro lepší sv t do roku 2030. 150 p edních lenských stát  tak de-
 novalo „cestu udržitelného rozvoje k lepší budoucnosti“. Nyní 

svým dílem p isp la i japonská spole nost Kubota, když v Kjótu p edstavi-
la „traktor sn “. Traktor X je elektrický, pln  autonomní a vybavený um -
lou inteligencí a p estavuje budoucnost zem d lství postavenou na vyšší 
efektivit , bezobslužném 
provozu a nesrovnatelné 
p esnosti – to vše v a-
sech p edpokládaného 
nedostatku pracovních 
sil. AgriRobo (Unmanned 
Autonomous Agricultural 
Machinery), což je odd -
lení zem d lské techniky 
spole nosti Kubota, dodá-
vá adu dalšího vybavení 
pro orbu, vlá ení, post ik 
nebo i ez ve vinici. 

Investiční 
TREBITSCH Whisky

82 |  WINE & Degustat ion

Moravský slad mírn  nakou ený 
rašelinou z ech, kvalitní prame-
nitá voda z Vyso iny a dubové 

sudy ze Slovenska – to vše stojí za úsp chem 
TREBITSCH Czech Single Malt Whisky. Tak 
zní celý chrán ný název whisky, která se na-
bízí ve výjime ném prost edí židovské tvrti 
v T ebí i, zapsané na seznam kulturního d -
dictví UNESCO. I tady podle pravidel skot-
ských palíren se m že jako whisky ozna ovat 
jen destilát, který zrál nejmén  t i roky v du-
bových sudech. V rámci postupného rozvo-
je nabízí  rma jako investice sudy s whisky. 
Jejich hodnota asem roste, a tak jsou tako-
vé investice jistým zhodnocením vložených 
pen z. Sud whisky je možné prodat jinému 
investorovi, m žete jej darovat, prodat i od-
kázat. V židovské tvrti v T ebí i se nabízí 
samoz ejm  i „košer whisky“. 

082-83_Kaleidoskop_kor.indd   Odd1:82 12.4.2021   10:39:00
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Nejlepší vína 
České republiky

Objednávejte na www.w-d.cz

Průvodce 2020-2021
•  NEJLEPŠÍ TUZEMSKÁ VINAŘSTVÍ 

A JEJICH VÍNA

•  NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ NABÍDKA 
MOŽNOSTÍ VINAŘSKÉ TURISTIKY

•  CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ 
PRO VŠECHNY PROFESIONÁLY 
I MILOVNÍKY VÍNA

• SEDMÉ VYDÁNÍ

Y

I MILOVNÍKY VÍNA

• SEDMÉ VYDÁNÍ

SIONÁLY 
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realizace veletrhu Wine Prague v jeho kla-
sické podobě letos opět není možná. Byla 
zrušena i většina velkých evropských 
a světových veletrhů vín i tradičních před-
stavování a hodnocení nových ročníků 
vín v mnoha vinařských oblastech. Ko-
munikace novinek a prezentace produktů 
na mezinárodní úrovni je tedy pro vinaře 
velmi složitá a mnohde prakticky nemož-
ná, stejně jako hledání novinek do portfo-
lií dovozců či obchodníků s víny. 

Ucelený aktuální přehled nejlepších tu-
zemských vín na trhu vydáváme kaž-
doročně jako publikaci „Nejlepší vína 
České republiky“. Pro zahraniční vinaře 
a zájemce o vína z různých částí světa 
přináší veletrh Wine Prague ve spolu-
práci s partnerským časopisem WINE 
& Degustation zajímavou novinku – pro-
jekt Wine Prague Printed & digital 2021.

Redakční tým časopisu WINE & De-
gustation ve spolupráci s nejlepšími 

degustátory a sommeliery a také zá-
stupci a nákupčími důležitých dovozců 
vín do ČR zdegustoval, ohodnotil a po-
psal vzorky dodané vinaři, kteří hledají 
obchodní partnery v České republice 
a na Slovensku.

Výsledek těchto degustací máte právě 
před sebou. Ať již jako samostatnou publi-
kaci, speciální přílohu dubnového vydání 
časopisu WINE & Degustation, či jako 
elektronickou verzi, která je k dispozi-
ci široké odborné veřejnosti samostatně 
i na webu časopisu WINE & Degusta-
tion (s doporučenými maloobchodními 
cenami) a pro registrované profesionální 
návštěvníky také na webu veletrhu Wine 
Prague (s exportními cenami). 

Pevně věřím, že tento počin výrazně 
pomůže prezentaci mezinárodních vín 
v této složité době a umožní Vám najít 
zajímavé novinky pro Vaši práci s ví-
nem či do Vašeho sklepa.

Milí čtenáři,

Michal Šetka
Prezident veletrhu Wine Prague

Vysvětlivky: Hodnocení vína:

★ ★ ★ ★ ★
Ve své kategorii vynikající 
až mimořádné víno s jasným 
charakterem odrůdy či apelace

★ ★
Jednoduché, v rámci své kategorie 
korektně vyrobené víno

★ ★ ★ ★
V rámci své kategorie nadstandardní, 
velmi dobré víno s jasným charakterem 
odrůdy či apelace

★
Jednoduché víno, bez vad, s případnými 
menšími nedostatky

★ ★ ★
V rámci své kategorie dobré, 
solidní víno s charakterem apelace 
či odrůdy

www.jeanmerlautexport.com

„Klasický příklad dobře zpracovaného vína ze 
základní regionální apelace Bordeaux.“

2021–2023

★ ★ ★ ★

JEAN MERLAUT
Château Malagar, 
Bordeaux Blanc AOC 2019
Průzračné zelenožluté víno s vynikající viskozitou. 
Vůně je čistá, herbální, s tóny bergamotu, 
zeleného koriandru a minerality. Chuť je plnější, hoř-
kosladkokyselá a připomíná kiwi a zelený meloun. 
Delší závěr.

7 €

Partnerem veletrhu Wine Prague a exkluzivním dodavatelem skla je společnost

Název vinařství

Název vína

Popis vína

Země původu vína

Hodnocení vína

Web vinařství

Obvyklá maloobchodní 
cena na domácím trhu

Celkový názor degustátorů

Doporučená doba 
konzumace
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www.jeanmerlautexport.com

www.jeanmerlautexport.com

www.jeanmerlautexport.com

www.domainedebonaguil.com

www.jeanmerlautexport.com

www.domainedebonaguil.com

„Klasický příklad dobře zpracovaného vína ze 
základní regionální apelace Bordeaux.“

„Nadstandardní červené víno z méně známé apelace 
v regionu Bordeaux.“

„Korektní příklad růžového vína 
z apelace Bordeaux.“

„Příjemné víno s typickou charakteristikou biodyna-
mických vín bez síry.“

„Červené bordeaux dokazující temperament a výraz-
ný charakter typických odrůd této apelace.“

„Dobře pitelné, typicky ovocné Gamay, které nezapře 
svůj bio charakter výroby.“

2021–2023

2021–2026

2021–2022

2021–2025

2021–2023

2021–2022

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

JEAN MERLAUT
Château Malagar, 
Bordeaux Blanc AOC 2019
Průzračné zelenožluté víno s vynikající viskozitou. 
Vůně je čistá, herbální, s tóny bergamotu, 
zeleného koriandru a minerality. Chuť je plnější, hoř-
kosladkokyselá a připomíná kiwi a zelený meloun. 
Delší závěr.

JEAN MERLAUT
Château Sainte Catherine, Cadillac 
Côtes de Bordeaux AOC 2015
Temně červená barva s rubínovými odlesky a širším 
světlejším meniskem, velmi dobrá viskozita. Bohaté 
silnější aroma, připomínající okvětní lístky růží, koření 
a tmavého lesního ovoce. Chuť je plnější, ovocně 
kořenitá, s příjemným nádechem tmavého bobulového 
ovoce a hořké čokolády. Delší, lehce dýmový závěr.

JEAN MERLAUT
Château Sainte Catherine, 
Bordeaux rosé AOC 2020
Lososově růžová barva s korálově růžovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně inten-
zivní, připomínající květ ibišku, fi alek a borůvek. 
Chuť je středně plná, čistá, s jemnou strukturou 
červených peckovin, připomíná třešně a mandle. 
Středně dlouhý závěr.

DOMAINE DE BONAGUIL
Chardonnay Sauvignon 2019, 
IGP Côtes du Lot 
Sytější zlatavá barva s olivovými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je středně intenzivní a připomíná 
zralý meloun Cantaloupe, arašídové máslo a banáno-
vou slupku. V chuti je víno středně plné a harmo-
nické a najdeme zde tóny sušených broskví, manga 
a žlutého melounu. Středně dlouhý závěr. 

JEAN MERLAUT
Château Malagar, 
Côtes de Bordeaux AOC 2016
Intenzivní tmavě rubínová barva s úzkým světlejším 
meniskem, velmi dobrá viskozita. Výrazná, lehce 
kouřová vůně připomínající vyhaslý krb, grafi t 
a ovocnou zavařeninu z tmavého peckového ovoce. 
Chuť je středně plná až plnější, s výraznější ovocnou 
kyselinou a adstringentní tříslovinou. Delší závěr.

DOMAINE DE BONAGUIL
Gamay 2019, Vin de France 
Sytější nachově červená barva s fi alovým okrajem 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnější a divoké, 
připomínající sušené višně a ostružiny, s dotekem 
živočišnosti a kouře. V chuti je víno svěží a středně 
plné, velmi mladé a dominují zde tóny višňového 
sirupu, krvavých pomerančů a divokého koření. 
Středně dlouhý, hřejivý závěr.
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7 €

7,50 €

5,40 €

10 €

6,75 €

9,50 €
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www.ridolfi montalcino.it

www.ridolfi montalcino.it

www.hollick.com

www.ridolfi montalcino.it

www.hollick.com

„Osobitý a pikantní Merlot s ovocně kořeněným 
charakterem.“

„Noblesní, aristokratické víno z mimořádného roční-
ku, které uchvátí svojí strukturou, ovocností, elegancí 
a potenciálem.“

„Skvělé, velmi elegantní Rosso di Montalcino, které 
ve své kategorii naprosto vyčnívá a mohlo by pokořit 
i mnohá brunella.“

„Zajímavý typ moderního australského vína s dobrou 
svěží ovocnou kyselinou.“ 

„Noblesní, klasické, velmi vyvážené Brunello se vše-
mi atributy velkého vína a obrovským potenciálem.“

„Svěží, šťavnaté víno moderního stylu, které se 
vymyká zažité představě o těžkých australských 
vínech.“ 

07 08 09 10 11 12
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08
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12

07
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2021–2024

2021–2035

2021–2026

2021–2022

2021–2028

2021–2026

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

DOMAINE DE BONAGUIL
Merlot 2018, IGP Côtes du Lot 
Intenzivní inkoustově červená barva s tenkým svět-
lejším okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. 
Aroma je intenzivnější a komplexní a připomíná 
spálené dřevo a tabák, s podtónem brusinek a suše-
ných jeřabin. V chuti je víno středně plné a dominují 
zde zralé trnky a ostružiny, s dotekem černého pepře. 
Středně dlouhý závěr.

RIDOLFI
„Mercatale“ Brunello di 
Montalcino DOCG Riserva 2015
Granátově červená barva s cihlovým meniskem, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, elegantně 
vyzrálá, s aristokratickým nádechem konfi tovaného 
ovoce, pražených kakaových bobů a vzácného 
dřeva. Chuť je šťavnatá, s tóny zralého červeného 
bobulového ovoce, skořicové kůry a kůže. Dlouhý, 
elegantní závěr. 

RIDOLFI
Rosso di Montalcino 
DOC 2018
Cihlově červená barva s širším světlejším meniskem, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, květinově ovoc-
ná, připomínající pivoňkové květy, krvavé pomeranče 
a grenadinový sirup. Chuť je čistá, šťavnatá, ovocně 
kořenitá, s příjemnými tóny zralých třešní, tmavých 
blum a pražených ořechů. Dlouhý závěr. 

HOLLICK ESTATES
„The Bard“ Sauvignon Blanc 
2019, Coonawarra
Blankytně zelenkavě žlutá barva, velmi dobrá visko-
zita. Čistá ovocná vůně s nádechem kiwi, zelených 
banánů a zelených jablek. Pevně strukturovaná chuť 
s příjemnou mineralitou a kyselinou, připomínající 
zralé citrusové ovoce. Dlouhý závěr.

RIDOLFI
Brunello di Montalcino 
DOCG 2016
Rubínově červená barva s cihlovými odlesky, vyni-
kající viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, precizně 
vyvážená, s ovocnými tóny, připomínající nektarinky, 
zavařené jeřabiny a crème brûlée. Elegantní, středně 
plná, šťavnatá chuť s vynikající ovocností, která připo-
míná zralé drobné červené ovoce a orientální koření. 
Dlouhý, elegantní závěr s příjemnými podtóny kůže.

HOLLICK ESTATES
„The Bard“ Cabernet 
Sauvignon 2017, Coonawarra
Temně inkoustově červená barva s rubínovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, 
intenzivní, s nádechem ostružin, ostružinového 
kompotu, borůvek a lékořice. Chuť je svěží, šťavnatá, 
připomínající zralé lesní ovoce a ostružinovou šťávu. 
Dlouhý, kořenitý závěr.

