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Dopis šéfredaktora
Milí þtenáĜi,
opČt zažíváme mimoĜádnČ složité období.
DČní kolem pandemie koronaviru znovu nabírá na destruktivních obrátkách pro celou
spoleþnost. Jako þlovČk, kterému byla dlouhou etapu života obživou kultura a umČní
a mnoho posledních let se intenzivnČ vČnuje
propagaci a komunikaci oboru vína, gastronomie a všeho, co je s tím spojené, se s aktuálním stavem vČcí nesmiĜuji lehce. Ne, urþitČ ze
sebe nebudu dČlat epidemiologa amatéra, tak
jak to dnes dennČ vídáme u mnoha osobností
veĜejného života. A vždy budu souhlasit s tím,
že lidské zdraví a lidský život má absolutní
hodnotu a nejvyšší prioritu. Velmi silnČ mi
však vadí, že musíme být opČt svČdky absolutní neprofesionality našich þelných pĜedstavitelĤ. Jejich jednání a chování je pĜehlídkou
zmatkĤ, lží, komunikaþního diletantství, nekorektních výrokĤ, sociálních experimentĤ
a kontinuálního alibismu. S obrovskými následky pro zdraví, vzdČlanost, kulturu a ekonomiku spoleþnosti…
Na druhou stranu Ĝíkám, že lidstvo zvládlo
epidemie mnohem horších nemocí, pĜekonalo mnohem horší konÀikty, krize a vyrovnalo
se s mnohem horšími vládami i zrĤdnými
vĤdci. A víno jako odvČký kulturní nápoj
ruku v ruce s ním.
ýeká nás složité období plné restrikcí a omezení. I my jsme v þasopise v posledních dnech
zažili mnoho žádostí o úpravy, opravy a zmČny, pĜedevším v rámci komunikace akcí a plánĤ
vinaĜĤ a dovozcĤ. To snad jen na vysvČtlenou,
proþ se k Vám Ĝíjnové þíslo dostává se zpoždČním, chtČli jsme být maximálnČ aktuální

a pĜesní a nepĜispívat k šíĜení zmateþných informací. Jak dobĜe, þi špatnČ se totiž náš obor
s aktuální situací vyrovná, bude na nás všech.
Z každodenní komunikace s našimi vinaĜi
vím, jak zápolí s ne úplnČ snadným roþníkem
a deštČm bČhem skliznČ. A kvĤli opČtovnému
omezení provozu restaurací k tomu pĜibyla
nejistota pravidelného odbytu. Tuto nejistotu
samozĜejmČ zažívají i dovozci vína, majitelé
restaurací a barĤ jsou znovu nuceni pĜemýšlet, jak zachrání své podnikání.
ýasopis WINE & Degustation oslovuje každý mČsíc velké množství lidí. ProfesionálĤ
i privátních milovníkĤ vína a gastronomie.
Já bych se nyní rád obrátil právČ na privátní
klienty vinaĜĤ, dovozcĤ i restaurací. VzpomeĖte si na to množství hezkých chvil, které jste zažili na degustacích, pĜi návštČvách
vinaĜĤ, na obČdech a veþeĜích v restauracích.
Na to množství ochutnaných vzorkĤ, na milé
pozornosti z kuchynČ þi na láhev k Vaší objednávce navíc. A pokud Vám to situace dovoluje, podpoĜte všechny, kteĜí Vám radost
z vína þi špiþkové gastronomie v minulosti
zprostĜedkovali. Teć, hned! Zavolejte svému vinaĜi þi dovozci vína a objednejte si pár
láhví þi kartónĤ pĜímo od nich, objednejte
si jídlo ze své oblíbené restaurace þi zajdČte
k výdejnímu okénku podniku ve svém okolí.
A pokud svého stálého vinaĜe þi dovozce vína
nemáte, mnoho skvČlých tipĤ najdete na následujících stránkách.
PĜeji Vám pevné zdraví, pozitivní myšlení
a pĜese vše, co nás v blízké budoucnosti þeká,
také optimismus.
Michal Šetka

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine Jean Grivot,
Échezeaux 2009
Víno, které jsem ochutnal dílem naprosté
náhody bČhem schĤzky, která mi udČlala
velkou radost. JistČ jste na našich stránkách
zaznamenali komunikaci špiþkové þeské
sklárny KVċTNÁ 1794. Byl jsem pozván
na ¿nální degustaci z nových sklenic, kterými se završily dvČ Ĝady mistrovského
skla pro víno. Degustace probČhla úspČšnČ,

sklenky fungovaly na výbornou a to byl
dĤvod k oslavČ. A tak se jeden z managerĤ
spoleþnosti rozhodl ke zcela spontánní objednávce s tím, že by si na úspČch rád pĜipil
naprosto mimoĜádným burgundským vínem.
Za necelou hodinu nám tak na stole stálo
i Échezeaux 2009 od Domaine Jean Grivot.
Víno bylo krásnČ vyzrálé, s typickou rubínovou barvou, cihlovými odlesky a vysokou
viskozitou. VĤnČ nabízela vše, co od této

špiþkové apelace pro Pinot Noir oþekáváte. KoĜenČné svĤdné aroma þerných tĜešní,
ostružin, lékoĜice a kĤže, souþasnČ však
nádhernČ þisté a velmi elegantní. ChuĢ je
kombinací ¿nesy a mohutnosti, stále v sobČ
ukrývá mnoho primárních ovocných tónĤ,
ale krásnČ se rozvíjí i sekundární a terciární
tóny kouĜe, koĜení, kĤže a podhoubí. Velmi dlouhý závČr a pevná struktura slibuje
tomuto vínu velkou budoucnost po mnoho
dalších let.
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z domova

Turistická sezóna na jižní Moravě
dobrzdil pĜejíždČjící chvost pelotonu. Zatímco Ĝidiþ kamionu mČl oþi až na pĜedním skle,
cyklisté své oþi jen lehce pĜivĜeli a v klidu
dokonþili dopravní pĜestupek…

Ivo Dvořák
Viceprezident
Asociace sommelierů ČR

N

a jižní MoravČ jsem bČhem léta pobýval pomČrnČ þasto a strávil jsem tu
hodnČ þasu, ale bylo to vždy pracovnČ. Možná i proto, že jsem nebyl v dovolenkovém módu a že nejsem ani místní, mohl
jsem pozorovat dČní na jižní MoravČ oþima
nezúþastnČného þlovČka a mohl jsem si udČlat obrázek o tom, jaká byla turistická sezóna
na jihu Moravy. Díky covidu a apelaci našich vrcholných politikĤ na podporu domácí
ekonomiky se mnoho turistĤ rozhodlo zĤstat v ýesku a dovolenou strávit cestováním
po hradech, zámcích, horách, ale velmi þasto
i po vyhlášených vinaĜských obcích Moravy.
KromČ toho, že se na MoravČ sešla snad
polovina populace ýR v rĤzných vČkových
kategoriích, skoro všichni s sebou mČli ještČ
kolo, a to nejþastČji s elektrickým pohonem.
Vím, že se Ĝíká, že jízda na kole se nezapomíná, ale to, že se nČkdo nauþí jezdit na kole,
neznamená, že respektuje dopravní pĜedpisy þi pravidla slušného chování nebo že má
elementární pud sebezáchovy. Pohybovat se
po jižní MoravČ v letní cyklistické sezónČ
byl letos opravdu adrenalinový zážitek, aĢ už
za volantem, þi pČšky. NČkolikrát jsem zažil
dokonale fungující stádový efekt. Vedoucí
pelotonu cyklistĤ kĜižuje frekventovanou
hlavní silnici a celá skupina se vydá za ním
bez ohledu na to, že z protismČru se blíží þtyĜicetitunový kamion, který má co dČlat, aby

V nČkterých moravských obcích zavedli
i zajímavé dopravní znaþení na chodnících,
kde byla snad každých padesát metrĤ znaþka
s pĜeškrtnutým bicyklem. Ani tento pomČrnČ
signi¿kantní gra¿cký symbol však neodradil
nČkteré elektro cykloturisty od jízdy pomČrnČ vysokou rychlostí v místech, která jsou
urþena pouze pČším.
Další zajímavou skupinou turistĤ byli milovníci a „milovníci“ vína. SedČli jsme
na zahrádce vinotéky a pĜišel postarší pár
milých lidí, kteĜí pozdravili, posadili se a nechali si doporuþit typická vína z typických
odrĤd a za každé víno podČkovali a byli
moc spokojení a veþer si vyloženČ užívali.
Po chvíli však dorazil pomČrnČ hluþný pán
a bez pozdravu rovnou pálil: „Máte slívané
víno?“ Obsluha i my jsme nechápavČ pohlédli na pána v cyklistickém dresu, který
byl tak o dvČ konfekþní velikosti menší, než
aby mu zakryl dobĜe živený pupíþek. „Ptal
jsem se, jestli máte slívané víno,“ netrpČlivČ
zopakoval svĤj dotaz. Chvilku nám to trvalo, ale pak nám to došlo, pán chtČl stáþené,
sudové víno. Když jsem pozdČji mluvil
s obsluhujícím, mimochodem studentem vinaĜské školy, tak mi nešĢastnČ pĜiznal, že je
to každodenní realita. NČkteĜí zákazníci se
ani neobtČžovali s vykáním a pĜímo diktovali: „PĜines sladké a ‚kyseliska‘ si nechej,
ty rovnou pĜeskakujeme!“
Bohužel, svým „nedovolenkovým“ módem
jsem vnímal i vČci, které bych jako „dovolenkáĜ“ možná pĜehlédl. NapĜíklad vyþerpání
obsluhy v rĤzných stravovacích zaĜízeních,
kdy nČkteĜí reagovali rezignovanČ a apaticky,
nebo naopak zcela nepĜimČĜenČ. Zažil jsem
bohužel þíšníka, který evidentnČ v podnapilém stavu vynadal hostĤm za to, že chtČli

platit kreditní kartou. Bylo mi trochu smutno i z cen za ubytování, které se v nČkterých
ubytovacích zaĜízeních zvedly i o sto procent
oproti sazbám mimo sezónu. Bohužel nČkdy
ruku v ruce s navýšením cen poklesla úroveĖ
poskytovaných služeb, protože personál nestíhal, a tak jsem mČl tĜeba dva dny hotelový
pokoj bez úklidu a nutnČ jsem si pokládal
otázku: „Za co vlastnČ platím?“
Já sám se cítím jako patriot a jsem rád, že
to tak vnímají i další, kteĜí vyslechli volání
po podpoĜe þeské ekonomiky, ale zároveĖ
si musím pĜipomínat scénu z ¿lmu ýerní
baroni:
Poruþík Hamáþek: „Svobodník Halík,
takhle by to dál nešlo. Já rozumím tý vaší
nároþnosti, že jo? Já rozumím, že chcete
ještČ po smČnČ zocelovat mužstvo bojovým
výcvikem, já rozumím, že ste pochopil slova soudruha ministra, že naši lidovČ demokratickou armádu nebudujeme pro srandu
králíkĤm, to já všechno beru, Halík, ale vČc
má z marxistickýho hlediska ještČ druhou
stránku! A tou je plnČní pracovních povinností vojákĤ naší þety! Chlape, uvČdomte si,
že když po tom vašem výcviku budou druhej den padat na huby, že plnČní plánu pude
kam? ... No pude do prdele! A jak jistČ víte,
i my podle plnČní plánu budeme brát jaký
prémie? Kurva nižší! Nižší! Nižší!!! Halík,
politicky, myslete politicky, Halík!”
P.S. Vážení, já rozumím, že jste pochopili slova pana ministra, že chcete pomáhat
naší ekonomice, ale vČc má z marketingového hlediska ještČ druhou stránku. A tou
je dodržování základních pravidel, aĢ se
jedná o turistu, þi pracovníka ve službách.
UvČdomme si, že když nebudeme dodržovat elementární zvyklosti, tak povČst jižní
Moravy pude kam? No, pude do prdele!
A jak jistČ víte, když nebudeme hrát podle
pravidel, pĜíští turistická sezóna bude jaká?
Kurva nižší! Nižší! Nižší!!!

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine Les Roches Lenoir,
Chinon 1989
Na degustaci vín z Val de Loire od spoleþnosti Rare Wine jsem se moc tČšil. Mám
tento region velmi rád a kvalita nČkterých
vín snese srovnání se slovutnými víny
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z Bordeaux. Oþekávání bylo vysoké, ale
realita pĜedþila i ty nejdivoþejší sny. NesmírnČ zajímavým pĜekvapením pak pro
mne bylo þervené víno z apelace Chinon.
Ve svém vČku mČlo víno nárok na již patrný sediment, cihlovČ þervenou barvu
a vynikající viskozitu. Aristokraticky na-

zrálá vĤnČ s delikátním tónem makového koláþku, povidel, þerstvých bylinek,
gra¿tu a zavaĜených peckovin. ChuĢ byla
neobyþejnČ vyzrálá, koncentrovaná, šĢavnatá, s elegantní vyvážeností. NekoneþnČ
dlouhá dochuĢ, která pĜipomínala toto mimoĜádné, elegantnČ vyzrálé víno.

Inzerce

ORDO EQUESTRIS
VINI EUROPAE
ŐÁD EVROPSKÝCH RYTÍŐŢ VÍNA
Konzulát þeská republika
„in honorem dei et in honorem vini“

Rytířská slavnost se na podzim
uskuteční v Brně

D

ne 29. listopadu 2020 se v BrnČ
uskuteþní setkání a slavnost þlenĤ Evropského Ĝádu rytíĜĤ vína.
Tuto rytíĜskou akci organizuje Komturát Brno, jedna ze tĜí organizaþních
složek Ĝádu na území ýeské republiky.
RytíĜská slavnost se v BrnČ tento rok
uskuteþní již po páté. Souþástí setkání
rytíĜĤ vína bude i tradiþní slavnostní
prĤvod centrem adventního Brna, vedený svatým JiĜím na koni, tentokrát
do Kostela svatého Michaela archandČla na Dominikánském námČstí. Zde se
bude konat slavnostní rytíĜský obĜad,
pĜi kterém budou do Ĝádu pĜijímáni noví
þlenové a souþasnČ i povyšováni stáva-

jící þlenové Ĝádu do vyšších Ĝádových
hodností. RovnČž bude bČhem tohoto obĜadu povýšen Komturát Brno
do regionálního stupnČ Legát Brno.
Následný spoleþenský veþer se bude
konat v Hotelu International na HusovČ ulici. Souþástí veþera bude degustace špiþkových moravských i þeských vín a bohatý kulturní program.
V rámci rytíĜské slavnosti se uskuteþní i letos charitativní sbírka, tentokrát
pro Oblastní charitu Tišnov, složku
Diecézní charity Brno, která poskytuje služby lidem sociálnČ a zdravotnČ znevýhodnČným nebo ohroženým
sociálním vylouþením.

Evropský Ĝád rytíĜĤ vína (Ordo Equestris Vini Europae, OEVE) byl založen roku 1984 a navazuje
na tradice Ĝádu sv. JiĜí z roku 1333. Zakladateli Ĝádu byli Alfred Rákóczi de Tombor-Tintera a Otto von
Habsburg, kteĜí vyšli z názoru, že identita Evropy se vytvoĜila pĜedevším pod vlivem vína, a má proto
pĜirozené právo na vlastní Ĝád rytíĜĤ vína. Evropský Ĝád rytíĜĤ vína je vznešené pĜísežné spoleþenství,
které si dalo za cíl ctít víno a kulturu vína, kĜesĢanské tradice, pĜátelství, evropanství, podporovat vČdu,
kulturu a charitativní projekty. ýlenové Ĝádu se hlásí ke všem ctnostem a odpovČdnosti ušlechtilého
rytíĜe, které zavazují k noblesnímu jednání, pĜedevším ve smyslu hesla: „Více dávat, než brát“.

S rytíőským pozdravem
IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI
Za Komturát Brno:
Eques VojtČch Bartoš
Eques Petr Havliš

Za Konzulát ýR:
Prokonzul Eques Petr Marcinþák
Prokonzul Eques ZdenČk OhništČ
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z domova

Samá pozitiva

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

T

ak nČjak jsem si Ĝekl, že souþasná
doba jednoznaþnČ volá po pozitivním pĜístupu a nČjakém pozitivním
þlánku. Najít to téma opravdu nebylo snadné, ale pĜeci jen jsem jedno našel. Ona to
bude spíše taková zmČĢ rĤzných témat, aby
toho pozitivna bylo pro všechny dostatek.
Pojćme tedy na to…
Z vinaĜského pohledu se to nabízí. VČtšina vinaĜských oblastí hlásí rok s velmi
dobrou kvantitou i dobrou kvalitou, tudíž
po nČkolika letech, kdy byla produkce
z rĤzných dĤvodĤ nižší, bude dostatek
vína. A dostatek dobrého vína, a to se pĜeci jako pozitivum poþítá.
Na druhou stranu, z pohledu vínomilce
a ekonomické stránky nemusíme zoufat.
VČtšinou dobrý rok znamená zdražení,
ale tentokráte to mĤže být jinak. VinaĜi
prominou, ale jak se u nás praví: NeštČstí

jednoho, radost druhého… A pokud seþteme vyšší produkci a letošní, nižší prodeje,
navíc i vČtší skladové zásoby u nČkterých
z nich, dojdeme k tomu, že by tĜeba ceny
nČkterých vín mohly spíše lehce klesnout.
A to je pĜeci výrazné pozitivum. Ano, stát se
to nemusí, ale to se dozvíme až v roce 2021
a pozdČji, takže nám pro souþasný moment
zbývá jen ten pozitivní pocit, že þím více
vypijeme, tím více ušetĜíme…
Mám také pozitivní, tak trochu reklamní
pohled. Po nČkolika mČsících, kdy jsme
byli uzavĜeni v prostorách bez možnosti vycházek, a také po mČsíþním soužití s komunou „cizích“ chlapĤ jsme koneþnČ svobodní a mĤžeme se nadechnout. Jen abych to
upĜesnil, já nemluvím o žádné situaci zpĤsobené virem. Mluvím o tom, že jsme po tĜi
mČsíce hodnotili stovky až tisíce vín, aby
i letos mohla vyjít naše kniha Nejlepší vína
ýeské republiky – PrĤvodce, tentokráte,
2020–2021. Takže jsme tomu s Michalem,
Ivem, Richardem, Romanem a Václavem
vČnovali hromadu úsilí a snahy, abychom
udrželi laĢku kvality. A na závČr nás to stálo
i trochu slz. Ale vĤbec ne proto, že nás tam
Michal despoticky držel v okovech o chlebu a vodČ. A vínu tedy ještČ…
Ne, teć vážnČ. I letos jsme byli spravedliví,
jak nejvíc to jde, a poþítám, že i letos tedy
vyvoláme spoustu emocí nejen u konzumentĤ, ale i u vinaĜĤ. Avšak to k tomu patĜí.
Pro nás bylo pozitivum už to mít možnost
seznámit se s velkou þástí naší produkce
a vidČt, že se vinaĜství v ýR stále sune kvalitativnČ nahoru. A pro nás, ale hlavnČ pro

vás je pozitivum, že se mĤžete tČšit na nové
vydání se spoustou nových vinaĜských tváĜí, novČ objevených vycházejících hvČzd
a celkovČ na spoustu tipĤ na skvČlá vína.
Pak mám i eticko-spoleþenské pozitivum. Víte, jak se v souþasnosti zavírají
bary o pĤlnoci, nyní v deset a podobnČ...
A taky jste jistČ slyšeli, že „gentleman
nepije pĜed polednem“. Ejhle, bejvávalo.
To platilo v dobČ, kdy bary jely do rána.
Takže vše se mČní a v souþasné dobČ se
gentlemanská hodina posouvá k deváté
ráno. SnídanČ v kombinaci míchaných
vajíþek a bublin teć bude žádoucí a my,
co vstáváme se skleniþkou vína, již tedy
nebudeme odsouváni na okraj spoleþnosti
jako odstrašující pĜípad alkoholismu. Budeme souþástí spoleþnosti a lépe se integrujeme. A to je pro nás velké pozitivum.
Teda vy urþitČ se sklenkou vína nevstáváte a problém s pitím nemáte. Já vlastnČ
taky ne. Ale mám kamaráda, který ano,
a vy možná také a tČm to pomĤže, a to je
taky pozitivum…
Je to prostČ jako s tou notoricky známou
poloplnou a poloprázdnou skleniþkou. Záleží na úhlu pohledu. Ale já si netradiþnČ
dovolím malou radu na závČr. NetĜeba Ĝešit,
zdali je to se skleniþkou tak þi onak. Je tĜeba
ji prostČ dopít a eventuálnČ si nalít další, tak
abychom tČm pozitivním vjemĤm trochu
usnadnili se ukázat.
P.S. ýlánek není urþen pro blanické rytíĜe.
Ti to evidentnČ zatím vše vidí pozitivnČ
i bez þlánku a netĜeba je v tom utvrzovat…

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Giorgio Cecchetto,
Gelsaia Piave Malanotte DOCG,
Veneto, 2016, Itálie
Zajímavá vína nemusí být rovnou ta nejdražší na svČtČ. A to je pĜesnČ pĜípad tohoto vína. Dostal jsem ho na slepé degustaci a hned od prvního momentu jsem
si byl jist, že je to velké víno. Po chvilce
hloubání jsem si byl jist i tím, že je to

8 | WINE & Degustation

Amarone. Ale ouha. Víno sice z Veneta
pochází, ale je z apelace Piave Malenotte DOCG. Na mou obranu, vína jsou
dČlaná stejnou technologií jako slavnČjší skorosoused Amarone, jen základní
odrĤdou je zde Raboso. KaždopádnČ
i toto víno oplývalo mohutným a elegantním aroma, v nČmž pĜevládaly tóny
sušených švestek a ostružin, s dotekem
karamelu, starého balzamikového octa

a kouĜe. V chuti bylo víno komplexní
a lehce nasládlé a pĜipomínalo borĤvkový džem, zralé moruše a tĜešnČ a hoĜkou
þokoládu. DochuĢ byla velmi dlouhá,
pĜíjemnČ koĜenitá, harmonická a pĜíjemnČ hĜejivá. ProstČ krásné vinné pĜekvapení z vinaĜsky obrovského Veneta.
No, a pokud bych vzal v potaz i pomČr
kvalita x cena, tak se nejedno Amarone
nervóznČ orosí…

V Mikulově proběhl historicky první
festival BIO vín a sýrů

N

a trhu BIO vín a sýrĤ se v sobotu
26. záĜí 2020 v MikulovČ pĜedstavilo to nejlepší z þeské bioprodukce za rok 2020. Na historicky prvním
roþníku Festivalu BIO vín a sýrĤ se pĜedstavili pĜední þeští biovinaĜi, þerství vítČzové soutČže ýeská biopotravina roku 2020,
jejíž výsledky byly vyhlášeny zaþátkem
mČsíce záĜí. Na trhu byl pĜedstaven široké
veĜejnosti vítČz kategorie biovína v soutČži
Biopotravina roku 2020 – Ryzlink rýnský
2017, pozdní sbČr, z viniþní trati JanĤv vrch
z Víno Marcinþák, vþetnČ dalších biovín
ocenČných zlatou medailí, v duchu podpory zdravého životního stylu, umírnČného
konzumování vína, zejména v rámci gastronomie. CelkovČ bylo na slavnosti prezentováno na dvacet tuzemských biovín, která
doplnily kravské, kozí i ovþí sýry z ekofarem z rĤzných koutĤ ýeské republiky.

Akce probČhla s podporou VinaĜského
fondu ýR.

Petr Marcinþák zvítČzil v kategorii biovíno.

Inzerce
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Na SONBERKU završili 5. ročník
kulturního léta a slaví
mezinárodní úspěch

N

a jednotlivé akce Sonberského (ne)vinného kulturního léta a festivalu Hudba na vinicích se pĜijelo podívat
kolem 4 000 lidí. Takovou návštČvnost na SONBERKU ještČ nikdy nezažili a už teć plánují další roþník.
„Máme ohromnou radost z toho, jak
rĤznorodé zážitky jsme letos lidem
mohli nabídnout. My totiž ani tolik
nerozeznáváme mezi tím, jestli pĜijede na koncert 500 lidí, nebo pár desítek, protože víme, že každý z nich
si užije návštČvník trochu jiného typu
a s jinými zálibami, a my tak mĤžeme vylepšit den rĤzným lidem,“
vysvČtluje marketingová a obchodní
Ĝeditelka vinaĜství, Dáša Fialová, která mČla organizaci jednotlivých akcí
na starost.

AKCE 495 Kč
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Konalo se jich nakonec celkem devČt, na SONBERK pĜijel napĜíklad
David Koller, Tomáš Klus, Anna K.,
Pokáþ, Ivan Hlas, Mig 21, Thom
Artway nebo oblíbený Jarda Dušek.
ýást veþerĤ se dČla pod hlaviþkou
SONBERKU a þást zajišĢovali strĤjci projektu Hudba na vinicích – nového formátu, který vznikl v dĤsledku pandemie koronaviru a umožnil
umČlcĤm vystupovat v krásných
þeských vinaĜstvích pro menší poþty
lidí, aby se jim vynahradila zrušená
letní festivalová sezona.

Co je pro nČkoho menší koncert, to je
napĜíklad pro SONBERK velká záležitost, kterou není lehké v bČžném poþtu
zamČstnancĤ zorganizovat. „Byla to
pro nás velká výzva, ale ukázalo se,
že za léta, kdy poĜádáme naše vlastní
kulturní léto, jsme se hodnČ nauþili.
Všechno probČhlo, jak má. A fanoušci
kultury a dobrého vína odjíždČli nadšeni,“ uzavírá Dáša Fialová.
Na SONBERKU v Popicích je stejnČ
jako jinde na MoravČ vinobraní v plném proudu. Letošní roþník je typický
vyššími kyselinami, v tomto vinaĜství
ale tradiþnČ nemívají problém s cukernatostí. Sauvignon, Chardonnay i Pálava už jsou dávno nad limitem pozdního
sbČru, zatímco se sbírá a plní lis, þást
úrody jde také pod typicky vlnitou stĜechu, kde budou hrozny odrĤdy Pálava
ležet ještČ nČkolik mČsícĤ, aby z nich
þasem vylisovali extra sladký mošt,
který následnČ prokváší na slámové
víno. Radost však nyní Sonberským
nepĜináší jen zdravé hrozny míĜící do sklepa, ale také letošní úspČch
na velké mezinárodní soutČži Decanter
World Wine Awards, kde se letos hodnotilo pĜes 16 tisíc vzorkĤ a SONBERKU se podaĜilo získat všechny kovy –
dokonce platinu a 97 bodĤ za Riesling 2017 Noble rot, zlato a 95 bodĤ
za Riesling 2017 VOC a k nim ještČ
stĜíbro a 2 bronzy. Na SONBERKU
tedy budou slavit úspČšnou sezónu.

Olomouc přivítala vinaře na Šantovce

P

oslední víkend v záĜí
se uskuteþnil nultý roþník vinaĜského festivalu VinaĜi na Šantovce. Hojná
úþast potvrdila mimoĜádný
zájem HanákĤ o kvalitní moravská vína. Atmosféra jižní Moravy byla umocnČna
cimbálovou muzikou. Festival „VinaĜi na Šantovce“
tak bude mít díky tomuto
úspČchu brzké pokraþování,
neboĢ organizátoĜi již v listopadu chystají pokraþování
s podtitulem „svatomartinský speciál“. NávštČvníci se
tak budou moci tČšit na sommelierské workshopy, tradiþní husu s degustací vína
od pĜedních þeských vinaĜĤ,
vinaĜské stánky a cimbálové
písnČ.

Více informací najdete na
www.galeriesantovka.cz.

Inzerce

OBJEVTE KRÁSU ŽIVOTA
V SRDCI MIKULOVA.
vinařství — restaurace — apartmány — radost
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Sklo se značkou KVĚTNÁ 1794
má pozitivní ohlasy u nás
i v zahraničí

V

posledním þísle jsme vám
pĜinesli rozhovor o vizi jedné
z našich nejstarších skláren,
vyrábČjící ruþnČ foukané nápojové
sklo pod znaþkou KVċTNÁ 1794.
Sklenice z této sklárny sklízí aktuálnČ
velmi pozitivní ohlasy nejen mezi odborníky na víno u nás, ale i v zahraniþí.
V minulém rozhovoru s Luborem Cervou a OndĜejem Jelínkem, podnikateli
stojícími za touto sklárnou, jsme mluvili o spolupráci na vývoji vinného skla
s celou Ĝadou odborníkĤ z Ĝad vinaĜĤ,
sommelierĤ a designérĤ. Tento þasovČ
nároþný proces nyní pĜinesl své ovoce
ve formČ dvou kompletnČ ¿nalizovaných profesionálních Ĝad AURIGA
a TELESTO. V tČchto dvou produktových kolekcích nabízí KVċTNÁ
1794 zákazníkĤm elegantní sklenice,
které splĖují ta nejnároþnČjší kritéria
pro odborníky, a díky tomu nadchnou
i každého milovníka vína. Konkrétní
sklenice vytvoĜené speciálnČ pro rĤzné
odrĤdy vína mĤžete vidČt na stránkách
www.kvetna1794.cz.
V rámci vize pĜiblížení þeské ruþní
výroby vinného skla a znaþky KVċTNÁ 1794 milovníkĤm vína a široké
veĜejnosti vytvoĜili skláĜi ve spolupráci s Ladislavem Špaþkem zábavnČ-edukativní seriál na téma víno, sklo,
etiketa. Ladislav Špaþek, nejznámČjší
odborník na etiketu ve stĜední EvropČ, se tak v rámci natáþení podíval
do výroby mezi mistry skláĜe, navští-
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vil také showroom v Praze a zúþastnil
se degustace v nádherném prostĜedí
zámku Chateau Herálec. Výsledkem
je miniseriál, jehož cílem je rozšíĜit
povČdomí o dĤležitosti volby správného skla ke konkrétnímu vínu spolu s etiketou stolování, vše v rámci
erudovaného rozhovoru Ladislava
Špaþka jako tváĜe znaþky KVċTNÁ
1794 s Otakarem Žoudlíkem, jedním
z pĜedních sommelierĤ a ambasadorĤ
znaþky. Celý seriál bude uveden bČhem Ĝíjna letošního roku.
I pĜes nelehkou dobu v souvislosti s covid opatĜeními se ve sklárnČ
KVċTNÁ 1794 rozhodli pokraþovat v praktickém seznamování všech
milovníkĤ vína s jejich prémiovým
sklem formou online degustací, kde si
každý mĤže vyzkoušet konkrétní sklo
s vybranými víny. PrávČ takovou specializovanou degustaci nyní vytvoĜili
ve spolupráci s Fine Labels, dovozcem
exkluzivního alkoholu. První online
degustace probČhne 30. 10. 2020
a právČ v rámci této online akce budou
mít milovníci vína možnost ochutnat výborná vína ze skla KVċTNÁ
1794 ve svém domácím prostĜedí,
a to vše s živými vstupy Ladislava
Špaþka a vinaĜĤ z oblasti Bordeaux
a Champagne. Celým veþerem bude
provázet Tereza Franc, zakladatelka
Fine Labels, a Otakar Žoudlík, ambasador znaþky KVċTNÁ 1794. Veškeré informace o této akci najdete na
https://kvetna1794.cz/online-degustace.

pozvánky

BOHEMIA SEKT Trophée – Sommelier roku 2020: 11. prosince 2020

S

outČž o nejlepšího sommeliera ýeské republiky, BOHEMIA SEKT Trophée, byla pĤvodnČ naplánována v termínu 22. Ĝíjna 2020. V návaznosti na vládní opatĜení však nebylo možné tuto akci v daném termínu uskuteþnit, stanoveny tak byly nové termíny akce.