10,50 €

80 €

26 €

12,90 €

52 €

12,90 €
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castle.chateaurousselle.com

www.etyekikuria.com

castle.chateaurousselle.com

www.etyekikuria.com

castle.chateaurousselle.com

www.etyekikuria.com

„Netradiční bordeaux, postavené na charakteru odrů-
dy Malbec, osloví spíše milovníky výrazně ovocných 
červených vín.“

„Dobré víno se svěžím grepovým, ovocným charak-
terem.“

„Velmi elegantní víno s atraktivní ovocnou a kořeně-
nou strukturou.“ 

„Dobře pitelné Chardonnay s typickou hezkou ovoc-
ností pro široké spektrum konzumentů.“

„Velmi elegantní, skvělé víno z méně známé apelace 
v Bordeaux překvapí svou ušlechtilou ovocností 
a strukturou.“

„Velmi dobrý, krásně odrůdový Pinot Noir s atraktiv-
ní ovocností a kvalitními jemnými taniny.“

13 14 15 16 17 18

14
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15

18

13

16

2021–2026

2021

2021–2032

2021–2022

2021–2029

2021–2025

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

CHÂTEAU ROUSSELLE
„Marius“ 2016, AOC Côtes 
de Bourg
Temně červenočerná barva s úzkým světlejším 
meniskem, vynikající viskozita. Vůně je intenzivní, 
nazrálá, s tóny připomínajícími tabákový list, kůži 
a podhoubí. Chuť je plná, harmonická, s výraznější 
tříslovinou a šťavnatou ovocnou kyselinou, připomí-
nající černý rybíz a lékořici. Dlouhý závěr.

ETYEKI KÚRIA
Esterházy, Sauvignon Blanc 
2019, Maďarsko
Světlejší slámová barva se zelenými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je středně intenzivní a přímoča-
ré, s tóny zralých grapefruitů, pomerančové kůry 
a muškátového oříšku. V chuti je víno lehčí, svěží, 
s tóny sušených citrusů, kompotovaných mandarinek 
a sušených bylin. Kratší, hrubší závěr.

CHÂTEAU ROUSSELLE
Château Rousselle 2018, 
AOC Côtes de Bourg
Temně červená barva s inkoustovými odlesky, užší 
světlejší meniskus, vynikající viskozita. Vůně je čistá, 
výraznější, připomínající višně v čokoládě, vyhaslý 
krb a čerstvě pražená kávová zrna. Chuť je plnější, 
čistá, s převažujícím taninem, připomínající černé 
třešně, borůvky a černý rybíz. Dlouhý závěr. 

ETYEKI KÚRIA
Esterházy, Chardonnay 2018, 
Maďarsko
Sytější slunečnicově žlutá barva se zelenými odlesky 
a vyšší viskozita. V aroma je víno vrstevnaté a střed-
ně intenzivní, s tóny křížal a broskví, s podtónem 
pampelišek a bílých květů. V chuti je víno středně 
plné a harmonické a připomíná žlutá jablka, hrušky 
Williams a žluté ryngle. Středně dlouhý závěr.

CHÂTEAU ROUSSELLE
Château Haut-Vigneau 2018, 
AOC Blaye - Côtes de Bordeaux
Temně rubínová barva s šarlatovými odlesky, vyni-
kající viskozita. Vůně je intenzivní, čistá, s nádechem 
dýmu, sušených uzených švestek a vlašských ořechů. 
Chuť je čistá, intenzivní, s příjemnými tóny kvalitní 
čokolády, sušeného ovoce a sladkého koření. Velmi 
dlouhý závěr. 

ETYEKI KÚRIA
Esterházy, Pinot Noir 2018 
Maďarsko
Světlejší rubínově červená barva s širším terakoto-
vým okrajem a střední viskozita. Aroma je inten-
zivnější a elegantní, s tóny čerstvých třešní a malin, 
které doprovází podtón pivoněk a ostružin. V chuti je 
víno lehčí a elegantní, odrůdově typické a připomíná 
zralé jahody a maliny, s dotekem podzimního listí 
a ušlechtilého dřeva. Delší, harmonický závěr. 

16 €

6,70 €

14 €

8 €

13,50 €

11,20 €
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www.vidaborbirtok.hu

www.tothferencpinceszet.hu

www.vidaborbirtok.hu

www.tothferencpinceszet.hu

www.vidaborbirtok.hu

www.tothferencpinceszet.hu

„Velmi dobrá, odrůdově naprosto typická Kadarka 
s příjemnou ovocností a typicky zemitým charak-
terem.“ 

„Pitelné, ale ne úplně jednoduché víno pro milovníky 
otevřeného až oxidativního stylu“.

„Odrůdově velmi typické divoké víno, kořeněné, 
s krásnou ovocností a strukturou.“

„Divoké, ne zcela typické víno velmi zemitého 
charakteru.“ 

„Skvělé, velmi atraktivní cuvée, sestavené s důrazem 
na eleganci, strukturu a příjemnou pitelnost.“

„Osobité, jemně pikantní víno s hezkou ovocnou 
strukturou, vyšší kyselinou a výraznou tříslovinou.“

2019 21 22 23 24

2019

2322

21

24

2021–2024

2021

2021–2023

2021–2023

2021–2026

2021–2025

★ ★ ★ ★

★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

VIDA PÉTER SZEKSZÁRD
Vida Bonsai Kadarka 2017
Světlá granátově červená barva s širokým cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnější 
a připomíná sušené červené peckové ovoce, sušené 
květy a zemitost. V chuti je víno lehké a svěží a do-
minují zde tóny krvavých pomerančů, třešní a jeřabin. 
Středně dlouhý, svěží závěr.

TÓTH FERENC WINERY
Egri Csillag Superior 2019
Sytá zlatavá barva s četnými odlesky a vysoká visko-
zita. Aroma je středně intenzivní, velmi otevřené, 
s tóny připomínajícími podzimní jablka, želé bon-
bony a kompotovaný ananas. V chuti je víno řízné 
a svěží, s tóny sušených pomerančů a citronů, které 
doprovází podtón jablečného moštu. Kratší závěr.

VIDA PÉTER SZEKSZÁRD
Vida Hidaspetre Kékfrankos 2016
Světlá granátově červená barva s cihlovým okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je elegantní a nazrálé, velmi 
ušlechtilé, připomínající sušené třešně a jeřabiny, s do-
tekem nového koření a skořice. V chuti je víno středně 
plné a svěží, se sametovou strukturou a najdeme zde 
tóny brusinek a lesních malin, s podtónem červeného 
rybízu a grepové kůry. Středně dlouhý závěr.

TÓTH FERENC WINERY
Egri Bikavér 2018
Světlejší granátově červená barva s širokým světlej-
ším okrajem a střední viskozita. Aroma je středně 
intenzivní a divoké, s dominantními tóny rybízových 
listů a nezralého peckového ovoce a dotekem koření. 
V chuti je víno středně plné a tvrdší, připomínající 
sušený černý rybíz a višně, s dotekem kakaových 
bobů. Kratší závěr.

VIDA PÉTER SZEKSZÁRD
Vida Lösz 2017
Sytější granátově červená barva s tenkým cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a kom-
plexní, s výrazným kořenitým akcentem, který dopro-
vází podtón zralého černého peckového ovoce. V chuti 
je víno strukturované a svěží a dominují zde tóny 
čerstvého černého peckového ovoce, které doprovází 
podtón nového koření a šalvěje. Delší, elegantní závěr.

TÓTH FERENC WINERY
Egri Bikavér Superior 2017
Intenzivnější granátově červená barva s širším 
cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma vína je 
intenzivnější a nazrálé, snoubící tóny zralých ostružin 
a jeřabin, s dotekem tabáku a kouře. V chuti je víno 
strukturované a středně plné a převládají zde tóny 
zralých ostružin a černého rybízu, s dotekem hořké 
čokolády. Středně dlouhý, kořenitý závěr. 

8,10 €

11,20 €

11,70 €

6,90 €

16,70 €

15,20 €
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www.tokajhetszolo.com

www.di-giovanna.com

www.tokajhetszolo.com

www.di-giovanna.com

www.tokajhetszolo.com

www.di-giovanna.com

„Charakteristicky vulkanické podloží Tokaje se odrá-
ží v minerálním charakteru tohoto suchého vína.“ 

„Skvěle osobité víno s velmi atraktivní citrusovou 
strukturou a středomořským charakterem.“

„Typický představitel sladších Szamorodnich Tokajů 
s pikantní mineralitou.“ 

„Jednoduché víno se svěžím ovocným charakterem 
a svíravým tříslem.“

„Velmi korektní víno, splňující očekávání sladkých 
putňových tokajských výběrů.“

„Divoké, pitelné, příjemně ovocné víno typicky 
jižního charakteru.“

25 26 27 28 29 30

26

29

27

30

25

28

2021–2023

2021–2025

2021–2025

2021

2021–2026

2021–2024

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

TOKAJ-HÉTSZŐLŐ 
ORGANIC VINEYARDS
Tokaji Dry Furmint PDO 2018
Světle zelenkavě žlutá barva se zářivými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, herbální, 
s výraznějšími tóny lučních květů, bylinek a grepové 
kůry. Chuť je intenzivnější, pikantně nahořklá, 
s nádechem grepů a pomela. Delší závěr. 

DI GIOVANNA
„Helios“ Grillo 2019, 
Sicilia DOC
Sytější zlatavá barva se stříbrnými odlesky a vyšší visko-
zita. Aroma je intenzivnější a připomíná sušené ryngle 
a kdoule, s dotekem lučních květů a vosku. V chuti je 
víno středně plné, elegantní a svěží a dominují zde tóny 
zralého sorrentského citronu, mandarinek a zázvoru, 
s lehkým minerálním podtónem. Delší, svěží závěr. 

TOKAJ-HÉTSZŐLŐ 
ORGANIC VINEYARDS
Tokaji Édes Szamorodni 
PDO 2017
Světle medově žlutá barva se zlatavými odlesky, vysoká 
viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, s nádechem lučního 
medu, kandovaného ovoce a pomerančového likéru. Chuť 
je ovocně sladká, s tóninou připomínající sirup, nektar či 
ovocnou zavařeninu. Dlouhý, lehce kořenitý závěr.

DI GIOVANNA
„Vurría“ Nerello Mascalese 
2018, IGT Terre Siciliane
Světlejší granátově červená barva s korálovým 
okrajem a střední viskozita. Aroma je velmi divoké 
a nevyvážené, s tóny jablečného moštu, višňového 
likéru a spáleného dřeva. V chuti je víno lehčí a svíra-
vé a připomíná nezralé višně, červená jablka a trnky. 
Kratší, ne zcela harmonický závěr.

TOKAJ-HÉTSZŐLŐ 
ORGANIC VINEYARDS
Tokaji Aszú 5 Puttonyos PDO 2008
Tmavší žlutohnědá barva připomínající čaj nebo 
jantar, velmi vysoká intenzita stékání. Vůně je velmi 
intenzivní, opojně nasládlá, s tóny kandovaného 
pomeranče a medu. Výrazná sladká chuť s tóny 
sladkého medového dresinku s acetto balsamico 
a sladkého koření. Dlouhý závěr.

DI GIOVANNA
„Vurría“ Nero d‘Avola 2019, 
Sicilia DOC
Intenzivní rubínově červená barva s cihlovým okrajem 
a vysoká viskozita. Aroma je mladistvé a intenzivnější, 
s tóny povidel, sušeného dřeva a divokého koření. 
V chuti je víno středně plné a strukturované, dobře 
vyvážené a připomíná zralé černé peckové ovoce, ostru-
žiny a nové koření. Středně dlouhý, lehce svíravý závěr. 

6,90 €

26 €

12,50 €

18 €

34,70 €

18 €
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www.uccelliera.com

www.roura.es

www.uccelliera.com

www.roura.es

www.uccelliera.com

www.weingut-sutter.at

„Solidní, ovocné, dobře pitelné, typicky 
toskánské víno.“

„Jednoduchá, svěží Cava s velmi herbální 
aromatikou.“

„Mimořádně strukturované, typicky toskánské víno, 
ohnivé, komplexní a nádherně ovocné.“

„Jednoduché španělské bílé víno pro nenáročné 
konzumenty.“

„Vynikající typicky toskánské víno s krásnou ovoc-
ností a mohutnou strukturou taninů. Na svou apelaci 
zcela mimořádné.“

„Víno moderního lehkého stylu pro osvěžující letní 
konzumaci.“

3231 33 34 35 36

3231

3534

33

36

2021–2023

2021–2022

2021–2026

2021

2021–2025

2021–2022

★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

FATTORIA UCCELLIERA
Ginepraia 2018, Toscana IGT
Sytější granátově červená barva s širším světlejším 
meniskem. Aroma je středně intenzivní, kombinující 
tóny červených květů, zralých třešní a sušeného 
dřeva. V chuti je víno lehčí a svěží, s pikantní 
kyselinou a připomíná višně, červený rybíz a arónie. 
Kratší závěr.

BODEGAS ROURA
„Roura“ Cava Brut
Jantarově žlutá barva s medovými odlesky, jemné 
intenzivní perlení. Vůně je vyzrálejší, s nádechem 
zavařené kukuřice, suchého dřeva a sušených 
žlutých květů. Chuť je středně plná, s hrubším 
intenzivním perlením a tóny připomínajícími 
popcorn. Kratší závěr.

FATTORIA UCCELLIERA
Castelaccio 2016, Toscana IGT
Sytá inkoustově červená barva s tenkým světlejším 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní, 
vyzrálé, připomínající ostružinový džem a švestkový 
sirup, s dotekem divokého koření. V chuti je víno 
středně plné, s příjemnou strukturou a najdeme zde 
tóny zralých ostružin a borůvek, které doprovází 
podtón hořké čokolády a kávy. Delší, svěží závěr.

BODEGAS ROURA
Roura 2019, DO Alella
Medově žlutá barva se zářivými zlatavými odlesky 
a střední viskozita. Vůně připomíná slunečnicová 
semínka, žlutá jablka a květ divizny. Chuť je středně 
plná, pikantní, s převažujícími tóny připomínajícími 
nezralé ovoce. Kratší závěr. 

FATTORIA UCCELLIERA
Chianti Riserva DOCG 2016
Sytější granátově červená barva s tenkým cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je elegantní 
a nazrálé, intenzivnější, s tóny sušeného černého pec-
kového ovoce, pepře a kůže. V chuti je víno středně 
plné a svěží a dominují zde tóny zralých švestek, 
které doprovází podtón koření, zemitosti a tabáku. 
Středně dlouhý závěr. 

WEINGUT SUTTER
Roter Veltliner Klassik 2020, 
Qualitätswein aus Österreich
Zářivá slámově žlutá barva s jantarovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, květinová, 
s nádechem lučních květů a dužnatého žlutého ovoce. 
Chuť je středně plná, s delikátní, jemnou ovocnou 
kyselinou, připomínající zralé mirabelky. Středně 
dlouhý závěr.

11 €

5,80 €

21 €

5 €

15 €

7,50 €
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www.weingut-sutter.at

www.weinbauheuriger-winter.at

www.weinbauheuriger-winter.at

www.weinbauheuriger-winter.at

www.weinbauheuriger-winter.at

www.hofkellerei.com

„Typický představitel vín z Weinviertel DAC s čistou 
ovocně kořenitou strukturou.“

„Moderní styl atraktivního svěžího vína s respektem 
k odrůdě Grüner Veltliner.“

„Excelentní zpracování odrůdy Riesling se zaměře-
ním na minerální projev.“

„Vynikající ukázka skvěle zpracované odrůdy Weiss-
burgunder. Velmi atraktivní víno.“

„Opulentní styl veltlínu, který zrál v sudu a zaujme 
svou minerální strukturou.“

„Velmi čisté, strukturované rosé s jemným ovocným 
projevem a velkým gastronomickým potenciálem.“

37 38 39 40 41 42

38

41

39

42

37

40

2021–2022

2021–2025

2021–2023

2021–2022

2021–2025

2021–2022

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

WEINGUT SUTTER
Grüner Veltliner Klassik 2020, 
Weinviertel DAC
Víno je čisté, průzračně lesklé, se světle zlatavou 
barvou, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně 
intenzivní, s nádechem zelených jablek Granny 
Smith, lístků máty peprné a koření. Chuť je čistá, 
středně intenzivní, svěží, s příjemnými tóny zelených 
jablek a koření. Delší závěr.

WEINBAU & HEURIGER 
WINTER
Grüner Veltliner „Vom Löss“ 
2020, Niederösterreich
Transparentní zářivě žluté víno se zelenkavými odlesky 
a velmi dobrou viskozitou. Vůně je čistá, intenzivní, po-
stavená na primárních tónech připomínajících karambolu, 
kiwi a zelená jablka Granny Smith. Chuť je čistá, intenziv-
nější, s velmi dobrou kyselinou a příjemnou ovocností, 
připomínající zralé meruňky a zelené ovoce. Delší závěr.

WEINBAU & HEURIGER 
WINTER
Riesling „H. & F.“  2020, 
Niederösterreich
Průzračné jiskrné víno se žlutozelenou barvou a vel-
mi dobrou viskozitou. Vůně je čistá, svěží, středně 
intenzivní, s nádechem zralého zeleného ovoce 
a čerstvých bylinek. Chuť je čistá, intenzivnější, s vy-
nikající mineralitou a šťavnatou ovocnou kyselinou 
připomínající zelená jablka a kiwi. Dlouhý závěr.

WEINBAU & HEURIGER 
WINTER
Weissburgunder „H. & B.“ 
2020, Niederösterreich
Zářivá světle žlutá barva s olivovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s příjemnými tóny zralých banánů, klementinek 
a bílých moruší. Chuť je čistá, středně intenzivní, 
šťavnatá, připomínající jablečné pyré, sladké koření 
a žluté ryngle. Delší závěr.

WEINBAU & HEURIGER 
WINTER
Grüner Veltliner „Schmuckstück“ 
2019, Niederösterreich
Čiré, čisté, průzračné víno s tmavší jantarově žlutou 
barvou, vynikající viskozita. Vůně je intenzivní, čistá, 
s patrnou stopou zrání v dřevěných sudech a s nádechem 
ovocného koláče, vanilkového lusku a crème caramel. 
Chuť je opulentní, čistá, kulatá, připomínající přezrálé 
a konfi tované žluté ovoce. Dlouhý, lehce kořenitý závěr.

HOFKELLEREI DES FÜRSTEN 
VON LIECHTENSTEIN
Rosé 2020, Niederösterreich
Průzračná malinově růžová barva se světle lososo-
vými odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, 
středně intenzivní, s příjemnými tóny zralého bobulo-
vého ovoce připomínajícími ostružiny a maliny. Chuť 
je čistá, středně plná, s nádechem zralých peckovin 
a bobulového ovoce. Středně dlouhý závěr. 

7,50 €

8,50 €

9 €

9 €

15 €

8,40 €
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www.hofkellerei.com

www.weingut-autrieth.at

www.hofkellerei.com

www.weingut-autrieth.at

www.weingut-autrieth.at

www.weingutstoeger.at

„Noblesní, mohutný, velmi atraktivní veltlín.“

„Charakterní typ odrůdy Riesling z plně vyzrálých 
hroznů, které si zachovaly bohatou ovocnost.“

„Nesmírně noblesní, charakterní Riesling s krásnou 
ovocnou strukturou, mineralitou a délkou.“

„Překvapivě opulentní, skvěle vinifi kované víno 
z perfektně vyzrálé suroviny.“

„Výraznější typ aromatického vína z odrůdy Tramín, 
připomínající alsaský styl výroby vín.“

„Seriózně vyrobené víno, které však svým charak-
terem příliš nekoresponduje s původem ani odrůdou 
a působí jednodušším dojmem.“

4443 45 46 47 48

4443

4746

45

48

2021–2024

2021–2024

2021–2025

2021–2025

2021–2023

2021–2022

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★

HOFKELLEREI DES FÜRSTEN 
VON LIECHTENSTEIN
Selektion, Grüner Veltliner 
Reserve 2019, Niederösterreich
Průzračně zářivé víno se sytě žlutou barvou a zlatavými 
odlesky, vynikající viskozita. Vůně je čistá, intenzivněj-
ší, se smetanovo-vanilkovou ovocnou tóninou a náde-
chem ušlechtilého dřeva. Chuť je opulentní, vyvážená, 
šťavnatá, se smetanově vanilkovými tóny a připomíná 
banánový shake a zralé citrusy. Dlouhý závěr.

WEINGUT AUTRIETH
Riesling 2019, Niederösterreich
Bravurně jiskrné víno se slámově žlutou barvou 
s mosaznými odlesky, vynikající viskozita. Charak-
teristická vůně nazrálého Rieslingu s tóny ananasu, 
pomerančů a počínajícím nádechem petroleje. Chuť 
je šťavnatá, ovocně nasládlá, plnější, s medovo-kara-
melovými podtóny a příjemným nádechem zralého 
ananasu. Dlouhý, minerální závěr. 

HOFKELLEREI DES FÜRSTEN 
VON LIECHTENSTEIN
Selektion, Riesling Reserve „Ried 
Karlsberg“ 2019, Niederösterreich
Čisté zářivé víno s tmavší jantarově žlutou barvou 
a bronzovými odlesky, vynikající viskozita. Vůně je čis-
tá, vyzrálá, s tóny fl ambovaného ananasu, santalového 
dřeva a bílých květů. Chuť je šťavnatá, plnější, s vynika-
jící ovocnou kyselinou, mineralitou a tóny připomínají-
cími vyzrálé citrusové ovoce. Dlouhý, kořenitý závěr. 

WEINGUT AUTRIETH
Cuvée Tricolore 2018, 
Niederösterreich
Sytě rubínová barva s úzkým světlejším meniskem, 
vynikající viskozita. Vůně je intenzivnější a likérová, 
s nádechem višní v čokoládě, pražených lískových 
oříšků a kakaa. Chuť je opulentní, čokoládově 
karamelová, s tóny sušeného ovoce a pražených 
kávových zrn. Dlouhý závěr.

WEINGUT AUTRIETH
Gelber Traminer 2019, 
Niederösterreich
Čisté, čiré víno s tmavě jantarově žlutou barvou, 
vynikající viskozita. Čistá, plnější, medově nasládlá 
vůně s podtóny kandovaného ovoce. Chuť je 
opulentní, medově nasládlá, s příjemnými podtóny 
restovaných ořechů a sušeného ovoce. Delší závěr. 

WEINGUT STÖGER
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Víno je čiré, čisté, se světle slámově žlutou barvou 
a zelenkavými odlesky, střední viskozita. Vůně je 
středně intenzivní, s nádechem zelených jablek, 
limetek a limetkové kůry. Chuť je postavená na vý-
razných, lehce svíravých kyselinách připomínajících 
nezralé ovoce a šťovík. Kratší závěr. 

13 €

7,90 €

16 €

9,50 €

9,50 €

6,10 €
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„Jednoduché, technologicky poměrně dobře 
zpracované Chardonnay s nižší aromatikou a středně 
dlouhým závěrem.“ 

„Velmi dobrý Riesling, primárně pro gastronomii, 
s jemnou ovocností a říznou kyselinou.“

„Dobře zpracované víno s křehčím, jemně aromatic-
kým charakterem.“ 

„Čistý, řízný, velmi dobrý Ryzlink vlašský z Dolního 
Rakouska.“

„Víno respektuje odrůdový charakter a bravurně 
zvládnutá vinifi kace podtrhuje jeho původ.“

„Vynikající velmi čisté víno s příjemnou ovocností, 
pikantností i strukturou.“

49 50 51 52 53 54

50

53

51

54

49

52

2021–2022

2021–2024

2021–2022

2021–2023

2021–2023

2021–2023

★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

WEINGUT STÖGER
Chardonnay 2020, 
Niederösterreich
Čisté průzračně žluté víno se zelenkavě žlutou barvou, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je středně intenzivní, 
herbální, s nádechem minerality a vlhkých kamenů. 
Chuť je intenzivnější, s výraznou kyselinou a tóny 
připomínajícími dozrávající ovoce. Kratší závěr. 

WEINGUT PESAU
Riesling „Falkenstein“ 2020, 
Niederösterreich
Zářivě zlatožluté víno se zelenkavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
ovocná, připomínající zelená jablka, čerstvý ananas 
a zelený meloun. Výraznější šťavnatá chuť s ovocný-
mi tóny zralých citrusů, zelených jablek a minerality. 
Delší závěr.

WEINGUT STÖGER
Gelber Muskateller 2020, 
Niederösterreich
Zářivě slámově žlutá barva se zlatavými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je svěží, šťavnatá, s tóny 
mandarinkových listů, zelených banánů a letních 
jablek. Chuť je čistá, středně plná, aromatická, 
připomínající čerstvé zralé ovoce a květy. Středně 
dlouhý závěr. 

WEINGUT PESAU
Welschriesling „Falkenstein“ 
2020, Niederösterreich
Čiré, čisté víno se světle zelenkavě žlutou barvou, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, delikátní, kvě-
tinová, s podtóny physalis, mirabelek a mandarinek. 
Chuť je šťavnatá, minerální, ovocná, s příjemnými 
tóny připomínajícími jostu, bílý rybíz a mirabelky. 
Delší závěr. 

WEINGUT STÖGER
Riesling 2020, Niederösterreich
Transparentní zářivě žluté víno se zelenkavými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, inten-
zivnější, připomínající zralé žluté a zelené ovoce. 
Chuť je čistá, intenzivnější, harmonická, s ovocnými 
tóny čerstvého ananasu, zelených banánů a kiwi. 
Delší závěr. 

WEINGUT PESAU
Grüner Veltliner „Falkenstein“ 
2020, Niederösterreich
Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Čistá, intenzivnější vůně zeleného 
ovoce s nádechem kapradin a mladého zeleného jeh-
ličí. Chuť je šťavnatá, ovocná, připomínající angrešt, 
bílý rybíz a zelená jablka. Delší závěr.

6,70 €

9,50 €

6,90 €

7,70 €

7,10 €

8 €
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„Mimořádně atraktivní Muškát s krásnými 
ovocnými tóny a současně příjemnou svěžestí 
a délkou dochuti.“ 

„Mimořádný, velmi atraktivní, svěží a krásně pitelný 
Ryzlink vlašský, který zaujme ovocností, kořenitými 
podtóny i mineralitou.“

„Skvělé, velmi komplexní, svěží a ovocné Veltlínské 
zelené, přesně odpovídající své apelaci.“

„Vynikající, velmi komplexní a typický veltlín 
s atraktivní vůní i chutí.“ 

„Velmi svěží, čistý, příjemně pitelný veltlín, který 
staví na primární ovocnosti a atraktivitě.“

„Velmi typické elegantní Barolo s krásnou ovocnou 
svěžestí, strukturou třísla a potenciálem ke zrání.“

5655 57 58 59 60

5655

5958

57

60

2021–2024

2021–2023

2021–2023

2021–2023

2021

2021–2028

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

WEINGUT PESAU
Muskat Ottonel „Falkenstein“ 
2020, Niederösterreich
Průzračné jiskrně světle žluté víno se zlatavými od-
lesky a velmi dobrou viskozitou. Čistá intenzivnější 
vůně, připomínající meruňkový sorbet, nektarinku 
a bílé květy. Šťavnatá, ovocná, středně plná, čistá 
chuť s příjemnými ovocnými podtóny. Delší závěr. 