V pátek 11. prosince se tedy uskuteþní již 23. roþník mistrovství ýeské republiky sommelierĤ – BOHEMIA SEKT Trophée – Sommelier roku 2020 v kategorii PROFESSIONAL,
letos poprvé v prostorách MAKRO Akademie v Praze. Kategorie PROFESSIONAL je
urþená zkušeným profesionálĤm v oboru, kteĜí pĜedvedou své teoretické i praktické dovednosti. ýekají na nČ atraktivní disciplíny, napĜíklad slepá degustace, servis sektu þi vína.
VítČz získá prestižní titul Sommelier roku 2020, putovní pohár ze sklárny Moser, symbol sommelierĤ tastevin, ¿nanþní odmČnu a dary od partnerĤ akce. Zájemci se mohou zdarma pĜihlásit do 1. prosince, a to na www.trophee.cz. SoutČž pomáhá sbírat
zkušenosti a zviditelnit i mladé talenty. Pro nČ je pĜipravena kategorie TALENT, jejíž ¿nále probČhne 18. listopadu rovnČž
v MAKRO Akademii v Praze. PĜihlášky lze podávat do 9. listopadu. Úþast v soutČži i workshop je zdarma. PoĜadatelem je
Asociace sommelierĤ ýR. Hlavním partnerem je spoleþnost BOHEMIA SEKT. Dalšími partnery jsou spoleþnost MAKRO,
Pulltex a Korunní. Akce se koná za podpory VinaĜského fondu ýR.

Nejlepší vína České republiky

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
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Primum Familiae Vini – Family Is Sustainability

A

ž do 30. Ĝíjna je možné
pĜihlásit se do soutČže,
kterou vypsala Primum
Familiae Vini (PFV) – výjimeþná spoleþnost lidí, jejíž význam
v oboru vinaĜství v mnohém
pĜipomíná roli evropských panovnických dvorĤ. PFV se zviditelnila ve svČtČ vína roku 1993
a postupnČ bylo do tohoto exkluzivního spoleþenství pĜijato, jak
dovoluje statut PFV, 12 slavných
vinaĜských domĤ. PĜi výþtu tČchto jmen je zĜejmé, v þem spoþívá
þlenství v PFV – všechna jména
pĜedstavují nejen nádherné vinohrady a vinice v nejlepších vinaĜských polohách svČta, úchvatná
sklepní hospodáĜství, dokonale
spojující špiþkové technologie
se zkušenostmi pĜedcházejících
generací, ale stejnČ dĤležité soužití s krajinou, kde se jejich vína
rodí. Také proto PFV oznámilo pravidelnou roþní cenu „Family Is Sustainability“. OcenČní 100 000 eur je urþeno
rodinné spoleþnosti v jakékoli oblasti
podnikání, která mĤže pĜedstavit novou iniciativu nebo projekt zamČĜené
na udržitelnost, inovaci, dokonalé Ĝemeslné zpracování a úspČšné pĜedání
odpovČdnosti a závazku z jedné generace na druhou.
Cenou je samozĜejmČ velmi pĜíjemná
þástka penČz, ale výjimeþná je zejména

pĜíležitost pro vítČze seznámit se se všemi dvanácti rodinami PFV a navzájem
si pĜedat vlastní zkušenosti. Marc Perrin, souþasný prezident PFV, k vyhlášení ceny uvedl: „My všichni vČĜíme,
že rodinné spoleþnosti jsou základem
regionálních a národních ekonomik.
Nejlepší rodinné podniky mají hluboký
závazek k udržitelnému rozvoji a životnímu prostĜedí. Rodinné spoleþnosti
by mČly zosobĖovat nejlepší hodnoty sociální odpovČdnosti a laskavČjší
lidskou tváĜ v dobČ, kdy globalizace

a ponČkud depresivní uniformita
stále více pĜevládají.“ V komisi,
která bude rozhodovat o vítČzi
tohoto velmi záslužného projektu, budou vždy zástupci jednotlivých rodin. Samotný výþet jejich
jmen je obdivuhodnou þástí historie svČtového vinaĜství: Egon
Müller – Egon Müller Scharzhof, NČmecko (založeno 1797),
Albiera Antinori – Marchesi
Antinori, Itálie (založeno 1385),
lucemburský princ Robert – Domaine Clarence Dillon, Francie
(založeno 1935), Priscilla Incisa
della Rocchetta – Tenuta San
Guido, Itálie (založeno 1840),
Marc Perrin – Famille Perrin,
Francie (založeno 1909), Fédéric Drouhin – Maison Joseph
Drouhin, Francie (založeno
1880), Jean-Frédéric Hugel –
Famille Hugel, Francie (založeno 1639), Miguel Torres Maczassek –
Familia Torres, ŠpanČlsko (založeno
1870), Paul Symington – rodinné statky v Symingtonu, Portugalsko (založeno 1882), Pablo Alvarez – Vega Sicilia,
ŠpanČlsko (založeno 1864), Philippe
Sereys de Rothschild – baron Philippe de Rothschild, Francie (založeno
1853), Hubert de Billy – Champagne
Pol Roger, Francie (založeno 1849).
Seznam prvních pČti nejúspČšnČjších
bude zveĜejnČn v lednu 2021, vítČz pak
bude vyhlášen v bĜeznu 2021.

Inzerce

K R Á L OV S T V Í

VLAŠÁKŮ

Vína s logem vaší firmy
Vánoční dárky pro vaše blízké
Víno pro váš sváteční stůl
Dárková balení s vinným džemem,
sýrem i čokoládou
Kolekce medailových vín
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E-shop vinařství na
www.vinarstvivolarik.cz
Doprava zdarma
nad 2 500 Kč
Dárek k objednávce

Vinař roku

2011,2014 a 2018

Inzerce

Boty z „vína“

H

olandská obuvnická spoleþnost Mercer Amsterdam nabídne ve spolupráci s italskou
spoleþností Vegea již koncem tohoto
roku v kolekci „jaro/léto 2021“ unikátní „veganské boty z vinné kĤže“.
Lisováním vinných hroznĤ vznikají
matoliny, které obsahují zbytky semen, tĜapin a znaþný podíl slupek
a dĜenČ bobulí. Ty je možné dále destilovat (italská grappa, slovenská
terkelice, maćarská törkölypálinka,
francouzský marc du Jura atd.) nebo
použít jako hodnotné hnojivo. O „druháku“ radČji nemluvit.
Se zajímavým nápadem na další využití matolin pĜišla italská ¿rma Vegea: na veletrhu v MilánČ pĜedvedla
v roce 2016 patentovČ chránČnou
„vinnou kĤži“, která jako opravdová
kĤže vypadá a má i všechny potĜebné vlastnosti – je mČkká, stabilní, lze
ji recyklovat a samozĜejmČ je 100%
„udržitelná“. Podle odborníkĤ Vegea
je možné pĜi souþasné roþní výrobČ
26 miliard litrĤ vína získat odhadem
7 miliard kilogramĤ hroznových výliskĤ a z nich pak 3 miliardy þtvereþních metrĤ „vinné kĤže“.

To je opravdu dost materiálu a zároveĖ pĜesvČdþivý dĤvod k tomu, aby
se tČmito závratnými þísly nČkdo zaþal vážnČ zabývat. Jedním z vážných
zájemcĤ je holandská obuvnická
spoleþnost, která se této „kĤže“ chopila, a navíc pĜidala trochu dalšího
materiálu z PET láhví a podešev EVA
vyrobenou z moĜských Ĝas. Tak se
zrodila kolekce Mercer Amsterdam
W3RD Wine Pack, ocenČná PETA
Innovation Award. Za 250 eur nebo
290 USD získáte nejen kvalitní obuv,
která prošla nároþnými testy, co se
týþe pohodlí, zdravotní nezávadnosti
a trvanlivosti, ale navíc i dobrý pocit,
že svým dílem pĜispíváte k ochranČ
životního prostĜedí.
V MilánČ byly pĜedstaveny i další výrobky z této „kĤže“, jako jsou rĤzné
odČvy, tašky, kabelky a módní doplĖky. Podle nadace pracovníkĤ pro etické zacházení se zvíĜaty PETA (The
People for the Ethical Treatment of
Animals Foundation) zaþaly i automobilky, jako jsou Buick, Chevrolet,
Honda, Hyundai þi Volkswagen, svĤj
„kožený“ luxus mČnit za pĜijatelnou,
a pĜitom levnČjší „vinnou kĤži“.

Sonberk je nejúspěšnějším
českým vinařstvím
Decanter World Wine
Awards 2020

Riesling 2017 Noble rot
výběr z hroznů

Riesling 2017

Riesling 2018

V. O. C.

V. O. C.

Sémillon / Sauvignon
2016
pozdní sběr

Chardonnay & Pinot Gris
2017
pozdní sběr
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La Place de Bordeaux

Ochutnejte

OCENĚNÁ VÍNA

Sam, Peter a Tom Barryovi z australského vinaĜství Armagh

L

2018

2019

2020

Templářské sklepy – trojnásobný vítěz

TOP VINAŘSKÝ CÍL
www.templarske-sklepy.cz
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a Place de Bordeaux je jedineþný prodejní systém, obchodní síĢ, kde se scházejí
majitelé zámkĤ, makléĜi a obchodníci, aby na trh uvedli nejdĤležitČjší prvek systému – Bordeaux
Grands Crus. Velká vína Bordeaux
jsou prodávána obchodníkĤm s vínem a ti pak jsou povČĜeni jejich
distribucí po celém svČtČ. La Place
de Bordeaux má díky nejlepším
francouzským vínĤm letitý a trvalý pĜístup k nejnároþnČjším trhĤm.
Skupina více než 400 négociantĤ (fr. obchodníci s vínem, kteĜí
nakupují vše od hroznĤ po mošt
a vína v rĤzném stavu dokonþení)
pĤvodnČ prodávala vína vyrobená
na zámcích levého i pravého bĜehu Gironde, vína z Burgundska,
od Loiry a z Provence, ale þasem
výhody nesporné „síly“ takového
prodeje oslovily i jiné slavné výrobce mimo Francii. Ti opouštČjí
vlastní prodejní sítČ pro jednoho
svČtového distributora – La Place
de Bordeaux. Jedním z prvních
takových prestižních vinaĜství byl
Opus One, který krátce po pĜipojení navýšil svĤj prodej mimo USA
z 16 % na 52 %. V posledních deseti letech následovaly neménČ
slavné Masseto a Sassicaia z Toskánska, kalifornský Inglenook,

Almaviva, Seña (spoleþný podnik
Eduarda Chadwicka a Roberta
Mondaviho) a Casa Lapostolle
Clos Apalta z Chile. Je zĜejmé,
že poþet obchodníkĤ v La Place
de Bordeaux je velmi omezený
a úþast v tomto podniku lze považovat za privilegium. StejnČ tak
tomu je i s víny, která se v této síti
nabízejí. Také proto je mnohými
odborníky považováno uvedení dvou australských vín Wynns
Coonawarra Estate John Riddoch
Cabernet Sauvignon a Jim Barry
The Armagh Shiraz do nabídky
La Place de Bordeaux za novou
kapitolu v historii australského
vinaĜství. ObČ vína jsou v LangtonovČ klasi¿kaci hodnocena nejvýše jako „výjimeþná“. Langton’s
Classi¿cation of Australian Wine
je nejuznávanČjší klasi¿kaþní systém mimo Evropu, který již v roce
1990 sestavila aukþní spoleþnost
specializovaná na víno. Majitelé
obou vybraných australských vinaĜství považují tento vstup za potvrzení toho, že jejich vína mohou
konkurovat tČm nejlepším na svČtČ. Tom Porter, spoluzakladatel
Australian First Growths, vše navíc oznaþil za úžasnou pĜíležitost
vyprávČt jedineþný pĜíbČh australského vína.

Inzerce

El Enemigo

T

he Most Admired Wine
Brand 2020 v letošní soutČži Drink International
Award patĜí argentinskému vinaĜství Catena Zapata, které v roce
1902 založil italský imigrant Nicola Catena. Jen tČžko bychom mohli uvést všechna ocenČní, která
toto po všech stránkách výjimeþné vinaĜství za dlouhá léta získalo.
V „záplavČ úspČchĤ“ pĜipomeĖme
alespoĖ projekt El Enemigo, který
je dílem hlavního enologa vinaĜství, Alejandro Virgila, a dČdiþky
vinaĜství, povoláním historiþky,
Adrianny Catena. SpoleþnČ se
rozhodli, že udČlají víno, které
by pĜedstavovalo hlubokou úctu
k historii a tradici zemČ i vína.
HodnČ v tomto smyslu napovČdČl
návrh hlavní budovy vinaĜství
od mladého architekta Federica
Márqueze, který se nechal inspirovat „La Divina comedia“ – jedním
z nejvýznamnČjších dČl svČtové
literatury od Danta Alighieriho.
Hlavní roli však hraje vinice, kterou Nicolás Catena, z již tĜetí generace vinaĜĤ, pojmenoval po své
nejmladší dceĜi AdriannČ. Když
našel místo, kde by novou vinici
vysázel, Ĝíkali mu lidé znalí vČci,
že v této výšce, v 1 457 metrech,
nic nedozraje. Nicolás však Ĝekl:

„Existuje mnoho zpĤsobĤ, jak objevit nový a skvČlý terroir. ŠtČstí
hraje roli, ale štČstí není nic, pokud
nevíte, co hledáte. Pochopení toho,
co mĤže pĜedstavovat mimoĜádný
terroir, je v dnešní dobČ klimatických zmČn obzvláštČ nároþné.“
Dnes je tato vinice v podhĤĜí And
(Gualtallary, Tupungato) snad „nejstudovanČjší“ vinicí na svČtČ (Catena Institute of Wine, University of
Davis, Universidad Nacional de
Cuyo) a zároveĖ také „nejúspČšnČjší“. VždyĢ vinice dala hrozny pro
Gran Enemigo Single Vineyard
Gualtallary Cabernet Franc 2013
a Adrianna Vineyard River Stones
2016 (Malbec). ObČ vína získala
v hodnocení Wine Advocate (Robert Parker) plných 100 bodĤ. Je to
první argentinské hodnocení v takové výši, navíc pro jednu vinici.
Projekt El Enemigo je dokonalou
ukázkou toho, co je možné dokázat, když máte prakticky neomezené prostĜedky, naleznete nejlepší
vinici, pracujete s nejlepšími technologiemi a navíc do všeho dáváte
opravdu hodnČ srdce. JistČ zcela
oprávnČnČ je vinice Adrianna, ležící
témČĜ na úrovni naší SnČžky, nazývána Grand Cru celé Jižní Ameriky.
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Městská vinařství

OSVĚŽUJÍCÍ CHUŤ VÍNA A BUBLINEK
PODTRŽENA TAJNOU INGREDIENCÍ

K

dyž pravidelnČ sledujete zprávy ze svČta vína, tak se dozvídáte mnohé podivné vČci:
napĜíklad to, že stárnoucí „boomery“
nahrazují „miléniálové“. Tato slova
lze zjednodušenČ vysvČtlit tak, že pro
trh s víny je stále dĤležitČjší generace
„elektronických dítek“ – miléniálĤ,
ti starší (OK, Boomer je internetový
„mem“, který získal mezi mladými
velkou popularitu jako zesmČšnČní
postojĤ starší generace Baby Boomers) pomalu odcházejí a pĜestávají
být v popĜedí zájmu. Je to smutné zjištČní, protože právČ ti starší jsou opravdovými nositeli kultury a nejlepších
tradic vína. Podle State of the Wine
Industry 2020 (Silicon Valley Bank)
odchází starší generace (baby boom),
která ovládá více než 70 % amerického pĜíjmu a polovinu þistého jmČní
v USA, do dĤchodu, nČkteĜí i na onen
svČt. Tím samozĜejmČ klesá i spotĜeba
vína na hlavu. Další generace je, co se
týþe vína, nijak nenahrazují, pijí ledacos, propagují „suché“ mČsíce, chutná
jim pivo, užívají konopí...

CHTĚLI BYSTE WINKU
VE SVÉM PODNIKU?
ZAVOLEJTE NÁM 777 901 711

WINKA.CZ
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V každém pĜípadČ je zĜejmé, že se mnohé mČní. Dokladem je rostoucí poþet
tzv. mČstských vinaĜství ve všech zemích vinaĜského svČta. Tato vinaĜství
vyhovují uspČchané dobČ a umožĖují
zejména mladým a þasovČ vytíženým
lidem, že za poznáním vín nemusejí
jezdit nČkam daleko mezi vinohrady
a vše mají „pČknČ u nosu“. PĜicházejí
sice o mnohé zážitky, ale ty se prý dají
prožít i na sítích. Do mČstského vi-

naĜství dojdete jednoduše pČšky nebo
mČstskou dopravou. Provozovatelé takových vinaĜství navozí nasmlouvané
hrozny a pĜímo pĜed zraky zájemcĤ
pĜedvedou nejmodernČjší technologie a krok za krokem i celý proces
výroby vína. To mladším generacím
velmi vyhovuje, protože pĜíliš nevČĜí
bohatým, jsou velmi skeptiþtí vĤþi neprĤhlednému marketingu ani se pĜíliš
nestarají o to, co je uvedeno na etiketČ. V mČstských vinaĜství se bohužel
stírá termín terroir, který jinak nabízí
všechno nehmotné, co hotové víno
ukrývá. Mnohá vinaĜství jsou navíc
i natolik pĜívČtivá, zábavná, spoleþensky pĜitažlivá a po mnoha stránkách
„mladČ atraktivní“, že víno se stává až
druhotným zážitkem.
Snad tyto zprávy nebudou „tak horké“
a není tĜeba se obávat, že by se „miléniálĤm“ vinaĜi pĜíliš pĜizpĤsobovali. „Urban Wineries“ však zejména
ve Spojených státech, kde byla založena PDX Urban Wineries Association, rostou jak „houby po dešti“. Jen
na centrálním pobĜeží Kalifornie to je
20 podnikĤ, mezi nimiž takové jako
napĜíklad The In¿nite Monkey Theorem získaly již znaþné uznání i mezi
kalifornskými vinaĜi. Majitel mČstského vinaĜství Rooftop Reds, Devin Shomaker, Ĝíká, že pokud jdete po cestČ
vČdeckého pĜístupu k vinaĜství, pak to
nemusí být tradiþní prostĜedí na svahu
v Bordeaux, ale mĤže to být historicky
prĤmyslové, nechutné místo, jako je
Brooklyn Navy Yard.

Inzerce

Glamping – kouzlo krásy

S

lovo „glamping“ vzniklo spojením anglických
výrazĤ
„glamorous“
a „camping“. PĜívlastek „glamorous“ lze pĜeložit jako
okouzlující, úchvatný, oslnivý,
atraktivní a právČ taková jsou
místa, kde se glamping poprvé objevil. Byly to pĜedevším
exotické zemČ jako napĜíklad
Tanzanie, Namibie, Thajsko,
Malajsie nebo Bali a byla to
tak trochu „z nouze ctnost“.
Než se glamping objevil i jinde
ve svČtČ, jednalo se nejdĜíve o kempování v nádherné pĜírodČ za velmi
skromných podmínek. Lety se kouzlo
krásy (glamour) kontaktu s pĜírodou
nijak neztratilo, jen podmínky se pĜizpĤsobily tČm, kteĜí si chtČjí užívat
luxusu a souþasných vymožeností.
Glampingové objekty jsou þasto pĜepychová obydlí s obývacím prostorem,
ložnicí, koupelnou, kuchyní a jídelnou,
více vyhledávané jsou však stále ty
jednodušší, úzce spojené s pĜírodou,
bez elektĜiny a vody. Na glamping
nyní vsadili i v sousedním NČmecku,
kde DWI (Deutsches Weininstitut)
v Bodenheimu slavnostnČ pĜedstavil „13 Schönsten Weinsichten 2020
(13 nejkrásnČjších pohledĤ na víno
2020“) a nabídl je v rámci nČmeckého glampingu. Ti, kdo trochu znají
nČmecké vinaĜské oblasti, jistČ budou
s výbČrem DWI souhlasit:
Ahr (Saffenburg, Mayschoß), Baden
(Kaiserstuhl, Oberbergen), Franken

(Stetten), Hessische Bergstraße
(Herrnberg, Groß-Umstadt), Mittelrhein (Kopf, Leutesdorf), Mosel
(Hambuchhütte, Lieser), Nahe (Wanderweg, Niedernhausen), Rheingau
(Nollig, Lorch), Pfalz (Kleine Kalmit, Ilbesheim und Landau), Rheinhessen (Ruhkreuz Zornheim), Saale-Unstrut (Weinberg Goldener Steiger
am Geiseltalsee, Bad Lauchstädt),
Sachsen (Weinbergsblick, Diesbar-Seußlitz), Württemberg (Michaelsberg, Cleebronn). Pokud na cestách
po NČmecku objevíte nČkteré z tČchto jmen, nezapomeĖte se zastavit
a podívat se, þeho si nČmeþtí vinaĜi
nejvíce považují. I u nás se slovo
„glamping“ také objevuje a snad nejznámČjší takto oznaþené místo jsou
Dobþické rybníþky asi 20 km pod
BudČjovicemi. Malé dĜevČné chatiþky jsou ukotveny pĜímo na hladinČ
rybníka, z terasy mĤžete rovnou rybaĜit, máte vlastní vor a samozĜejmČ
neobtČžuje elektĜina ani wi¿!

„Weinsicht“ v oblasti Baden – Kaiserstuhl
patĜí k nejkrásnČjším v celém NČmecku.

ýervenec–Srpen 2019 | 19

ze zahraniþí

Ročník 2019 se v Rakousku řadí k těm nejlepším

R

akouští vinaĜi pĜedpovídali
roþníku 2019 skvČlou budoucnost již od samého poþátku.
ýerstvé hodnocení nového roþníku
z úst svČtových kritikĤ jejich oþekávání jen potvrdilo. Vína z tohoto roþníku
patĜí skuteþnČ k tomu nejlepšímu, co
rakouští vinaĜi za poslední desetiletí
vyrobili.
Roþník 2019 provázely od poþátku
velmi pĜíznivé vegetaþní podmínky,
které daly pĜedpoklad velmi kvalitním a zdravým hroznĤm, a to napĜíþ
celým Rakouskem. Po relativnČ mírné zimČ s promČnlivým jarem pĜišly
v kvČtnu hojné deštČ. V tomto období si réva vinná vytvoĜila dostateþné
zásoby vláhy, které byly klíþové pro
správný prĤbČh vegetaþního cyklu
v prĤbČhu horkých a suchých letních
mČsícĤ. Teplejší podzim s nízkými
noþními teplotami pak pĜispČl k perfektní fenolické zralosti hroznĤ, svČží aromatice a ovocné struktuĜe kyselin v bobulích.
O tom, že rakouská vína z roþníku
2019 dosahují výjimeþné kvality, hovoĜí i Ĝada svČtových kritikĤ. „Doposud jsem mČla možnost
ochutnat jen velmi malý zlomek vín
z roþníku 2019, ale jejich kvalita,
zejména intenzita, svČžest a osobi-
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tost, byla opravdu omamující,“ komentuje roþník 2019 Julia Harding,
MW, z JancisRobinson.com. „Již
teć je jasné, že tento roþník bude
výraznČ nadstandardní, a až se vína
objeví na trhu, s jejich nákupem urþitČ neváhejte,“ Ĝíká Anne Krebiehl,
MW, z magazínu Wine Enthusiast.
„Rakouská vína chutnám pravidelnČ
každý rok již od roku 1988 a mohu
Ĝíci, že tento roþník patĜí k tČm nejlepším, který jsem kdy v Rakousku
ochutnal,“ hodnotí nový roþník Stuart Pigott z JamesSuckling.com. KoneþnČ také proslulá publikace Fall-

staff, která každoroþnČ mapuje ta
nejlepší rakouská vinaĜství a jejich
vína daného roþníku, hovoĜí jasnČ.
PrĤmČrné bodové ohodnocení vín
je vyšší než kdy dĜíve, a to zejména
pro bílá vína. Jejich bodový prĤmČr
dosahuje úctyhodných 91,3 bodu.
Pro srovnání, hodnocení bílých vín
v roþníku 2017, který je považován
za opravdu excelentní, dosahovalo
tehdy v knize hranice 90,9 bodu.
Roþník 2019 je tedy opravdu výjimeþný, a tak se již mĤžeme tČšit
na rakouská vína v prvotĜídní kvalitČ, která brzy poputují na trh.

Inzerce

Maďarští vinaři očekávají
výjimečný ročník

R

ok 2020 nezaþal v Maćarsku z hlediska vývoje révy
úplnČ ideálnČ. KvČten byl
v prĤmČru o 1,5 °C chladnČjší než
v pĜedchozích letech a pĜed zaþátkem léta hodnČ pršelo. Jenže pak
pĜišlo teplejší a sušší období. Poþasí v srpnu a záĜí tak nabídlo ideální
podmínky pro révu vinnou. Dny
byly sluneþné, ale bylo výraznČ
ménČ tropických dnĤ, s teplotami
nad 31 °C, kdy zpomaluje fotosyntéza a výraznČ klesá tvorba cukru.
To je dĤvodem, proþ je letos cukernatost hroznĤ vyšší než pĜedchozí
roky. Navíc deštČ, typicky pĜicházející zaþátkem záĜí, letos nepĜišly
nebo pršelo jen málo. Všichni maćarští vinaĜi se proto shodují, že jde
letos o nadprĤmČrnČ dobrý roþník.
Hrozny jsou kvalitní, zdravé a dosahují výjimeþnČ vysoké cukernatosti.
Výsledky skliznČ komentují i samotní vinaĜi z jižních regionĤ
Villány, Szekszárd a Pécs z portfolia dovozní spoleþnosti Hungarian
Wine. VinaĜ Fekete ze Szekszárdu
namČĜil napĜíklad u svého Merlotu
cukernatost v hodnotČ 23,5 °KMW
(28 °NM). „Z tČchto hroznĤ bude
víno s alkoholem nejmíĖ 15 %,“
konstatuje. „Je prakticky nemožné
dosáhnout dalším zráním ještČ vyšší cukernatosti, proto jsem hrozny

sklidil už v záĜí. Líbí se mi, jakou
mají zralé bobule hezkou, sytou
barvu,“ Ĝíká Fekete. Sklízí výhradnČ ruþnČ, jako i ostatní oslovení
vinaĜi – Polgár a Schunk. V PolgárovČ vinaĜství koncem záĜí dokonþili sklizeĖ Frankovky a Kadarky.
„Merlot pĜijde na Ĝadu 1. Ĝíjna a oba
cabernety o týden pozdČji. Ve Villány nehledíme na množství skliznČ,
neboĢ rĤst hroznĤ stejnČ regulujeme. Maximální výnos u DHC vín
smí být 60 hl/ha,“ vysvČtluje pan
Polgár a dodává, že kromČ vysoké
akumulace cukru se letos hroznĤm
daĜilo dobĜe zachovávat i kyseliny.
PĜi výrobČ svých vín peþlivČ dbá
na harmonickou vyváženost ovocných kyselin s taniny. Ve vinaĜství
Schunk sklidili úrodu odrĤdy Zenit
24. srpna. „To je o 4–5 dnĤ pozdČji
než v jiné roky. Je to díky tomu, že
se letos daĜilo dobĜe chránit kyseliny v bobulích. NamČĜili jsme témČĜ
7 g/l titrovatelných kyselin, pĜitom Zenit nahromadil cukernatost
o hodnotČ 21,5 °KMW (25 °NM),“
uvádí pan Schunk a tČší se na dobrý
roþník 2020.

VÍNA
JIŽNÍ
AFRIKY

Vína od tČchto i dalších vinaĜĤ
najdete na e-shopu spoleþnosti
Hungarian Wine, která je specialistou na špiþková maćarská vína.
www.hungarianwine.cz

www.zebrawines.cz
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vína mČsíce

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

VITIS STRÁŽNICE, CUVÉE HORNÍ HORY 2018,
VÝBĚR Z HROZNŮ, SUCHÉ, ZNÁMKOVÉ
VÍNO, STRÁŽNICE, HORNÍ HORY

ALFONSO BOERI, „PORLAPÁ“
BARBERA D’ASTI SUPERIORE DOCG 2016

SytČjší granátovČ þervená barva s lehkým svČtlejším
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a elegantní,
snoubící tóny zralého þerného i þerveného peckového
ovoce, spáleného dĜeva a doutníkového humidoru. V chuti
je víno plnČjší a strukturované, harmonické a pĜipomíná sušené višnČ, zralé tĜešnČ a kompotované brusinky, s lehkým
dotekem kakaa a pražené kávy. Delší, svČží závČr.

TemnČ inkoustovČ þervená barva s nachovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a pĜíjemnČ
nazrálé a pĜipomíná zralé þerné peckové ovoce,
tabákové listy a þerný þaj. V chuti je víno stĜednČ
plné a svČží a pĜipomíná zralé višnČ þi ostružiny, jež
doplĖuje podtón spáleného dĜeva a þerného koĜení.
StĜednČ dlouhý závČr.

360 Kč

★★★★★

2020–2026

555 Kč

www.vino-vitis.cz

DOMAINE FERNAND ENGEL, RIESLING
GRAND CRU PRAELATENBERG 2015,
ALSACE GRAND CRU AOC
SytČjší slámovČ žlutá barva s citronovými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je komplexní a intenzivnČjší
a nabízí tóny mléþného karamelu, sušených broskví,
kĜížal a merunČk. V chuti je víno komplexní, stĜednČ
plné a dominují zde zralá žlutá jablka, zralé pomeranþe
nebo pomeranþová kĤra. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

630 Kč

★★★★

2020–2024

★★★★

2020–2023

www.vinoprovas.cz

BRATANOV,
MERLOT PRIVATE RESERVE
B
2015,
PGI THRACIAN VALLEY
2
Sytá
S inkoustovČ þervená barva s tenkým purpurovým
okrajem
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní
o
a komplexní, pĜipomínající tabák, spálené dĜevo a balzamikový
ocet, s podtóny zralých višní a ostružin.
z
V chuti je víno plnČjší a harmonické, nabízející tóny
þerstvČ
pražené kávy, hoĜké þokolády, zralých višní
þ
a sušených fíkĤ. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

5
549 Kč

www.midaro.cz

★★★★

2020–2024

www.vinabg.cz

LES JAMELLES, SÉLECTION SPÉCIALE,
CABERNET-MERLOT 2018, PAYS D’OC IGP

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, PÁLAVA 2019, VÝBĚR
Z HROZNŮ, SLADKÉ, PERNÁ, PURMICE

Sytá rubínovČ þervená barva s nachovým okrajem a vyšší
viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní a pĜímoþaré, s výrazným ovocným charakterem, pĜipomínající zralé
višnČ a moruše, jež doprovází podtón ušlechtilého dĜeva
a divokého koĜení. V chuti je víno plné a mohutné, s jemnou strukturou a dominují v ní tóny povidel, makového
koláþe a sušených višní. Delší, hĜejivý závČr.

Sytá zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivní a pĜímoþaré, pĜipomínající zralé citrony a citronovou kĤru, jež doprovází
podtón máty a kandovaných pomeranþĤ. V chuti je víno
stĜednČ plné a nasládlé a pĜipomíná sušené pomeranþe,
mandarinku a žlutá jablka, jež doplĖuje lehký koĜenitý
podtón. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

311 Kč

★★★★★

2020–2022

300 Kč

www.vinum-bonum.cz

★★★

2020–2022

www.vinarstvivolarik.cz

G
GRAVITAČNÍ
VINAŘSTVÍ VILAVIN,
SAUVIGNON BLANC 2019, POZDNÍ SBĚR,
S
SUCHÉ, NOVOSEDLY, KAMENNÝ VRCH
S

WEINGUT STADT KREMS,
LÖSSTERRASSEN GRÜNER VELTLINER 2019,
NIEDERÖSTERREICH

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se stĜíbĜitými odlesky
S
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a snoubí
ttóny rĤží a bílých kvČtĤ s podtóny angreštu a zralého
žlutého
sadového ovoce. V chuti je víno lehþí a lehce
ž
nasládlé
a dominují zde tóny zralého bílého rybízu,
n
žlutých
jablek a bílých moruší. StĜednČ dlouhý závČr.
ž

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a odrĤdovČ
typické a pĜipomíná bílý pepĜ, bílé kvČty a zralá zelená jablka. V chuti je víno pikantní a lehþí a dominují
v ní tóny zralých jablek a hrušek, jež doprovází
podtón minerality a mandlí. Kratší, svČží závČr.