GUT KELLERSTÖCKL - 
FAMILIE SCHUCKERT
Welschriesling 2020, 
Niederösterreich
Zářivě zlatavá barva s podbělovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, svěží, s ovocnými tóny 
připomínajícími zralý citron, zelenou hrušku a bílé 
květy. Chuť je šťavnatá, čistá, intenzivnější, s příjemnou 
ovocností a podtóny čerstvých bylinek. Delší závěr.

WEINGUT PESAU
Grüner Veltliner „Falkenstein“ 
2020, Weinviertel DAC
Jiskrně světle žluté víno se zlatavými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, 
s nádechem zralých meruněk, physalis a žlutých 
banánů. Chuť je svěží, šťavnatá, s nádechem citrusů 
a podtóny čerstvého koriandru. Delší závěr. 

GUT KELLERSTÖCKL - 
FAMILIE SCHUCKERT
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Světlá průzračná zelenkavě žlutá barva se zářivými od-
lesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, 
s koncentrovanou ovocností a příjemnými herbálními 
podtóny. Chuť je čistá, šťavnatá a bohatá a připomíná 
zralá jablka, citrusy a čerstvé bylinky. Dlouhý závěr.

GUT KELLERSTÖCKL - 
FAMILIE SCHUCKERT
„Poysdorfer Saurüssel“ Grüner 
Veltliner 2020, Niederösterreich
Zářivě světle žluté víno se stříbřitými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s příjemnými podtóny bílých květů a sadového 
zralého ovoce. Chuť je čistá, lehčí, s příjemnou 
ovocnou kyselinou připomínající bílý rybíz a tvrdé 
žluté meruňky. Delší závěr. 

SORDO
Barolo DOCG 2017
Světlejší granátově červená barva s širokým 
cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je inten-
zivnější a typické pro odrůdu, připomínající sušené 
pivoňky, višně a ostružiny, s dotekem divokého 
koření. V chuti je víno strukturované a elegantní 
a připomíná vavřín, zralé třešně a kouř, s dotekem 
pražených mandlí. Delší, strukturovaný závěr. 

8,40 €

5,80 €

8,40 €

6,70 €

6,30 €

34 €
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„Seriózně vyrobené víno s typicky pevnou struktu-
rou, které však lehce postrádá eleganci a atraktivitu 
své denominace.“

„Víno, které vyzrávalo v dřevěných sudech, které 
podpořily osobitý charakter odrůdy Zweigelt.“

„Čistě zpracovaná surovina s moderním technolo-
gickým přístupem, který zdůrazňuje ovocnost vůně 
a chutě.“

„Technicky dobře vyrobené víno s výrazným ovoc-
ným a srozumitelným charakterem.“

„Čisté vinifi kační procesy zachovaly ve víně ovocně 
herbální charakter připomínající právě odrůdu Grüner 
Veltliner.“

„Příjemné, velmi dobře vyrobené víno vykazující 
odrůdový charakter a příjemnou svěžest.“

61 62 63 64 65 66
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65

63

66

61

64

2021–2026

2021–2024

2021–2023

2021–2022

2021–2022

2021

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

GIOSO AZIENDA 
AGRICOLA
Barolo DOCG 2017
Světlá rubínově červená barva s širším cihlovým 
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je středně intenziv-
ní a harmonické a připomíná květy fi alek a ořechů 
v medu, s dotekem zemitosti. V chuti je víno středně 
plné a hodně strukturované, s pevnou tříslovinou 
a tóny zralých jeřabin a třešní, které doprovází podtón 
tabáku a černého koření. Kratší, svíravý závěr.

WEINSTIMMIG DWORZAK
Zweigelt Premium „Edelberg“, 
Niederösterreich
Inkoustově červená barva s purpurovými odlesky, 
vynikající viskozita. Elegantní vyzrálá vůně praže-
ného kakaového bobu, dřeva a lesního ovoce. Chuť 
je plnější, šťavnatá, čistá, s tóninou kakaa, tmavého 
karamelu a zavařeniny z lesního ovoce. Delší závěr. 

WEINSTIMMIG DWORZAK
Sauvignon Blanc 2020, 
Niederösterreich
Světle zelenkavá barva s mosaznými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, herbálně ovocná, 
intenzivnější, s nádechem zralého žlutého exotického 
ovoce. Chuť je čistá, intenzivnější, s velmi dobrou 
ovocnou strukturou, připomínající maracuju, žlutý 
meloun Cantaloupe a limetky. Dlouhý závěr. 

WEINGUT RIEGELHOFER
„Herrlich“ Grüner Veltliner 
2020, Niederösterreich
Průzračné zářivě zlatavé víno se stříbrnými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně 
intenzivní, připomínající banánový shake, vanilkový 
lusk a rynglový kompot. Chuť je čistá, středně plná, 
s osvěžující stopou CO2 a živou minerální kyselinou. 
Delší závěr.

WEINSTIMMIG DWORZAK
Grüner Veltliner Classic 2020, 
Weinviertel DAC
Průzračná barva připomínající slonovou kost a mladé 
olivy, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně in-
tenzivní, s herbálními tóny révového listu, olivového 
oleje a zeleného pepře. Chuť je čistá, šťavnatá, in-
tenzivnější, s velmi dobrou kyselinou, jež připomíná 
zelená jablka a limetky. Dlouhý závěr. 

WEINGUT RIEGELHOFER
„Erfräulich“ Zweigelt rosé 
2020, Niederösterreich
Tělově růžová barva se zářivými platinovými 
odlesky, střední viskozita. Vůně je čistá, středně 
intenzivní, s nádechem čerstvých malin, lesních jahod 
a zralých třešní. Chuť je živá, s patrnou stopou CO2, 
jež umocňuje ovocnou svěžest tohoto vína. Středně 
dlouhý závěr. 

29 €

8 €

5,50 €

7,30 €

5,50 €

7,30 €
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„Víno je zpracováváno moderními postupy, které 
respektují odrůdové aroma i chuť.“

„Atraktivní svěží a primárně ovocné víno, typický, 
velmi dobrý zástupce své kategorie.“

„Nadstandardní velmi elegantní víno, které naprosto 
dokonale ukazuje charakter této rakouské oblasti 
i odrůdy.“

„Učebnicová ukázka velmi dobře zpracovaného 
veltlínu v rámci apelace Weinviertel DAC.“

„Příjemný odrůdově typický Sauvignon s výraznější 
strukturou a osobitým charakterem.“

„Čistě zpracovaná surovina v moderním pojetí.“

6867 69 70 71 72

6867

7170

69

72

2021–2023

2021–2022

2021–2023

2021–2023

2021–2023

2021–2023

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

WEINGUT RIEGELHOFER
Grüner Veltliner „Ried 
Kirchberg“ 2019, 
Niederösterreich
Jiskrně zářivě zlatavé víno se slámovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, 
připomínající žluté květy a žluté ovoce. Středně plná 
šťavnatá chuť s tóny zralého pomeranče a nektarinky. 
Delší, minerální závěr. 

WEINGUT EICHBERGER
Grüner Veltliner Classic 2020, 
Niederösterreich
Průzračné stříbrnozlatavé víno se zelenkavými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně 
intenzivní, s nádechem baby hrášku, zelených banánů 
a vodního melounu. Chuť je čistá, intenzivnější, s vel-
mi dobrou kyselinou připomínající citrusy, verbenu 
a grepovou kůru. Delší závěr.

WEINGUT RIEGELHOFER
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Zářivě zelenkavě žlutá barva se stříbrnými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, ovocná, připo-
mínající kiwi, grepovou šťávu a aloe vera. Chuť je 
šťavnatá, citrusově ovocná, s příjemnou mineralitou. 
Delší závěr.

WEINGUT EICHBERGER
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Průzračné světle žluté víno se zlatavými odlesky 
a velmi dobrou viskozitou. Čistá, intenzivnější vůně 
připomínající zralé žluté ovoce, bílý pepř a karda-
mom. Živá, čistá, intenzivnější chuť s velmi dobrou 
ovocnou kyselinou připomínající zralé citrusové 
ovoce. Dlouhý závěr.

WEINGUT RIEGELHOFER
„Poysdorf“ Sauvignon Blanc 
2020, Niederösterreich
Zářivě žlutá barva s mosaznými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, připomínající 
grep, pomelo a zelené banány. Chuť je čistá, intenziv-
nější, s výraznějším aromatickým tónem citrusového 
ovoce, bergamotu a zelených banánů. Delší závěr. 

WEINGUT EICHBERGER
Grüner Veltliner „Ried Oberes 
Feld“ 2020, Weinviertel DAC
Světle olivově zelenkavá barva se zlatavými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, inten-
zivnější, s herbálními tóny připomínajícími čajové 
zelené lístky, aloe vera a pomelo. Chuť je čistá, 
intenzivnější, šťavnatá, s příjemnými citrusovými 
podtóny. Dlouhý závěr.

11,80 €

4,42 €

8,80 €

4,50 €

8,80 €

5,18 €
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„Standardní, dobře vyrobený sekt z aromatické 
odrůdy, který splňuje veškerá očekávání a bude pro 
mnoho konzumentů atraktivním vínem.“

„Srozumitelné, dobře vyrobené a odrůdově typické 
víno, které nabídne velké potěšení jak znalcům, tak 
i široké veřejnosti.“

„Velmi solidně vyrobené víno, které však bohužel 
v porovnání s přímou konkurencí nevykazuje tolik 
aromatiky, kterou bychom od této odrůdy očekávali.“

„Nadstandardní, excelentně vyrobené víno, které 
předčí naprostou většinu vín své apelace díky perfekt-
nímu odrůdovému charakteru a čistotě.“

„Dobře vyrobený, velmi strukturovaný Sauvignon 
s trochu komplikovanějším charakterem, který lehce 
zastírá očekávanou ovocnost a přímočarost.“

„Moderně vyrobené růžové víno s jednoduchým, 
ovocným a srozumitelným charakterem.“ 

73 74 75 76 77 78

74

77

75

78

73

76

2021–2022

2021–2022

2021–2022

2021–2022

2021–2022

2021–2022

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

WEINGUT BANNERT
Gelber Muskateller sparkling, 
Österreichischer Schaumwein 
mit zugesetzter Kohlensäure
Průzračné zářivě žluté víno s jemným intenzivním 
perlením. Vůně je čistá, ovocně aromatická, připo-
mínající muškátové hrozny, mandarinky a physalis. 
Chuť je živá díky intenzivnímu perlení, s příjemnými 
ovocně nasládlými tóny připomínajícími zralé žluté 
ovoce a citrusy. Středně dlouhý závěr.

WEINGUT BANNERT
Grüner Veltliner Classic 2020, 
Niederösterreich
Průzračné zářivě žlutozelené víno s velmi dobrou 
viskozitou. Vůně je čistá, středně intenzivní, s ná-
dechem zeleného ovoce, rynglí a čerstvých bylinek. 
Chuť je šťavnatá, líbivá, s ovocně kořenitými podtó-
ny. Středně dlouhý závěr. 

WEINGUT BANNERT
Gelber Muskateller 
„Ried Geyern“ 2020, 
Niederösterreich
Zářivě olivově zelenkavá barva se žlutými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, diskrétní, 
středně intenzivní, s nádechem bílých květů a zralých 
broskví. Chuť je středně plná, šťavnatá, s pikantní 
ovocně kořenitou strukturou. Kratší závěr. 

WEINGUT BANNERT
Grüner Veltliner „Ried 
Geyern“ 2020, Weinviertel DAC
Zářivě světle žlutá barva se zelenkavými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, mine-
rální, s příjemnými tóny zralých citrusů a lemongrass. 
Chuť je živá, ovocná, s bohatou paletou ovocných 
a květinových tónů, s příjemnou živostí ovocné 
kyseliny. Delší závěr. 

WEINGUT BANNERT
Sauvignon Blanc „Ried 
Nussberg“ 2020, Niederösterreich
Světle žlutá barva se zářivě slámovými odlesky, 
střední viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s jemnými podtóny čerstvě posekané trávy a mladého 
jehličí. Chuť je čistá, středně intenzivní, pikantně 
nahořklá, připomínající grepovou kůru a čerstvé 
bylinky. Středně dlouhý závěr. 

WEINGUT BANNERT
Rosé vom Zweigelt 2020, 
Niederösterreich
Korálově růžová barva s tělovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s nádechem sakury, malin a čerstvých třešní. Chuť 
je čistá, středně plná, s jemnou pikantní nahořklostí 
připomínající višně a svěží ovocnou kyselinou. 
Kratší závěr.

9,90 €

6,20 €

7,40 €

7,40 €

7,90 €

6,20 €
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„Jednoduchý, pitelný veltlín pro nenáročné klienty.“

„Řízný, čistý a peprný veltlín odpovídající 
své kategorii.“

„Dobré, velmi svěží Veltlínské zelené s pikantním 
odrůdovým charakterem.“

„Pikantní cuvée s velmi intenzivní stopou koření 
a výrazně toastovaného sudu.“

„Příjemné, svěží, dobře pitelné Veltlínské zelené 
s typickým pepřnatým a ovocným charakterem.“

„Nenáročný, ovocný, dobře pitelný Zweigelt.“ 

8079 81 82 83 84

8079

8382

81

84

2021

2021–2022

2021–2023

2021–2023

2021–2022

2021–2023

★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

WEINKELLEREI LENZ MOSER
Prestige, Grüner Veltliner 2020, 
Niederösterreich
Světlejší zlatožlutá barva se stříbrnými odlesky 
a střední viskozita. Ve vůni je víno lehce zastřené, 
středně intenzivní, s výraznými tóny připomínajícími 
vlhké kameny, broskvová jádra a bílé třešně. V chuti 
je víno lehčí a řízné, s lehce neharmonickým charak-
terem a výraznými tóny karamboly, zralých citrusů 
a bílého rybízu. Kratší, hrubší závěr.

WEINKELLEREI LENZ MOSER
Souveräner Malteser 
Ritterorden, Grüner Veltliner 
2020, Weinviertel DAC
Světle žlutá barva s výrazným zeleným odleskem 
a střední viskozita. Aroma má střední intenzitu 
a dominuje v něm mandarinková kůra, sušené hrušky 
a heřmánek. Chuť je živá a svěží, středně plná, připo-
mínající zralé hrušky a jablka, které doprovází podtón 
kiwi a minerality. Středně dlouhý závěr. 

WEINKELLEREI LENZ MOSER
Lenz Moser Selection, Grüner 
Veltliner 2020, Niederösterreich
Světlá slámově žlutá barva s odlesky připomínajícími 
bílé zlato a nižší viskozita. Aroma je středně intenzivní 
a typické, s tóny žlutých jablek, kumkvátu a sušených 
mandlí. V chuti je víno středně plné, s dobrou struk-
turou a dominují zde tóny bílého pepře, bílých květů 
a limetové šťávy. Středně dlouhý závěr.

WEINKELLEREI LENZ MOSER
Souveräner Malteser Ritterorden, 
„Kommende Mailberg“ Cabernet Sau-
vignon – Merlot 2018, Niederösterreich
Sytější rubínově červená barva s tenkým světlejším okrajem 
a vyšší viskozita. V aroma je víno středně intenzivní a velmi 
nazrálé a připomíná sušené švestky a povidla, pražené ořechy 
a spálené dřevo. V chuti je víno středně plné a srozumitelné, 
s tóny mléčné čokolády a kakaa, které doprovází podtón 
sušených višní a ostružinového džemu. Kratší závěr.

WEINKELLEREI LENZ MOSER
Special Selection, Grüner 
Veltliner 2020, Niederösterreich
Zlatožlutá jiskrná barva a střední viskozita. 
Aroma je středně intenzivní a odrůdově typické, 
připomínající zralé žluté sadové ovoce, luční květy, 
třešňová jádra. V chuti je víno lehčí a pikantní 
a dominují zde tóny sušené citrusové kůry, kdoulí 
a rynglí. Kratší, svěží závěr. 

WEINKELLEREI LENZ MOSER
Selection, Blauer Zweigelt 
2019, Niederösterreich
Intenzivní inkoustově červená barva s úzkým okra-
jem a vyšší viskozita. Aroma je středně intenzivní 
a srozumitelné, nabízející tóny zralého černého pec-
kového ovoce, čokolády a rybízových listů. V chuti je 
víno středně plné, harmonické, se sametovou tříslo-
vinou a tóny zralých švestek a višní, které doprovází 
podtón skořice. Středně dlouhý závěr. 

8,70 €

8,80 €

7,50 €

15,20 €

2 €

7,50 €

Exportní cena 
z vinařství - víno je 

k dispozici pouze pro 
velkoodběratele
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„Dobrý, čistý, příjemně pitelný Ryzlink vlašský 
z Dolního Rakouska.“

„Svěží, lehké a pikantní provedení tradiční odrůdy 
s klasickým kořenitým charakterem.“

„Velmi dobrý, klasický, kořenitý, skvěle pitelný 
veltlín odpovídající své apelaci.“

„Čistý, odrůdově typický, poměrně plný Riesling 
s jemnou mineralitou a charakterem připomínajícím 
přezrálé ovoce.“

„Čistý, poměrně komplexní, velmi dobrý veltlín, 
odpovídající terroir jedné viniční tratě.“ 

„Excelentní víno, snoubící elegantní a kořenitý 
charakter odrůdy se svěžestí typickou pro vína z této 
oblasti.“ 

85 86 87 88 89 90
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89
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90

85

88

2021–2023

2021–2022

2021–2022

2021–2023

2021–2023

2021–2023

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

WEINHOF GINDL
Welschriesling 2020, 
Niederösterreich
Jiskrná zelenkavě žlutá barva, vyšší viskozita. Vůně 
je čistá, intenzivnější, připomínající klementinky, 
mandarinky a kumkváty. Chuť je šťavnatá, minerální, 
s výraznější citrusovou linkou. Dlouhý závěr.

WEINGUT ZISSLER
Grüner Veltliner Alte Rebe 
2020, Weinviertel DAC
Světle žlutozelená barva se zářivými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, bohatá, s tóny žlutého 
zralého ovoce, rebarbory a jablek. Chuť je čistá, 
ovocná, s příjemnou tóninou podzimních jablek a čer-
stvých bylinek. Dlouhý závěr. 

WEINHOF GINDL
Grüner Veltliner Classic 2020, 
Weinviertel DAC
Sytější zlatavě slámová barva se zelenkavými odles-
ky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, 
s nádechem žlutých květů, koření, bobkových listů 
a ovoce. Chuť je čistá, středně plná, šťavnatá, s pří-
jemnými bylinkovými a pomerančovými podtóny. 
Delší závěr.

WEINGUT ZISSLER
Riesling 2020, Niederösterreich
Zářivě žlutá barva se zářivými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, připomínající 
čerstvý ananas, limetky a čerstvé bylinky. Chuť je 
šťavnatá, ovocná, s příjemnou osvěžující kyselinou 
a jemnou minerálností. Delší závěr. 

WEINHOF GINDL
Grüner Veltliner „Ried 
Weberberg“ 2020, Weinviertel 
DAC
Čisté, jiskrné sytě zlatožluté víno s velmi dobrou 
viskozitou. Vůně je čistá, intenzivnější a připomíná me-
loun Cantaloupe, papáju a čerstvou meduňku. Chuť je 
čistá, výraznější, s příjemnými tóny citrusového ovoce, 
pomela, bergamotu a minerality. Delší závěr.

WEINGUT ZISSLER
Grüner Veltliner „Animo“ 
2020, Weinviertel DAC
Průzračné sytě žlutozelené víno s velmi dobrou 
viskozitou. Vůně je čistá, svěží, intenzivnější, s náde-
chem čerstvé máty, limetky a ananasového sorbetu. 
Chuť je čistá, brilantně šťavnatá, s tóninou citrusů, 
zelených jablek a minerality. Dlouhý závěr.

5,90 €

6,50 €

5,90 €

6,50 €

6,20 €

6 €
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„Svěží, šťavnaté, dobré víno s příjemnou ovocností.“

„Vynikající Veltlínské zelené s mohutným až opulent-
ním projevem, velmi komplexní a dlouhé víno.“

„Krásně ovocné a svěží Veltlínské zelené s hezkou 
strukturou a délkou dochuti.“ 

„Velmi dobré, čisté a skvěle pitelné víno s jasným 
ovocným charakterem, vhodné k asijské kuchyni“.

„Příjemně vyrobené víno, které perfektně odpovídá 
svému účelu snoubení s asijskými pokrmy.“

„Atraktivní, čistý, krásně ovocný Zweigelt, příjemné, 
velmi dobře pitelné víno.“ 

9291 93 94 95 96
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2021–2024
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★ ★ ★ ★ ★
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★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

WEINGUT GEORG & LISA 
WEINWURM
„FUNdament“ Grüner Veltliner 
2020, Niederösterreich
Zářivě žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, připomínající 
banánový shake, meruňkový sorbet a žluté květy. 
Chuť je čistá, šťavnatá, ovocně kořenitá, s velmi pří-
jemným meruňkovým nádechem a tóny orientálního 
koření. Delší závěr.

WEINGUT GEORG & LISA 
WEINWURM
„Hommage“ Grüner Veltliner 
Reserve 2019, Niederösterreich
Jiskrně čiré víno se sytě žlutými odlesky připomína-
jícími citronovou kůru, velmi dobrá viskozita. Vůně 
je čistá, s tóny smetany, vanilky a slaného karamelu. 
Chuť je opulentní, kulatá, s tóny sušeného žlutého 
ovoce připomínajícími sušené meruňky a sušené 
mango. Dlouhý závěr. 

WEINGUT GEORG & LISA 
WEINWURM
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Sytě zelenkavě žlutá barva se zářivými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, 
s tóninou zralého zeleného a žlutého ovoce. Chuť je 
živá, šťavnatá, čistá, intenzivnější, s velmi dobrou 
ovocnou kyselinou připomínající zralé citrusy. Delší, 
herbální závěr.

WEINGUT GEORG & LISA 
WEINWURM
„Asia blend“ Cuvée Red 2019, 
Niederösterreich
Tmavě violetová barva s úzkým světlejším menis-
kem, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně 
intenzivní, připomínající pivoňky, koření a naklá-
danou červenou řepu. Chuť je čistá, plnější, lehce 
svíravá, s tóny granátového jablka, červeného rybízu 
a brusinek. Delší, kořenitý závěr. 

WEINGUT GEORG & LISA 
WEINWURM
„Asia blend“ Cuvée White 
2020, Niederösterreich
Průzračné jiskrně zlatozelenkavé víno a velmi dobrá 
viskozita. Čistá, ovocná, intenzivnější vůně, připo-
mínající zralé citrusy, hrozny a zelená jablka. Chuť 
je čistá, šťavnatá, harmonická, plná ovocných tónů 
šťavnatého žlutého a zeleného ovoce. Dlouhý závěr. 

WEINGUT GEORG & LISA 
WEINWURM
Zweigelt „Ried Schilling“ 
2019, Niederösterreich
Temně purpurová barva s úzkým světlejším menis-
kem, vynikající viskozita. Vůně je čistá, kořenitá, 
s ovocnými tóny připomínajícími zralé lesní plody, 
černé třešně a pivoňkový květ. Chuť je opulentní, 
harmonická, s nádechem tmavého karamelu, suše-
ných švestek a dřeva. Dlouhý závěr. 

6,40 €

19,50 €

7,70 €

8,90 €

8,90 €

8,30 €
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„Čistý, velmi příjemně pitelný, svěží a harmonický 
Riesling.“

„Lehčí a srozumitelnější provedení typické odrůdy. 
Víno akcentuje citrusovost a lehkost na úkor kom-
plexnosti a kořenitosti.“

„Čistý, nekomplikovaný, příjemně pitelný veltlín.“

„Čisté a nadstandardně vyrobené víno s důrazem 
na lehkost a svěžest odrůdy.“ 

„Víno, které odpovídá charakterem vůně i chutě 
odrůdě, která pro tuto rakouskou oblast není úplně 
typická.“

„Víno vyrobené puristickým stylem s důrazem 
na mineralitu a živost.“

97 98 99 100 101 102
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★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

EHM WEINE
Riesling „Ried Kellerberg“ 
2020, Niederösterreich
Světlejší slámově žlutá barva se zlatými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma vína je intenzivnější a odrů-
dově typické, připomínající zralé meruňky, bílé luční 
květy a pudr. V chuti je víno středně plné, harmonic-
ké, s výraznými tóny zralého žlutého sadového ovoce 
a citrusů. Středně dlouhý, svěží závěr.  

WEINGUT EDER
Grüner Veltliner „Ried 
Wallern“ 2020, Weinviertel 
DAC
Čisté průzračně světležluté víno se zlatavými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je intenzivnější, 
s květinovými tóny připomínajícími květy měsíčku, 
bílých pivoněk a hlohu. Chuť je středně plná až 
plnější, s pikantní kořenitostí a podtóny grepové kůry. 
Delší závěr.

EHM WEINE
Grüner Veltliner „Ried 
Kellerberg“ 2020, Weinviertel 
DAC
Světlejší slámově žlutá barva se zelenými odlesky 
a střední viskozita. Aroma je intenzivnější a přímo-
čaré, připomínající zelená jablka, limety a mladé 
angrešty. V chuti je víno lehké a řízné, s menší 
strukturou a připomíná bílé broskve, citronovou kůru 
nebo nektarinky. Středně dlouhý, hrubší závěr.

WEINGUT EDER
Riesling 2020, Niederösterreich
Světle zlatavá barva se stříbrnými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s tóny aloe vera, čerstvých bylinek a minerality. 
Chuť je čistá, středně plná, šťavnatá, připomínající 
grepovou kůru a čerstvě nakrájené cukety. Delší, 
minerální závěr. 

WEINGUT EDER
Chardonnay 2020, 
Niederösterreich
Brilantně čiré víno se zlatožlutou barvou a zářivými 
stříbrnými odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně 
je intenzivnější, čistá, s nádechem žlutého jižního 
ovoce, broskvového jogurtu a minerality. Chuť je 
plnější, šťavnatá, s ovocnými tóny zralého ovoce 
a minerality. Delší závěr. 