230 Kč
2

★★★★

2020–2021

www.vilavin.cz
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249 Kč

★★★

2020–2021

www.vinero.cz

★★★★★

vynikající
až výjimeþné

★★★★

velmi
dobré

★ ★ ★ dobré

Bílá vína

Doporuþená doba konzumace

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

RĤžová vína

B
BARON
PHILIPPE DE ROTHSCHILD,
M
MOUTON CADET RÉSERVE BLANC 2017,
G
GRAVES AOC

VINAŘSTVÍ ŠKROBÁK, RULANDSKÉ
ŠEDÉ 2018, VÝBĚR Z HROZNŮ, SUCHÉ,
ČEJKOVICE, NIVA HRBATÁ

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky
a stĜední viskozita. V aroma je víno intenzivnČjší
a srozumitelné, pĜipomínající žluté ryngle, karambolu
l a hrušky Williams. V chuti je víno lehþí a svČží,
výraznČ
v
minerální, s tóny zralého angreštu, rybízu
a salátové okurky. Kratší závČr.

Sytá jantarovČ žlutá barva se slámovými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma vína je komplexní a stĜednČ
intenzivní a pĜipomíná akátový med, vþelí plástev,
sladké koĜení a sušené žluté ovoce. V chuti je víno
plnČjší a harmonické, s výraznou koĜenitou stopou, již
doplĖuje podtón melounu Cantaloupe, manga a sušených broskví. StĜednČ dlouhý závČr.

499 Kč
4

★★★

2020–2021

230 Kč

www.adveal.cz

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatým odleskem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná luþní
kvČty, zralé meruĖky a kompotované broskve. V chuti
je víno lehþí a svČží, pĜíjemnČ harmonické a dominují
zde tóny zralých zelených jablek, pomeranþové kĤry
a zralých broskví. StĜednČ dlouhý závČr.

165 Kč

★★★★

2020–2022

2020–2022

www.vinoskrobak.cz

ÍMAVOS
AJ

ADEGAS
MOURE, A FUGA BLANCO
A
2019,
RIBERA SACRA D.O.
2

T

PUKLAVEC FAMILY WINES,
JERUZALEM ORMOŽ, RYZLINK RÝNSKÝ
2019, SLOVINSKO

★★★★

Z

Legenda:

M

ĚSÍCE

kyy
SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zlatavými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a svČží,
s výrazným projevem zralého žlutého sadového
oovoce, broskvových jader a zralých citrusĤ. V chuti je
vvíno stĜednČ plné a svČží a najdeme zde tóny žlutého
m
melounu,
zralého banánu a vaĜených kdoulí. Delší,
minerální
závČr.
m

3 Kč
339

★★★★

2020–2024

www.orovino.cz

www.vinaormoz.cz

LES JAMELLES, SYRAH 2018,
PAYS D’OC IGP

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
2019, KABINETNÍ VÍNO, SUCHÉ, PERNÁ,
VĚSTOŇSKO

StĜednČ intenzivní granátovČ þervená barva s tenkým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a srozumitelné a nabízí tóny švestkových povidel,
sušených brusinek a zralých tĜešní. V chuti je víno
harmonické a plnČjší, svým charakterem korespondující s aroma a doplnČno o podtóny ¿alek a þervených
grepĤ. StĜednČ dlouhý, elegantní závČr.

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky
a stĜední viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a odrĤdovČ typické, s tóny zralých broskví, bílého pepĜe
a bílých kvČtĤ. V chuti je víno lehþí a svČží a dominují zde tóny zralých pomeranþĤ, limet a bílých
broskví, jež doplĖuje lehký koĜenitý podtón. StĜednČ
dlouhý závČr.

168 Kč

★★★★

2020–2021

★★★

200 Kč

2020–2022

www.vinarstvivolarik.cz

www.vinum-bonum.cz

MONTALBERA, „EQUILIBRIO“
BARBERA D’ASTI DOCG 2012

DOPPIO
PASSO, CUVÉE 16,
D
ROSSO
VINO D’ITALIA
R

SytČjší granátovČ þervená barva s širším cihlovým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a velmi nazrálé a pĜipomíná tabák, ¿alky, ušlechtilé
dĜevo a sušené višnČ. V chuti je víno lehþí a svČží
a najdeme v ní tóny trnek, skoĜice a modrých blum.
Kratší závČr.

S inkoustovČ þervená barva s rubínovým okrajem
Sytá
a vysoká viskozita barvící sklenku. Ve vĤni je víno
i
intenzivní
a opulentní, s tóny hoĜké þokolády, karamel spáleného dĜeva, povidel a ostružinového džemu.
lu,
V chuti je víno komplexní a plnČjší a pĜipomíná zralé
m
moruše,
višnČ a ostružiny, s výrazným podtónem
s
sladkého
koĜení. Delší, hĜejivý závČr.

448 Kč

★★★

2020–2021

www.vinoprovas.cz

369
3 Kč

★★★★

2020–2025

www.unitedbrands.wine
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NOVÝ SEAT TARRACO FR
SEAT pĜedstavuje modernizovanou verzi úspČšného modelu Ateca.
DĤslednČ vylepšená Ateca 2020 pĜebírá od svého pĜedchĤdce všechny
pĜednosti kompaktního SUV a na první pohled zaujme svČžím a ještČ
emocionálnČjším vzhledem exteriéru i interiéru, speci¿ckým nastavením
podvozku a nabídkou mimoĜádnČ výkonných motorĤ.
Nový SEAT Tarraco FR tak vychází vstĜíc poptávce zákazníkĤ po vozech
SUV se sportovním duchem. ěidiþi a jeho spolucestujícím navíc nabízí
komplexní konektivitu a více bezpeþnosti i komfortu. Mezi významné
pĜínosy modernizace patĜí také vyšší hospodárnost a nižší emise.

GLENMORANGIE
A TALE OF CAKE
Nová limitovaná edice Glenmorangie whisky
s názvem A Tale of Cake vznikla ze snu dr. Billa
Lumsdena, Ĝeditele destilaþního a výrobního
procesu v Glenmorangie, pĜenést do skleniþky
potČšení, které pĜináší kousek dortu. Nejprve tedy
whisky nechal zrát v sudech po bourbonu a poté
ji pĜesunul do sudĤ po dezertním tokajském vínČ.
Whisky je tak plná, s dominantní sladkostí a tóny
zralého ovoce, bílé þokolády a mandlí.
https://cz.moethennessy-corporate.com

NEJLEPŠÍ VÍNA ýESKÉ REPUBLIKY, PRģVODCE 2020–2021
Získejte podepsaný výtisk nového vydání úspČšné publikace Nejlepší
vína ýeské republiky – PrĤvodce 2020–2021, která vyjde již tento
mČsíc. Jako v pĜedešlých letech obsahuje publikace nejaktuálnČjší
informace o dČní na tuzemské vinaĜské scénČ, prezentace nejlepších vín
z nabídky jednotlivých vinaĜství, informace o novinkách ve vinaĜských
podoblastech, o þinnosti VOC a vinaĜských spolkĤ.
Souþástí letošního vydání bude také ocenČní „Kolekce roku“ nebo
rubrika „VýbČr nejlepších vín dle nejdĤležitČjších odrĤd a kategorií“,
která pĜedstavuje úzký výbČr nejlepších vín z celé knihy, a usnadní tak
þtenáĜĤm orientaci v nejvýše ohodnocených vínech.
Publikace tento rok pĜedstaví mimo jiné celkem 156 vinaĜství
a vinaĜských ¿rem a najdete v ní více než 800 doporuþených vín. Zcela
novým pĜídavkem je pak ocenČní „PĜekvapení roku“, jehož cílem je
poukázat na mladé a perspektivní vinaĜství, které svými víny ohromilo
komisi svou první úþastí v knize.
Prvních 30 zájemcĤ, kteĜí si výtisk knihy zarezervují prostĜednictvím
e-mailové adresy info@w-d.cz s heslem „Podepsaný PrĤvodce 20/21“
obdrží jedineþné vydání s podpisy autorského týmu.
24 | WINE & Degustation
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Představení vín ročníku 2019
z Vinařství Volařík
Každoročnímu uvedení nových vín z Vinařství Volařík na trh již tradičně předchází
jejich ochutnávka pro veřejnost v noblesních prostorách hotelu Mandarin Oriental
v Praze. Akce byla původně naplánovaná opět v červnu letošního roku, avšak
kvůli tehdejšímu nelehkému období ji nebylo možné uskutečnit v plném rozsahu.
Prezentace vín z ročníku 2019 proto proběhla v pozdějších termínech, a to dne
3. září pro odbornou veřejnost a 4. září pro všechny milovníky vína.

D

louho oþekávaná prezentace vín z nového
roþníku 2019 v hotelu
Mandarin Oriental nabídla odborné veĜejnosti a milovníkĤm
vína na desítky vzorkĤ z vČhlasných viniþních tratí pod Pálavou,
kterými se mikulovské VinaĜství
VolaĜík proslavilo. V jejich portfoliu vynikají pĜedevším vína
z odrĤd Ryzlink vlašskýғ , Ryzlink rýnskýғ , Pálava a Veltlínské
zelené a k jejich nejslavnČjším
polohám patĜí pálavské viniþní
tratČ Kotelná, Železná, OĜechová hora þi Purmice. NejþerstvČjší informace o novém roþníku
vín z VinaĜství VolaĜík jsme zaznamenali z úst tČch nejpovolanČjších osob ve vinaĜství.
„Vína roþníku 2019 mají smĤlu, že se nedostávají zavedenou a tradiþní cestou k našim
zákazníkĤm z dĤvodu nepĜedvídatelnosti
nynČjších životních podmínek v naší spoleþnosti. Po prudkém omezení distribuce vína
v bĜeznu tohoto roku a oživení zaþátkem
þervna opČtovnČ nyní dochází k problémĤm
z dĤvodu rĤzných omezení, ale hlavnČ k rušení rĤzných akcí spojených s prezentací
a degustací vín. Proto jsme velmi rádi, že
se nám akci podaĜilo uskuteþnit a pĜedstavit
nový roþník vín veĜejnosti. Vína z roþníku
2019 jsou výrazná, odrĤdovČ typická, a to
díky opČtovnČ perfektnČ provedené vini¿kaci z kvalitnČ vypČstovaných hroznĤ,“ Ĝíká
majitel vinaĜství, Ing. Miroslav VolaĜík.
„Roþník 2019 byl diametrálnČ jiný nežli roþník 2018. Zase jsme se vrátili kousek zpČt,
do pĜíznivČjších klimatických podmínek našeho mírného pásma. Díky tomu, že byly letní teploty mírnČjší, bílé odrĤdy mČly pomalejší tendenci dozrávat a vývoj aromatických
26 | WINE & Degustation

látek byl proto ideálnČjší. Vína roþníku 2019
jsou krásnČ ovocná, plná, a pĜedevším šarže
z Perné jsou ukázkovČ minerální a slané. Zejména Ryzlinky vlašské jsou skvosty, které
budou perfektnČ vyzrávat v láhvi. Vína mČla
delší vývoj ve sklepČ, hlavnČ Ĝada Terroir,
ale právČ z nich jsme nejvíce nadšeni. Vína
Ĝady rosé byla opČt exkluzivní, což potvrdilo
vítČzství Frankovky na Jarovín rosé a zpĤsobilo, že jsou již delší dobu vyprodána. ěada
Organic pak nabídla letos skvČlou odrĤdovost i oblíbenost mezi našimi zákazníky.
Novinkou do budoucna jsou jednoodrĤdové
Sekty VolaĜík vyrobené z Veltlínského zeleného a Rulandského bílého, které doplĖuje
klasika – Sekt VolaĜík z Ryzlinku vlašského
ze Železné. CelkovČ hodnotím roþník velmi
kladnČ a tČším se na jeho budoucí vývoj,“
Ĝíká enoložka vinaĜství, Ing. Eliška Becková.
„Roþník 2019 právČ v dobČ svého pĜedstavení v jarním období musel skousnout hoĜkou pilulku v podobČ mnoha zákazĤ, pĜíkazĤ a restrikcí. Z hlediska vývoje poþasí byl

opČt velmi nestandardní a pĜes
zimní srážkový de¿cit, srážkovČ
bohatý kvČten a krásný podzim,
jenž nám umožnil sklízet hrozny
v kondici, kterou jsme si pĜáli,
jsou vína roþníku 2019 jak velmi
aromatická s ovocným charakterem, tak noblesnČ uleželá s výrazným zrajícím potenciálem.
RĤzné pro¿ly vín zvýrazĖují jak
svĤj pĤvod hroznu, tak i ¿lozo¿i
pĜi výrobČ vína, aĢ už je to Ĝada
Classic, Organic, þi Terroir. Ryzlinky z okolí Perné jsou výraznČ
minerální, avšak vína z odrĤdy
Pálava ze stejné lokality jsou
nádhernČ tropicky ovocná napĜíklad v podobČ manga, liþi nebo
i kvČtu rĤže. Ryzlinky z Dunajovských kopcĤ vykazují více
citrusových plodĤ, ale i tóny medu þi vlašských oĜechĤ. Veltlíny vykazují dominanci
koĜenitosti a minerálnosti. Celá naše Ĝada
Organic (Johanniter, Saphira, Hibernal), která je pČstována v rámci ekologické produkce,
se vyznaþuje svČžestí, dokonalou aromatikou
a nádhernou pitelností. ěada vín Terroir cílí
hlavnČ na viniþní traĢ a jedinou odrĤdu, která
je spjata s danou lokalitou. Tato vína v sobČ
nesou díky dlouhému ležení na kvasniþných
kalech a využití sudĤ eleganci, hloubku,
strukturu a svou dokonalost ukazují v þase
zráním na láhvi. OstatnČ, o kvalitČ našich vín
se mĤžete pĜesvČdþit formou návštČvy ve VinaĜství VolaĜík v MikulovČ nebo využitím
našeho e-shopu, který se v této dobČ jeví jako
dokonalý prostĜedek ke zpĜíjemnČní si svých
chvil v pohodlí domova. Tak na zdraví,“ uzavírá zhodnocení vín nového roþníku výkonný Ĝeditel vinaĜství, Ing. ZdenČk Tréšek.
PĜipravil: Václav TichoĖ a Michal Šetka
ve spolupráci s VinaĜstvím VolaĜík
Foto: Archiv VinaĜství VolaĜík
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Slavné vesnice Burgundska
Pommard & Volnay
Společnost Advivum patří již dlouho mezi přední dovozce špičkových francouzských
vín u nás. Není žádným tajemstvím, že vína z Burgundska patří k velmi silným
stránkám jejich portfolia. A právě proto si Advivum pro své zákazníky připravilo
sérii degustací s názvem „Slavné vesnice Burgundska“. Této řady degustací se ujal
Wine Expert společnosti Advivum Jan Čejka, který přímo v Burgundsku v Beaune
studoval a má osobní vazby s množstvím tamních vynikajících vinařů.

P

Ĝi šestém pokraþování tohoto degustaþního seriálu se milovníci burgundských vín vydali v záĜí alespoĖ pomyslnČ nad fotogra¿emi a mapami
do vesnic Pommard a Volnay. A samozĜejmČ s mnoha výteþnými víny ve sklenkách.
Degustace byla vedena naslepo, nicménČ
vína z tČchto obou obcí se i pĜes jejich tČsné sousedství velmi liší, a pro znalé konzumenty burgundských vín tak nebylo zásadnČ tČžké rozdíly mezi víny objevit a správnČ
urþit jejich pĤvod.
Vesniþka Pommard leží jen nČkolik kilometrĤ jižnČ od Beaune. Zdejší vína patĜí k nejznámČjším a nejprodávanČjším
þerveným vínĤm Burgundska. Pommard
zažívá své období slávy a prosperity již
od 18. století, neboĢ v této dobČ se místní
vína zaþala skvČle prodávat i na amerických trzích. V Pommardu se vyrábí pouze
þervená vína, samozĜejmČ z odrĤdy Pinot
Noir. Nenajdete tu žádné Grand Cru. Zdejších necelých 322 ha vinic je pouze v kategoriích Pommard AOC a také 28 vinic
Pommard 1er Cru AOC (celkem 116 ha).
Za nejlepší 1er Cru jsou považovány vinice Les Rugiens a Les Épenots.
Aþkoli v celé oblasti Côte de Beaune obecnČ vznikají lehþí a dĜíve pitelná þervená vína
než v Côte de Nuits, Pommard je velkou výjimkou. Díky bohatším pĤdám se zde rodí
vína pevná, opojná, hutná, s tvrdým tĜíslem.
Chceme-li je charakterizovat, mĤžeme velmi dobĜe citovat výrok nejslavnČjší vinaĜky
Burgundska, paní Lalou-Bize Leroy, která
o nich Ĝíká: „Vína z Pommardu jsou jako
místní kostel – solidní, hranatá a na první
pohled nepĜíliš vábná. RozhodnČ potĜebují delší zrání ve sklepČ.“ TĜebaže jsou tato
vína v mládí ménČ pĜístupná než napĜíklad
sousední Volnay, po vyzrání nastupuje noblesa, elegance a nebývalá komplexnost.
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to jim však nic neubírá na skvČlé struktuĜe
a potenciálu. Volnay je zkrátka synonymem
burgundské elegance. I Volnay je apelací,
ve které se pČstuje pouze Pinot Noir, vinice
se rozkládají po úboþích kopce Chaignot.
Vína oznaþená apelací Volnay vznikají
z 220 ha vinic, které jsou na katastrálním
území obcí Volnay a také Meursault. PrĤmČrná nadmoĜská výška je 230–280 m.
Apelace zahrnuje 29 Premier Cru, které
leží uprostĜed kopce a svažují se smČrem
k sousedním obcím Pommard, Monthélie
a Meursault. PrávČ zde najdeme asi nejvíce
cenČné polohy – Les Caillerets, Champans
a Carelles. Samostatnou kapitolou je pak
Premier Cru Volnay Santenots, které patĜí
katastrálnČ již pod Meursault, nicménČ apelaþnČ jde o Volnay Premier Cru.

Z Pommardu mne z pĜedstavovaných vín
urþitČ nejvíce zaujalo Comte Armand,
1er Cru Clos Épeneaux 2012, servírované z láhve Magnum. Mohutné, s pevnou
strukturou, pĜesto již nazráváním velmi
elegantní. Lehþí a krásnČ ovocný styl vín,
þásteþnČ i díky roþníkĤm, pĜedstavilo vinaĜství Domaine Jean-Marc Bouley, a to
jak základní Pommard 2014, tak 1er Cru les
Fremiers z roþníku 2017, které však potĜebuje ještČ zrát. Naprosto mimoĜádné bylo
víno od Benjamina Leroux – Pommard
1er Cru „Rugiens Hauts“ 2018, které pĜedstavilo klasický mohutný styl, nádhernou
ovocnost a velký potenciál.
Vesniþku Volnay a její vinice najdete v Burgundsku v oblasti Côte de Beaune po cestČ z mnohem známČjší obce Pommard
do Meursault. Zdejší vína byla vždy vysoce
cenČná díky eleganci a lehkosti. Vína z Volnay bývají jemná a lehká, se svČtlou barvou,

Jemné a noblesní Volnay 1er Cru Santenots
2016 pĜedstavil Jan ýejka od Domaine Buisson-Charles. SamozĜejmČ nemohla chybČt ani vína od Benjamina Leroux, který
je víny z Volnay proslaven. Krásné jemné
a ovocné Volnay 1er Cru „Les Mitans“ 2017
a plnČjší, strukturovanČjší a velmi elegantní
Volnay 1er Cru „Clos de la Cave des Ducs“
2017. Zcela mimoĜádným vínem z této
apelace a jedním z vrcholĤ veþera pak bylo
Volnay 1er Cru Santenots 2018 z Domaine
Buisson-Charles. Komplexní svČží víno
s nádhernou ovocnou strukturou, sametovou jemností tĜísla, velmi dlouhou dochutí
i potenciálem dále zrát.
Projekt „Slavné vesnice Burgundska“
ve Wine Baru Advivum pod vedením Jana
ýejky je velmi vydaĜený a bude pokraþovat.
Degustace jsou pro milovníky Burgundska
nesmírnČ pĜínosné a pouþné jak z hlediska
informací, tak samozĜejmČ i kvality pĜedstavovaných vín.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

VĚNUJ SVÉMU VÍNU
VEŠKEROU PÉČI
A LÁSKA K NĚMU
PŘETRVÁ STALETÍ
. HABÁNSKÝ ZÁKON .
Již před 400 lety věděli Habáni, že nabídnout někomu své
víno je stejné jako nabídnout přátelství. Věděli také, že pouze
mimořádnou péčí, úctou k půdě, pílí a pokorou dokážou vytvořit
víno, které si získá srdce všech, jimž ho nabídnou. Dodnes tak
habánská vína okouzlují tím, čím před staletími. Svou duší.

habanskesklepy.cz
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Sherry Valdespino & El Camino
Tapas Restaurant
„A kdybych tisíc synů měl, první lidská zásada, kteréž bych je vyučoval, musila
by být: odříci se řídkých nápojů a sherry jenom se věnovat.“ Právě takto mluvil
o vínech sherry již William Shakespeare v díle Jindřich IV. Věta, kterou Falstaff
zakončil svůj dlouhý monolog v této hře, naznačuje, že španělská fortiﬁkovaná
vína si získala mezinárodní věhlas poměrně záhy. V současnosti jejich popularita
sice výrazně zaostává za portským, nicméně je jisté, že skvělé sherry má své
pevné místo ve vinných lístcích dobrých restaurací i ve sklepech osvícených
milovníků vína. A tento fakt se koncem září rozhodla dokázat společnost Advivum
ve spolupráci s vynikající restaurací El Camino Tapas Restaurant.
vína pĜevážnČ suchá a polosuchá, nasládlá þi
sladká jsou pouze typy zvané Cream a specialitou je Pedro Ximénez. Suchá sherry se
rozdČlují na lehké a velmi suché Fino, výraznČ aromatické víno Manzanilla (obČ podstupují pouze biologické zrání), plnČjší, lehce
oxidativní a oĜíškové Amontillado (zprvu
biologické, poté oxidativní zrání) a tmavší
a plné Oloroso (pouze oxidativní zrání).

S

poleþnost Advivum na tuzemský trh
dováží vína vinaĜství Valdespino, které patĜí mezi výrobci sherry k absolutní špiþce. Sherry je svČt sám pro sebe, vyznat
se v jednotlivých kategoriích produktĤ není
vĤbec jednoduché, umíte-li je však využít
v gastronomii správnČ, otvírá se vám rozsáhlá, pĜekvapivá a urþitČ pro vČtšinu i zkušených milovníkĤ vína stále neprozkoumaná
a nová paleta chuĢových možností.
Sherry je forti¿kované víno, které se vyrábí
ve španČlské oblasti Andalusia. Oblast produkce je pĜesnČ vymezena trojúhelníkem
mezi mČsty Jerez de la Frontera, Sanlúcar
de Barrameda a El Puerto de Santa María.
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D.O. Jerez-Xérès-Sherry vzniklo již v roce
1933 a bylo vĤbec první denominací pro víno
ve ŠpanČlsku. Sherry se vyrábí pĜevážnČ
z odrĤdy Palomino, té se skvČle daĜí na zdejších bílých kĜídových pĤdách, kterým se Ĝíká
„albariza“. Využívají se i odrĤdy Muscat,
a pĜedevším sladká vína v denominaci Sherry se vyrábí z odrĤdy Pedro Ximénez.
Výroba sherry je velmi speci¿cká, styl výroby, míra dolihování a použité odrĤdy pak pĜímo pĜedurþují, jaký typ sherry bude z pĤvodního suchého bílého vína vyroben. Zásadní je
i to, zda daná vína prochází pouze biologickým zráním pod Àórem, þi zráním oxidativním, nebo kombinací obou typĤ. Sherry jsou

Vína po dolihování vinným destilátem zrají
v ne zcela plných sudech pod Àórem, což je
vrstva kvasinek na hladinČ vína v sudu, která
víno chrání pĜed oxidací. PrávČ této fázi se
Ĝíká také biologické zrání. Je-li ale víno dolihováno až na pĜibližnČ 17,5 % alkoholu, Àór
již nevzniká a vína se dále vyvíjí oxidativním
zpĤsobem. VzácnČ se mĤžete setkat s dalšími styly, jako je napĜíklad Palo Cortado, kdy
sud pĤvodnČ urþený na Fino þi Amontillado

samovolnČ pĜijde o vrstvu Àóru, je tedy doplnČn o nČkolik procent alkoholu a dále se
vyvíjí oxidativnČ. Vína dále zrají systémem
„solera“, což znamená, že nad sebou leží nČkolik vrstev sudĤ, ze spodního se þást odebírá do láhví a odebraná þást se doplní z vyšší
Ĝady. Takto se veškeré sudy doplní z vyšších
pater, do nejvýše položených sudĤ se doplní
aktuální roþník. Dochází tedy k nekoneþnému mísení roþníkĤ a postupnému zrání, ale

také omlazování vína. Vína musí zrát v sudech nejménČ tĜi roky, v praxi však bývá
zrání o mnoho delší. Vína jsou tedy neroþníková a tento systém zajišĢuje kontinuitu
stylu a kvality.
Veþer spoleþnosti Advivum, vinaĜství Valdespino a restaurace El Camino byl opravdu pestrý a plný atraktivních chutí a vĤní.
K pĜedkrmu se nalévalo Ojo de Gallo, Pago
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a délkou. Oloroso Solera 1842 bylo také
zcela mimoĜádné víno a krásnČ si poradilo
s pĜekvapivým a souþasnČ skvČle ochuceným chodem v podobČ kachny s kvČtákem
a octem. Ochutnávat víno, u kterého víte,
že máte možnost konzumovat byĢ malé
procento nČþeho, co vzniklo v roce 1842, je
témČĜ mystický zážitek.
Veþer se chýlil ke svému závČru, a tak logicky pĜišla sherry se zbytkovým cukrem. Foie
gras a husí jus výbornČ doplnilo Valdespino
Cream Isabela. Atraktivní víno, které urþitČ
zaujme široké publikum. ZávČreþným chodem pak byla zmrzlina, modrý sýr a olivový
olej. Velmi atraktivní a neobvyklý mix chutí.
K tomu sladké dezertní víno Pedro Ximénez
El Candado, tedy ráj pro obdivovatele hutných, komplexních dezertních vín.
Macharduno. Jediné tiché neforti¿kované
víno veþera, které tudíž není v kategorii
sherry, nicménČ spoleþnost Valdespino ho
vyrábí z odrĤdy Palomino Fino z vinic s typickou pĤdou albariza. Velmi suché a svČží, krásnČ si poradilo s pikantním pĜedkrmem. Ke druhému pĜedkrmu, opČt plnému
zdánlivČ protichĤdných chutí, ale nakonec
nádhernČ sladČných, se podávalo víno Valdespino Manzanilla Deliciosa. Na talíĜi
hosté našli kraba, Ibérico a sušené meruĖky. Delikátní suchá, lehþí, ale velmi elegantní a jemnČ minerální Manzanilla si se
vším poradila skvČle. Následovala kreveta
a k ní zásadní produkt vinaĜství Valdespino, tedy Fino Inocente. Fantastické, velmi
suché, minerální, dlouhé a noblesní víno
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vytvoĜilo s nabízenou delikatesou dokonalé
snoubení. Sherry je bájeþné víno i k polévkám. To dokázalo hned vzápČtí podávané
consomé s tuĖákem, které skvČle doplnilo
velmi komplexní Amontillado Tio Diego,
víno, které projde bČhem svého vývoje
obČma druhy zrání. Další chod byl ve znamení vzácného Palo Cortado „Viejo C.P.“
v kombinaci s houbami, Jamón Ibérico
a piniemi. MimoĜádné velmi elegantní víno
s neskuteþnou délkou krásnČ podpoĜilo zemité podzimní tóny na talíĜi. Následovala
dvČ špiþková vína kategorie Oloroso, a to
Oloroso Viejo Don Gonzalo, které naprosto
preciznČ doplnilo canelonu z býþí oháĖky,
tedy slavnou specialitu z Córdoby. Víno
uchvátilo svou strukturou, mineralitou

Valdespino je mimoĜádné vinaĜství, které
produkuje absolutnČ špiþková vína. Gastronomie restaurantu El Camino byla pestrá
a þasto pĜekvapivá, vždy však skvČlá a perfektnČ chuĢovČ vyladČná. Vznikaly tak kombinace, které nenechaly ani znalé milovníky
vína a gastronomie v klidu. Vín z oblasti sherry na tuzemském trhu není mnoho, ale díky
skuteþnČ velké a pestré paletČ chutí a stylĤ
urþitČ stojí za pozornost. Hledáte-li špiþková
a velmi zajímavá vína na svĤj stĤl, mĤže pro
vás být výše popsaný veþer plný vynikající
gastronomie a skvČlých Sherry Valdespino
dobrou inspirací.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.

Rakouská vína jsou doma v srdci

označením původu. Poznáte ho podle

Evropy, kde se kontinentální teplé

kolku v barvách rakouské vlajky na

podnebí snoubí s chladným vzduchem

uzávěru a podle kódu ověření kvality

ze severu. V tomto jedinečném klimatu

na etiketě.

se daří ušlechtilým vínům s chráněným

austrianwine.com
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cesty za vínem

Prostá, rustikální a bezstarostná

Apulie
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Když jsme na jedné z našich cest za vínem objevili italskou Basilicatu,
uvedli jsme toto pozvání slovy římského básníka a ﬁlozofa Quinta Horatia
Flacca, který se narodil roku 65 našeho letopočtu v dnešní Venose na severu
regionu Basilicata. Jeho vyzvání „Nunc est bibendum (nyní je třeba píti)“
se týkalo především odrůdy Aglianico. Nyní jsme opět vyslechli toto
vyzvání, ale zahleděli jsme se ke břehům Jaderského moře, na ohromné
plochy vinic „Brány východu“, jak se někdy říká vinařsky poněkud
opomíjenému kraji, kterému ve starověku daly jméno kmeny Apulů.

A

pulie (it. Puglia) patĜí se svými témČĜ 90 000 hektary spolu se Sicílií
k nejvČtším vinaĜským oblastem
celé Itálie, je dokonce její nejproduktivnČjší oblastí. To i pĜes dotace z EU, které mČly
umožnit snížení ploch vinic, a tím i omezit
bezkonkurenþní „pĜebytky“. Údaje OIV
dokládají ponČkud hanlivé pojmenování
apulijského vinaĜství jako „sklep Evropy“.
Je pravda, že v onom „sklepČ“ najdeme
i þtyĜi vína DOCG, 29 DOC a šest IGT,
ale ta tvoĜí z obrovského objemu pouhých
7 %, zbytek jsou vína sudová. Ta jsou rozvážena do severních þástí Itálie, najdeme
je ve vínech šumivých, vermutech, dávají
barvu a sílu i lehþím vínĤm z Francie þi
mnoha dalších zemí Evropy. Na tom není
samozĜejmČ nic špatného, ale v posledních
letech se vinaĜi této oblasti na „patČ italské
boty“ snaží o zmČnu. Zaþali dČlat v menších objemech kvalitní vína, která by mohla
povČst apulijských vín vylepšit. A je tĜeba
Ĝíci, že je opravdu z þeho vycházet: nejde
ani tak o to, jaké více než bohaté geologické podmínky rĤznorodá oblast – 800 km
dlouhý, pomČrnČ úzký pobĜežní pás vedoucí od severní provincie Fogia pĜes
Bari, Taranto a Brindisi po Lecce na jihu –
nabízí, ale pĜedevším o potvrzení tradic
a vinaĜské kultury této þásti Itálie. VždyĢ
ještČ ke konci 19. století, než phylloxera
zniþila místní vinice, se mohla Apulie pochlubit více než stovkou odrĤd, které bylo
možno popsat jako „nativní“ v plném slova smyslu. I to, že je Apulie popisována
jako „Brána orientu“ – vždyĢ z pĜístavního
Otranta to je pouhých 80 km ke bĜehĤm Albánie –, je možné obrátit a oznaþit ji jako
místo, kde se nejvíce a nejdĜíve projevily
vlivy zemí z východní þásti StĜedozemního
moĜe. Tedy i zkušenosti s pČstováním révy
vinné a výroby vína. Sem patĜí napĜíklad
již zmiĖovaná odrĤda Aglianico (ellenico –
helénský), Ĝecký pĤvod pĜipomínají svým
slovním základem i další odrĤdy, jako jsou
Greco, Grechetto þi Grecanico.

Jednou z „bran orientu“ je i Gallipoli (na mapČ z roku 1598), které založil
Idomeneus z Kréty – velitel krétské armády v Trojské válce.

Brána orientu
Apulie na „samé patČ italské boty“ sousedí
na severu s Molise, na západČ s Kampánií a na jihozápadČ s Basilicatou, její bĜehy omývají vody Jaderského a Jónského
moĜe. Pokud bychom se snažili trochu se
„ponoĜit“ do dČjin tohoto jednoho z historicky nejchudších regionĤ Itálie, pak
bychom se skuteþnČ „utopili“ v záplavČ
legend a þasĤ mnoha jednotlivých národĤ,
které zde hledaly nová místa k osídlení þi
naplnČní svých mocenských pĜestav. Krátké þi delší kapitoly tu psali ěekové, ěímané, Ostrogóti, Lombarćané, Byzantinci,
Saracéni, Normané, rody Anjou, Aragonci,
španČlská koruna þi panovníci Bourbonské
dynastie. Zkrátka každý, kdo se kdy ve vodách Jaderského a Jónského moĜe ukázal.
Pro zjednodušení otázky historie se alespoĖ
krátce budeme vČnovat þasu starovČkého
ěecka. VždyĢ ještČ dnes je v Salentu možno slyšet starovČké „griko“, stále se pĜipomíná, že hlavní mČsto provincie Taranto
založili ěekové jako Tarás (lat. Tarentum)
již v roce 706 pĜ. n. l., stejné „základy“ má

i Otranto, podle Hérodota jsou zakladateli
Brindisi Ĝecké Mykény, podobnČ „Ĝecké“ je
i pĤvabné mČsto Lecce, kde konþí slavná
Ĝímská Via Appia.
StarovČcí ěekové jsou uvádČni i v nejstarší historii apulijského vinaĜství. VinaĜství
Cantina Diomede v severní Apulii poblíž
mČsta Canosa (homérské Canusium) má
i vinici pojmenovanou jako „Diomedovo
pole“. Název vinaĜství i vinice pĜipomíná
prastarou legendu, podle které to byl právČ homérský hrdina Diomédés, který tu
v Apulii údajnČ vysadil první keĜe révy
vinné. ěecká mytologie nám napoví, že
Diomédés byl vedle Achillea jeden z nejslavnČjších achájských váleþníkĤ pod Trójou. Z války se šĢastnČ vrátil, ale pro manželþinu nevČru odplul do svČta a na svých
cestách mimo jiné dobyl i nČkterá mČsta
v Apulii. Kameny hradeb pokoĜených
mČst, legenda praví, že mezi nimi byly
i bloky hradeb nešĢastné Tróje, využil jako
hraniþní kameny dobytého území. Jeden
z trojských kamenných blokĤ dokonce ještČ najdeme v polích mezi Barlettou a Caěíjen 2020 | 35
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BČlavou pohádku „trulli“ najdeme po celé Apulii – nejvíce v Alberobellu.

nosou, kde je znám jako Menhir v Canne.
Diomédés ohradil kameny i první vinici
a vysadil keĜe révy, která dodnes nese
ve svém jménu pĜipomínku slavné Tróji:
Nero di Troia (místnČ Uva di Troia). Dnes
je tato odrĤda vysázena na ploše pĜibližnČ
1 800 ha (ještČ v roce 1970 to bylo plných
9 000 ha) a spolu s odrĤdami Negroamaro
a Primitivo je tĜetí nejvýznamnČjší pĤvodní
modrou odrĤdou.

Typická trpkost vín Nero di Troia bývá
tlumena smícháním s jinými odrĤdami,
jak dovolují DOC pĜedpisy v severní
þásti Apulie, zejména v oblasti Castel del
Monte, kde se dokonce objevuje na etiketách vín statutu DOCG. V posledních
letech se nabízí Nero di Troia i v þistČ
odrĤdové podobČ, aby tak vynikla její
elegance, podmanivé vĤnČ, pĜíjemná kyselinka a ra¿nované taniny.

podílem je i nejvČtším výrobcem olivového oleje. K tomu všemu ještČ mĤžeme
pĜipojit dary Tarentského zálivu, kterému
tu Ĝíkají „Mar piccolo“. V ideálních podmínkách klidné a teplé moĜské vody se
daĜí slávkám a ústĜicím. Již za Ĝímského
císaĜe Traiana (vládl v letech 98–117 n. l.)
získalo Tarento znaþné výsady jako o¿ciální dodavatel tČchto moĜských plodĤ
do ěíma.

AĢ se nám legenda o Diomédovi líbí sebevíce, musíme pĜijmout i tvrzení uznávaného odborníka, prof. Attilia Scienzy
z milánské univerzity, který zjistil na základČ analýzy haplotypĤ (kombinace konkrétních forem genĤ), že Nero di Troia je
geneticky nejbližší skupinČ odrĤd patĜících
do kulturní oblasti kolem jaderského moĜe.
Dokonce vysvČtluje i slĤvko „Troia“, které
mĤže pocházet z albánského mČsta Cruja,
místnČ pĜeloženého jako Troia. Aby vše
bylo ještČ trochu složitČjší, existuje u této
odrĤdy vzhledem k problematickým metodám zamČĜeným na vysoké výnosy i velká
variabilita v ampelogra¿ckých znacích.
Na apulijských vinicích ale najdeme dva
základní „klony“ (místní radČji používají
pojem „výraz“), pojmenované jako možná
starší „canosina“ a výnosnČjší „ruvese“.

Krajina Apulie

K bohatství zemČ samozĜejmČ pĜispívá
i víno, pĜedevším to sudové, které v cisternách ve vlacích a na lodích, nazývaných
„mostiere“, smČĜuje z pĜístavu Gallipoli
na sever do Janova, þást je destilována nebo
zpracována jako koncentrát hroznového
moštu (mosto cotto). Také proto je obraz
Apulie pĜirovnáván k obrovské továrnČ
na víno a oznaþení jako „sklep Evropy“ to
jen trochu hanlivČ dokresluje. VždyĢ výnosy z nČkterých vinic zamČĜených na kvantitu dosahují až 40 tun z hektaru, což je až
þtyĜikrát více, než je horní hranice povolených výnosĤ pro jakostní vína.
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NČkdy se pĜi popisu charakteru krajiny
Apulie používá prastaré tvrzení, že na severu se jí þesnek, uprostĜed þesnek a cibule a na jihu cibule. Za stejnČ jednoduchou je považována i apulijská kuchynČ,
která je nČkdy oznaþována jako prostá,
rustikální a bezstarostná. ýasto se používá i oznaþení „cucina povera“. Italské
slovo „povero“ znamená „chudý, nuzný“,
ale to je jen pĜipomínka doby, kdy Apulie opravdu patĜila k historicky nejchudším oblastem celé Itálie. Dnes je takové
oznaþení nepatĜiþné: vždyĢ Apulie je považována za „obilnici Itálie“ a produkuje vČtšinu tvrdozrnné pšenice (Triticum
durum), ze které se po celé zemi dČlají
tČstoviny (pasta secca), s více než 40%

V onom „sklepČ“ se však i lahvuje, a to
i vína, která nesou oznaþení DOC, tČch je
v souþasné dobČ 29, šest IGT, a þtyĜi se
dokonce mohou pochlubit nejvyšším ozna-

þením kvality DOCG. V roce 2010 získalo
status DOCG jako první sladké Primitivo
di Manduria Dolce Naturale, o rok pozdČji povýšila z DOC na DOCG další tĜi
vína, která mají na etiketČ oznaþení Castel
del Monte: Rosso Riserva, Nero di Troia
Riserva a Bombino Nero.
Tato a další vína s oznaþením kvality jsou
výsledkem podivuhodné snahy posledních
let a mnohých zapálených a vzdČlaných
vinaĜĤ. TémČĜ 90 000 hektarĤ apulijských
vinic je rozdČleno do pČti oblastí: od severu Daunia, Alta Murgia, Bassa Murgia
a Valle d’Itria, Magna Grecia a Salento.
Toto vinaĜské dČlení v podstatČ odpovídá
správním provinciím Foggia, Bari, Taranto, Brindisi a Lecce.
Apulie je nejménČ hornatá þást Itálie. Je
plochou venkovskou krajinou staletých
olivových hájĤ a postrádá jakoukoliv pĜírodní ochranu: pĜes 50 % tvoĜí suché rovinaté plánČ (pianura), 45 % je jen mírnČ
zvlnČných (collina) a pouhé jedno procento lze oznaþit jako „montagna“. Urþitou
geologickou „nezáživnost“ krajiny narušuje rozsáhlá krasová plošina Altopiano delle
Murge s množstvím pĤsobivých krasových
jevĤ: tady se nazývají „puli“, ty o trochu
menší pak „pulichci“.

deštČ“. I znak provincie Foggia, kam se
vejde celá vinaĜská Daunie, naznaþuje svými pšeniþnými klasy a hrozny, co je v této
þásti Apulie dĤležité. Již jsme si pĜipomnČli
nČco málo z historie spojené se jménem hrdinského Dioméda a odrĤdu Nero di Troia.
V nedalekém sedmitisícovém mČsteþku
Troia objevíme jeden z dalších možných
pĤvodĤ této odrĤdy: pĤvodnČ Ĝecká osada
Aikia byla pozdČji pĜejmenována na základČ legendy, že obec založil právČ hrdina
trojské války – Diomédés. O¿ciální zónu
zde tvoĜí 19 obcí a jeden z nejmladších
statutĤ DOC nese Tavoliere delle Puglie,
který byl potvrzen v roce 2011. Pokud je
v názvu uvedeno Tavoliere Nero di Troia,
pak se jedná o smČsku s nejménČ 90 % této
odrĤdy. Nejstarším DOC, nejen v Daunii,
ale v celé Apulii, je San Severo z roku

1968, které je souþástí velké geokulturní
oblasti známé jako „Capitanata“.
Jiné DOC nese nejen zajímavé jméno
Cacc’e Mmitte di Lucera (1975), ale i podivuhodný pradávný pĜíbČh. Víno Cacc’e
Mmitte di Lucera je vyrobeno rovnČž z odrĤdy Nero di Troia a jeho název je spojen
s místní tradicí „togli e metti“ (odstranit
a umístit). StaĜí apulijští vinaĜi obvykle nemČli vlastní vybavení, a tak si pronajímali
na pouhý jeden den lisovací zaĜízení ve spoleþných lisovnách. BČhem jednoho dne tam
navezli (mmitte) hrozny a pak vylisovaný
mošt stáhli (it. cacce – stažení) do svých nádob a sudĤ. Pak vše vyþistili a pĜipravili pro
dalšího zájemce o pronájem. Použití názvu
této tradice zpracování je povolen témČĜ výhradnČ pro obec Lucera.

Nero di Troia (místnČ Uva di Troia) je dnes vysázena na ploše pĜibližnČ 1 800 ha.

Z takového popisu se skuteþnČ mĤže
zdát, že je krajina Apulie tak trochu nezáživná, ale opak je pravdou. Ono „prosté, rustikální a bezstarostné, nČkdy až
nuzné“ v lidech i krajinČ nakonec vede
v naší uspČchané dobČ k tomu, že Apulie
se v posledních letech stává jedním z nejvyhledávanČjších turistických cílĤ celého
svČta. A není náhodou, že uznávaný þasopis National Geographic, podporovaný
skupinou Lonely Planet a prestižním New
York Times, oznaþil Apulii jako „Best Value Destination“. Bylo to sice v roce 2016,
ale v krajinČ se nic nezmČnilo, jen apulijská vína na pomyslném žebĜíþku kvality
postoupila o pár pĜíþek výše.

Oblast Daunia
Tato nejsevernČji položená oblast Apulie je
tvoĜena dvČma odlišnými þástmi: vnitrozemskými plánČmi Tavoliere a kopcovitým
mysem Gargano, který pĤsobí jako pĜirozená bariéra proti studenČjším vČtrĤ z nedalekého Balkánu. Klima je v zásadČ kontinentální a charakterizují jej velmi chladné
zimy a dlouhá, horká léta. HodnČ napoví
i samotný název Puglia, který je odvozen
z latinského „pluvia“, což znamená „bez
ěíjen 2020 | 37
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vysokou kyselost uchovává i v horkých
polohách. Díky chladnČjším výškám jsou
tato vína ovocnČjší, velmi svČží, s pĜirozenou kyselinkou.

Bassa Murgia e Valle d’Itria
V další DOC oblasti je jednou z možností,
jak poznat vína této apelace, vinaĜská cesta
DOC Murgia Carsica. Ta vás zavede do obcí
„srdce Apulie“, jako jsou vinaĜské Santeramo in Colle þi Noci, pĤvabné Acquaviva
delle Fonti, kde se na konci Ĝíjna koná festival vína „Calzone delle Cipolle locali“, nebo
do Sammichele di Bari s jiným vinaĜským
festivalem „Zampina“. Cesta Valle d’Itria,
zvaná „údolí trulli“, vede za bílými odrĤdami Verdeco a Bianco di Alessano mezi bČlavé kamenné stavby s kónickými stĜechami, zapsané na seznam kulturního dČdictví
UNESCO.

TémČĜ 90 000 hektarĤ apulijských vinic je rozdČleno do pČti oblastí: od severu Daunia, Alta Murgia,
Bassa Murgia a Valle d’Itria, Magna Grecia a Salento.

Oblast Alta Murgia
Když bychom se vydali z Daunie na jihozápad, mohli bychom použít slova dČtské hry „pĜihoĜívá“. Dostaneme se totiž
do oblasti Alta Murgia, kde se blížíme
ke „kvalitČ“ spojené s oznaþením DOCG
a jedním z nejznámČjších oznaþení Castel
del Monte. Nejde ani tak o to, že hrad císaĜe Friedricha II. ze 13. století je zapsán
na seznam kulturního dČdictví UNESCO,
ale že tu ve výškách mezi 200 a 400 metry na výjimeþných vápenitých pĤdách,
tady nazývaných „chiancarelle“, nádhernČ dozrávají hrozny pro vína s nejvyšším
statutem DOCG. TradiþnČ se tu používá
„alberello“ – starodávný, staletími ovČĜený
zpĤsob vedení révy, který je vhodný do suchých a horkých oblastí, sužovaných navíc
i vČtry. Tady v Apulii to je vítr zvaný „sirocco“. Alberello (it. malý strom), možná
známČjší jako „gobelet“, vyžaduje neustálé a peþlivé proĜezávání, aby se keĜ dobĜe
provzdušnil a zároveĖ chránil hrozny pĜed
pĜímým sluneþním svitem. Letorosty jsou
ve výšce 30–50 cm a tato blízkost podloží
umožĖuje ideální výmČnu tepla pro zrání
hroznĤ. DĤležité je i to, že v krajinČ, kde
povrchové zdroje vody témČĜ chybí a podpovrchová voda je hodnČ hluboko, dokážou koĜeny takto vedené révy dosáhnout až
desítky metrĤ hluboko ke kýžené vodČ. Je
pravda, že v posledních letech se pro nízké
výnosy, nároþnost zelených prací, pozdní
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dozrávání s mnoha riziky atd. od této metody upouští. NaštČstí je v Apulii stále více
nadšených vinaĜĤ, kteĜí si uvČdomují, že
právČ „alberello“ je historie, opravdovost
a kvalita místních vín.
V oblasti Alta Murgia není možné vynechat
krásné, zlatavé sladké víno Moscato di Trani DOC. Jeho historie sahá až do 13. století,
kdy jej po celé EvropČ proslavili benátští
obchodníci. DČlá se jako pĜirozenČ sladké
(dolce naturale) a likérové z odrĤdy Moscato Bianco, kolem mČsta Trani, které celé
apelaci dalo jméno, známé jako Moscato
Reale. Vína z Trani nejsou možná tak proslulá, jako Moscato d’Asti, ale velmi pČknČ
doplĖují velkou a slavnou rodinu, která má
na 200 „þlenĤ“ v barvách od bílé, žluté, rĤžové, modré až po témČĜ þernou.
V roce 1983 získala svĤj status i obec Gravina di Puglia, která leží v geogra¿cky
nejzajímavČjší þásti Apulie. V jinak ploché
a jen mírnČ zvlnČné krajinČ Apulie je oblast
Gravina DOC výjimeþnČ kopcovitá, vápencové útvary jsou proĜezány hlubokými
roklemi (gravina – it. rokle) s množstvím
skalních obydlí, kostelĤ a klášterĤ. Vinice
leží ve výšce kolem 400 metrĤ a v dobĜe
vČtraných polohách se tu dČlá víno pĜevážnČ z bílých odrĤd, jako jsou Malvasia
Bianca, pravdČpodobnČ Ĝeckého pĤvodu
Greco Bianco (v Gravine známé jako Greco di Tufo) þi Bianco di Alessano, která si

Tady dala jedna z nejkrásnČjších obcí celé
Itálie (þlen I Borghi più belli d’Italia) jméno apelaci Locorotondo DOC z roku 1969.
BČlavČ svítící architektura starých domĤ,
zastĜešených neobvyklými šikmými „cummerse“, shlíží do kraje bílých vín tichých
i šumivých, velmi oblíbené je i DOC Locorotondo passito.

Magna Grecia
Oblast je domovem vína Primitivo di
Manduria, a jeho verze Dolce Naturale dokonce nese oznaþení DOCG. Hrozny pro
toto víno se sklízejí pozdČji a procházejí
procesem sušení (appassimento), aby se
zvýšila koncentrace cukrĤ. Jinak, jak samotný název napovídá, je to odrĤda raná:
slovo „primitivo“ pochází z latinského
„primativus“ a starého italského „primaticcio“ a obČ znamenají „první, rané dozrávání“. VždyĢ odrĤda patĜí mezi první,
které jsou v Itálii sbírány, v Apulii to znamená v srpnu. Primitivo skuteþnČ rychle
dozrává a to umožĖuje dokonce dvojí
sklizeĖ: pokud je réva na jaĜe výraznČ proĜezána, pak se na druhotných výhoncích
(tzv. femminelle) objevují hrozny, které
v Apulii dozrávají od konce záĜí do zaþátku Ĝíjna, zhruba 20–30 dní po hlavní sklizni. Ve Francii se takovým hroznĤm Ĝíká
„grapillon“, u nás to jsou „martiĖáky“.
V našich oblastech tyto hrozny z vedlejších oþek mohou dozrát kolem sv. Martina
(11. listopadu, odtud pĤvod pojmenování), ale jinak nedosahují požadované cukernatosti a odstĜihávají se, aby nevysilovaly rostlinu. V horké jihoitalské Apulii je
tomu jinak.

Primitivo di Manduria Dolce Naturale je
sice první DOCG oznaþení v Apulii, ale
podle posledních informací z konsorcia
Primitivo di Manduria Protection z þervna tohoto roku se probíral návrh na uznání
DOCG Primitivo di Manduria, ale i zrušení
DOCG Primitivo di Manduria Dolce Naturale. ZároveĖ byl ústy prezidenta konsorcia
Roberta Eraria vznesen protest proti povolení výsadby a výroby odrĤdy Primitivo
na Sicílii: „Pro nás je toto opatĜení nepĜípustné, je to nebezpeþný právní precedens.
Primitivo je apulijská odrĤda a ta je vyjádĜením naší krajiny a našich vinaĜských
tradic. NemĤžeme tolerovat, aby nám bylo
toto dČdictví ukradeno.“

tradiþním systémem „alberello“, na podložích rĤzných typĤ a barev od þerveného
s velkým podílem železa po þerné a bílé,
v blízkosti moĜe pak písþitém. To vše
s vlivným „požehnáním“ Jónského moĜe.

Dodejme, že konsorcium se zrodilo v roce
1998 a od italského Ministerstva zemČdČlství a lesnictví dostalo výhradní povČĜení
koordinovat vše, co se týþe zájmĤ této odrĤdy. Tady je však tĜeba ještČ dodat, že až
do 90. let minulého století se opravdu zdálo, že Primitivo je výhradní odrĤda Apulie.
Ale již ve druhé polovinČ 20. století, kdy
se razantnČ rozrostl mezinárodní trh s vínem a zároveĖ se díky vČdeckému pokroku
na poli DNA zaþaly nabízet nové pĜíbČhy
o vínČ, odborníci si „všimli“, že Primitivo nejen vypadá, ale i voní a chutná jako
Zinfandel v Kalifornii, kde si tamní vinaĜi chránili a hýþkali Zinfandel stejnČ jako
vinaĜi v Apulii. Nakonec, bylo to v roce
1994, potvrdily genetické studie provádČné
na Kalifornské univerzitČ v Davisu, že obČ
odrĤdy jsou geneticky identické. Krátce
nato se objevil i chorvatský Crljenak Kaštelanski (Tribidrag, Kratosija atd.) a vČda
jej oznaþila jako „první“.

Když dovolíte, zaþal bych u projektu
Accademia dei Racemi z roku
1999, který je hlavnČ vaším dílem.
SamozĜejmČ tu byl zájem o kvalitní
vína Puglie, ale pĜece jenom: s jakými
konkrétními pĜedstavami jste projekt
zaþínali, z þeho jste vycházeli?
Projekt Accademia dei Racemi jsem zahájil hned po úspČchu, který jsem mČl
s vínem Primitivo di Manduria DOC
Felline. Hlavní myšlenkou bylo dát dohromady nejzajímavČjší vinice, a to i ty,
které jsme nevlastnili, dát všemu tolik

Je zakladatelem jednoho z nejzajímavČjších vinaĜských projektĤ Apulie. Jeho
Accademia dei Racemi je zajímavý projekt, který sdružuje „rodinu“ malých
vinaĜských statkĤ, které mají stejný cíl:
obrátit pozornost k nejprestižnČjší odrĤdČ
Apulie – k Primitivu.
Velmi jsme pĜivítali, že jsme mohli panu
Perruccimu položit pár otázek:

potĜebný Ĝád a taky uþit nejen mladé, ale
i zkušené a starší, obþas zatvrzelé producenty vína, jak zlepšit kvalitu hroznĤ,
aby vyrábČli lepší a moderní vína. Dali
jsme dohromady i tým zkušených enologĤ, kterým jsme svČĜili vini¿kaci. Šlo
nám o globální vizi, jak nabídnout Apulii
na mezinárodním trhu.
Kdybyste tento projekt hodnotil dnes
po více než dvaceti letech – na co jste
hrdý, jaké cíle pĜed vámi ještČ stojí?
Po 20 letech mohu Ĝíci, že to byla dobrá
zkušenost, která položila základy moderních vín Apulie. Byla to léta plná výzkumu,
nadšení, optimismu a nakonec i úspČchĤ.
Aþkoli Akademie již neexistuje, zĤstává
dnes jako její dČdictví mnoho souþasných
nezávislých apulijských projektĤ, které na naši práci úspČšnČ navazují. Jsou to
spoleþnosti, jako Castel di Salve v Salentu,
Paolo Petrilli v LuceĜe, De Filippo v Trani,
Torre Guaceto v Brindisi, Menhir v Salentu
atd. SpoleþnČ jsme hrdí na to, že jsme dali
svČtu vČdČt nejen o našem Primitivu a našli
jsme mu v našich oblastech nejvhodnČjší
polohy, ale na naše stoly jsme opČt dostali
napĜíklad zapomenuté Susumaniello, Fiano Minutolo nebo Ottavianello, geneticky
identické s odrĤdou Cinsault.

V samém srdci historického regionu Manduria na rodinném vinaĜství Azienda Agricola Felline di
Mandurie lahvuje svá „primitiva“, vedená tradiþním systémem „alberello“, pan Gregory Perrucci.

NáslednČ se objevily i otázky, zdali se
Primitivo do Apulie dostalo na lodích fénických obchodníkĤ, nebo jinou cestou.
Na druhé stranČ oceánu byl zase pĜijat názor, že Primitivo do Ameriky pĜivezli italští
imigranti, þasem byla nabídnuta další verze, že se Primitivo v Americe objevilo díky
rakouským šlechtitelĤm jako Zierfandler.
Ti v rámci habsburské Ĝíše tehdy rozhodovali i o odrĤdách a šlechtČní v Chorvatsku.
AĢ je to jakkoliv, Primitivo je nadČjí Apulie. V souþasné dobČ se pČstuje na zhruba
11 000 hektarech.
To, že bylo objeveno Primitivo, a tak i Apulie jako dĤležitá vinaĜská zemČ, lze pĜiþíst
i jednomu z nejvýraznČjších vinaĜĤ Apulie,
Gregorymu Perruccimu. V samém srdci
historického regionu Manduria tu na rodinném vinaĜství Azienda Agricola Felline di
Mandurie lahvuje svá „primitiva“, vedená
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Jedny z nejkrásnČjších vinic najdeme na poloostrovČ Salento na pĤvabném, proslunČném pásu zemČ,
hýþkaném Jaderským a Jónským moĜem.

V té souvislosti mČ napadá další otázka:
nedávno jsme psali o oblasti Alto
Adige, kde se na celkových 5 000 ha
dČlají vína, která z témČĜ 98 % nesou
oznaþení DOC. SamozĜejmČ lze jen
tČžko srovnávat, ale není vašich DOC
a DOCG pĜece jenom málo (podle
nČkterých pramenĤ to je mezi 3–7 %)?
Dovolte mi, abych tady zĤstal trochu
déle a zaþal více zeširoka, Apulie má
velmi bohatou a starodávnou historii,
samozĜejmČ i ve vinaĜství. Apulijská
historie pĜipomíná mnohé národy, které
tu nechaly velmi výrazné stopy. Byli to
ěekové, ěímané, Turci, Arabové, Normani, Slované, ŠpanČlé, Francouzi atd.
Apulie je region, který byl aĢ po dobrém,
þi po zlém vždy nČkým z tČchto národĤ
ovládán, v lepším pĜípadČ se nČjak dokázal pĜizpĤsobit. NČco podobného se dČlo
i s vínem: vždy tu bylo jen málo tČch, kteĜí se snažili o kvalitu, vČtšina se snažila
vyhovČt výrobcĤm z jiných oblastí, kteĜí
však nemČli zájem podporovat a chránit
pĤvodní odrĤdy a typy vína. To je vlastnČ
i þást pĜíbČhu našeho Primitiva. I po „neþekaném“ úspČchu vín Manduria DOC,
které se dČlalo pouze v Mandurii a v žádné jiné oblasti Apulie, „vynalezli“ velcí
výrobci spoleþnČ s politiky IGT rozšíĜení
oblastí pro celou Apulii s hanebnČ vysokými výnosy: více než dvojnásobek
Manduria DOC! Nyní se Apulie koneþnČ
brání pĜed výrobci ze severu, ale ti bez
skrupulí skupují vinice a celá vinaĜství
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a tam dČlají ohromná množství „svých“
apulijských vín. PrávČ jako svČdectví této
kapitalistické kolonizace jsem již v roce
2002 vyrobil víno Anarkos (Anarkos Puglia Rosso, Accademia dei Racemi), víno,
které svým duchem stojí proti výrobcĤm,
kteĜí do Apulie tak hojnČ stále pĜicházejí.
Snad to je dostateþné vysvČtlení tak malého procenta vín, která mohou nést oznaþení
kvality DOC a DOCG.
Považujete i v takových pomČrech
za Ĝešení odrĤdy, jako jsou právČ
Primitivo, Negroamaro, Nero di Troia,
Bombino atd.?
Možná že ještČ více než samotné odrĤdy
bych chtČl chránit nejvhodnČjší a historicky nejdĤležitČjší oblasti, a dokonce
i výjimeþné vinice. Je zĜejmé, že pĤvodní
odrĤdy révy vinné, jako jsou ty vámi zmiĖované, je tĜeba udržovat a chránit, abychom je mohli nabídnout jako vína þistČ
odrĤdová nebo podle zájmu ve smČsích
s jinými autochtonními odrĤdami nebo
i s tČmi evropskými. To vše je ale otázka þasu, ochoty, porozumČní, potĜebného
nadšení a pak i pochopení, kterého se nám
bohužel obþas nedostává.
Vidíme ve svČtČ díky klimatickým
zmČnám, že se réva vinná vysazuje
v místech, kde to bylo dĜíve
nemyslitelné, de¿nují se nové oblasti,
jako jsou New Latitude Wines (vína
nových zemČpisných šíĜek). Jak se

s nespornými klimatickými zmČnami
vyrovnáváte ve vaší zemi?
Opravdu jsme hodnČ znepokojeni tímto vývojem. Zvykáme si na stále þastČjší pĜírodní
katastrofy, náhlé lijáky, krupobití a pĜetrvávající dlouhá období sucha. Naše nejtypiþtČjší odrĤdy, Primitivo a Negramaro,
se sice velmi dobĜe pĜizpĤsobují suchému
podnebí, ale na druhé stranČ o to více trpí
vlhkými podmínkami. Z dlouhodobého hlediska však bude problém v tČchto mČnících
se klimatických podmínkách udržet dobrou
úrodnost a dĤležitou rovnováhu pĤdy. VČĜím, že vinaĜ je strážcem klimatu a životního prostĜedí a že je zodpovČdný pĜedevším
za þinnost ve prospČch pĜírody. Proto bude
velmi dĤležité pracovat udržitelným zpĤsobem, tĜeba získávat veškerou možnou vodu
a recyklovat ji pro zemČdČlské úþely. Musíme také co nejvíce upustit od jakýchkoliv
chemických zásahĤ do vinic. Bohužel tady
þasto narážíme na to, že ty nejdĤležitČjší
„karty“ mají v rukou naši politici.

Salento
Poloostrov Salento je pĤvabný, proslunČný pás zemČ hýþkaný Jaderským a Jónským moĜem. Chvílemi mĤžete mít pocit,
že jste na severu Afriky: cihlovČ þervená
pĤda, všude kaktusy a ostrĤvky palem jen
tak tak stínící v kameni schoulené vesnice.
NaštČstí je dlouhé a notnČ horké léto zmírĖováno chladnČjším vánkem pĜicházejícím
od moĜe. Zato zimy jakoby tu ani neby-

ly – jsou krátké, mírné a deštivé. Jestliže
jsme v oblasti Alta Murgia v souvislosti
s kvalitou vín již použili slĤvko „pĜihoĜívá“,
pak na poloostrovČ Salento musíme Ĝíci,
že „hoĜí“. Taky tu vinaĜi musejí být velmi
opatrní, aby hrozny „nespálili“ a správnČ
zavlažovali. Tady je nejdĤležitČjší odrĤdou
„þernohoĜké“ Negroamaro, které je vysázeno na témČĜ 12 000 hektarech celé Apulie,
nejvíce právČ v Salentu v provinciích Lecce a Brindisi. O pĤvodu názvu této odrĤdy
existuje nČkolik teorií: ty nejjednodušší vycházejí z velmi tmavé barvy hroznĤ (negro –
þerný) a chuti (amaro – hoĜký). ýasto se
pĜipomíná, že název pochází ze spojení Ĝeckého „mavros“ a latinského „niger“, což by
znamenalo „þerno-þerný“. ObecnČ je pĜijímán názor, že odrĤdu pĜivezli do Itálie Ĝeþtí
kolonisté nČkdy v 8. století pĜ. n. l.