WEINGUT HIRSCH
Welschriesling „Ried Veitlberg“ 
2020, Niederösterreich
Vodově světlá barva s nažloutlými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s nádechem žlutých jablek, vanilkových rohlíčků 
a karamboly. Chuť je čistá, středně plná, s výraznou 
ovocnou kyselinou a pikantním minerální podtónem. 
Delší závěr.
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„Rafi nované víno s mimořádnou atraktivitou, které se 
stane oblíbeným vínem široké masy milovníků vín.“

„Technologicky čistě zpracované víno s bohatou 
ovocnou chutí, jež osloví mnoho milovníků vína.“

„Vynikající víno z vyzrálých hroznů, které skvěle 
respektuje odrůdu i terroir.“

„Vynikající víno, které důstojně reprezentuje odrůdo-
vý charakter i terroir.“

„Technologicky velmi dobře zvládnuté víno s důra-
zem na ovocnost, čistotu a chutě a vůně.“

„Sofi stikovaně vyrobené víno, které dokonale 
vystihuje odrůdový charakter a naprosto respektuje 
jednotraťový charakter.“
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WEINGUT HIRSCH
Grüner Veltliner Classic 2020, 
Weinviertel DAC
Průzračně čiré víno se světle zelenou barvou, vynika-
jící viskozita. Mimořádně svěží, čistá, středně inten-
zivní vůně připomínající mirabelky, ryngle a verbenu. 
Chuť je šťavnatá, svěží, živá, s příjemným ovocným 
průběhem a delikátní stopou CO2. Dlouhý závěr.

WEINGUT HIRTL
Grüner Veltliner Classic 2020, 
Niederösterreich
Bledě zlatavá barva se zelenkavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, ovocná, 
připomínající kandované a konfi tované žluté ovoce. 
Chuť je plnější, ovocně nasládlá, s příjemnou kořeni-
tostí. Delší závěr.

WEINGUT HIRSCH
Grüner Veltliner „Ried 
Wartberg“ 2020, Weinviertel 
DAC
Zářivě zelenkavě žluté víno se zlatavými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, 
s nádechem klementinek, nektarinky a bergamoto-
vého čaje. Chuť je čistá, štíhlejší, s bravurní ovocnou 
kyselinou připomínající citrusy a zelená jablka, 
s příjemnými minerálními podtóny. Dlouhý závěr. 

WEINGUT HIRTL
Grüner Veltliner „Ried 
Waldberg“ 2020, Weinviertel 
DAC
Zářivě citronově žlutá barva s olivovými odlesky, vel-
mi dobrá viskozita. Vůně je čistá, hroznová, s příjem-
nými tóny zralých jablek a mirabelek. Chuť je živá, 
ovocně kořenitá, vyvážená, s osvěžující kyselinou 
připomínající žluté exotické ovoce. Delší závěr.

WEINGUT HIRTL
Welschriesling Classic 2020, 
Niederösterreich
„Průzračné světle zelenkavě žluté víno s platinovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, ovocná, 
připomínající fl ambovaný ananas, banány a citrusy. 
Chuť je šťavnatá, plnější, s ovocným nádechem 
žlutého a sadového ovoce. Delší závěr.

WEINGUT HIRTL
Grüner Veltliner „Ried 
Kirchberg“ 2020, Weinviertel 
DAC
Brilantně čisté víno se světle zelenkavě žlutou barvou 
a zářivými odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je 
čistá, ovocná, s nádechem zralých rynglí, mirabelek 
a hroznů. Chuť je čistá, plnější, ovocná, kulatá, s pří-
jemnými tóny ovocného želé a pikantní minerality. 
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„Jednoznačně vynikající vzorek, který perfektně 
vystihuje odrůdový charakter a převyšuje všeobecnou 
úroveň vín z této oblasti.“

„Velmi dobrý, čistý Riesling s atraktivním herbálním 
charakterem.“ 

„Červené víno vynikající kvality z relativně 
chladnějšího regionu.“ 

„Výjimečný Sauvignon moderního stylu, který staví 
na atraktivní ovocnosti.“

„Atraktivní, moderní čistý styl veltlínu postavený 
na primárních ovocných tónech.“

„Solidní, odrůdově typické víno s ovocně kořenitým 
charakterem.“
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WEINGUT HIRTL
Grüner Veltliner „Franz“ 2020, 
Niederösterreich
Bledě žlutá barva s výraznějšími smaragdovými 
odlesky, vynikající viskozita. Vůně je čistá, ovocná, 
připomínající čerstvý angrešt, zelená jablka a kdouli. 
Chuť je šťavnatá, opulentní, s bohatou ovocnou 
strukturou připomínající angrešt, bílou moruši a zralé 
citrusy.

WEINGUT HEIDEMARIE 
SCHNABL
Riesling vom Urgestein „Ried 
Altenberg“ 2020, Niederösterreich
Olivově zelenkavá barva se zlatavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, s prolíná-
ním ovocnosti, minerality a kořenitosti. Chuť je čistá, 
intenzivnější, s velmi dobrou šťavnatou kyselinou 
a ovocnými tóny připomínajícími podzimní jablka, 
jádřinec a sušené bylinky. Delší závěr. 

WEINGUT HIRTL
Zweigelt Exklusiv 2019, 
Niederösterreich
Tmavě šarlatová barva s violetovými odlesky, úzkým 
světlejším meniskem a vyšší viskozita. Vůně je čistá, 
intenzivní, připomínající pivoňky, švestky a švestko-
vý kompot. Chuť je čistá, plnější, s ovocně kořenitou 
strukturou. Delší závěr. 

WEINGUT HEIDEMARIE 
SCHNABL
Sauvignon Blanc „Ried 
Kirchberg“ 2020, Niederösterreich
Zářivá světle žlutá barva se zlatavými odlesky, 
středně intenzivní stékání. Vůně je intenzivní, čistá, 
s výraznými grepovými a ovocnými tóny připomína-
jícími zelená jablka, maracuju a lemongrass. Chuť je 
čistá, šťavnatá, s dominujícím tónem pomela, grepu 
a angreštu. Dlouhý, minerální závěr. 

WEINGUT HEIDEMARIE 
SCHNABL
Grüner Veltliner „Ried 
Altenberg“ 2020, Weinviertel DAC
Průzračné světle žluté víno se zářivými platinovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenziv-
nější, s nádechem zralého sadového ovoce, připomína-
jící letní jablka, mirabelky a čerstvé bylinky. Chuť je 
šťavnatá, ovocná, s jemnými tóny broskví a meruněk 
a příjemnou minerální kyselinou. Delší závěr. 

WEINGUT MARTINSHOF
Grauburgunder 2020, 
Niederösterreich
Průzračně čisté víno s bronzově žlutou barvou 
a střední viskozitou. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
pikantně kořenitá, s nádechem koření, peckovin 
a meruňkového jádra. Chuť je výraznější, ovocně 
nahořklá a připomíná grepy a hořké mandle. Středně 
dlouhý závěr. 
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„Atraktivní kořenitý veltlín s hezkou ovocnou struk-
turou a jemnou mineralitou.“ 

„Velmi dobré biovíno, které vyniká svou čistotou 
i odrůdovým charakterem.“ 

„Víno více akcentuje přírodní postupy výroby než 
odrůdovou typičnost, ale přitom nijak nevybočuje 
z představy o této odrůdě.“

„Moderně vyrobené, líbivé víno s výrazným 
akcentem na ovocnost, lehce na úkor tradičního 
charakteru.“

„Víno je dobře vyrobeno, je svěží a minerální a neza-
pře svůj biocharakter.“ 

„Korektní růžové víno s aromatickým profi lem a pi-
kantními tóny odrůdy Cabernet Sauvignon.“
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WEINGUT MARTINSHOF
Grüner Veltliner „Ried 
Hausberg“ 2019, Weinviertel 
DAC
Průzračná tmavě žlutá barva s jantarovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Čistá pikantní vůně kandova-
ného žlutého ovoce a hřebíčku. Chuť je čistá, středně 
plná až plnější, s delikátní kořenitostí připomínající 
hruškový jádřinec a tvrdá zelená jablka. Delší závěr.

BIOWEINGUT ELISABETH 
RÜCKER
Grüner Veltliner 2020, 
Niederösterreich
Transparentní zářivě žluté víno se zlatavými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, pikantně 
kořenitá, s nádechem zeleného pepře, jablek Granny 
Smith a čerstvého rozmarýnu. Chuť je čistá, šťavnatá, 
intenzivnější, s velmi dobrou ovocnou kyselinou 
a pikantní kořenitostí. Dlouhý závěr. 

BIOWEINGUT ELISABETH 
RÜCKER
Grüner Veltliner „Halblehen“ 
2019, Niederösterreich
Průzračné víno s barvou připomínající květy podbělu 
a dobrou viskozitou. Vůně je středně intenzivní, 
netypicky kořenitá, s medicinálními tóny a podtóny 
vrbové kůry. Chuť je nahořklá, minerální, s tóninou 
sušené grepové kůry. Kratší závěr. 

WEINGUT NEUSTIFTER
Exklusiv, Grüner Veltliner 
„Ried Hermannschachern“ 
2020, Niederösterreich
Průzračné zářivě zlatavě žluté víno se zelenkavými 
odlesky a velmi dobrou viskozitou. Vůně je čistá, 
intenzivnější, připomínající zralé banány, opunci-
ové plody a vanilkový lusk. Chuť je čistá, plnější, 
smetanově ovocná, s příjemnými tóny banánů, kiwi 
a zelených jablek. Delší závěr.

BIOWEINGUT ELISABETH 
RÜCKER
Welschriesling „Ried Bergsatz“ 
2020, Niederösterreich
Zářivě žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, svěží, s tóny li-
metkové kůry, čerstvě utržených bylinek a minerality. 
Chuť je čistá, intenzivní, řízná, s vynikající kyselinou 
připomínající limetky. Dlouhý, minerální závěr. 

WEINGUT NEUSTIFTER
Klasik Rosé Cabernet 
Sauvignon „Ried Steinberg“ 
2020, Niederösterreich
Lososově růžová barva se zářivými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je intenzivnější, s nádechem 
červených paprik, peckovin a červeného rybízu. Chuť 
je středně plná, šťavnatá, připomínající šťávu z višní 
a červeného rybízu. Delikátně kořenitý závěr.
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„Poměrně atraktivní víno s ovocným charakterem 
a příjemnou svěžestí.“ 

„Jednoduchý, pikantní veltlín pro nenáročné 
konzumenty.“

„Klasický, jemně pikantní veltlín se svěží ovocnou 
strukturou.“

„Nenáročné, středně intenzivní víno s odrůdově 
typickým ovocným a jemně pikantním výrazem.“

„Atraktivní, skvěle pitelné víno, pro kategorii 
Gemischter Satz velmi nadstandardní kvality.“

„Jednoduchý Zweigelt pro nenáročné konzumenty.“ 
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WEINGUT MAYR 
MINICHHOFEN
Rotter Veltliner 2020, 
Niederösterreich
Zářivě zlatá barva se stříbrnými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. Vůně je intenzivnější, ovocná, s tóny meru-
něk, klementinek a muškátového oříšku. Chuť je čistá, 
šťavnatá, středně intenzivní, s příjemnými ovocnými 
tóny citrusů a zralého sadového ovoce. Delší závěr. 

WEINGUT SEIDL
Grüner Veltliner „Sandfeld“ 
2020, Weinviertel DAC
„Průzračné světle žluté víno se smaragdovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je intenzivnější, 
ovocně kořenitá, s nádechem jádřince, mandarin-
kových peciček a bergamotové kůry. Chuť je svěží, 
šťavnatá, s ovocně kořenitou strukturou. Středně 
dlouhý závěr. 

WEINGUT MAYR 
MINICHHOFEN
Grüner Veltliner „Ried 
Hirtental“ 2020, Weinviertel DAC
Průzračné světle žluté víno s olivovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, 
s tóninou grepů, angreštu a čerstvého koriandru. Chuť 
je šťavnatá, svěží, s velmi dobrou ovocnou kyselinou 
připomínající pomelo, grepy a physalis. Delší závěr. 

WEINGUT SEIDL
Welschriesling 2020, 
Niederösterreich
Čisté, průzračně světle žlutozelenkavé víno s dobrou 
viskozitou. Vůně je čistá, středně intenzivní, připomí-
nající zelená jablka, rebarboru, řapíkatý celer. Víno je 
díky jemnému zbytku CO2 živé, chuť je čistá, šťav-
natá, ovocná, s příjemnými nasládlými tóny zralých 
jablek a žlutého ovoce. Středně dlouhý závěr.

WEINGUT MAYR 
MINICHHOFEN
Gemischter Satz „Großvata“ 
2019, Niederösterreich 
Průzračně čiré, zářivě žluté víno se zlatavými odlesky 
a velmi dobrou viskozitou. Vůně je čistá, intenzivnější, 
svěží, s příjemnými ovocnými tóny připomínajícími 
zahradní bobulové ovoce. Chuť je šťavnatá, ovocná, 
příjemně osvěžující, s nádechem bílého rybízu a čers-
tvého zázvoru. Delší, pikantně kořenitý závěr.

WEINGUT SEIDL
Selektion Zweigelt 2017, 
Niederösterreich
Fialovočervená barva s širším světlejším meniskem, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je intenzivnější, připo-
mínající skořicový cukr, višňové pecky a skořici. 
Chuť je středně plná, disharmonická, s výraznými 
nahořklými a svíravými podtóny nezralého ovoce. 
Kratší závěr.
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„Velmi svěží, atraktivní a klasický veltlín.“ 

„Typické, velmi elegantní, nádherně strukturované 
Amarone zcela mimořádné kvality.“

„Velmi dobrý, mohutný, až poněkud netypický 
veltlín, který kombinuje typicky odrůdové tóny 
s patrným využitím zrání v sudu.“

„Jemně aromatické víno postavené na čisté chuti 
a vůni muškátových hroznů.“

„Pro denominaci Valpolicella Superiore zcela mimo-
řádné víno s krásnou ovocností, mohutnou strukturou 
a velmi dlouhým závěrem.“

„Klasicky příjemný veltlín, řízný, suchý a šťavnatý.“ 
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DOMÄNE BAUMGARTNER
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Zářivě zelenkavě žlutá barva se stříbrnými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, středně inten-
zivní, s delikátním nádechem aloe vera, čerstvých 
bylinek a zelených jablek. Chuť je čistá, středně plná, 
svěží díky bohatému obsahu CO2 a s podtóny citrusu 
Bergamia. Delší, pikantní závěr.