V Salentu odrĤda „zapustila hluboce své
koĜeny“ a vedená jako tradiþní alberello
nebo na nízkých podpČrných mĜížích velmi
dobĜe snáší vysoké teploty a sucho, aniž by
ztratila potĜebné kyseliny. Vína jsou þistČ
odrĤdová nebo smČsky, nejþastČji s odrĤdami Malvasia Nera a starovČkou Susumaniello, v posledních letech je úspČšná
i ve spojení s odrĤdou Primitivo. Salento
je také místem, kde se zrodilo první italské
rĤžové víno. To se tu dČlá tradiþní metodou „alzata di cappello“, což je doslova
„pozvedání klobouku“. Jen lehce lisované
hrozny se nechají krátce kvasit, kdy se ze
slupek modrých hroznĤ uvolĖuje þervené
barvivo. Až se zvedne matolinový klobouk
(odtud název „alzata di cappello“), víno
se stoþí. Vše probíhá jen nČkolik noþních
hodin a vzniká elegantní víno jemné chuti,

Možná tím nejslavnČjším „vínem jedné noci“, ale zcela jistČ nejstarším
je „PČt rĤží“ (Five Roses de Castris) z vinaĜství Leone di Castris.

a nádherných rĤžových barev, které podle
použité „technologie“ nese romantický název „Vino di una Notte“ – víno jedné noci.
Možná tím nejslavnČjším a zcela jistČ nejstarším je „PČt rĤží“ (Five Roses de Castris)
z vinaĜství Leone di Castris. To bylo založeno jako souþást panství v Salice Salentino, které poté, co prodal své nemovitosti
ve ŠpanČlsku, zakoupil v roce 1665 vévoda Oronzo Arcangelo Maria Franceso dei
Conti di Lemos. A tímto datem „zrození“
je vinaĜství také nejstarším v celé Apulii.
Vévoda Oronzo, doslova oþarován krajinou Salenta, tu na 5 000 hektarech vysadil
olivovníky, pšenici a révu vinnou. A zaþal
dČlat víno: již zaþátkem 19. století zaþali
jeho potomci vyvážet sudová vína do Spojených státĤ, NČmecka i Francie. V muzeu
vína „Piero e Salvatore Leone de Castris“
se dozvíte nejen o nejstarších vinaĜích rodu
de Castris, ale hodnČ o celém apulijském
vinaĜství, že vinaĜství má velkou zásluhu na tom, že se zaþalo v roce 1925 plnit
apulijské víno do láhví, že rozhodujícím
zpĤsobem pĜispČli ke vzniku DOC Salice
Salentino v roce 1971. UprostĜed 350 let
historie, starých fotogra¿í, rĤzných dokumentĤ a dobového vinaĜského zaĜízení tu
mĤžete ochutnat i mnohá vína, mezi nimi
i ono rĤžové Five Roses, které bylo pojmenováno po vzácné rodové tradici, podle
níž mČl každý mužský potomek rodu de
Castris pČt potomkĤ. Dnes nabízené víno
není z roku 1943, kdy bylo ve váleþných
letech jako první rĤžové víno v Itálii nalahvováno na základČ objednávky generála
Charlese Polettiho, ale i ta souþasná patĜí
k tČm nejlepším. Víno (obvykle 90 % Negroamaro, 10 % Malvasia Nera) mĤžete
pĜímo pĜed vinaĜstvím ochutnat v klubu
Five Roses Club 1943. Aby se pĜíznivci
tohoto rĤžového vína nemuseli pĜíliš shánČt, tak byl roku 2019, pro zmČnu ve mČstČ
Lecce, otevĜen další klub Five Roses Club
1943 s oznaþením Number 2, kde je v nabídce témČĜ tĜicet druhĤ vín s oznaþením
de Castris.
Toto jméno je na pĜedním seznamu tČch,
kteĜí se zasloužili o to, že celá oblast nese
oznaþení „Cinque Rose“ – právČ to, které
generál Poletti „americky“ pĜejmenoval
na Five Roses.
Vedle rĤžových vín se na rostoucím zájmu
o apulijská vína podílejí i ta, která nesou
oznaþení Negroamaro di Terra d’Otranto
(DOC z roku 2011) v podobČ rosso, rosato,
riserva, frizzante a spumante. Možná nejznámČjší apelací je Salice Salentino: mezi
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Jednu z cest „ze sklepa na výsluní“ ukazuje i Marzia Varvaglione ze Salenta. Londýnské Financial Times
zaĜadily vinaĜství Varvaglione mezi nejrychleji rostoucí evropské spoleþnosti.

tČmito víny vyniklo pĜedevším Casato di
Melzi Salice Salentino DOC Riserva, které
se mĤže pochlubit již podruhé nejvyšším
zlatým ocenČním na Mundus Vini. Je to
úžasný spČch, ale nás pĜi poslední návštČvČ
Salenta nejvíce oslovila typická kombinace
(80 % Negroamaro a 20 % Mavasia Nera)
v podobČ vína Salice Salentino „Liante“
DOC 2017. „Liante“ znamená v místním
dialektu „vítr z Levantu“ a my jsme rádi
pĜijali upozornČní, že se jedná o „závan“
toho nejlepšího, co tradiþní odrĤdy Apulie
mohou nabídnout.
V Salentu se zcela jistČ setkáte i s pojmem
Vincotto Original Salento. Je to jeden
z tradiþních italských výrobkĤ, který se
vyrábí lisováním dobĜe vyzrálých hroznĤ
s vyšším obsahem cukru (v Salentu jsou
hrozny sušeny ve vinicích až 30 dní) a následným vaĜením. Po dosažení varu se
pokraþuje pomalu 24 hodin na mírnČjším
ohni až na pČtinu pĤvodního objemu. Hustá, tmavČ ¿alová kapalina zraje v dubových sudech cca 4 roky, má zvláštní sladkou chuĢ a její výroba je pomČrnČ pĜísnČ
sledována a upravena zákonem z prosince
2016. Je to ve svČtČ gastronomie velmi
žádaná, úžasná koĜenicí potravina starobylého pĤvodu, již v 1. století ji jako vynikající omáþku (embamma) popsal slavný
spisovatel, pĜírodovČdec a ¿lozof Plinius
Starší. Vedle koĜenité sladkosti si ponechává všechny vlastnosti þervených vín.
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Pro vaĜený mošt ze Salenta se používají
bohatČ cukernaté hrozny z oblastí vín IGT
opČt z osvČdþené kombinace odrĤd Negroamaro a Malvasia Nera.

Ze „sklepa Evropy“ na výsluní
Jestliže jsme v úvodu použili ponČkud hanlivé pĜirovnání apulijských vín ke „sklepu
Evropy“, v závČru musíme tento názor
upĜesnit. DČlají se tu a po EvropČ stále vozí
obrovské objemy apulijských vín. ZároveĖ
tu najdete stále vČtší poþet vinaĜĤ, kteĜí
jako jedinou cestu do pĜíštích let vidí nízké hektarové výnosy, jsou vzdČlaní, sbírají
zkušenosti po celém svČtČ, nechají si poradit od „létajících enologĤ“ a dovedou ocenit potenciál starých odrĤd.
Pan Gregory Perrucci si postČžoval na výrobce ze severu, kteĜí podle jeho názoru
bez skrupulí a stále ještČ levnČ skupují vinice a celá vinaĜství a tam dČlají ohromná
množství „svých“ apulijských vín. NaštČstí
se tu objevují i jiní „velcí“, kteĜí mají „þas“.
Takovým je napĜíklad Marchese Piero Antinori z toskánské Florencie, který v roce
1999 získal Le Tenuta Bocca Di Lupo
(140 ha v oblasti Castel del Monte DOC)
a vinaĜství La Tenuta Masseria Maìme
s 350 hektary v Salentu. Novou spoleþnost
pojmenoval Tormaresca a tam se rozhodl pro Apulii udČlat to, co se mu podaĜilo
v Toskánsku v 70. letech. Velmi pĜesvČd-

þivým dokladem tohoto zájmu je ikonická interpretace odrĤdy Negroamaro jako
Masseria Maìme Salento IGT.
Podobné oþekávání vzbuzují investice
Kendall-Jackson z Kalifornie. Spoleþnost
Jackson Family Wines je vinaĜskou holdingovou spoleþností, která kromČ Kendall-Jackson Winery vlastní a provozuje více
než 35 vinaĜství po celém svČtČ. Tady jsou
všechny nadČje spojeny se jménem zakladatele spoleþnosti, Jesse Jacksona, jedné
z nejvýznamnČjších osobností amerického
vinaĜství, který Ĝekl: „S každou láhví Kendall-Jackson se snažíme ctít jeho dČdictví,
které nás každý den inspiruje, když spoleþnČ pracujeme na výrobČ tČch nejlepších lidskýma rukama vyrábČných vín na svČtČ.“
I když strávíte v Apulii nČjaký, tĜeba i delší þas, pĜíliš toho z témČĜ 90 000 hektarĤ
vinic neochutnáte. To se zkrátka nedá. MĤžete se jen lehce dotknout tohoto úžasného
bohatství. Ale i tak v mnoha vinaĜstvích
vycítíte až vzrušující snahu zviditelnit Apulii vĤþi svČtu, ukázat na její kulturu a tradice, ohromné architektonické bohatství
nebo se pochlubit místní kuchyní a vínem.
Ve všech tČchto souvislostech se ukazuje,
a v posledních letech stále dĤraznČji, že
apulijská vína „na to mají“.
P Ĝ i p r a v i l J iĜí Tra p e k
Foto a utor a a rc hiv G regor yho
Perrucciho

Tipy
T
ipy nnaa ccestu
estu
Tip 1.
Madre Desolata
Jestliže jsme v titulku použili pĜi popisu Apulie slova „prostá, rustikální a bezstarostná“,
mČli bychom ještČ pĜidat „hluboce vČĜící“. V dobČ Svatého týdne Apulie se po celé zemi
slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista a pĜíchod jara. Ve všech vČtších obcích a mČsteþkách
vyjdou do ulic a na námČstí prĤvody rĤzných bratrstev a vČĜících a zemČ se naplní velmi
silným citem víry a prastarých tradic, které i nevČĜící naplĖují jakousi tichou modlitbou,
sdílenou bolestí ukĜižování a zároveĖ i nadČjí. Jedena z nejpĤsobivČjších, témČĜ divadelních scén se odehrává v mČsteþku Canosa di Puglia. Procesí k Madre Desolata (OpuštČná) se zúþastĖuje celá obec, ale nejpĤsobivČjší je provedení písnČ Stabat Mater (Jacopone da Todi), kterou zpívá na 250 místních žen, obleþených v truchlivé þerni a s tváĜemi
zahalenými rouškami. Tato dojemná þást obrazu života Apulie se v rĤzných podobách
opakuje všude po celý pašijový týden.

Tip 2.
Pohádkové Alberobello
ěíká se, že žádný návštČvník Apulie nesmí vynechat Alberobello, bČlavou pohádku
„trulli“ – kruhových domkĤ stavČných „na sucho“. Po celé Apulii jich je spousta, ale
nejvíce, zhruba 1 400, je právČ soustĜedČno na malém prostoru v Alberobellu. MČsto
zaþalo psát svoji historii v 16. století, kdy hrabata de Conversano zaþala s kolonizací
tohoto území a rozkázala stavČt tak trochu provizornČ, „na sucho“, aby v pĜípadČ
královské kontroly ušetĜila na dani. Domky v Alberobellu jsou pĤvabnČ nalepeny
jeden na druhý a vytváĜejí uliþky a námČstíþka, chránČná tajuplnými mytologickými
znameními na stĜechách umnČ skládaných z vápencových desek zvaných „chiancarelle“. Tato architektonická pohádka byla v roce 1996 zapsána na seznam kulturního
dČdictví UNESCO.

Tip 3.
Gravina – zahrada potČšení
TČmito slovy nazval svou letní loveckou rezidenci císaĜ Friedrich II. Švábský. MČsto
Gravina leží na západČ provincie Bari na Ĝímské Via Appia a jméno získalo po výjimeþném kopcovitém terénu protkaném mnohými roklemi (gravine – it. rokle). Vedle
vzácných stavebních památek, jako je zachovalý Ĝímský most þi úchvatná katedrála
z 11. století, najdeme tu prehistorická, stĜedovČká i novovČká jeskynní obydlí, kostely
a krypty vytesané v tufových skalách. MČsto vždy nabízelo hojnČ pšenici a víno (grana
dat et vino), což dokládá i podoba mČstského erbu. Dalo v roce 1983 i jméno apelaci
Gravina DOC Bianco. Mezi pĜevážnČ bílými víny z odrĤd Greco Bianco, Malvasia Bianca a Bianco di Alessano vyniká jedno z nejstarších italských bílých vín, které se dnes
dČlá ve vinaĜství Società Agricola Botromagno, vlastnČném rodinou d’Agostino. Víno se
mĤže pochlubit historií starší 2 500 let.

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

naĜských odborných þasopisĤ a bČhem let se stal
uznávaným odborníkem, což mu umožnilo þlenství v komisích Ĝady domácích i zahraniþních soutČží. Dnes si jako taneþník, zpČvák, vþelaĜ, ĜezbáĜ a horolezec užívá vína ve vlastních vinicích
a sklepČ. Je pĜesvČdþen, že není lepší škola pro
psaní o vínČ, než udČlat vlastní.
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Jean Frédéric Hugel
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Rodina Hugel se v Alsasku vínu věnuje již od roku 1639. Výjimečnou postavou rodu
byl Frédéric Emile Hugel, který se po první světové válce postavil do čela hnutí
za obnovu alsaského vinařství. Rodina Hugel je jedním z nejváženějších světových
vinařských rodů a současně jedním ze zakládajících členů asociace předních rodinných
vinařských podniků světa. Ačkoli ve vinařství používají nejmodernější technologie,
užívají od roku 1715 také nejstarší nepřetržitě používaný sud na světě, který je zapsaný
v Guinessově knize rekordů. S Jeanem Frédéricem Hugelem, který je nejmladší
generací této významné vinařské rodiny, jsme připravili nesmírně zajímavý rozhovor.
Jste þlenem jedné z nejslavnČjších vinaĜských rodin v Alsasku. MĤžete prosím
popsat nejdĤležitČjší momenty ve vinaĜské historii vaší rodiny?
PĜedevším je to rok 1639, kdy byla mými
pĜedky spoleþnost založena a rodina Hugel
zaþala vyrábČt víno na kopcovitých vinicích v okolí našeho malého milovaného
mČsta Riquewihr. Jejich iniciály jsou stále
v našem rodinném erbu nad tĜemi kopeþky. Hugel navíc znamená kopec ve starém
alsaském dialektu. Posléze se naše rodinná historie týkala pĜedevším jednotlivých
osobností. Emile, který se na poþátku
19. století rozhodl soustĜedit na vysokou
kvalitu práce ve vinicích, dále Jean, který
se zasloužil o mezinárodní vČhlas vinaĜství
Hugel. PĜedstavte si, že ve tĜicátých letech
minulého století vyrazil na první propagaþní cestu do Austrálie, Thajska a dalších

zemí. A nakonec 11. a 12. generace HugelĤ, která zajistila, že Hugel je dnes nejlépe
distribuovaná znaþka alsaských vín na svČtČ. Dnes jsme pĜítomni ve více než 100 zemích svČta. A nyní je to náš þas, 13. generace rodu Hugel, abychom ukázali svou
hodnotu a potenciál.
Alsasko je ve srovnání s dalšími vinaĜskými oblastmi Francie velmi speci¿cké.
Co vy osobnČ považujete za nejzajímavČjší na alsaské vinaĜské tradici?
Podle mČ jsou pravdČpodobnČ nejzajímavČjšími aspekty sama historie tohoto regionu a samozĜejmČ také odrĤdy révy vinné,
které jsou zde vysázeny. Museli jsme pomČrnČ bojovat za to, aby naše odrĤdy byly
akceptovány a také si získaly svĤj vČhlas.
A to pĜedevším ve Francii. Alsasko je dnes
jakousi skládankou odrĤd révy vinné. Na-

jdete zde odrĤdy, které tu byly vždy: Riesling and Gewürztraminer, dále odrĤdy pĜevzaté z dalších francouzských oblastí: Pinot
Blanc, Pinot Gris a Pinot Noir, a také z NČmecka, jako napĜíklad Sylvaner. Jsme stále
jedinou oblastí Francie, která oznaþuje svá
vína podle odrĤdy. A jsme na tu svoji výjimeþnost patĜiþnČ hrdí. PĜítomnost tČchto
odrĤd také hodnČ napovídá o evropské kultuĜe Alsaska, o jeho dlouhé a nepokojné historii a také o našich obchodních partnerech.
Mohl byste nám prosím popsat vinaĜskou ¿lozo¿i vaší rodiny, þím je výjimeþná a jak se liší od vašich kolegĤ?
Myslím, že vČta, kterou jsem v naší rodinČ
slýchal nejþastČji a která nás nejlépe charakterizuje, je následující: „100 % kvality
vína je v hroznech“. S touto myšlenkou je
naše vinaĜská ¿lozo¿e pomČrnČ pĜímoþa-

Historický dĤm vinaĜství Hugel najdete v samém centru malebného mČsteþka Riquewihr.
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Vinice v okolí mČsteþka Riquewihr

rá: nezanechávat žádné stopy. Cílem je,
aby naše práce ve sklepČ byly ve výsledných vínech vidČt co nejménČ. Od našich
kolegĤ se pĜíliš nelišíme. Jen se snažíme
dČlat vČci v každém kroku o trochu lépe.
Což na konci celého ĜetČzce vytvoĜí obrovský rozdíl.
Pokud vím, vaše rodina pĜíliš nepracuje s alsaským systémem Grand Cru.
Na vašich etiketách toto oznaþení nenajdeme. Proþ?
To je dlouhý pĜíbČh s velmi politickým
podtextem. DĤvodem je zpĤsob, jakým
byla klasi¿kace Grand Cru v Alsasku
vytváĜena. Jeanny Hugel, prezidentka
první Grand Cru komise v Alsasku, se
ze zoufalství rozhodla zrušit oznaþení
Grand Cru na etiketách, když vidČla, že
kvantita vítČzí nad kvalitou. Následovala
obrovská bitva rĤzných lidských eg, která
je možná snad pouze v Alsasku. NechtČl
bych tady nikoho jmenovat, všechna ta
zúþastnČná ega jsou dnes pryþ, protože ti
lidé zemĜeli. Nová generace rodiny Hugel
je pĜipravena se posunout dále. Deklarovali jsme, že s roþníkem 2015 ve vinaĜství Hugel opČt pĜichází vína s oznaþením
Grand Cru.
V souþasné dobČ se v Alsasku vedou také
diskuse o vytvoĜení kategorie Premier
Cru. Považujete to za zajímavý a dobrý
krok pro alsaské vinaĜství?
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Ano i ne. Nebyli jsme zatím schopni preciznČ dotvoĜit systém Grand Cru tak, aby
znamenal dostateþný pĜíjem, ze kterého
by vinaĜi mohli žít a souþasnČ zhodnotit
svou pĤdu tím, že z ní budou vznikat pouze špiþková vína. Myslím si, že úroveĖ
Premier Cru nebude mít žádnou budoucnost bez toho, abychom pĜepsali limity
a snížili množství Grand Cru v tomto
regionu. Jen mi vČĜte, že bych opravdu
nechtČl být tou osobou, která za to bude
zodpovČdná.

Schoenenbourg je pravdČpodobnČ vaší
nejlepší vinicí. Jak byste toto Cru charakterizoval a která vína z této vinice
vyrábíte?
Schoenenbourg je jedním z nejslavnČjších
Cru v Alsasku již od tĜináctého století.
Po dlouhou dobu od stĜedovČku a renesance
zajišĢuje obci Riquewihr bohatství a mezinárodní uznání. Je to jižnČ orientovaná vinice se slínovým podložím, naprosto ideální
místo, které považujeme za klenot v našem

majetku. Dává Riesling s obrovským a nedostižným potenciálem ke zrání, se strukturou a charakterem, jaký najdete pouze tady.
Náš Grossi Laüe Riesling a Schoelhammer
parcellaire cuvée pochází právČ z této vinice. A musím zmínit i velký návrat odrĤdy
Muscat na tuto vinici. Jedna þást, která byla
znovu osázena pĜed patnácti lety, zaþíná dávat hrozny mimoĜádné kvality.
Ve vašem portfoliu najdeme jedno velmi
oblíbené, dalo by se Ĝíci základní víno,
avšak souþasnČ víno vynikající kvality,
a sice Gentil. Jaký je pĜíbČh tohoto vína?
Gentil znamená ve francouzštinČ ušlechtilý. V Alsasku se zaþalo velmi záhy (a bavíme se o 17. a 18. století) rozlišovat mezi
bČžnými odrĤdami, ze kterých vznikala
jednoduchá vína, která byla urþena pro
každodenní konzumaci a lidé je hojnČ popíjeli pĜedevším v místních restauracích,
a ušlechtilými odrĤdami, ze kterých se
vyrábČla ušlechtilá vína urþená pro zrání a export. Tato ušlechtilá vína – cuvée
z ušlechtilých odrĤd –, si užívaly na svých
stolech evropské královské rodiny. V devadesátých letech minulého století se rodina
Hugel rozhodla tuto dávnou tradici obnovit
a vytvoĜila cuvée z ušlechtilých odrĤd jako
alternativu k vínu Edelzwicker. A samozĜejmČ vzniklo nČco, co bylo daleko více
než bČžné jednoduché víno. Tím, že v láhvi
bylo podstatnČ lepší víno, než nabízeli naši
kolegové, a i když bylo dražší, stal se Gentil záhy velmi populárním a také komerþnČ úspČšným vínem. ZaslouženČ! A jsme
na nČj právem hrdí.
Když se vás zeptám na vaši osobní chuĢovou preferenci, kterou z typických alsaských odrĤd máte nejradČji?
Tak to je otázka, na kterou neumím odpovČdČt. ZjednodušenČ mohu Ĝíci Riesling,
což je odrĤda, kterou obdivuji. Ale varuji
každého, aby se konstantnČ nezamiloval
do 40 let starého vína z odrĤdy Gewürztraminer. To je odrĤda, kterou jsem poznal
opravdu dĤvČrnČ a nauþil jsem se ji oceĖovat. A je to odrĤda, kterou je mít rád velmi
snadné i velmi složité. Myslím, že každý
piják alsaského vína zaþne s touto odrĤdou
a také u ní nakonec skonþí. Je to jen o þase,
který jí dáte k tomu, aby se ve vínČ zcela
projevila.
PĜedstavte si, že by nČkdo chtČl svému
klientovi jednoduše vysvČtlit stylistické
rozdíly mezi Rieslingem z Alsaska, NČmecka nebo Rakouska. Co byste vyzdvihl?

Vína rodiny Hugel poznáte podle typické žluté etikety a rodinného erbu.

Myslím, že NČmci více považují Riesling
za aromatickou odrĤdu a snaží se ukázat
bohatý aromatický pro¿l postavený pĜedevším na primární aromatice odrĤdy. U nás
v Alsasku aromatická odrĤda znamená
Gewürztraminer, u Rieslingu hledáme spíše mineralitu, slanost a zemitost. A samozĜejmČ pokud chcete dobĜe pĜedstavit alsaský Riesling, tak je to pĜedevším suché,
velmi gastronomické víno, a pokud v nČm
máte oþekávat sladkost, (samozĜejmČ,
i my známe botrytidu), tak vám to vždy
Ĝekneme.
JistČ, Alsasko má dlouhou tradici ve výrobČ sladkých vín. Jaká je ale situace
tČchto vín dnes? NapĜíklad oblast Sauternes má dnes s prodejem vín velké
problémy.

dokonce probíhala diskuse o krizové
destilaci vína. Jak moc jste touto epidemií zasažení vy a co dČláte pro to, abyste
ochránil své podnikání?
Mohu vám Ĝíci, že kultura naší rodiny je
jedineþná! V naší rodinČ máte stále pocit,
že válka skonþila vþera a tČžké výzvy v posledních letech vytvoĜily ne-li ochrannou
skoĜápku, tak minimálnČ smysl pro to,
abychom pĜedvídali to nejhorší a doufali
v to nejlepší. Velmi rychle jsme se dostali
do úsporného módu, víme jak toho udČlat
hodnČ s málem a tuto zkušenost jsme využili. Musím Ĝíci, že naši zamČstnanci byli
hrdinové, akceptovali, že musí vystoupit
ze své komfortní zóny, tak aby všechny
aktivity mohly být zachovány a vše jsme
zvládli. PĜedstavte si, že jsme poslali každého, opravdu každého i z kanceláĜí ven
na vinice, protože jsme nemohli sehnat
žádné sezónní pracovníky, které obvykle
využíváme. A stát se z ekonoma manažerem vinic, to je opravdu seriózní zmČna!
V prodeji jsme nyní o 20 % níže, mnoho
našich zákazníkĤ byly restaurace, hotely
a bary. A upĜímnČ, když pĜemýšlím o jejich
situaci, nejsem si jist, že si mám právo stČžovat… Velmi na nČ i na všechny další, kteĜí jsou touto pandemií postiženi, v poslední
dobČ myslíme. Na všechny, kteĜí riskují své
zamČstnání, své zdraví a nČkdy i své životy.

Máte pravdu, tato vína se dnes neprodávají
snadno, ale pro Alsasko je velké štČstí, že
není závislé na prodeji sladkých vín. My
je dnes vyrábíme opravdu ve výjimeþných roþnících a díky tomu jejich kvalita
výraznČ stoupla. Hugel byl vždy známý
kvalitou svých sladkých vín a dnes, když
se vydám zpČt do archivu, musím Ĝíci, že
jsme tato vína nikdy nedČlali lépe. A také
jsme za tato vína oceĖováni vysokými
body a skvČlým hodnocením v nejdĤležitČjších þasopisech a publikacích, za nČkolik
vín jsme v poslední dobČ dostali dokonce
100 bodĤ. Vždycky je skvČlé vidČt, když
tisk a vinaĜští kritici jen potvrzují vaše zámČry a myšlenky.

Vína rodiny Hugel do ýeské republiky
exkluzivnČ dováží spoleþnost Winestore,
www.winestore.cz.

Celý vinaĜský svČt je nyní výraznČ ovlivnČn pandemií COVID 19. V Alsasku

Te x t : M i c h a l Š e t k a
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Grand test

Vína DAC z regionu
Burgenland

© ÖWM / Robert Herbst

Náš říjnový Grand test věnujeme rakouským vínům regionu Burgenland.
Tato oblast má dlouhou a obsáhlou vinařskou historii a tomu odpovídající
rozmanitost vyráběných vín. My se však zaměříme výhradně na vína
s chráněným rakouským ochranným označením původu DAC.

S

kvČlé pĤdní podmínky, teplé panonské podnebí a Neziderské jezero se svým zásadním vlivem na termoregulaci
i vlhkost vzduchu dČlají z Burgenlandu ideální oblast pro
pČstování révy vinné. DAC oblastí je dnes v regionu Burgenland
hned pČt. Jedná se o Neusiedlersee DAC, Leithaberg DAC, Rosalia DAC, Mittelburgenland DAC a Eisenberg DAC. Ty dávají pestrou paletu velmi zajímavých vín rĤznorodých stylĤ, které
jsme však pro korektnost samozĜejmČ porovnávali zvlášĢ. Vína
do testĤ tentokráte zaslali i pĜímo nČkteĜí rakouští vinaĜi. V testu
se tak nakonec setkala vína ze tĜí z tČchto pČti regionĤ, nejmenší
oblasti, tedy novinku Rosalia DAC a Eisenberg DAC, v tomto
srovnání a pravdČpodobnČ na tuzemském trhu zatím nenajdete.
Leithaberg DAC je oblast, která se rozkládá na západních bĜezích
Neziderského jezera. Vyrábí se zde suchá bílá i þervená vína s jedineþným typickým charakterem. Oblast je vymezena na území tĜí
mČst – Eisenstadt, Jois a Winden. Zdejší pĤdy jsou bohaté na bĜidlici a vrstvy ruly. Bílá vína s oznaþením Leithaberg DAC se mohou vyrábČt z odrĤd Chardonnay, Weissburgunder (Pinot Blanc),
Neuburger a Grüner Veltliner buć jako jednoodrĤdová, nebo jako
cuvée zmínČných odrĤd. ýervená vína jsou pak postavena na odrĤdČ Blaufränkisch. Ta mĤže být doplnČna o St. Laurent, Zweigelt
nebo Pinot Noir, maximálnČ však do výše 15 % celkového objemu.
48 | WINE & Degustation

ýervená vína musí zrát v sudech a dosahovat minimálnČ 12,5 % alkoholu. VinaĜská oblast Neusiedlersee se rozkládá na rakousko-maćarských hranicích východnČ od Neziderského jezera. Réva vinná
se zde pČstuje na 6 675 ha. Neusiedlersee DAC vzniklo v roce 2012
a tato vína se vyrábí z odrĤdy Zweigelt. Povolena jsou i cuvée s významnou pĜevahou Zweigeltu. To ale platí pouze u varianty Reserve
a podíl Zweigeltrebe zde musí být minimálnČ 60 %.
Dominantní odrĤdou na 2 104 ha oblasti Mittelburgenland je
Blaufränkisch. Zdejší výhĜevné hlinité pĤdy dávají Frankovkám typická aromata lesních plodĤ a stopy koĜení. I zde se vína
oznaþují kategoriemi Mittelburgenland DAC a Mittelburgenland Reserve. PĜedevším vína kategorie Reserve mají velký potenciál k dlouhému zrání.
Burgenland je zajímavou vinaĜskou oblastí jak z pohledu vín
samotných, tak z pohledu vinaĜské turistiky. Vína ze zdejších
DAC jsou osobitá a vykazují vysokou, a pĜedevším konzistentní
kvalitu. RozhodnČ se jedná o vína, která stojí za pozornost konzumentĤ i importérĤ.
Te x t : M i c h a l Š e t k a
Foto: Michal Šetka a ÖWM / Robert Herbst

LEITHABERG DAC – BÍLÁ VÍNA
w w w. v in e ro . c z

Vítěz Grand testu

GOLD

Rudi Wagentristl, Chardonnay 2016, Leithaberg DAC
SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatavými odlesky a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, snoubící tóny
smetany, vanilky, zralého manga a ananasu. V chuti je víno plné a komplexní a najdeme v nČm tóny zralých žlutých
jablek, melounu Cantaloupe, vanilky a zázvoru. Delší, krémový závČr.
Grilovaná chobotnice

88,33 bodů | 349 Kč

2020–2025

Hans Moser, Chardonnay 2018
Scheibenberg, Leithaberg DAC
SILVER

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky,
vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní,
s dominantním projevem vanilky a smetany, jež doplĖuje
podtón žlutého melounu a zralých broskví. V chuti je
víno stĜednČ plné a strukturované a dominují zde tóny
zralých pomeranþĤ, kumkvátu a citronu, jež doplĖuje
podtón banánové slupky a koĜení. StĜednČ dlouhý
hýý záv
závČr.
Telecí maso na rozmarýnu

85,33 bodů | 329 Kč

2020–2023

w w w.vina da c .c z

St. Zehetbauer, Pinot Blanc 2018
Ried Satz, Leithaberg DAC
BRONZE

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými
odlesky a stĜední viskozita. Aroma je výraznČjší
a velmi reduktivní, pĜipomínající broskvová
jádra, sušené byliny a kapustiþky. V chuti je
víno stĜednČ plné a svČží a najdeme v nČm tóny
zelených jablek, zelených hroznĤ a minerality.
StĜednČ dlouhý závČr.
Pstruh à la gravlax

84,67 bodů | 550 Kč

2020–2028

w w w. v i n o t e r i a . c z

St. Zehetbauer, Chardonnay 2018
Ried Steinberg, Leithaberg DAC
SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zlatavými
odlesky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší,
pĜipomínající rebarborový kompot, kandované
broskve þi broskvový koláþ. V chuti je víno
stĜednČ plné, s výrazným projevem peþených
toustĤ, kompotovaného ananasu a broskví, s dotekem vanilky. StĜednČ dlouhý závČr.
Tom Kha Gai

82 bodů | 546 Kč

2020–2022

w w w. v i n o t e r i a . c z
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Grand test

Degustační komise časopisu
pro Grand test Vína DAC z regionu Burgenland
Zleva: Michal Procházka – sommelier, obchodní Ĝeditel (Vino e Cuore),
Mikuláš Duda DipWSET – obchodní a marketingový Ĝeditel (VinoDoc
s.r.o.), David Král – vítČz BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head
sommelier (MAKRO), Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation
a sommelier (Bokovka), Tereza Němečková – Advanced in Wines
and Spirits (VinoVinoVino), Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR,
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi¿nalista
Mistrovství Evropy sommelierĤ 2017 (Advivum)
Legenda:
Doporuþená
kombinace
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Doporuþená
doba konzumace

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Advivum
Na Příkopě 859/22, Praha 1,
Tel.: +420 733 532 255
www.advivum.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Partnerem degustací
je minerální voda

LEITHABERG DAC – ýERVENÁ VÍNÁ
w w w. v i n o t e r i a . c z

Vítěz Grand testu

GOLD

St. Zehetbauer, Blaufränkisch 2015 Ried Steinberg, Leithaberg DAC
SytČjší purpurovČ þervená barva s ¿alovým okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma vína je intenzivní
a komplexní a pĜipomíná zralé þerné bobulové ovoce, þerné koĜení a ušlechtilé dĜevo. V chuti je víno strukturované a plnČjší
p
a dominují zde tóny zralých ostružin a višní, jež doprovází
podtón karamelu a vavĜínu. Delší, elegantní závČr.
VepĜový pupek na grilu

90 bodů | 674 Kč

2020–2028

St. Zehetbauer, Blaufränkisch
2016, Leithaberg DAC
SILVER

SytČjší rubínovČ þervená barva s nachovým okrajem a vyšší viskozita. V aroma je víno intenzivnČjší a pĜipomíná zralé þervené bobulové ovoce,
þerné koĜení a spálené dĜevo. V chuti je víno
stĜednČ plné a strukturované, velmi svČží a dominují zde tóny jahod a tĜešní, jež doprovází podtón
þerného pepĜe a skoĜice. Delší, svČží závČr.
Uzená kachní prsa

86 bodů | 396 Kč

2020–2026

w w w. v i n o t e r i a . c z

NEUSIEDLERSEE DAC

Vítěz Grand testu

w w w. ra k o u s k e v in o . c z
GOLD

Weingut Salzl, Zweigelt 2018 Selection, Neusiedlersee DAC
SytČjší purpurovČ þervená barva s ¿alovým okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní a pĜímoþaré, s tóny
zralého þerného rybízu, ostružin a višní, s dotekem nového koĜení. V chuti je víno plné, strukturované, pĜíjemnČ svČží a najdeme
ý
v ní tóny povidel, ostružinového džemu a višní, s výraznou
koĜenitou stopou. Delší, strukturovaný závČr.
Játra s omáþkou
z þerveného vína

88,50 bodů | 240 Kč

2020–2028
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Grand test

Plán degustací

pro rok 2020

Grand test svět

Grand test ČR a Slovensko

Listopad 2020

Listopad 2020

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 10. 2020

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 10. 2020

Grand test: Gevrey-Chambertin a Gevrey-Chambertin

Vína z kvevri

Premier Cru
PĜedstavujeme: ýervená vína – Etna DOC

Prosinec 2020

Prosinec 2020

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 11. 2020

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 2. 11. 2020

Grand test: Champagne Brut a Extra Brut Non Vintage

Tramín þervený

(základní cuvée jednotlivých domĤ)
PĜedstavujeme: Franciacorta DOCG

Weingut Keringer, Zweigelt
2018, Neusiedlersee DAC
SILVER

Tmavší purpurovČ þervená barva s ¿alovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a svČží,
pĜipomínající zralé višnČ a tĜešnČ, s dotekem pomeranþové kĤry a spáleného dĜeva. V chuti je víno
strukturované a plnČjší a pĜipomíná zralé ostružiny
a višnČ, jež doprovází podtón rozmarýnu, tymiánu
a tĜešĖových jader. Delší, strukturovaný
ý závČr.r.
Kanþí se švestkovou
omáþkou

88,17 bodů | 250 Kč

w w w. vinos pol.c z

2020–2030

Weingut Wendelin, Zweigelt
Classic 2019, Neusiedlersee DAC
BRONZE

SytČjší purpurovČ þervená barva s výrazným
¿alovým okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku.
Aroma je intenzivní a pĜímoþaré, pĜipomínající
þervené bobulové ovoce, rybízové listy a povidla.
V chuti je víno stĜednČ plné a svČží, svým charakterem korespondující s aroma, a podpoĜeno o podtóny
koĜení a zralých trnek. StĜednČ dlouhý závČr.
ZvČĜinové klobásky

85,67 bodů | 389 Kč
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w w w.tos ka ns ke vino.c z

2020–2024

Artisan Wines, Zweigelt 2018,
Neusiedlersee DAC
SytČjší rubínovČ þervená barva s ¿alovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a pĜevládají
v nČm tóny zralých ostružin a moruší, s lehkým
dotekem dĜeva a koĜení. V chuti je víno komplexní
a stĜednČ plné a najdeme v nČm tóny višní a švestek, jež doprovází podtón krvavých pomeranþĤ
a nového koĜení. Delší, svČží závČr.
Bažant nadivoko

w w w.vina da c .c z

85,17 bodů | 209 Kč

2020–2027

NEUSIEDLERSEE DAC RESERVE
w w w. to s k a n s k e v in o . c z

Vítěz Grand testu

GOLD

Weingut Wendelin, Zweigelt 2017, Neusiedlersee DAC Reserve
SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní
a komplexní a najdeme v nČm tóny povidel, ostružinového džemu a borĤvkového koláþe, jež doprovází podtón
þerného koĜení. V chuti je víno plnČjší a komplexní, s dominantním projevem zralého þerného bobulového
ovoce a dotekem hoĜké þokolády, tabáku a þerného þaje. Dlouhý, strukturovaný závČr.
HovČzí à la rossini

90,33 bodů | 745 Kč

2020–2031

Weingut Keringer, „100 days“ Zweigelt
2018, Neusiedlersee DAC Reserve
SILVER

Tmavší rubínovČ þervená barva s tenkým
svČtlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je
intenzivní a komplexní a pĜipomíná koĜení, kafr,
zralé višnČ a ostružiny. V chuti je víno mohutné
a strukturované, stĜednČ plné a dominují zde tóny
ostružinového džemu, sladkého koĜení þi tabáku.
StĜednČ dlouhý, strukturovaný závČr.
Grilovaná žebra
s višĖovou omáþkou

89,50 bodů | 550 Kč

w w w.vinos pol.c z

2020–2024

Weingut Gebrüder NITTNAUS,
Zweigelt 2018 Ried Luckenwald,
Neusiedlersee DAC Reserve

BRONZE

SytČjší purpurovČ þervená barva s ¿alovým okrajem
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivní
a komplexní a nabízí tóny vavĜínu a nového koĜení,
jež doprovází podtón zralých moruší a aronií. V chuti
je víno stĜednČ plné a komplexní, s výrazným projevem zralých trnek a višní, jež doprovází podtón kouĜe
a tabáku.
StĜednČ dlouhý, strukturovaný závČr.
tabá
a ku. S
ab
závČrr.
Pfeffer steak

w w w.ba c c hus .c z

88,67 b
bodů | 449 Kč

2020–2029
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Grand test
Weingut Salzl, „Sacris“ Zweigelt
2017 Ried Luss, Neusiedlersee
DAC Reserve
SytČjší rubínovČ þervená barva s ¿alovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a velmi
vyzrálé, pĜipomínající borĤvkový koláþ, vinné listy
þi ostružiny. V chuti je víno strukturované a stĜednČ
plné a dominují zde tóny peþeného masa, þerného
bobulového ovoce a þerného koĜení. Delší závČr.
Peþený jelení hĜbet

w w w. ra kous ke vino.c z

87,67 bodů | 695 Kč

2020–2028

Artisan Wines, Zweigelt 2018,
Neusiedlersee DAC Reserve
Sytá purpurová barva s ¿alovým okrajem
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je
intenzivní a srozumitelné, s projevem þerného
bobulového ovoce a koĜení. V chuti je víno
lehþí a svČží a dominují zde tóny višní a ostružin, s dotekem borĤvkového džemu a jalovce.
Delší, ovocný závČr.
JehnČþí koleno

86,33 bodů | 319 Kč

2020–2025

w w w.vina da c .c z

Weingut Gebrüder NITTNAUS,
Zweigelt 2018 Ried Goldberg,
Neusiedlersee DAC Reserve
SytČjší rubínovČ þervená barva s ¿alovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a strukturované, s výrazným tónem bylin þi rybízových listĤ,
jež doprovází podtón borĤvek a višní. V chuti je víno
strukturované a stĜednČ plné a dominují v ní tóny
þerného koĜení, jež doprovází podtón zralých višní,
švestek
šveste a jjeĜabin. StĜednČ dlouhý závČr.
šve
JehnČþí hrudí v mátové krustČČ

w w w. ba c c hus .c z

86 bodů | 449 Kč

2020–2026

MITTLEBURGENLAND DAC

Vítěz Grand testu

w w w. v in ero . c z
GOLD

Weingut K+K Kirnbauer, Blaufränkisch Gold Reserve 2017, Mittelburgenland DAC
SytČjší rubínovČ þervená barva s tenþím svČtlejším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní
a snoubí tóny þerného ovoce, kĤže a ušlechtilého dĜeva. V chuti je víno komplexní a plnČjší a najdeme v ní tóny
peþeného þerného ovoce, þerného koĜení, skoĜice a balzamických tónĤ. Dlouhý, strukturovaný závČr.
Králík po královsku

92,33 bodů | 659 Kč

2020–2035

Weingut Familie Weber, Blaufränkisch
Reserve 2017 Lutzmannsburg,
Mittelburgenland DAC

SILVER

Tmavá purpurovČ þervená barva s tenkým rubínovým
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a pĜipomíná listy rybízu, þerstvé byliny a þervené
bobulové ovoce. V chuti je víno stĜednČ plné a svČží,
s dominantním projevem zralého þerného bobulového
ovoce, jež doplĖuje podtón krvavých pomeranþĤ
a pomeranþové
kĤry. StĜednČ dlouhý závČr.
p
Čr.
TČstoviny s ragú z divoþáka

86,83
86
83 b
bodů | 490 Kč

w w w.pro-vino.c z

2020–2024

Eichenwald, „Der Gugafang“
Blaufränkisch 2018,
Mittelburgenland DAC

BRONZE

SytČjší granátovČ þervená barva se svČtlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná zralé þerné bobulové ovoce, pepĜ a badyán.
V chuti je víno stĜednČ plné a strukturované a dominují zde tóny višĖových jader, ostružin a brusinek, jež
doplĖuje koĜenitý podtón. StĜednČ dlouhýý závČr.
Bruselská paštika

86,67 bodů | 245 Kč

w w w.vinoprova s .c z

2020–2025

MITTLEBURGENLAND DAC RESERVE
w w w. v in o v in o v in o . s h o p

Vítěz Grand testu

GOLD

Weingut Gesellmann, Creitzer Blaufränkisch 2018, Mittelburgenland DAC Reserve
TemnČ rubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a komplexní a snoubí
tóny zralého þerného peckového ovoce, sladkého koĜení a tabáku. V chuti je víno svČží a stĜednČ plné, dobĜe strukturované
y s dotekem mladého dĜeva a nového koĜení. Delší, strukturovaný závČr.
a pĜipomíná zralé tĜešnČ, þervený rybíz a ostružiny,
Peþený vepĜový bĤþek
s demi-glace

89,50 bodů | 540 Kč

2020–2028

Eichenwald, „Der Geistesblitz“
Blaufränkisch 2016,
Mittelburgenland DAC Reserve

SILVER

SytČjší rubínovČ þervená barva s širším svČtlejším
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná spálené dĜevo, rozmarýn nebo
vavĜín, s dotekem zralých aronií. V chuti je víno
stĜednČ plné, svČží a najdeme zde tóny zralých
borĤvek, jeĜabin þi višní, s lehkým koĜenitým
podtónem.
p dt
po
dtónem StĜednČ dlouhý, svČží závČr.
r.
Jelítko na grilu s vinnou
omáþkou

86 bodů | 425 Kč

w w w.vinoprova s .c z

2020–2023
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z ýech a Moravy

Viniþní traĢ Vyšicko

M U TĚ N I C E
Mutěnice patří k největším a nejvýznamnějším obcím
Slovácké vinařské podoblasti. Kde jinde najdete
ve sklepních uličkách téměř 600 vinařských rodin, které se
poctivě věnují vinařskému řemeslu po generace. Přátelská
atmosféra, folklor, zkušení vinaři a do modrobíla zbarvené
Mutěnské búdy, to je vinařská obec Mutěnice, která
vám při návštěvě doslova učaruje. Obcí navíc prochází
Mutěnická vinařská stezka, a tak můžete svou návštěvu
vinných sklípků spojit s cykloturistikou a vyhlídkovou
projížďkou mezi okolními vinohrady.
56 | WINE & Degustation

M

utČnice jsou s vinaĜským Ĝemeslem spjaty již od nepamČti. Katastr MutČnic osídlili lidé již v pravČku, o þemž svČdþí
bohaté archeologické nálezy. Ovšem
první historická zmínka o MutČnicích
je kolem roku 1368. Jedním z dokladĤ
je i nejstarší známá obecní peþeĢ z roku
1613, která obsahuje vinný keĜ s hrozny. V pĜedbČlohorském období vzniklo i doposud používané pojmenování
viniþních tratí Vyšicko þi MutČnská
hora. Po staletí se mutČniþtí vinaĜi Ĝídili
vlastním horenským právem. Za jeho
porušení, napĜíklad krádeže ve vinicích, bývaly vynášeny velmi pĜísné
tresty. Provinilec mohl napĜíklad pĜijít
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nejen o ruku, ale také o hlavu. V roce
1725 byla založena nejstarší mutČnická
horenská kniha, do níž se zapisovaly
všechny pĜevody vinohradĤ.
Dalším významným datem je rok 1903,
kdy obec pronajímá 20 mČĜic obecních
pozemkĤ Zemskému spolku pro Markrabství moravské. Spolek zde zakládá
Zemskou révovou školku. V roce 1912
pĜibyl i Státní a zemský vzorný sklep
ústĜední, pozdČji sídlo VinaĜského inspektorátu. V té dobČ se o MutČnicích
hovoĜí jako o centru moravského vinaĜství. V dvacátých a tĜicátých letech
minulého století ve Výzkumné stanici
vinohradnické a vinaĜské byl položen

základ šlechtČní vinné révy a rozšiĜování ušlechtilých odrĤd. Pod jejím vlivem zaþali mutČniþtí vinaĜi zpracovávat
þistČ odrĤdová vína. Na mutČnických
vinicích se objevily odrĤdy Ryzlink
rýnský, Sylvánské zelené, Neuburské,
Ryzlink vlašský, Tramín, Frankovka,
Burgundské modré, Modrý Portugal
apod. V souþasné dobČ stanice zajišĢuje
udržovací šlechtČní odrĤd a klonĤ.
V katastru obce MutČnice je vysázeno
více než 300 hektarĤ vinic a najdete
tu 5 viniþních tratí – MutČnskou horu,
DubĖanskou horu, Vyšicko a Úlehle
a Hraniþky. Jedním z ústĜedních vinaĜských center celé obce je bezpochyby

rozsáhlý komplex vinných sklepĤ –
„MutČnské búdy“ –, kam každoroþnČ
zavítá Ĝada milovníkĤ tuzemských vín
v rámci pravidelnČ konaných akcí,
jako je Den jarních otevĜených sklepĤ. Své sklepy zde obhospodaĜuje témČĜ 600 vinaĜských rodin. Jednotlivé
sklepy jsou rĤzného stáĜí a provedení.
Najdete zde jak malebné sklepy starších generací, tak i sklepy vybavené
moderním zaĜízením, degustaþními
místnostmi, posezením a také pokoji skýtajícími ubytování. Typickým
prvkem vČtšiny mutČnických sklepĤ
je vstupní prĤþelí zvané „žĤdro“ a tradiþní malování slováckými ornamenty
þi škrábanými sgra¿ty.
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VinaĜství ŠtČpánek

VČtšina mutČnických vinohradĤ je situována na jižních, jihovýchodních
a jihozápadních svazích. To souvisí
pĜedevším s geologickými a klimatickými podmínkami. Horniny, které se objevují v katastrálním území,
jsou mladé – pocházejí z pleistocénu
a kvartéru. Jedná se výhradnČ o sedimenty. Mnohem dĤležitČjší než horniny je pĤdní pokryv. V katastru MutČnic

a blízkém okolí se nejþastČji nacházejí
þernozemČ, vytvoĜené na vrstvČ spraší
uložených na píscích, pĜípadnČ i nivní
pĤdy na nivní uloženinČ s podložím
písku. Jsou to tedy pĤdy lehþí a stĜednČ výsušné. V jedné lokalitČ, na severu katastru, se také objevuje þernozem
na þernozemních píscích s jemným
pĜekryvem spraše. Tyto pĤdy jsou rovnČž lehké, ale silnČ výsušné. Statistické

Doporuþená vína z VINAěSTVÍ ŠTċPÁNEK,
která stojí za pozornost:
★★★★

★★★

Solaris 2018, výběr
z cibéb, sladké,
Mutěnice, Hraničky

Hibernal 2019, výběr
z hroznů, polosuché,
Mutěnice, Úlehle

SytČ žlutá barva se záĜivými
zlatavými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je
þistá, intenzivní, s nádechem
kvČtĤ zralého ovoce a ovocné
zavaĜeniny. ChuĢ je sladká,
šĢavnatá, pĜipomínající ovocný
sorbet a ovocné mléþné koktejly.
StĜednČ dlouhý závČr.

PrĤzraþné svČtle zelenkavČ žluté
víno, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je þistá, pĜíjemnČ herbální,
s tóny meduĖky, máty a grepové
kĤry. ChuĢ je šĢavnatá, ovocná,
pĜipomínající ryngle, mango
a citrusy. Delší závČr.
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údaje ukazují na velmi velký poþet letních dnĤ s teplotami nad 25 °C, kterých
je 53,3 dne v roce. Dále na vysokou
prĤmČrnou teplotu v þervenci 25,2 °C
a roþní prĤmČrné množství srážek
500 až 600 mm. Historicky bylo v MutČnicích celkem 15 viniþních tratí. Celkový poþet je však dnes zredukován
a vČtšina menších tratí totiž dnes spadá
pod výše zmínČných 5 nejvČtších. NejvČtší viniþní tratí je Úlehle o celkové
rozloze 100 hektarĤ vinic, které dominují terasovité vinice. Druhou nejvČtší
tratí je pak MutČnská hora o rozloze
75 hektarĤ, která se nachází pĜímo nad
areálem MutČnských búd a jejíž terén
je þlenitý, s pĜíkrými svahy. TĜetí nejvČtší tratí je Vyšicko o rozloze 62 hektarĤ, jedná se o náhorní traĢ, ležící
kolem nejvyššího bodu v MutČnicích,
se silným proudČním vČtrĤ, napomáhajících proti mrazíkĤm a houbovým
chorobám. DubĖanská hora o rozloze
49 hektarĤ je viniþní tratí s úzkými
vinohrady drobných pČstitelĤ révy vinné a leží na okraji katastru MutČnic.
Nejmenší viniþní tratí jsou pak na jihu
Hraniþky o rozloze 24 hektarĤ, ležící na jižní stranČ katastrálního území,
s tČžšími jílovitými pĤdami.

Vinohrad Petra ŠtČpánka na viniþní trati Úlehle

Mou první zastávkou v MutČnicích bylo
VINAěSTVÍ ŠTċPÁNEK. Rodinné
vinaĜství Petra ŠtČpánka bylo založeno
v roce 2008 a co do objemu vyrobených láhví patĜí k jednomu z nejvČtších
v MutČnicích. Jejich prioritou pĜi výғrobČ vín je však vinná réva té nejvyšší
kvality, která je odrazem jejich každodenní práce. Majitelem vinaĜství je Petr
ŠtČpánek, který jej Ĝídí spoleþnČ se svou
ženou Jarmilou. Petr ŠtČpánek aktuálnČ
hospodaĜí na 13 hektarech vlastních
vinic na viniþních tratích Úlehle a Hraniþky, dále pak þást hroznĤ pro výrobu
svých vín nakupuje od jiných pČstitelĤ.
„Do pĜíštích pČti let bychom ale chtČli
být zcela sobČstaþní, a proto plánujeme
vysadit asi 20 hektarĤ vlastních vinic,“
Ĝíká Petr ŠtČpánek.
Ve vinaĜství se zamČĜují na výrobu unikátních bílých a rĤžových vín s nižším
obsahem alkoholu a vyšším obsahem
zbytkového cukru. ZároveĖ hledají ideální pomČr mezi pĜírodním cukrem a kyselinou. PĜi výrobČ vín þerpají ve vinaĜství ze
zkušeností, které jsou v rodinČ pĜedávány
po nČkolik generací, ale také z osobních
zkušeností ze zahraniþí. Výzvou je pro nČ
vyrábČt vína nejvyšší kvality s patrnou je-

dineþností jejich regionu. To vše dotváĜí
nezamČnitelný charakter vín, která spojuje nadšení z jejich práce. SkvČlou ukázkou této vinaĜské ¿lozo¿e jsou napĜíklad
jejich vína z odrĤd Muškát moravský,
Hibernal nebo Ryzlink rýnský s patrnou
stopou zbytkového cukru, která se tČší
úspČchĤm a oblibČ nejen u konzumentĤ,
ale i na tuzemských a zahraniþních vinaĜských soutČžích nebo v publikaci PrĤvodce nejlepšími víny ýR.
PĜestože portfolio vín Petra ŠtČpánka
tvoĜí zhruba z poloviny vína se zbytkovým cukrem, vinaĜství se v souþasné
dobČ soustĜedí primárnČ na vína suchá,
která jsou, jak Ĝíká Petr ŠtČpánek, jejich
vizí do budoucna. „V pĜíštích letech bychom se chtČli ještČ více soustĜedit napĜíklad na odrĤdy Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené a Tramín þervený, které
chceme vyrábČt výhradnČ z vlastních vinic s redukovaným výnosem a s nižším
obsahem zbytkového cukru,“ pokraþuje
Petr ŠtČpánek. KromČ bílých vín najdete v portfoliu vinaĜství samozĜejmČ
i vína rĤžová a þervená, a to z odrĤd
Rulandské modré, Cabernet Sauvignon, Neronet nebo Merlot. V ĜadČ vín
s oznaþením „Reserva“ pak vyrábí Petr

Petr ŠtČpánek ve sklepČ

ŠtČpánek strukturovanČjší a plnČjší vína
zrající v sudu. Z jeho pestrého portfolia
vín si tak vybere témČĜ každý. „NovČ
se mohou naši zákazníci tČšit i na naše
vína pod ochranným oznaþením VOC
Slovácko, kterého jsme se nedávno stali
souþástí,“ uzavírá naše povídání vinaĜ
Petr ŠtČpánek.
Další z navštívených vinaĜství v MutČnicích bylo VinaĜství Petra Mokruši,
které se dlouhodobČ Ĝadí ke špiþkovým
výrobcĤm vín v obci. Petr Mokruša založil své vinaĜství v roce 2007, a navázal tak na vinaĜskou práci svého otce
Martina. Hrozny pro výrobu vín pČstuje
na 6 vinicích ve 2 viniþních tratích obce
MutČnice. TČmi jsou výše zmínČné tratČ
MutČnská hora s jižnČ až jihovýchodnČ
orientovanými svahy s písþitohlinitou
pĤdou a Vyšicko, tedy náhorní rovina
s pĤdou hlinitou s pĜímČsí jílu a písku.
Podložím jsou v obou pĜípadech sedimenty obsahující mušle a další ulity
korýšĤ z období pleistocénu a kvartéru.
Základními odrĤdami vinaĜství jsou
Rulandské šedé, Sauvignon a Ryzlink
rýnský. VČtšina jejich vín je suchá, pĜiěíjen 2020 | 59
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Petr Mokruša s manželkou

pravená s dĤrazem na þistotu, ovocnost,
svČžest, šĢavnatost, dlouhou dochuĢ,
pikantní kyselinu a zĜetelný odrĤdový
charakter každého vína. KromČ níže uvedených doporuþených vín nabízí pochopitelnČ vinaĜství pestrou odrĤdovou skladbu
vín s dĤrazem na zdejší typické bílé odrĤ-

dy. V jejich portfoliu najdete i jedno rosé
a jedno þervené víno z odrĤdy Dornfelder.
NČkterá vína jsou vyrábČna složitČjším
zpĤsobem a jsou charakteristická macerací slupek hroznĤ s moštem a následným
zráním vína v sudech spolu s vinnými
kvasnicemi. Vznikají tak vína velmi ro-

Doporuþená vína z VINAěSTVÍ PETR MOKRUŠA,
která stojí za pozornost:
★★★★

★★★

Pinot Blanc sur lie
2018, moravské
zemské víno, suché

Ryzlink rýnský 2019,
VOC MUTĚNICE,
suché, Mutěnice,
Vyšicko

BronzovČ žlutá barva
s mosaznými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je
intenzivnČjší, þistá, s nádechem
sušených pomeranþĤ,
sluneþnicového kvČtu a luþního
medu. Víno je suché, šĢavnaté,
stĜednČ plné, s nádechem grepĤ,
pomela a bergamotu. Delší závČr.
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Tmavší zelenožlutá barva,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
intenzivnČjší, s tóny pĜipomínajícími
Ĝapíkatý celer, petrželovou naĢ
a grepovou šĢávu. ChuĢ je stĜednČ
plná až plnČjší, koĜenitá, s výraznČjší
minerální strukturou a pikantní
koĜenitou nahoĜklostí. StĜednČ
dlouhý závČr.

bustní, krémová a houževnatá. SkvČlou
ukázkou takového vína je napĜíklad Pinot
Blanc sur lie, které zraje v malých dubových sudech a 12 mČsícĤ na kvasniþných
kalech. Toto strukturované a preciznČ vyrobené víno potČší i milovníky ra¿novanČjších bílých vín a dokazuje vinaĜský um
Petra Mokruši. „NovČ také vyrábíme Tramín þervený v dubovém sudu a Ryzlink
rýnský v akátovém,“ Ĝíká Petr Mokruša.
Další novinkou v portfoliu vín je od letošního roku Ryzlink rýnský 2019 z VOC
MUTċNICE, kterého je vinaĜství také
novČ souþástí. „Na jaĜe pĜíštího roku pak
plánujeme vysazovat Sylvánské zelené
a Ryzlink rýnský. Zejména Sylvánské
zelené je sice ve vinici nároþnČjší odrĤda, ale na Slovácko patĜí a já vČĜím, že
z ní vyrobíme skvČlé víno. AktuálnČ jsme
také koupili velký dubový sud o objemu 1 000 litrĤ s regulací teploty, ve kterém plánujeme vyrábČt Ryzlink rýnský.
V blízké budoucnosti se tedy mohou naši
zákazníci tČšit na vícero variant vín z této
královské odrĤdy,“ uzavírá Petr Mokruša.
VinaĜství se mimo jiné mĤže opakovanČ

i atraktivní Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené v roþníku 2018 právČ z této
apelace. KromČ þistých odrĤdových
bílých vín doplĖuje portfolio vín i rosé
z Cabernetu Moravia. ýervená vína pak
vyrábí z odrĤd Cabernet Sauvignon,
Merlot a Dornfelder, a to pĜedevším
v Kobylí na MoravČ, kde také vlastní
jeden z nejstarších sklepĤ v obci. V ĜadČ
vín „Natural“ pak mĤžete ochutnat vína
zrající v dubových a akátových sudech
po dobu 12–24 mČsícĤ, která pĜedstavují vrchol produkce Modrého vinaĜství.
„Tato vína budou v prodeji zaþátkem
pĜíštího roku a jedná se o vína, která
jsme vyrobili s minimálními enologickými zásahy, s minimálním obsahem
síry. Jak Ĝíkáme ve vinaĜství, jedná se
o tzv. Ĝadu vín ‚Nature number one‘,
tedy pĜíroda na prvním místČ,“ komentuje vína Marian ýížek.

PĜi návštČvČ Modrého vinaĜství na vás dýchne umČní na každém kroku.

pochlubit oznaþením „Výrobce vína ocenČný titulem Salon vín ýeské republiky“,
a je tak osvČdþenou zastávkou pĜi vašich
cestách do MutČnic.
V rámci mé návštČvy MutČnic jsem zavítal i do Modrého vinaĜství. To vzniklo v roce 2009 a jeho zakladateli jsou
bratĜi Marian a Libor ýížkovi. V jejich
rodinném a atypickém vinaĜství se snaží skloubit umČní, moderní architekturu a víno do jednoho velkého zážitku.
Sklep, který je novČ vybudován na úpatí
viniþní hory, tak dýchá moderním spojením skla, kovu, dĜeva a kamene. Nevšední dojem dolaćují plastiky a malby na skle. Ve vinaĜství se soustĜećují
primárnČ na výrobu bílých vín, která
tvoĜí asi tĜi þtvrtiny celkové produkce.
Vína tvoĜí moderní cestou na nerezové technologii z hroznĤ jak vlastních,
tak od osvČdþených vinohradníkĤ, a to
z viniþních tratí MutČnská hora, DubĖanská hora a Úlehle. Jejich vína jsou
lehká a svČží, s nižším obsahem alkoholu. Vlajkovou lodí jejich vinaĜství je

Cuvée Kristýnino Tajemství z DubĖanské hory, vyrábČné z hroznĤ strýcovy
vinice v poþtu pouhých 600 láhví.
Libor a Marian ýížkovi jsou jednČmi ze
spoluzakladatelĤ nového VOC MUTċNICE, proto v jejich portfoliu najdete

O tom, že Modré vinaĜství dokonale pojí
víno a umČní, se mĤžete nejlépe pĜesvČdþit pĜi své návštČvČ. UmČní z dílny Adolfa
Vondry tu na vás dýchne takĜka na každém kroku, a to jak ve vinném sklepČ, tak
v prostorách útulného penzionu. Lásku
k vínu a umČní ostatnČ dokládají i samotné etikety vín zdobené umČleckými
prvky. „Práce kolem vinaĜství zamČstnávají celou naši rodinu, bez které bychom
chod vinaĜství nebyli schopni zvládat,
jsme proto hrdým, ryze rodinným vinaĜstvím. SouþasnČ se snažíme úþastnit Ĝady
vinných festivalĤ a akcí po celé ýeské
republice, a pĜedstavit tak naše vína ĜadČ
milovníkĤ vín osobnČ. Do budoucna
máme v plánu zkvalitnČní našich služeb
z hlediska vinaĜské turistiky, abychom
mohli svým zákazníkĤm nabídnout co

Doporuþená vína z MODRÉHO VINAěSTVÍ,
která stojí za pozornost:
★★★

★★★

Sylvánské zelené 2018,
VOC MUTĚNICE,
polosladké, Mutěnice,
Úlehle

Ryzlink rýnský 2019,
pozdní sběr, suché,
Ořechov, Háje

SvČtlejší citronovČ žlutá barva se
stĜíbrnými odlesky a velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá a stĜednČ
intenzivní a snoubí ovocné tóny
podzimních jablek a drceného bílého
pepĜe. ChuĢ je lehþí a pikantní
a pĜipomíná žluté sadové ovoce
a nektarinky. StĜednČ dlouhý závČr.

PrĤzraþnČ svČtle žluté víno se
stĜíbrnými odlesky a velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá a intenzivní,
odrĤdovČ typická a pĜipomíná zralé
broskve, nektarinky a lipový kvČt
s podtóny exotického ovoce. ChuĢ
je stĜednČ plná a šĢavnatá, s velmi
dobrou ovocnou kyselinou a tóny
pĜipomínajícími zralé peckoviny
a klementinky. StĜednČ dlouhý závČr.
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Zakladatelé Modrého vinaĜství, zleva Marian a Libor ýížkovi

nejlepší servis, ještČ pohodlnČjší ubytování a špiþková vína, to vše na jednom místČ,“ uzavírá Marian ýížek.
Poslední zastávkou pĜi mém putování po MutČnicích bylo malé butikové

Radim Holešinský ve své vinici

vinaĜství Radima Holešinského. VinaĜství Holešinský je mladé, rozvíjející se vinaĜství, které vzniklo v roce
2014. Mladý a talentovaný enolog
Radim Holešinský se o výrobu vína
a chod vinaĜství stará sám za výpomoci své rodiny. Sklep vinaĜství najdete

Doporuþená vína z VINAěSTVÍ HOLEŠINSKÝ,
která stojí za pozornost:
★★★★

★★★★

Authentic, Rulandské
modré 2018, výběr
z hroznů, suché,
Mutěnice, Dubňanská
hora

Classic, Ryzlink rýnský
2019, pozdní sběr,
polosuché, Mutěnice,
Dubňanská hora

CihlovČ þervená barva s širším
lososovým meniskem, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, stĜednČ
intenzivní, s nádechem jeĜabinové
zavaĜeniny, brusinek a þerveného
rybízu. ChuĢ je šĢavnatá, pĜíjemnČ
koĜenitá, pĜipomínající tĜešnČ,
brusinky a lesní jahody. Delší závČr.
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PrĤzraþná žlutozlatavá barva se
stĜíbĜitými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, hroznová,
s nádechem zeleného a žlutého
zralého ovoce. ChuĢ je svČží,
minerální, s velmi dobrou ovocnou
kyselinou, pĜipomínající zelená
jablka a zralé citrusy. Dlouhý závČr.

v mutČnické uliþce vinných sklepĤ,
tedy v „Búdách“. Vína vyrábí v menších šaržích, pĜedevším z odrĤd typických pro zdejší oblast, jako je Ryzlink
rýnský, Sauvignon, Rulandské šedé,
Ryzlink vlašský, Neuburské a další.
V souþasnČ dobČ hospodaĜí na vinicích
o rozloze 0,5 hektaru na viniþních tratích Vyšicko, MutČnská hora a Úlehle a jeho roþní produkce þiní zhruba
7 000 láhví.
Jeho ¿lozo¿í výroby vín je v první
ĜadČ snaha o zachování odrĤdovosti
a nezamČnitelného terroir dané trati.
Výsledkem jsou vína s výraznou aromatikou, která mají svĤj þistý a odrĤdový charakter. „Snažím se o co
nejmíĖ enologických zásahĤ, proto
velká vČtšina mých vín kvasí þistČ
pĜírodními kvasinkami. S oblibou Ĝíkám, že mou ¿lozo¿í výroby je tzv.
‚postmoderna‘, tedy výroba vín klasickým, konvenþním stylem, ale s minimálním zásahem ve sklepČ tak, aby
prim hrála pouze odrĤda,“ Ĝíká Radim
Holešinský.