VILLA SAN CARLO
„Amarone della Valpolicella“ 
DOCG 2015
Sytější granátově červená barva s tenkým terakotovým 
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je opulentní a inten-
zivní, vrstevnaté a snoubí tóny sušeného černého pecko-
vého ovoce, ořechů v medu a černého čaje. V chuti je víno 
plné a elegantní, komplexní a odrůdově typické, s tóny 
černého pepře a balzy, které doprovází podtón povidel, 
sušených ostružin a pepře. Delší, strukturovaný závěr. 

DOMÄNE BAUMGARTNER
„KTI“ Grüner Veltliner 
Reserve 2018, Niederösterreich
Zářivě zlatožlutá barva s jantarovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Intenzivní čistá vůně vanilkového 
krému, sušeného ovoce a hroznové šťávy. Chuť je 
plná, kořenitá, s ovocnými tóny připomínajícími 
slívy, zelená jablka a drcený bílý pepř. Delší závěr. 

WEINGUT RECKENDORFER
„Papagena“ Muskateller 2020, 
Niederösterreich
Zářivě zlatá barva se slámovými odlesky, střední 
viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
připomínající zelené slívy, letní jablka a physalis. 
Chuť je šťavnatá, středně plná, s dobrou ovocnou 
kyselinou připomínající bílé moruše a ryngle. 
Středně dlouhý závěr.

VILLA SAN CARLO
„Campo Bianco“ Valpolicella 
Superiore DOC 2017
Středně intenzivní granátově červená barva s širokým 
cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je inten-
zivní a nazrálé, připomínající kakaové boby, čerstvě 
praženou kávu, višně a ostružiny. V chuti je víno 
elegantní, středně plné a nabízí tóny zralých višní 
a jeřabin, které doprovází kořenitý podtón. Středně 
dlouhý, svěží závěr. 

WEINGUT RECKENDORFER
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Transparentní sytě žluté víno se zelenkavými odlesky 
a dobrou viskozitou. Vůně je čistá, diskrétní, s ná-
dechem čerstvých bylinek a panenského olivového 
oleje. Chuť je čistá, středně plná, s výraznější stopou 
bylinek, grepové kůry a zelených jablek. Delší závěr.
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„Víno je dobře zpracováno, ale chybí mu kořenitost 
a charakter odrůdy, který je pro tuto vinařskou oblast 
tolik typický.“

„Nadprůměrně strukturované a mohutné víno, které 
ukazuje možnosti a potenciál této rakouské oblasti 
i odrůdy.“ 

„Příjemné a svěží víno, ukazující přístupnější a lehčí 
charakter u nás oblíbené odrůdy, které osloví široké 
spektrum klientů.“

„Solidně moderně vyrobené Chardonnay s poněkud 
netypickým lehkým zbytkovým cukrem.“

„Průměrně vyrobené víno, jehož odrůdový charakter 
zakrývá přílišná práce s dubovým sudem.“

„Dobrý, středně plný a svěží Vlašský ryzlink s hez-
kou ovocností a herbálními tóny.“
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WEINGUT KLAUS HUBER
Grüner Veltliner „Rheinberg“ 
2020, Weinviertel DAC
Světlejší zlatožlutá barva se zelenými odlesky 
a střední viskozita. Aroma je přímočaré, středně plné 
a připomíná žlutá jablka, zralé citrusy a bílé broskve. 
V chuti je víno pikantní a lehčí, s vyšší kyselinou 
a najdeme zde tóny zralých podzimních jablek, 
citronů a pomerančové kůry. Kratší závěr.

BIO-WEINGUT HUM HOFER
Grüner Veltliner „Ried 
Kirchlissen“ Reserve 2018, 
Weinviertel DAC
Medově žlutá barva se zářivými zlatavými odlesky, vel-
mi dobrá viskozita. Vůně je intenzivnější, s nádechem 
pampeliškového medu, pražených lískových ořechů 
a vanilky. Chuť je ovocně nasládlá, s tóny rynglového 
džemu a pomela. Delší, sladce kořenitý závěr. 

WEINGUT KLAUS HUBER
Welschriesling 2020, 
Niederösterreich 
Křišťálově čisté víno s bledě žlutými tóny a zelenka-
vými odlesky a velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, 
ovocná, s příjemnými tóny zralého sadového ovoce 
a letních jablek. Chuť je čistá, šťavnatá, středně plná, 
s velmi dobrou ovocnou kyselinou a příjemnými 
minerálními podtóny. Delší závěr.

WEINGUT GIRSCH
Chardonnay 2020, 
Niederösterreich
Průzračně čiré víno se světle žlutou barvou a zlata-
vými odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, 
středně intenzivní, s nádechem sladkého popcornu, 
žlutého ovoce a vanilkového cukru. Chuť je nasládlá, 
s tóny připomínajícími přezrálé žluté ovoce. Středně 
dlouhý závěr. 

BIO-WEINGUT HUM HOFER
Weissburgunder Reserve 
barrique 2018, Niederösterreich
Průzračné tmavě žluté víno s jantarovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je intenzivnější, s náde-
chem kandovaného žlutého ovoce, vanilkového lusku 
a crème caramel. Chuť je plnější, ovocně kořenitá, 
připomínající kandovanou pomerančovou kůru 
a karamelovou krustu. Středně dlouhý závěr. 

WEINGUT GIRSCH
Welschriesling 2020, 
Niederösterreich
Průzračně čiré víno s nádechem slonové kosti a šeda-
vě zelenkavými odlesky, velmi dobrá viskozita. Vůně 
je čistá, středně intenzivní, minerální, připomínající 
čerstvé grepy, mízu, vrbové proutí. Chuť je čistá, 
středně intenzivní, šťavnatá, s velmi dobrou kyseli-
nou a pikantní nahořklostí, která připomíná čerstvě 
vylisovanou grepovou šťávu. Delší závěr.
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„Dobré víno přesně odpovídající charakteru odrůdy 
a oblasti svého vzniku.“ 

„Klasické bohaté cuvée s příjemně pitelným 
charakterem.“

„Toto víno, vyrobené sycením CO2, s příjemnými 
ovocnými tóny si najde široké spektrum příznivců.“ 

„Víno patřící do kategorie snadno zapamatovatelných 
vín pro širokou konzumentskou obec.“ 

„Zřejmě specifi cký klon odrůdy přináší do vůně 
a chutě mnoho příjemných herbálních tónů, které 
ocení milovníci výraznějších vín.“ 

„Suché, ovocné rosé s živou, šťavnatou kyselinou.“ 
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WEINGUT GIRSCH
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Čisté, čiré, průzračné víno se šedozelenými 
odlesky a velmi dobrou viskozitou. Vůně je čistá, 
středně intenzivní, s jemným nádechem čerstvých 
bylinek a grepové kůry. Chuť je čistá, středně 
intenzivní, s příjemnými ovocnými a kořenitými 
podtóny. Delší závěr. 

VEGAN WEINGUT 
FÜRNKRANZ
Cuvée Vinus Novus 2020, 
Niederösterreich
Čisté slámově žluté víno se zlatavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je ovocná, středně intenzivní, 
připomínající zralé mirabelky, liči a papáju. Chuť je 
plnější, ovocně nasládlá, s delikátní ovocnou kyseli-
nou. Středně dlouhý závěr. 

VEGAN WEINGUT 
FÜRNKRANZ
Sparkling Pink Frizzante, 
Österreichischer Perlwein
Malinově růžová barva s tmavšími odlesky, jemné drob-
né perlení. Vůně je ovocně nasládlá, připomínající gre-
nadinovou šťávu a ovocnou zavařeninu. Chuť je líbivá, 
připomíná třešňovou dřeň, ovocné bonbony a hroznovou 
šťávu z modrých hroznů. Středně dlouhý závěr.

VEGAN WEINGUT 
FÜRNKRANZ
Gemischter Satz 2020, lieblich, 
Niederösterreich
Průzračná zářivě zlatavá barva se žlutými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, s ovocnými 
tóny připomínajícími mango, kompotovaný ananas 
a zralé hrozny. Chuť je nasládlá, ovocná, připomínající 
kompotovaná jablka, muškátové hrozny a mango. 
Středně dlouhý závěr.

VEGAN WEINGUT 
FÜRNKRANZ
Sauvignon Blanc 2020, 
Niederösterreich
Zářivě slámová barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. Vůně je intenzivní, výrazně herbální, připo-
mínající révové listy, čerstvě pokosenou trávu a bylinky. 
Chuť je plnější, minerální, s nahořklou příchutí chininu, 
grepové kůry a limetky. Středně dlouhý závěr. 

VEGAN WEINGUT 
FÜRNKRANZ
Rosé Romance 2020, 
Niederösterreich
Tmavě růžová barva s oranžovými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je středně intenzivní, čistá, při-
pomínající přezrálé meruňky a jostu. Chuť je šťavnatá, 
ovocná, s podtóny červeného rybízu, rakytníkového 
sirupu a minerality. Středně dlouhý závěr. 
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„Atraktivní letní perlivý nápoj, který uchvátí přede-
vším ženskou část populace.“ 

„Atraktivní odrůdový veltlín s typickou ovocností 
a jemně pikantním projevem.“

„Velmi solidní, klasická Rioja ovocného stylu.“ 

„Velmi příjemné víno s hezkou ovocnou strukturou, 
svěžestí a hebkým tříslem.“

„Elegantní víno s krásnou ovocnou strukturou, 
svěžestí a skvělým poměrem kvality a ceny.“

„Příjemné, typicky toskánské víno s atraktivním 
ovocným charakterem.“
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VEGAN WEINGUT 
FÜRNKRANZ
Frida rosé 2020, Österreich
Malinově růžová barva s lososovými odlesky, jemné 
drobné perlení. Výraznější ovocná vůně připomínající 
kompotované drobné červené ovoce a zavařeninu 
z lesního a zahradního ovoce. Chuť je velmi lehká, 
ovocně nasládlá, připomínající malinový sirup se 
sodovou vodou. Kratší závěr.

WEINGUT SCHOBER
Grüner Veltliner 2020, 
Weinviertel DAC
Křišťálově čistá barva se světle žlutými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, atraktivní, 
s nádechem zralého citrusového ovoce a čerstvých 
bylinek. Chuť je svěží, šťavnatá, citrusová, s podtóny 
zeleného jablka Granny Smith. Delší závěr. 

MARQUÉS DE GRIÑÓN
Rioja Crianza 2017, Rioja DOC
Tmavě rubínově červená barva s širším světlejším 
meniskem, vynikající viskozita. Vůně je čistá, inten-
zivnější, s tóny ovocného želé, lékořicových bonbonů 
a sušeného ovoce. Chuť je čistá, intenzivnější, 
hřejivá, s výraznější čokoládovo-skořicovou tóninou 
a s podtóny ovocné zavařeniny. Delší závěr.

WEINGUT SCHOBER
St. Laurent 2019, 
Niederösterreich
Šarlatově červená barva s širším světlejším menis-
kem, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, ovocně 
kořenitá, připomínající zralé drobné bobulové ovoce, 
sladké koření a dřevo. Chuť je čistá, koncentrovaná, 
intenzivnější, s nádechem zralého lesního ovoce 
a koření. Delší závěr.

MARQUÉS DE GRIÑÓN
Criado en barrica, IGP Vino 
de la Tierra de Castilla
Temně inkoustově červená barva s karmínovými 
odlesky, vynikající viskozita. Vůně je čistá, intenziv-
nější, s nádechem zralého lesního ovoce, koření a dře-
va. Chuť je čistá, ovocná, připomínající zavařeninu 
z lesních plodů, čokoládu a pražené lískové oříšky 
v medu. Dlouhý závěr. 

FATTORIA DEI BARBI
Brusco dei Barbi 2018, 
IGT Toscana
Tmavší červená barva s krvavými odlesky, velmi 
dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivnější, s kořeni-
to-ovocnými tóny připomínajícími granátové jablko, 
zralé švestky a tmavé moruše. Chuť je čistá, středně 
plná až plnější, s výraznější taninovou strukturou. 
Delší závěr.
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„Tradiční, svěží, ovocné Brunello s krásnou struktu-
rou taninů a velkým potenciálem.“

„Odrůdově typický Riesling s jemným lipovým 
charakterem.“

„Špičková, velmi elegantní Riserva z vynikajícího 
ročníku, která staví na krásné ovocnosti, dobré práci 
se dřevem a hebkém třísle.“

„Plné víno s výraznými tóny sudu, které je potřeba 
zaintegrovat zráním v láhvi.“

„Jednodušší, středně intenzivní veltlín s pikantní 
hořčinou v závěru.“

„Velmi atraktivní, čisté a ovocné Prosecco, které 
uspokojí široké spektrum klientů.“
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FATTORIA DEI BARBI
Brunello di Montalcino 
DOCG 2016
Tmavě cihlově červená barva s širším světlejším 
meniskem, vynikající viskozita. Vůně je čistá, ovocně 
kořenitá, s příjemnými tóny zralých třešní, maraschi-
na a skořice. Chuť je středně plná až plnější, šťavnatá, 
s velmi dobrou kyselinou připomínající zralé třešně, 
granátová jablka a sladké koření. Dlouhý závěr.