Své zkušenosti pĜedává Radim Holešinský i nejmladší generaci.

KromČ klasického stylu bílých i þervených vín se Radim Holešinský zamČĜuje
okrajovČ i na výrobu naturálních a oranžových vín. Oranžová vína školí v hlinČných nádobách kvevri nebo v kameninových nádobách. Tato vína pak kvasí
a následnČ zrají v kontaktu se slupkami
po dobu 6–9 mČsícĤ. SkvČlou ukázkou
takového pĜírodního vína je jeho Tramín þervený 2017, který zrál 9 mČsícĤ
na slupkách. „AktuálnČ chystám novinku
v podobČ Veltlínského zeleného z roþníku
2019, které bude k dispozici jak z dubového sudu a z kameninové nádoby, tak
z kvevri, tedy Veltlín ve tĜech rĤzných podobách,“ pokraþuje Radim Holešinský.

PĜestože vinaĜství Radima Holešinského patĜí bezpochyby k velmi malým butikovým vinaĜstvím s omezenou roþní produkcí, svým pĜátelským
vystupováním a poctivým pĜístupem
k vinaĜskému Ĝemeslu dokazuje, že
i takto mladé a malé vinaĜství stojí
za vaši návštČvu. OstatnČ, jak tvrdí Radim sám: „OdmČnou je pro mČ v první
ĜadČ spokojenost zákazníkĤ, kteĜí víno
ochutnají a rádi se k nám vracejí,“ uzavírá Radim Holešinský.
MutČnické sklepní uliþky jsou protkány Ĝadou vinných sklípkĤ, a tak
tu mĤžete neustále objevovat nové a

Václav TichoĖ DiPWSET
Ve svČtČ vína se pohybuje od roku 2014, kdy jeho
láska k vínu pĜerostla ze záliby v profesi. PĤsobil jako sommelier v nČkolika pražských restauracích, následnČ jako sommelier ve spoleþnosti
Makro a v roce 2018 potom doplnil tým redakce

nové vinaĜe, kteĜí vás pĜekvapí svým
vinaĜským umem a pohostinností. PĜi
návštČvČ MutČnic vám dozajista nesmí uniknout ani vyhlídka z 9 metrĤ
vysoké, moderní rozhledny Vyšicko,
která stojí na samotném vrchu viniþní
trati Vyšicko a nabídne poutavý výhled
do okolí. Vyrazte proto do MutČnic a
vychutnejte si tu panorama okolních
viniþních svahĤ, tĜeba s láhví dobrého
mutČnického vína.
Te x t : V á c l a v Ti c h oĖ
F o t o : Vi n aĜs tví Pe tr Mokr uša,
VINA ěSTVÍ ŠT ċPÁNEK, Modré
v i n aĜs tví, Vi naĜs tví Hol eši nský

WINE & Degustation. Víno je pro nČj nekonþícím
zdrojem vzdČlání. I proto je držitelem titulu Diplomovaný sommelier pod hlaviþkou ASýR a je
úspČšným absolventem degustátorských zkoušek
dle ýSN. Díky studiím v zahraniþí je také hrdým
držitelem titulu Court of Master Sommeliers Certi¿ed nebo Diploma in Wines & Spirits.
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Martin Kodl
Umění a víno
Martin Kodl pochází z rodiny s dlouholetou sběratelskou tradicí, sahající až
do 19. století. Vystudoval Filozoﬁckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před třiceti
lety spolupořádal první, ještě předlistopadovou aukci na pražském Žofíně. Od roku
1992 vede Galerii Kodl, která na českém trhu s uměním dosahuje dlouhodobě nejlepších
výsledků. Působí jako soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století.
V rodinné tradici pokračují i jeho dva synové Matyáš a Jakub, kterým pomáhá sestra
Adéla. Mají na starost sekci současného umění. Martin Kodl je však také vášnivým
milovníkem vína a gastronomie. A jelikož je spojení vína a umění mimořádně zajímavé
a nosné téma, pozval jsem Martina k rozhovoru pro čtenáře WINE & Degustation.
Martine, my se spolu již dlouho setkáváme pĜedevším pĜi zasedáních „Dlouhého stolu pĜátel vína“, tedy nesmírnČ
zajímavé skupiny lidí z mnoha oborĤ,
které spojuje záliba ve vynikajících vínech. Co tebe jako vČhlasného galeristu, znalce a sbČratele umČní pĜivedlo
k lásce k vínu?
VyrĤstal jsem v rodinČ, ve které se láska
k umČní dČdí. MĤj pradČdeþek Jan Kodl
byl mecenášem umČní na konci 19. století. DČdeþek JiĜí Kodl sám maloval
a pĜátelil se s tvĤrci þeské moderny. Otec
Pavel Kodl byl vášnivý sbČratel, který se snažil rodinnou sbírku rozšiĜovat
i v dobách komunismu. Jako dítČ jsem si
doma užíval atmosféru setkávání mého
táty s pĜáteli, kteĜí nad sklenkou vína debatovali o malíĜích a jejich tvorbČ. Víno
prostČ k umČní patĜí. Rád sedávám veþer
v galerii, upíjím dobré víno, pozoruji obrazy kolem a pĜemýšlím si.
Jaká vína obecnČ patĜí ke tvým
nejoblíbenČjším?
VČtšinou mi nejvíce chutnají vína z oblastí, které jsem navštívil a které si mohu
spojit s nČjakým pĜíbČhem. Z þervených
preferuji oblast Burgundska, kterou jsem
projel na kole. Rád jezdím do Toskánska
na dovolenou a užívám si i zdejší víno.
U bílého vína dávám pĜednost oblasti
Wachau a v posledních letech i vínĤm
moravským.

KromČ toho, že jsi milovníkem vína, vím,
že jsi i vášnivým lovcem a gurmánem.
Jaký je tvĤj nejoblíbenČjší pokrm ze zvČĜiny a jaké víno máš k nČmu nejradČji?
Dovolím si upĜesnČní – jsem vášnivý milovník pĜírody, rybáĜ, ornitolog, houbaĜ,
trochu lovec a gurmán. NejradČji mám
zajíce na þerno a k nČmu si dám þervené
z vesnice Puligny-Montrachet.
Víno a výtvarné umČní je jistČ nosné
téma. Která díla, jež zobrazují vinnou
tematiku, považuješ za nejpovedenČjší?
Vybaví se mi olej Josefa Navrátila
„Ve sklepČ Chlumeckého“ z padesátých
let 19. století. Slavnou vinárnu a lahĤdkáĜství v Železné ulici Navrátil þasto navštČvoval a na obraze také sám sebe vypodobnil jako jednoho z hostĤ. OstatnČ
Navrátil pro svého pĜítele vinárníka Jana
Chlumeckého vytvoĜil i vývČsní štíty s lahĤdkami a soubor menších zátiší, který
sloužil jako poutaþ pro jeho lahĤdkáĜství
„U Itala“. K tČmto pracím vznikla Ĝada
studií, na kterých malíĜ realistickým zpĤsobem lehkou skicovitou malbou zobrazoval mimo jiné rĤzné druhy moĜských
živoþichĤ. Mám ale také rád pĜíbČh etiket
slavného francouzského vinaĜství Château
Mouton Rothschild. Na oslavu ukonþení
2. svČtové války vyzval baron Philippe
de Rothschild mladého francouzského
umČlce Philippa Juliana, aby navrhl vinČtu
s motivem churchillovského vítČzného V.

A tak v roce 1945 zapoþala tradice, že
na etiketách vína Château Mouton Rothschild je vyobrazeno dílo nČkterého známého umČlce, pĜiþemž každý rok jde o jinou osobnost. Objevila se zde díla takových
velikánĤ, jako byli Jean Cocteau, Georges
Braque, Salvador Dalí, Joan Miró, Marc
Chagall, Vasilij Kandinskij, Pablo Picasso,
Andy Warhol a Ĝada dalších.
Dovedl bys o nČkteré z velkých malíĜských osobností prohlásit, že víno výraznČ ovlivnilo její tvorbu?
Nelze nevzpomenout na italského barokního mistra Caravaggia a jeho olejomalbu
„Bakchus“. Obraz byl namalovaný kolem
roku 1595 a je na nČm zobrazen Bakchus,
bĤh vína a nespoutaného veselí, jako mladík s hrozny a listy vinné révy ve vlasech.
Na kamenném stole pĜed ním je mísa ovoce a velká karafa þerveného vína. V této
souvislosti musím také zmínit holandské
malíĜství 17. století, které se stalo silným
zdrojem inspirace i pro dílo Emila Filly
a jeho slavná zátiší, v nichž je téma vína
mnohokrát akcentováno.
Co gastronomie? Ta je pomČrnČ þastým motivem obrazĤ. Co bys zájemcĤm o umČní doporuþil v rámci tohoto tématu?
Ve výtvarném umČní se vyskytuje tematika jídla velmi þasto a v zásadČ v každém historickém období, a to jak v umČní
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církevním, tak svČtském. Zajímavá díla
s touto tematikou vznikala napĜ. i v rámci 19. století v þeském prostĜedí. Pražská
komunita umČlcĤ se již kolem poloviny
19. století hojnČ setkávala, a to v rámci
tzv. stolních spoleþností. K jejich setkáním mnohdy vznikaly karikaturní gra¿ky
þi kresby. Jednu takovou vytvoĜil dokonce i Josef Mánes, považovaný jinak spíše za vážného tvĤrce, který byl jedním
z hlavních inspiraþních zdrojĤ generace
na pĜelomu století. ýasto si vzpomenu
na jeho „VepĜové hody spoleþnosti umČlcĤ“ z roku 1847, které jsou svého druhu
ojedinČlou reportážní karikaturou, zachycující oslavu umČlcĤ se vším, co k ní patĜilo. Jedná se o jeden z vrcholĤ þeské karikatury obecnČ a poukazuje zcela bez obalu
na zásadní roli gastronomie pĜi formování
výtvarného pro¿lu þeského umČní.
Pojćme se konkrétnČ vČnovat tvé galerii, ta má dnes již pomČrnČ dlouhou,
úspČšnou a slavnou historii. Co vše lze
u vás najít a koupit?
Galerie Kodl je aukþní a výstavní síĖ založená na více než stoleté rodinné sbČratelské tradici. Z aukþních síní vzniklých
po revoluci patĜíme k tČm s nejdelší historií. ZamČĜujeme se na prodej obrazĤ, kreseb, gra¿k a plastik þeského výtvarného
umČní 19. a 20. století. KromČ dvou aukcí, kterým pĜedchází pĜedaukþní výstava,
poĜádáme v prĤbČhu roku specializované
expozice a pĜes léto vyplĖují stČny galerie
þeští a zahraniþní souþasní autoĜi v rámci
Caravaggio / Bakchus
František Kupka / Divertimento II bude ozdobou podzimní aukce Galerie Kodl.

Letního výtvarného salonu, organizovaného sekcí Kodl Contemporary. O tu se
starají mé tĜi dČti.
V umČleckém prostĜedí jsi známý i poĜádáním velmi slavných aukcí výjimeþných výtvarných dČl. Jak tyto aukce
probíhají?
Na jaĜe a na podzim poĜádáme na ŽofínČ
aukce, na kterých dražíme vždy 250 vzácných umČleckých dČl. Jedním z našich
zásadních obchodních a spoleþenských
momentĤ jsou pĜedaukþní výstavy. Jejich
pĜíprava je nároþnou prací, která nás ale
také nesmírnČ baví. Výstavy si nenechají
ujít nejen sbČratelé a zájemci o koupi, ale
také milovníci umČní. ýasto totiž máme
v aukci díla, která se na þeské umČlecké
scénČ objevují po mnoha desítkách let,
jiná na trhu dosud nebyla k vidČní vĤbec.
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Atmosféra sálových aukcí se nedá niþím
nahradit. ěada lidí se pĜi koupi nechává
strhnout prostĜedím a svým okolím. Souþasná situace ve svČtČ i u nás si ovšem
žádá i online aukce. Na listopad proto
pĜipravujeme propojení klasické aukce s prodejem na nové aukþní platformČ
artsbay.cz, kterou vytvoĜil syn Matyáš.
Nabídneme pĜenos z aukce, dražbu po telefonech a online. SamozĜejmostí je i zapojení sociálních sítí.

nebo souþasnost. Investice do umČní by
se mČla odvíjet nejen od oþekávání zhodnocení, vždyĢ jde i o emocionální záležitost. V zásadČ by tedy lidé mČli kupovat
obrazy, které se jim líbí. A velice úzce by
mČli být napojeni na nČkoho, kdo jim umí
dobĜe poradit, aby nekoupili falzum nebo
pĜedražený obraz.

Víno je dnes i zajímavou alternativní
investiþní komoditou. Mnoho našich
þtenáĜĤ do vína investuje. O tom, že
lze zajímavým zpĤsobem investovat
i do umČní, není pochyb. Co bys poradil
tČm, kteĜí by rádi investovali i do umČleckých dČl?

NávštČvníci pĜedaukþní výstavy i zájemci
o koupi se mají na co tČšit. Protože jsme
kvĤli pandemii museli zrušit jarní aukci,
mČli jsme dost þasu na pĜípravu. PĜedstavíme spoustu významných vČcí. Nejdráže
vyvolávaným dílem bude naprosto unikátní
obraz Františka Kupky „Divertimento II“,
který je jedním z nejvýznamnČjších dČl
jeho abstraktního období 30. let. MĤže
být ozdobou jakékoli sbírky svČtového
malíĜství. KoneckoncĤ obraz „Divertimento I“ je dnes ve sbírkách newyorského Guggenheimova muzea. V nabídce je
i další úchvatné Kupkovo dílo „RĤžový
klobouk“. VČĜím, že potČšíme všechny,
kteĜí by své sbírky rádi rozšíĜili o obrazy
Josefa ýapka, Mikuláše Medka, Františ-

Nejprve všem doporuþuji, aby se v oboru
trochu vzdČlali, protože nejde jen o peníze,
ale o urþitý rozhled. Dnes, v dobČ internetu, není problém se základním zpĤsobem
zorientovat. Nejlepší je samozĜejmČ se
na obrazy dívat, chodit do muzeí, na výstavy, studovat encyklopedie. Staþí, když
se zájemce porozhlédne, jestli se mu líbí
19. století, postimpresionismus, moderna

V tuto chvíli pĜipravuješ svou podzimní
aukci, na co se mĤžeme tČšit?

ka Muziky, Václava Špály þi JindĜicha
Štyrského. TémČĜ šedesáti exempláĜi je
na aukci zastoupeno devatenácté století.
Prostor dostane i souþasné umČní, reprezentované kupĜ. Janem Kalábem þi jedineþným Theodorem PištČkem. Pro mČ
osobnČ je nejsilnČjším zážitkem chystané
aukce dražba obrazu „Adieu, Guy Moll“,
který považuji za PištČkovo nejintimnČjší
a nejvýznamnČjší dílo. I proto jsme ho dali
na titulní stránku katalogu.
Nezapomeneme ani na tradiþní charitativní Aukci pro Paraple. A ve prospČch
Vojenského fondu solidarity poputuje
výtČžek z prodeje pro nás netypického
aukþního pĜedmČtu – originálních hodinek Orlík þeské znaþky PRIM.
Když se nČjaká aukce opravdu povede,
jaké víno si otevĜe Martin Kodl na oslavu úspČchu?
Oslavy mám zásadnČ spojené s šampaĖským. Nemá se pít ve velkém množství,
ovšem má být skuteþnČ kvalitní.
PĜipravil: Michal Šetka
Foto: Archiv Martina Kodla
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Grand test

Ryzlink rýnský VOC ZNOJMO 2019
a Královská řada 2017
Koncem léta proběhlo další letošní zatřídění vín, která budou nosit emblém VOC
ZNOJMO, a tato vína právě vstoupila na trh. Jelikož se v tomto zatřídění objevují
především vína z odrůdy Ryzlink rýnský, kterému delší doba zrání velmi svědčí,
i my jsme s pravidelným redakčním testem VOC ZNOJMO, tentokrát ryzlinků
z ročníku 2019, počkali až na tuto dobu. Zajímavým zpestřením degustace byly
i dva nové vzorky Královské řady VOC ZNOJMO z ročníku 2017.

Z

kratka VOC znamená „vína originální certi¿kace“ a má
garantovat pro oblast typická, chuĢovČ plná a aromatická vína z ovČĜených oblastí Znojemska. Do apelaþního systému VOC ZNOJMO jsou zaĜazeny tĜi pro Znojemsko
nejtypiþtČjší odrĤdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské
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zelené. Historicky první apelaþní systém v ýeské republice,
spolek vinaĜĤ VOC ZNOJMO, si pomČrnČ rychle vybudoval
dobré renomé. A to nejen kvalitou svých vín, ale i schopností vinaĜĤ organizovat spoleþné akce, podílet se na spoleþném
marketingu i podporovat zajímavé projekty ve ZnojmČ a okolí.

V roce 2014 pĜedstavil spolek VOC ZNOJMO speciální
edici vín originální certi¿kace s názvem „Královská Ĝada
VOC ZNOJMO“. Vína pocházejí výhradnČ z odrĤdy Ryzlink
rýnský a procházejí schválením hned dvou komisí. Finální
rozhodnutí vydává komise na zasedání, jež se koná 33 mČsícĤ od data ovČĜení hroznĤ. Pokud vína projdou, obdrží
speciální pásku s logem Královská Ĝada VOC ZNOJMO.
Páska je v odlišné barvČ než pásky pro znojemská vína originální certi¿kace, a to v žluto-þerveném provedení, stejnČ
jako speciální znak VOC ZNOJMO. Láhve mohou být uzavĜeny pouze kvalitním korkovým uzávČrem. Exkluzivní vína
Královské Ĝady jsou uvedena na trh vždy 28. záĜí pĜíslušného
roku. V testu tedy pĜinášíme dvČ vína, která jsou opravdovou
horkou novinkou.

ýasopis WINE & Degustation se zabývá novými víny VOC
ZNOJMO pravidelnČ každý rok. Mnohé ryzlinky rýnské z roþníku 2019 zatĜídČné do VOC ZNOJMO potvrdily dobré renomé tohoto VOC. Vína na medailových pozicích svou kvalitou potČšila,
i za medailovými pozicemi bylo nČkolik velmi pĜíjemných a charakteristických vín. Slibným dojmem pĤsobila i obČ nová vína
z Královské Ĝady. Je pravda, že mezi víny z roþníku 2019 komise
jasnČ upĜednostnila sušší vína, která byla þistá, pĜíjemnČ ovocná
a nic neskrývala. Polosuchá vína totiž pĤsobila spíše fádním nebo
ménČ harmonickým dojmem. Možná je to pro þleny VOC ZNOJMO námČt k zamyšlení nad limitem zbytkového cukru v jejich
vínech þi vytĜíbení stylu zatĜídČných polosuchých vín.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Vítěz Grand testu

RYZLINK RÝNSKÝ VOC ZNOJMO 2019

SILVER

THAYA vinařství, Ryzlink rýnský
2019, VOC ZNOJMO, suché
GOLD

SvČtlejší slámovČ žlutá barva s þetnými
zelenými odlesky a stĜední viskozita. Aroma
vína je intenzivnČjší, s výrazným projevem
bílých kvČtĤ, jež doplĖují podtóny sušeného
citrusového ovoce a kĜížal. V chuti je víno svČží a stĜednČ plné, s výraznou mineralitou, již
doplĖují tóny zralých citrusĤ, zelených jablek
a pomeranþové kĤry. Dlouhý, svČží závČr.
MoĜský jazyk
a citronovou omáþkou

G

88,60
bodů

cena 195 Kč

www.vinarstvithaya.cz

VINO HORT, Ryzlink rýnský 2019,
VOC ZNOJMO, suché, Znojmo,
Načeratický kopec
SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a vrstevnaté, pĜipomínající vaĜené kdoule, bílé broskve
nebo lipový kvČt. V chuti je víno svČží a lehþí
a dominují zde tóny zralých zelených jablek,
pomeranþové kĤry a limetové šĢávy, s lehkým
minerálním podtónem. StĜednČ dlouhý závČr.

Pstruh na grilu

86

bodů

cena 266 Kč
www.vinohort.cz

BRONZE

R A ND

TEST

2020–2026
20
020 2026

Vinařství Piálek & Jäger,
Ryzlink rýnský 2019,
VOC ZNOJMO, suché
SytČjší zlatožlutá barva se slámovými
odlesky, vyšší viskozita. Aroma je intenzivní
a strukturované, nabízející tóny sušených
merunČk, stĜedozemního koĜení a lipového
kvČtu. V chuti je víno komplexní, stĜednČ
plné a svČží a najdeme v ní tóny sušených
pomeranþĤ, þervených grapefruitĤ a kdoulí.
Delší, hĜejivý závČr.
KrĤtí saltimbocca

84,40
bodů

cena 240 Kč
2020–2022
20
020 2022

www.pialek.cz

2020–2023
20020 2023
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Ryzlink rýnský VOC ZNOJMO 2019
a Královská řada 2017
Zleva: Michal Procházka – sommelier, obchodní Ĝeditel
(Vino e Cuore), Roman Novotný – spolupracovník WINE
& Degustation a sommelier (Bokovka), David Král – vítČz BOHEMIA
SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier (MAKRO),
Mikuláš Duda DipWSET – obchodní a marketingový Ĝeditel
(VinoDoc s.r.o.), Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR,
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers,
semi¿nalista Mistrovství Evropy sommelierĤ 2017 (Advivum)

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Advivum
Na Příkopě 859/22, Praha 1,
Tel.: +420 733 532 255
www.advivum.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Legenda:
D
Doporuþená
kkombinace
ko
o
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Doporuþená
D
ddoba konzumace

Partnerem degustací
je minerální voda

Víno Vaněk, Ryzlink rýnský 2019,
VOC ZNOJMO, suché, Vrbovec,
U sv. Urbana

ZNOVÍN ZNOJMO, Ryzlink
rýnský 2019, VOC ZNOJMO,
suché, Hnanice, Knížecí vrch

SvČtle zlatožlutá barva se zelenkavými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a odrĤdovČ typické, pĜipomínající zralá zelená
jablka, lipový kvČt a akátový med. V chuti
je víno stĜednČ plné a svČží, s dominantním
projevem citrusových plodĤ, zralých žlutých
jablek a broskví. StĜednČ dlouhý, minerální
závČr.

SytČjší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a líbivé, nabízející tóny lipového kvČtu,
kvČtĤ hluchavky a sušených jablek. V chuti je
víno lehþí a svČží, s dominantním projevem
pomeranþové a grepové kĤry, þerstvé hroznové
šĢávy a zralých jablek. Kratší závČr.

Knedlo vepĜo zelo

84,20
bodů

cena 220 Kč

vino.vanek@seznam.cz

www.vinice-hnanice.cz

82

bodů

Vinařství WALDBERG, Ryzlink
rýnský 2019, VOC ZNOJMO,
polosuché, Vrbovec, Waldberg

cena 200 Kč
www.waldberg.cz

81,40
bodů

Vinařství Dobrovolný,
Ryzlink rýnský 2019, VOC
ZNOJMO, polosuché, Znojmo,
Načeratický kopec

cena 250 Kč

www.vinarstvidobrovolny.cz

84

bodů

cena 170 Kč
2020–2022

Vinice Hnanice, Ryzlink rýnský
2019, VOC ZNOJMO, suché,
Hnanice, U Kapličky

cena 180 Kč

Kalamáry s citrusovým
salátem

81,20
bodů

www.znovin.cz

2020–2021

Tasovické vinařství, Ryzlink rýnský
2019, VOC ZNOJMO, polosuché,
Tasovice, Kamenný vrch

cena 160 Kč

www.tasovickevinarstvi.cz

81,60
bodů

Vinice Hnanice, Ryzlink rýnský
2019, VOC ZNOJMO, polosuché,
Havraníky, Staré vinice

cena 180 Kč

www.vinice-hnanice.cz

81,20
bodů

Vinařství Dobrovolný,
Ryzlink rýnský 2019 – stará réva,
VOC ZNOJMO, polosuché,
Konice, Kraví hora

cena 250 Kč

www.vinarstvidobrovolny.cz

81,20
bodů
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ARTE VINI, Ryzlink rýnský 2019,
VOC ZNOJMO, suché

cena 219 Kč
www.artevini.cz

VINO HORT, Ryzlink rýnský 2019,
VOC ZNOJMO, suché, Dobšice,
U Hájku

80,60

cena 290 Kč
www.vinohort.cz

bodů

80,20
bodů

Vinné sklepy Lechovice, Ryzlink
rýnský 2019, VOC ZNOJMO,
polosuché, Božice, Pustina

cena 164 Kč
www.vslechovice.cz

80,20
bodů

RYZLINK RÝNSKÝ VOC ZNOJMO, KRÁLOVSKÁ ěADA 2017

GOLD

VINO HORT, Královský Ryzlink
rýnský 2017, VOC ZNOJMO,
suché, Dobšice, U Hájku
SvČtlejší zlatožlutá barva se zelenými odlesky
a vysoká viskozita. Aroma je nazrálé, intenzivní
a komplexní a najdeme v nČm tóny þerstvých
mandlí, sušených merunČk, kompotovaných
broskví a þerstvých bylin. V chuti je víno stĜednČ
plné a svČží, s dominantními tóny zralých pomeranþĤ a citronu, jež doplĖuje podtón minerality
a bílých kvČtĤ. Delší, Ĝízný závČr.
Rizoto s bílým vínem
a raþím masem

89

bodů

cena 399 Kč
www.vinohort.cz
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SILVER

Vinařství WALDBERG,
Královský Ryzlink rýnský
2017, VOC ZNOJMO, suché,
Dyjákovičky, U Sklepů
SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vysoká
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a nazrálé, pĜipomínající sušené broskve, pomeranþovou kĤru a vlhké
kameny. V chuti je víno strukturované, stĜednČ plné
a svČží, s výrazným projevem citronové kĤry a grepĤ,
jež doprovází podtón sušených bylin a sušených jablek.
StĜednČ dlouhý, strukturovaný závČr.
Bujabéza se šafránovým
základem

85,60
bodů

cena 350 Kč
20
2020–2026
020 2026

www.waldberg.cz

2020–2023
20
020 2023
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Champagne Academy
Champagne v mixologii a koktejlech
Společnost Moët Hennessy ČR ve spolupráci s Asociací sommelierů ČR připravila v roce 2020
poutavý vzdělávací seriál o nejlepších šumivých vínech světa. Champagne Academy je celoroční
vzdělávací program, který je určen výhradně pro sommeliery a manažery restaurací. Ti se
v průběhu roku seznámili se světem šampaňského vína v teoretické i praktické rovině. Celým
programem provází Markéta Zázvorková a Ivo Dvořák, kteří si však pro poslední vzdělávací
seminář přizvali odborníky na slovo vzaté – Václava Vojíře a Jana Braniše. Zasvěceným je tak
jasné, že poslední lekce Champagne Academy probíhala ve vyhlášeném Bugsy’s Baru.

Š

ampaĖské má ve svČtČ míchaných
nápojĤ neuvČĜitelnČ bohatou historii.
Nedlouho poté, co byly na zaþátku
18. století založeny první šampaĖské domy,
mĤžeme najít dobové odkazy na použití šampaĖského v míchaných nápojích. NejdĜíve
byly souþástí takzvaných „Punches“, to byl
míchaný nápoj, který vládl nejvyšší spoleþnosti v podstatČ až do dalšího století, kdy se
koktejlová kultura zaþala významnČ rozši74 | WINE & Degustation

Ĝovat. V roce 1766 napsal Thomas Nugent,
6. hrabČ z Westmeathu, že si užívá punþ Barona Zulowa: „velkou misku silného punþe,
vyrobenou z arracku a šampaĖského.“ A roku
1788 Louis-Sebastian Mercier poznamenal
ve své knize Tableau de Paris, že paĜížské
ženy nejsou milovnicemi intenzivní chuti
a vĤnČ punþĤ vyrobených z destilátĤ. Nápoje
jim pĜišly pĜíliš silné. To nasvČdþuje tomu, že
se v PaĜíži setkal punþ s malým úspČchem.