FINK & KOTZIAN
„Berg und Meer“ Riesling 
2019, Niederösterreich
Zářivě žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá 
viskozita. Vůně je čistá, středně intenzivní, s ovocný-
mi tóny připomínajícími pomerančový džem, koření 
a citrusy. Chuť je intenzivnější, šťavnatá, ovocná, 
s nádechem zralých pomerančů a klementinek. Delší, 
kořenitý závěr.

FATTORIA DEI BARBI
Brunello di Montalcino 
DOCG Riserva 2015
Tmavě červená barva s výraznými cihlovými odles-
ky, vynikající viskozita. Vůně je čistá, nazrálá, s tóny 
pečeného ovocného koláče, sušených švestek a maka-
damových oříšků. Chuť je plnější, šťavnatá, velmi 
dobře strukturovaná, s ovocnými tóny připomínající-
mi zralé lesní ovoce a černý rybíz. Dlouhý závěr.

FINK & KOTZIAN
O.T. Reserve 2019, 
Niederösterreich
Průzračně zlatavě žluté víno s velmi dobrou 
viskozitou. Vůně je čistá, intenzivní, s dominancí 
vanilkového lusku, biskupského chlebíčku a dřeva. 
Chuť je plnější, šťavnatá, s patrnými tóny vanilkové-
ho krému, zralého citrusového ovoce a žlutých jablek. 
Delší závěr. 

FINK & KOTZIAN
Grüner Veltliner „Ried Hintern 
Dorf“ 2019, Weinviertel DAC
Průzračně sytě žluté víno s bronzovými odlesky, 
střední viskozita. Vůně je středně intenzivní, lehce 
nahořklá, připomínající vlhkou borovicovou kůru 
a ovocný jádřinec. Chuť je středně plná, lehce 
nahořklá, s tóny zelených jablek, bylin a zelených 
řapíků. Kratší závěr. 

CASA GHELLER
Prosecco DOC Treviso, Brut
Průzračně světle zelenkavé víno se zlatavými odles-
ky, jemné drobné intenzivní perlení. Vůně je čistá, 
ovocně šťavnatá, s příjemnými tóny připomínajícími 
physalis, blumy a čerstvou maracujovou šťávu. Chuť 
je čistá, středně plná a šťavnatá a připomíná tropické 
ovoce. Delší závěr.
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„Atraktivní svěží růžové Prosecco, které staví na pri-
márních ovocných tónech.“

„Atraktivní víno s jemnějším ovocným charakterem.“

„Seriózní strukturované Prosecco s živým ovocným 
projevem a pěknou mineralitou.“ 

„Osobité, nesmírně atraktivní víno s jasným jižním 
charakterem. Divoké a současně velmi elegantní.“

„Čisté, ovocné a velmi atraktivní víno se středomoř-
ským charakterem.“
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CASA GHELLER
Prosecco DOC rosé 
millesimato 2020, Brut
Světle růžová barva s lososovými odlesky. Vůně je 
čistá, delikátní, s tóny zralého červeného bobulového 
ovoce a zralých peckovin. Čistá, středně intenzivní 
svěží chuť s příjemnou pikantní kořenitostí připomí-
nající peckoviny a sušené brusinky. Delší závěr. 

CANTINE SU‘ENTU
„Su‘anima“ Cannonau 
di Sardegna DOC 2019
Průzračné korálově červené víno se světlejším širším 
meniskem, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, 
intenzivnější, s nádechem arónií, brusinek a šípků. 
Chuť je čistá, šťavnatá, středně plná, s příjemnou 
ovocnou kyselinou připomínající brusinky a ovocnou 
zavařeninu z lesního a zahradního ovoce. Delší závěr.

CASA GHELLER
Prosecco Valdobbiadene 
Superiore DOCG, Extra Dry
Průzračně světle olivově zelenožlutá barva, jemné 
intenzivní perlení. Vůně je čistá, středně intenzivní, 
s nádechem zelených jablek, kiwi a lemongrass. Chuť 
je čistá, středně plná, svěží, s příjemnými tóny kiwi 
smoothie a pomela. Delší závěr. 

CANTINE SU‘ENTU
„Su‘nico“ Bovale Marmilla 
IGT 2018
Karmínově červená barva s tmavými odlesky a širší 
cihlový meniskus, vynikající viskozita. Vůně je čistá, 
intenzivní, s nádechem pečených kaštanů, švestko-
vých povidel a skořicové kůry. Chuť je plná, hřejivá, 
šťavnatá, připomínající krvavý pomeranč, zralé 
ostružiny a skořicové parfait. Dlouhý závěr.

CANTINE SU‘ENTU
„Su‘imari“ Vermentino 
di Sardegna DOC 2020
Světle žlutozelenkavá barva se zářivými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivněj-
ší, připomínající bílé květy, zralé broskve a zralé 
klementinky. Chuť je šťavnatá, čistá, středně plná, 
s velmi dobrou tóninou exotického ovoce, citrusů 
a zelených jablek. Delší závěr.
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10. – 11. 5. 2022
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

www.wineprague.com      

Víno v srdci Evropy

Wine in the heart of Europe

Mezinárodní veletrh vína 
pro profesionály 
a odbornou veřejnost

International wine fair
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Pro dokonalý požitek z degustace.
Tradice od roku 1794. 

České prémiové sklo 
ruční výroby.

info@kvetna1794.cz  |  www.kvetna1794.cz

180 ml
Flétna

370 ml
Sauvignon

400 ml
Riesling/Grüner

Veltliner

440 ml
Univerzální

bílé

450 ml
Champagne/
Šumivé víno

600 ml
Univerzální

červené

620 ml
Barikované

Chardonnay

630 ml
Bordeaux

Blend

650 ml
Syrah

710 ml
Pinot Noir

800 ml
Pinot Noir
New World

570 ml 
Tumbler

Telesto 

150 ml
Grappa

160 ml
Porto/Sherry

170 ml
Cognac/Brandy/

Armagnac

380 ml
Champagne

420 ml
Riesling/

Sauvignon

460 ml
Tumbler

470 ml
Tumbler

540 ml
Universal

700 ml
Barikované 

bílé víno

830 ml
Pinot Noir/
Nebbiolo

850 ml
Bordeaux 

Blend

850 ml
Karafa

1 200 ml
Decanter

Auriga 

250 ml
Šumivé víno

520 ml
Bílé víno

650 ml
Červené víno

1 100 ml
Karafa

1 500 ml
Decanter

520 ml
Tumbler

600 ml
Tumbler

Kalyke

1 350 ml
Pandora

1 600 ml
Calypso

1 900 ml
Tethys

2 000 ml
Tarvos

Dekantery
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Předplaťte si WINE & Degustation

Předplatné objednávejte na www.w-d.cz/e-shop/predplatne, e-mailem na adrese info@yacht.cz 

nebo telefonicky na čísle +420 225 985 225.

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

MOBIL TABLETONLINE

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

www.w-d.cz

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

VÝHODY PRO VÝHODY PRO 
PŘEDPLATITELEPŘEDPLATITELE

• získáte časopis 
za zvýhodněnou cenu

• doručíme vám časopis
WINE & Degustation až domů

• ušetříte až 33 %

KE KAŽDÉMU KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMUPŘEDPLATNÉMU

BONUS 300 Kč 
na kurzy Vinařského Institutu 

(www.vinarskyinstitut.cz)

KE KAŽDÉMU KE KAŽDÉMU 
PŘEDPLATNÉMUPŘEDPLATNÉMU

BONUS 300 Kč 
na kurzy WSET 

(www.mkm.cz/kurzy-wset/wset)
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Na těchto místech 
časopis 100% najdete!

Nevíte, 
kde koupíte

Praha

?

84 |  WINE & Degustat ion

Chybí Vám některé vydání ?

Advivum Wine Bar & Glass Shop, V zahradě Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1

+420 733 532 255 / winebar@advivum.cz / www.advivum.cz

  advivumwinebar

ADVIVUM vizitka 92,5x47.indd   1 10.3.2021   16:04:03

www.sommeliers.cz

www.global-wines.cz

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ

prodejní  místa  asopisu WINE & Degustat ion

e!

www.vinvin.cz

Moravská 
chu

Prahy
v centru

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

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

www.lasartoria.cz

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

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

www.neoluxor.cz
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Čechy

Prosinec 2016/Leden 2017 |  85

Kubánské náměstí 1391/11Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10100 00 Praha 10
tel.: 220 000 110tel.: 220 000 110

e-mail: info@champagne.cze-mail: info@champagne.cz

OTEVÍRACÍ DOBAOTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá: 10:00 - 18:00, So - Ne: zavřenoPo - Pá: 10:00 - 18:00, So - Ne: zavřeno

INTERNETOVÝ OBCHODINTERNETOVÝ OBCHOD

Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz

PRODEJNA 
ČASOPISŮ

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

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

WWW.W-D.CZ

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

VINOTÉKA

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

Morava

E-shop na
vinarstvivolarik.cz

K R Á L O V S T V Í V L A Š Á K Ů

listujte s námi
www.press.sk

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

851 04  Bratislava
Slovenská republika

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

Slovensko
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Vydává YACHT, s.r.o.

ADRESA REDAKCE
Nedvědovo nám. 14, 147 00 Praha 4

tel.: +420 244 460 104
e-mail: info@w-d.cz

VYDAVATEL
Daniel Guryča

ŠÉFREDAKTOR
Michal Šetka

INZERCE A MARKETING
Jana Ježková

PRODUKCE
Václav Tichoň

REDAKCE
Jiří Trapek, Václav Tichoň, 

Ivo Dvořák 

STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Roman Novotný, Jakub Přibyl, 

Jan Šmíd
 

PŘEDPLATNÉ
SEND Předplatné s.r.o.

Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
tel.: +420 225 985 225, fax: +420 225 341 425

e-mail: yacht@send.cz, www.send.cz

ROZŠIŘUJÍ
Společnosti holdingu PNS, Press Media a 

Pro všechny své členy

PŘEDPLATNÉ NA SLOVENSKU
Magnet Press Slovakia, s.r.o.

Šustekova 8, 851 04 Bratislava
Tel.: +421 267 201 931-33

e-mail: predplatne@press.sk, www.press.sk
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Stará Vajnorská 9
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www.ipredplatne.sk

OBJEDNÁVKY NA INTERNETU
www.w-d.cz
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Z příštího čísla

p ipravujeme

Whisky & whiskey & bourbon

Březí u Mikulova

New Latitude Wines – Vína nové 
zeměpisné šířky

Whisky je celosv tový fenomén v kategorii ušlechti-
lých destilát . Tento destilát je vyráb n z r zných druh  
obilnin v závislosti na míst  jeho výroby a pat í prav-
d podobn  k jedn m z nejoblíben jších alkoholických 
nápoj  po celém sv t . Podrobn  se mu proto bude Ivo 
Dvo ák v novat v dalším díle našeho seriálu o destilá-
tech. T šit se m žete na srovnání mezi skotskou whisky, 
irskou whiskey a americkým bourbonem a samoz ejm  
také na detailní informace o samotném procesu výroby, 
zrání a jednotlivých charakteristických stylech tohoto 
destilátu nejen z výše uvedených zemí. 

Po naší nedávné reportáži z Dolních Dunajovic se 
v kv tnu vydáme do nemén  slavné vina ské obce B e-
zí, která se stejn  jako Dunajovice proslavila skv lými 
„vlašáky, rý áky a veltlíny“. P ímo v obci sídlí ada 
velmi zajímavých a ryze rodinných vina ství, a tak se 
m žete op t t šit na p íb hy místních vina  a jejich 
vize a plány do budoucna. V katastru obce B ezí najdete 
také jedny z nejvyhlášen jších tratí pro ryzlinky rýnské 
a vlašské u nás – Liš í vrch a O echová hora –, na které 
se v reportáži pochopiteln  zam íme. Kone n  nebude 
chyb t ani kus historie obce B ezí, která byla založena 
již v 11. nebo 12. století. 

Ješt  p ed pár desítkami let byli za blázny ozna ováni 
všichni, kte í p edpoklady pro úsp šné p stování révy 
vinné hledali mimo tisíci lety prov enou oblast mezi 
30 až 50 stupn m severní i jižní ší ky. Dnes je na t chto 
„nesmyslných místech“ podle OIV na 150 000 hektar  
vinic v 21 zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Vína, 
která odtud pocházejí, dostala dokonce své vlastní 
pojmenování: New Latitude Wines – Vína nové zem -
pisné ší ky.

Bordeaux En Primeur 2020
Degustace En Primeur v Bordeaux pat í každoro n  
k nejo ekávan jším událostem vina ského sv ta. Obvyk-
le se na po átku dubna do Bordeaux sjížd jí obchodníci 
s vínem a žurnalisté z celého sv ta, aby ochutnali mladá 
vína z p edcházejícího ro níku. V roce 2021 je ale vše ji-
nak. Pandemií koronaviru se sv t zastavil a tyto degustace 
se nekonaly ani letos. O hodnocení vín a tipy na nákupy 
v letošní kampani En Primeur však nakonec nep ijdete. 
Degustace En Primeur Bordeaux se totiž i letos nakonec 
uskute ní v Praze a my vám všechny o ekávané informa-
ce p ineseme v kv tnu.
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Objevte ikonická rosé, která odstartovala 
revoluci provensálských vín. 

Vychutnávejte odpov dn .