„ěešením,“ píše David Wondrich ve své úžasné knize Punch, „by bylo udČlat punch
ne s lihovinami, ale s „vin de Champagne“
a právČ díky této myšlence se stal Punch ještČ více populárním, a v podstatČ tak vznikl
úmysl míchat nápoje za použití Champagne.
NČkolik prvních receptĤ s šampaĖským
v míchaných nápojích byly kupodivu pĜedpisy na horké nápoje, þasto se spoustou

koĜení, podobné tomu, co bychom si dnes
objednali jako Mulled Champagne. Ve skuteþnosti první kniha, která byla vČnována
výhradnČ míchaným nápojĤm, Oxford
Nightcaps, z roku 1827, mČla jen jeden recept, který obsahoval Champagne. Byl to
nápoj zvaný „Pope“ a konkrétnČ varianta
„Bishop“, ze v té dobČ tak populární rodiny
koĜenitých nápojĤ. Je zajímavé poznamenat, že i tehdy bylo pĜidávání šampaĖského
považováno za výrobu prémiové a žádoucí verze standardního nápoje, což je trend,
který dnes pokraþuje, a výsledný drink
s Champagne se oznaþuje slovem Royal /
Royale. PĜíkladem mĤže být klasický Kir
s bílým vínem a Kir Royale s Champagne
þi Crémantem.
Než byla v roce 1862 vydána kniha Jerryho
Thomase „How to Mix Drinks, or the Bon
Vivant’s Companion“, nebylo používání
šampaĖského v koktejlech tolik obvyklé.
Kniha obsahuje i jedny z prvních receptĤ na šampaĖské koktejly vþetnČ slavného
Champagne Cocktail.
Champagne Cocktail vychází z velmi jednoduché pĜedstavy, co je koktejl, jak byl
poprvé de¿nován v roce 1806 v magazínu
The Balance. V pĤvodním receptu dochází
jen k výmČnČ destilátu (nejþasteji whisky)
za šampaĖské. Tento drink se stal nesmírnČ
populární po celé Americe, zejména mezi
bohatými lidmi, kteĜí byli až pĜíliš ochotni
utratit i þtyĜikrát tolik za koktejl ze šampaĖského ve srovnání s koktejlem na bázi
whisky.

konzervativnČ, je to právČ Moët & Chandon, který neustále boĜí hranice a pĜichází
s dalšími rituály. Ve spoleþnosti Moët &
Chandon vČdí, že že porušovat pravidla,
posouvat hranice dál a neustále opouštČt
svoji komfortní zónu je umČní. Dnes celá
skupina LVMH pĜichází s novými produkty, sdílí novou „koktejlovou etiketu“
a pĜináší prĤkopnického ducha do barového koktejlového svČta. Historie koktejlĤ
z Moët & Chandon zaþíná u Punch Romaine, vyrábČného od zaþátku 19. stol až
po jeho servírovaní v první tĜídČ Titanicu.
Dnešním hitem letních dnĤ je „Champagne
on ice“, tedy na ledu. V St. Tropez lidé pili
šampaĖské na ledu od 60. let. „Je to osvČžující zpĤsob pití šampaĖského, které si, jak
víte, mĤžete vychutnat kdekoli a kdykoli,“
Ĝekla Caroline Brun agentuĜe Bloomberg.
„Je to tak jednoduché.“ Pití Champagne
na ledu francouzi nazývají „à la piscine“
nebo swimming pool style. Tedy pití u bazénu. Piper-Heidsieck byla první znaþkou
Champagne, která se okolo roku 2007 pokusila importovat tradici pití Champagne
na ledu do USA, a to díky svému programu
Piscine, který zdĤrazĖoval nadmČrné sklenice a podávání na ledu. NicménČ neuspČla – servírovala totiž standardní cuvée, jen
jiným zpĤsobem.
První skuteþné Champagne on ice bylo Moët
& Chandon Ice Imperial, které pĜišlo na trh

v roce 2011 s pĜíslibem, že nabídne „jedineþnou a žízeĖ hasící chuĢ“, která spojuje
tĜi charakteristické vlastnosti Champagne –
intenzitu ovoce, bohatost a svČžest. PĜi uvedení na trh se servírovalo do velké sklenice
na víno a na led. Pro mnoho lidí to bylo nČco
neþekaného, postupnČ však vznikla nová ka-

Až po vydání prvních knih o koktejlech tedy
vidíme, jak proniká používání Champagne
do míchaných nápojĤ a stává se stále populárnČjším jak mezi barmany, tak i v odborné
literatuĜe. VČtšina nejznámČjších a ikonických knih z barového prostĜedí obsahuje
mnoho šampaĖských koktejlĤ a þasto jsou
to i autorské koktejly tvĤrcĤ tČchto knih.
Champagne Moët & Chandon mČla jako
celosvČtovČ nejznámČjší a nejoblíbenČjší
znaþka šampaĖského na prosazování nových barových trendĤ od poþátku znaþný
vliv. Vždy byla leaderem ve svČtČ Champagne, od roku 1743 udávala smČr a stanovala pĜísná kritéria pro výrobu Champagne
a sdílela kouzlo svých šampaĖských s celým svČtem. S Moëtem jsou tak spojeny
šampaĖské rituály: sabráž, pyramida sklenic, pití z láhve, kĜest lodí, stĜíkání Champagne vítČzi závodĤ i nedávná novinka
v tomto svČtČ, tedy Champagne servírované na ledu. I pĜesto, že znaþka vypadá
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rokou paletu chutí, se kterou si mĤžete hrát
a experimentovat. Když zaþnete míchat se
šampaĖským, doporuþujeme vám ochutnat vybrané víno. PĜitom si zapište pĜíchutČ
a vĤnČ, se kterými se setkáváte, abyste zjistili, která z palety vĤní na vás vyskoþila ze
skleniþky jako první, protože právČ tato pĜíchuĢ, aroma, vám mĤže pomoci pĜi výbČru
dalších ingrediencí. Dozáž a sladkost, kterou
víno zanechá ústech, také hraje dĤležitou
úlohu pĜi výbČru dalších ingrediencí pro vytvoĜení výsledného míchaného nápoje. Vybғ Čr skla, které je dnes k dispozici, je pestrý
a mĤže mít velký vliv na to, jak nakonec dopadne váš koneþný koktejl. Nejenže formuje
první dojem, který má vybízet k napití, ale
také mĤže výraznČ ovlivnit, jaký bude celkový charakter a styl koktejlu. Urþité typy
skla zvýrazĖují rĤzné chutČ, respektive jejich
vnímání a samozĜejmČ také intenzitu perlení.

VEUVE CLICQUOT RICH
Doporuþujeme podávat na ledu a doplnit
ozdobou: okurka, paprika, grapefruitová kĤra,
ananas, pepĜ, celer.

VEUVE CLICQUOT RICH ROSÉ
Doporuþujeme podávat na ledu
a doplnit ozdobou: limetka,
grapefruitová kĤra, þaj, zázvor.

tegorie Champagne. V roce 2016 byla uvedena na trh varianta Ice Imperial Rosé a pĜidaly
se i další spoleþnosti. Vznikla tak Champagne
jako Pommery Royal Blue Sky, Piper Heidsieck Riviera, Lanson white label þi Veuve
Clicquot Rich. Ten spatĜil svČtlo svČta v roce
2015 a v roce 2016 následovala varianta rosé.
Chef de Cave Dominique Demarville, který Veuve Clicquot Rich vymyslel, uvádí, že
„cukr v šampaĖském je jako koĜení v receptu.
PĜi správném použití mĤže vyvolat speci¿cké
aroma a hraje si s pĜíchutČmi.“

PĜi míchání koktejlĤ s champagne je tĜeba
zvážit nČkolik hlavních okolností, které mají
výrazný vliv na výslednČ vytvoĜený nápoj.
Jsou to pĜedevším styl Champagne, jeho dozáž, použití ledu a také výbČr skla. Všechny
tyto faktory zásadnČ ovlivĖují vzhled, vĤni
a chuĢ ¿nálního koktejlu, proto je tĜeba þasto vyzkoušet nČkolik variant, než nalezneme
správnou kombinaci. Je tedy dĤležité dobĜe
znát ingredience, ze kterých se nápoj skládá.
RĤzné styly šampaĖského spojené s rĤznými úrovnČmi dozáže pomáhají vytváĜet ši-

Éra míchání klasických koktejlĤ se šampaĖským se v podstatČ zaþala psát souþasnČ s vyrғ obou Champagne. S prvními láhvemi na trhu
se objevují první nápoje s Champagne. A od té
doby se tČší nesmírné popularitČ. NeznámČjšími milovníky koktejlĤ z Champagne nebo
i jejich autory byli napĜíklad Princ Regent
(þlen britské královské rodiny 1762–1830),
z šéfkuchaĜĤ Alexis Soyer a Auguste Escof¿er, autor knihy Moje francouzská kuchynČ,
ze spisovatelĤ Ernest Hemingway a mnoho
pĜíslušníkĤ armády, nemluvČ o nČkterých
slavných jménech kulturního a spoleþenského
svČta. Všichni tito lidé mČli radost z míchání
se šampaĖským a pomohli díky své vášni vytvoĜit nejen nápoje, které známe a milujeme
dodnes, ale také celou kategorii míchaných
nápojĤ. V jejich receptech mĤžeme hledat inspiraci i nyní.

PUNCH ROMAINE
1790
Historie totoho legendární punče se navrací až do devadesátých let osmnáctého století, kdy byl tak populární, že jeho sláva se rozšířila až do Švédska, kde o něm najdeme
zmínku v kuchařské knize z roku 1808 slavného šéfkuchaře Escofﬁera, od kterého
pochází tato receptura. Bohužel jej proslavila spojitost s lodí Titanic. Na její palubě byl
cocktail servírován jako šestý a samostatný chod pro cestující první třídy oné noci, kdy
se parník potopil. Escofﬁer byl velkým fanouškem podávání koktejlu přímo na ledu
a chuť tohoto nápoje měla připravit chuťové pohárky na hlavní chod. Osvěžit je.
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Receptura:

Návod:

• 1 bílek
• 25 ml bílého rumu
• 20 ml bílého vína
• 10 ml cukrový sirup
• 10 ml citronové šťávy
• 20 ml čerstvá pomerančová šťáva
• 75 ml Moët & Chandon Brut Impérial

Do šampaňské misky dáme led (tříšť ideálně) a necháme je chladit. Shaker naplníme ledem a odměříme všechny ingredience kromě Champagne.
Protřepeme. Vyprázdníme z kupetky led a do připravené sklenice nápoj scedíme. Dolijeme Champagne a ozdobíme pomerančovou kůrou.

CHAMPAGNE COCKTAIL
1850
První písemná zmínka o Champagne Cocktail pochází z Panamy z roku 1855. Při
sbírání popisků a náčrtů svých cest po Panamě ve slavné knize Roberta Tomese
byl recept na tento cocktail uveden. Koktejl byl tak populární, že se dostal do první
vydané knihy o koktejlech „Bartenders Guide“ od JerryhoThomase.

Návod:
Receptura:
• 2 střiky Angostura Bitters
• 20 ml cukrového sirupu
• 75 ml Moët & Chandon Brut Impérial

Nalijte všechny ingredience do sklenice, do půlky
zaplňte drceným ledem, promíchejte a doplňte
sklenici drceným ledem do plna. Ozdobte zástřikem citrusové kůry.

FRENCH 75
1910
Jméno cocktailu je odvozeno od 75 mm lehké zbraně, která byla oporou francouzské armády během 1. světové války. Byl to Henry Tépe z pařížského Henry‘s Baru,
kdo pojmenoval cocktail „Soixante-Quinze“ (Seventy-Five), v roce 1915. Britský
romanopisec Alec Waugh je nazval „nejmocnějším nápojem na světě“. Zatímco
Harry Craddock přidal recept na tento cocktail do své knihy „The Savoy Cocktail
Book“ a nazval jej pozoruhodně precizním.

Receptura:
• 15 ml citronové šťávy
• 10 ml cukrového sirupu
• 25 ml London Dry Gin
• 75 ml Moët & Chandon Brut Impérial
* Gin můžeme nahradit Hennessy VS

Návod:
Všechny ingredience kromě Champagne odměříme do šejkru, důkladně protřepeme a pak scedíme do předem vychlazené sklenky. Dolijeme
Champagne a servírujeme ozdobené zástřikem
citronové kůry.

DEATH IN THE AFTERNOON
1930
Byl stvořen slavným autorem Ernestem Hemingwayem a recept na něj uveřejněn poprvé v roce 1935 v koktejlovém manuálu „So Red The Nose“. V knize bylo
20 receptur od známých spisovatelů inspirovaných jejich díly. Cocktail byl uveřejněn
na první straně.
Hemingway napsal: „Myšlenka stvořit tento cocktail přišla v momentě, kdy jsme
byli společně s dalšími třemi důstojníky několik hodin na palbubě lodi Capt. Bra
Saunderse rybařící v zálivu.“
Editor knihy si připsal poznámku: „Po šesti těchto cocktailech slunce vychází.“

Receptura:

Návod:

• 15 ml Absintu
• 100 ml Moët & Chandon Brut Impérial

Obě ingredience nalijte do cupetky nebo ﬂétny
a servírujte.
ěíjen 2020 | 77

degustation

Anonymní
degustace

Červená vína
V anonymní degustaci se s červenými víny setkáváme poměrně často
a v následujícím textu si připomeneme to, jak být při poznávání červených vín
úspěšní. Řekneme si, jak velký vliv na barvu, vůni a chuť má použitá odrůda,
původ vína, způsob viniﬁkace, ale i ročník a zrání vína v láhvi. Podle jednotlivých
informací si pak můžeme složit celou mozaiku a určit víno „na slepo“.

ýirost vína
ýirost þervených vín se bude urþovat pomČrnČ obtížnČ bez dobrého zdroje svČtla.
U mnohých þervených vín je zapotĜebí
peþlivČ zkoumat obsah sklenky proti svíþce nebo pĜírodnímu zdroji denního svČtla
þi speciálním lampám. DĤležité informace
o þirosti a barvČ vyþteme i z okraje barvy þervených vín, tedy z menisku vína.
V ideálním pĜípadČ by þervené víno mČlo
být þiré, þisté, prĤsvitné nebo jiskrné.
Ovšem velmi þasto þervená vína obsahují
mnoho pigmentových látek, které mohou
þirost ovlivnit. I bČhem zrání vzniká v þervených vínech výraznČjší sediment – depot –,
který je zcela pĜirozený a kvalitu vína nesnižuje. Podle þirosti se dají indikovat i nČkteré odrĤdy s tenþí slupkou, obsahující ménČ
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barevných látek, jako je tĜeba Pinot Noir, þi
naopak odrĤdy s vysokým podílem barviv
ve slupce, þi dokonce v dužinČ – barvíĜky.
NČkterá þervená vína, zejména v tradiþních regionech Francie, se mohou vyrábČt
bez ¿ltrace a bez þiĜení (Vin non Collé,
non Filtré) a jejich þirost nemusí být úplnČ brilantní.

Barva vína
Barva þerveného vína se bude odvíjet pĜedevším od použité odrĤdy, pĤvodu, zpĤsobu vini¿kace a vČku vína. NapĜíklad vína
z odrĤdy Pinot Noir / Rulandské modré
jsou prĤsvitná, s granátovČ þervenou barvou s purpurovými odlesky, pokud jsou

mladá, zatímco tĜešĖovČ þervená þi mahagonovČ þervená bývá typická u zralejších
vín a jantarovČ nahnČdlá barva s tmavČ
rubínovými odlesky je typická pro plnČ
vyzrálá vína. Tyto barevné odstíny mĤžeme najít v regionech s kontinentálními
klimatickými podmínkami – napĜíklad
Bourgogne, NČmecko, Rakousko nebo
i u nás v ýeské republice. NČkdy se však
podobná barva mĤže objevit i u vín z odrĤdy Frankovka – napĜíklad nČkterá vína
od nás nebo ze Slovenska (Skalický rubín). Mahagonové a jantarové tóny se
tradiþnČ objevují i u starších vín z odrĤdy
Nebbiolo – Barolo, Barbaresco a další.
Vína z Bordeaux odrĤd, jako je Merlot,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Carménère þi Petit Verdot, poskytují in-

koustovČ þi karmínovČ þervené odstíny,
které zráním pĜechází do krvavČ až cihlovČ þervené barvy.
Neproniknutelnou, tmavČ hnČdoþervenou
barvu pak mají vína z odrĤd oznaþovaných jako barvíĜky – Neronet, Alibernet,
Alicante Bouschet, Saperavi, Colorino
a další. Tmavší barva þervených vín bude
þasto souviset i se stĜedozemními klimatickými podmínkami þi oceánským klimatem. Všeobecné pravidlo pro barvu
þervených vín Ĝíká, že þím je víno starší,
tím svČtlejší má barvu.

Viskozita
Viskozita þervených vín je úmČrná množství glycerolu, alkoholu, zbytkového cukru
a dalších extraktivních látek ve vínČ. Vína
z kontinentálních podmínek budou mít
spíše nižší intenzitu stékání, zatímco vína
z teplejších klimatických podmínek budou
tvoĜit velké, pomalu se pohybující slzy.
NapĜíklad vína ze zámoĜských regionĤ,
jako je Jižní a Severní Amerika, JAR þi
Austrálie, mívají vysokou viskozitu, zatímco stĜedoevropská þervená vína jsou
v projevu viskozity spíše skromnČjší. Extrémní viskozita se projevuje napĜíklad
u vín z apelace Amarone della Valpolicella,
kde alkohol dosahuje þasto až 16 % obj.,
nebo u vín s vysokým zbytkovým cukrem,
napĜíklad naše Frankovka, slámové víno.

VĤnČ a chuĢ þervených vín
Aromatický pro¿l þervených vín budou
ovlivĖovat pĜedevším použité odrĤdy révy
vinné, z kterých je víno vyrobeno, a zpĤsob vini¿kace. Pokud bude ve vĤni patrné
koĜení a dĜevo, lze pĜedpokládat, že vini¿kace probČhla v dubových sudech, zatímco vína s primárními tóny ovoce a kvČtĤ
budou vyrobená spíše reduktivním zpĤsobem v inertních nádobách. Charakteristické aroma nám pomĤže urþit odrĤdu a region, kde se typicky tyto kultivary pČstují.
TĜešnČ, višnČ, þervený rybíz, brusinky,
granátové jablko, jahody þi maliny prozradí odrĤdu Rulandské modré od nás, ale
pokud se ve vĤni objeví i oĜíšky, þokoláda,
skoĜice, koĜení, pražená kávová zrna, sud
þi dĜevo, bude víno s velkou pravdČpodobností z klasického regionu Bourgogne
z vyšší apelace.
Švestky, kapie, šípek, sušené goji, povidla, ostružiny, þerné tĜešnČ, þerný rybíz,
kakaové boby, þokoláda, espresso, peka-

nové oĜechy, skoĜice, kĤže nebo houby nás
pak navedou na odrĤdu Merlot do západní
nebo jižní Francie, popĜípadČ do Toskánska jako „Supertoskánské víno“. ýerný
rybíz, ostružiny, tmavé moruše, Crème de
cassis, þerné tĜešnČ, sušené švestky, þokoláda, pražená kávová zrna, tabákový list,
þerný þaj, hĜebíþek, lékoĜice, skoĜicový
lanýž, kĤže, animalita, houby, podhoubí,
sud þi dĜevo jsou typické tóny pro Cabernet Sauvignon z teplejšího vinaĜského regionu. TĜešnČ, nektarinka, švestky, slivoĖ,
kapie, ostružiny, sušené švestky, sladké
koĜení, lesní podrost, kĤže, balsamico, lanýž, skoĜice, þokoláda, dým, sud, koĜení
mohou být charakteristické tóny odrĤdy
Frankovka / Blaufränkisch. VišnČ, tĜešnČ,
þervený rybíz, granátové jablko, šípek,
zralejší víno, švestky, borĤvky, ostružiny,
þerný bez plod, koriandr, žampiony, jalovec, lékoĜice, pekanové oĜechy, santalové
dĜevo, kakao, sud jsou typické pro SvatovavĜinecké / Saint Laurent.
Temperamentní þervená vína s opulentním
nádechem dýmu, karamelu a ostružinové
zavaĜeniny mohou být z teplých regionĤ
ŠpanČlska, napĜíklad Rioja nebo Toro. Živá
vína s elegantním nádechem koĜení a peckovin nás mohou vést do oblasti Toscana,
do apelace napĜíklad Chianti Classico,
k þerveným vínĤm z odrĤdy Sangiovese.

Dotek þervených vín
TČlnatost þervených vín bude spojena
s vyzrálostí hroznĤ, a tudíž i s pĤvodem.
PodobnČ jako u vĤnČ se zámoĜské regiony budou vyznaþovat výraznČjší tČlnatostí,
zatímco vína z kontinentálních podmínek
budou spíše stĜednČ plná. DĤležitým aspektem hmatového vjemu je i projev tĜíslovin. Taniny (tĜísloviny ve vínČ) mohou být
hebké, poddajné a mČkké, a to vČtšinou
z dobĜe vyzrálých hroznĤ z teplejších regionĤ. Adstringentní (svíravý) pocit v ústní
dutinČ zanechají vína z bobulí, které nebyly plnČ vyzrálé, a pochází tedy ze skromnČjšího roþníku nebo z chladnČjší vinaĜské
oblasti. Výraznou taninovou strukturu mají
i vína, která dlouho zrála v nových dubových sudech, napĜíklad kvalitní þervená
vína z Bordeaux þi vína z oblasti Sud-Est
z odrĤdy Tannat nebo Malbec.

PĜíklad využití anonymní
degustace u þervených vín
TmavČ þervená barva s výraznČjším, širším cihlovým meniskem. Komplexní vĤnČ
tmavého lesního ovoce a þerných tĜešní

s pĜíjemnými podtóny koĜení. ChuĢ byla
koncentrovaná, vyzrálá a elegantnČ harmonická. Velmi dlouhý závČr.
Podle barvy by se dalo usuzovat na dlouhou maceraci barviv ze slupky a surovinu,
která byla dobĜe vyzrálá, tedy z teplejšího
regionu nebo z teplého roþníku. Pikantní
vĤnČ koĜení byla z þásti daná odrĤdovou
vĤní a z þásti zráním ve vypáleném dĜevČném sudu. ChuĢ potvrdila vyzrálou
surovinu z teplého roþníku a šĢavnatá
kyselina navedla do kontinentálních klimatických podmínek.
Jednalo se o víno z velmi so¿stikovaného vinaĜství, které používá kvalitní
dĜevČné sudy a rozhodnČ umí pracovat
s modrými odrĤdami, jako je Frankovka. Mohla by to být Frankovka z nČkterého ze státĤ bývalého Rakouska-Uherska. Charakterem by to mohlo odpovídat
Kékfrankos z maćarské oblasti Villány,
Eger nebo Szekszárd. Mohla by to být
i odrĤda Blaufränkisch z Burgenlandu
z Rakouska, ale koĜenitost a kyselina
vedou ještČ trochu severnČji do vinorodých oblastí ýeska nebo Slovenska.
Víno je evidentnČ vyzrálé, z vynikajícího roþníku. Byla to Frankovka, pozdní
sbČr, roþník 2009 z vinaĜství František
Mádl – Malý vinaĜ, Velkopavlovická
podoblast.

Na co si dát pozor
U nČkterých vín zejména ze zámoĜských
oblastí mĤže díky vysokému alkoholu pĤsobit chuĢ subjektivnČ nasládlým dojmem, ale
vína jsou vČtšinou v kategorii suchých vín.
U vín starších roþníkĤ (více než 15 let)
mĤže dojít k zámČnČ vín z oblasti Bourgogne s víny z oblastí Barolo þi Barbaresco.
Pozor i na starší vína z odrĤdy Gamay
z Beaujolais, která v urþitém stádiu vyzrání zaþínají nabírat animální tóny, pĜipomínající starší Bourgogne.
Nesnadné je i urþení starších Bordeaux
z levého þi pravého bĜehu a není úplnČ
jednoduché rozpoznat vyzrálý Cabernet
Franc z Val de Loire od nČkterých vín
z pravého bĜehu Bordeaux.
RozhodnČ není lehké rozpoznat dobré
Zweigeltrebe od rodiþovských odrĤd –
Frankovky a SvatovavĜineckého.
Te xt: Ivo D voĜá k
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Castello di Ama

Legenda z oblasti Chianti Classico
V srdci oblasti Chianti Classico, mezi městečky Gaiole a Radda, najdete Castello
di Ama, jedno z nejlepších a světově nejuznávanějších vinařství Toskánska.
V majetku vinařství je 250 ha zemědělské půdy, z čehož 90 ha tvoří vinice
a 40 ha olivové háje. Zásluhy na nesporném úspěchu tohoto vinařství v Itálii
i ve světě má jeho majitelka paní Lorenza Sebasti a enolog Marco Pallanti, kteří
tvoří nerozlučnou dvojici nejen v práci, ale i v soukromém životě.

A

ma je oblast, která byla osídlena
již ve stĜedovČku. Je to malá obec
v kopcích v nadmoĜské výšce
500 metrĤ, patĜící pod Gaiole in Chianti
v okrese Siena. VinaĜství leží v samém srdci historické oblasti Chianti Classico, kde
se vinice stĜídají s olivovými háji a lesy.
Souþasné dČjiny Amy zaþaly v sedmdesátých letech minulého století, kdy 4 rodiny
z ěíma kupují Castello di Ama. Nebyla to
jednoduchá záležitost, novČ osázely vČtšinu
z 55 hektarĤ právČ zakoupené pĤdy a hned
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poté vybudovaly fermentaþní sklep s nejnovČjší technologií. Jejich cíl byl jasný, navrátit
obci Ama její slávu z roku 1773 a vyrábČt
Chianti, které by bylo schopné soutČžit s nejvČtšími svČtovými víny – zkrátka toužily
po návratu ke starému vinaĜskému Ĝemeslu.
V roce 1982 sem zaþala smČĜovat i cesta
Marca Pallantiho, souþasného enologa.
Tehdy mladý agronom se bČhem nČkolika
let stal vedoucím podniku s obrovským potenciálem. Rozhodl se pĜitom nastavit prá-

ce ve vinici tak, aby se v nich odrážel jeho
obdiv k francouzské metodČ a ¿lozo¿i výroby. V roce 1996 se pak oženil s Lorenzou
Sebasti, dcerou jednoho z vlastníkĤ, a spoleþnČ zahájili dlouhou fázi letitého studia
za úþelem pĜesného urþení potenciálu terroir k optimalizaci výroby, tak aby cílem
byla vždy kvalita. Už od samého poþátku
hledČli na budoucnost Amy s pĜedstavou
nutnosti pČstovat, chránit a pĜedávat úctu
k terroir a tradicím budoucím generacím
a návštČvníkĤm vinaĜství.

VinaĜství Castello di Ama žije myšlenkou „pČstovat a chránit“ tím, že odkazuje na úctu k terroir a tradicím a tato myšlenka spojuje jak víno, tak pohostinnost
a umČní. Jejich sbírka umČní zahrnuje
díla stvoĜená na tomto místČ mezinárodními umČlci, kteĜí se inspirují samotným
terroir v podmínkách, které nejsou odlišné
od tČch, jež mají vinaĜi. Tak jako je víno
ponecháno ve sklepích, tak je i umČní spojené s bČhem þasu ¿lozo¿í, kterou tvoĜí
harmonické spojení vína, umČní, architektury a oblasti. A tím se Ama stává samostatným umČleckým dílem, výrazem
autentiþnosti a pravdy.
Vína z produkce Castello di Ama patĜí
dlouhodobČ k absolutním špiþkám oblasti Chianti Classico. Filozo¿i výroby
a jejich charakter nejlépe vystihuje Marco
Pallanti, který se mimo jiné v roce 2006
stal na nČjaký þas prezidentem Consorzia
Chianti Classico. „MĤj pĜístup k vínĤm
je takový, že chci ukázat kulturu a terroir v jednom celku. Využívám výhradnČ hrozny z našich vinic. Pro mČ je víno
syntézou, která umožní vyprávČt o tradicích, dČjinách a kouzlu této lokality lépe
než slova. A když mluvíme o lokalitČ, tak
nadmoĜská výška spolu s typem pĤdy, jež
je silnČ vápencová, jsou velmi dĤležité
faktory pro pochopení vína z oblasti Ama.
Tyto jedineþné podmínky nám umožĖují
dosáhnout ve stejný þas vysoké cukernatosti hroznĤ a souþasnČ fenolické zralosti,
a dosáhnout tak strukturovaných a zároveĖ elegantních vín. S výbČrem vinic, který zapoþal v roce 1978, chtČl ve vinaĜství
Castello di Ama nejen zavést koncept
„Cru“, který pĜedtím v této oblasti nebyl,
ale pĜedevším podtrhnout jedineþnost tohoto terroir.
Marco Pallanti

Castello di Ama je známé nejen špiþkovými víny, ale také
instalacemi moderního umČní pĜímo ve vinaĜství.

V portfoliu vinaĜství najdete jak nadstandardní Chianti Classico z názvem „Ama“,
tak zcela výjimeþná Chianti Classico ze
špiþkových „Cru“ poloh – La Casuccia,
Bellavista nebo San Lorenzo. Proslulým
je ale také jejich Merlot L’Apparita, který
dnes patĜí mezi legendární vína nejen pro
Castello di Ama, ale pro celé Toskánsko
a þasto je srovnáván s nejlepšími svČtovými Merloty. Když totiž Marco Pallanti odjel studovat do Bordeaux na enologickou
stáž, zrodila se tu jeho láska k francouzským vínĤm, odrĤdČ Merlot, a pĜedevším
zájem o metodu a ¿lozo¿i práce, kterou
pracovali vinaĜi za Alpami. Jde o odlišnou
typologii svým pĤvodem a rĤznorodostí,
která má ale pĜesto významné spoleþné
pojmenování: schopnost evokovat terroir
Chianti. L’Apparita našla tento typ výrazu
již od svého prvního roþníku, který byl nalahvován a prodán v roce 1985, a nechtČla
být nikdy kopií žádného jiného svČtového
Merlotu. KromČ klasických toskánských
vín vyrábí na Castello di Ama i skvČlé bílé

víno z odrĤdy Chardonnay a také víno
Il Chiuso, což je Pinot Noir. Marco Pallanti totiž zaþal jako milovník Bordeaux, ale
postupnČ se nauþil milovat i burgundskou
eleganci, harmonii a jemnost. PĜesnČ takový je Pinot Noir „Il Chiuso“, který má
však lehký výraz rĤznorodosti, protože
byl stvoĜen „pod toskánským sluncem“.
V portfoliu Castello di Ama najdete i víno
s exotickým názvem „Haiku“. Haiku se
zrodilo v roce 2009 a je plodem spojení
tĜí odrĤd: 50 % Sangiovese a zbylá þást je
rovným dílem složena z Cabernetu Franc
a Merlotu, pocházejících ze dvou malých
ploch vysazených v roce 2001 na kopcích
Amy na vinohradu Montebuoni. Název pochází z tradiþního poetického útvaru pĤvodem z Japonska, který je složen ze tĜí veršĤ.
Je to poezie prostého zabarvení bez jakéhokoli názvu, nejkratší na svČtČ, která je
zbavena všech jazykových ozdob a její síla
spoþívá v sugesci pĜírody a roþních období.
Toto víno tedy vyjadĜuje jiný jazyk, zúžený
na to podstatné, životní energii tohoto místa a je svČdectvím pĜedstavy o vínČ, jež je
možné získat z terroir Amy, pĜesahujícího
klasická schémata.
Vína z Castello di Ama v sobČ pojí šarm,
noblesu a aristokratický projev a bezpochyby patĜí k nejlepším vínĤm celého Toskánska. Jejich zážitek pak umocní špiþková
italská gastronomie zejména v nadcházejících podzimních a zimních mČsících.
Výhradním dovozcem Castello
di Ama je v ýeské republice
spoleþnost CHOVAN s.r.o.
Kontakt pro zájemce:
e-mail: chovan@chovan.cz
tel: 241 431 424
www.chovan.cz
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Červená vína
z oblasti Priorat

Vinařská oblast Priorat zažívá v posledních letech obrovský rozmach a místní červená
vína patří k nejlepším, nejvyhledávanějším a nejdražším vínům ve Španělsku. Jde
o oblast relativně malou, Priorat je druhou nejmenší vinařskou oblastí v Katalánsku.
Na druhou stranu je to oblast významná, o čemž svědčí i fakt, že je druhou španělskou
vinařskou oblastí, které bylo uděleno nejvyšší kvalitativní zařazení D.O.Ca.

P

riorat leží v provincii Tarragona na jihozápadČ Katalánska, apelaci D.O.Ca tato oblast získala v roce 2000.
Zdejší vinice jsou rozmístČny v nádherné divoké krajinČ pĜevážnČ ve svažitém terénu v nadmoĜské výšce 100 až
700 metrĤ na terasovitých pozemcích a nČkdy doslova na skalách. Aby rostliny získaly vodu a živiny, musí zde vinná réva
vytvoĜit opravdu hluboký a silný koĜenový systém. PĤdy jsou
zde vulkanické, s vysokým podílem bĜidlice a znaþným obsahem minerálních látek. Místní název pro tyto nejlepší pĤdy
v oblasti je Illicorella. Nejen že napomáhají zrání hroznĤ díky
odrazu sluneþního svitu a kumulaci tepla, ale jsou také schopny
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zadržet dostatek vody nutný pro vegetaþní období. Léta jsou
zde dlouhá, horká a suchá, nicménČ noci jsou pomČrnČ chladné
a chladné je i zimní období. Celá oblast má dnes 2 010 ha vinic
a víno zde vyrábí necelých 90 vinaĜství, která jsou, jako jinde
ve ŠpanČlsku, oznaþována jako „bodegas“.
Slavnou historii Prioratu zapoþal v 70. letech 20. století René
Barbier, který zaþal pracovat na staré vinici s názvem Clos Mogador. Za prosazení mezi kvalitativní i cenovou špiþku španČlských vín však Priorat vdČþí Alvaru Palaciovi. Ten v roce 1993
poprvé lahvoval víno z vinice L’Ermita. Staré keĜe odrĤdy Gar-

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.

nacha z roku 1940 daly vzniknout velkému, dnes legendárnímu
vínu, které v té dobČ Alvaro považoval dokonce za lepší než
tehdy nejdražší a nejuznávanČjší víno ŠpanČlska – Vega Sicilia.
Rozhodl se pro velmi odvážný poþin a uvedl na trh víno L’Ermita za vyšší cenu, než se prodávala Vega Sicilia, a byl úspČšný.
V oblasti Priorat se vyrábí jak bílá a rĤžová, tak þervená vína,
svČtovou slávu si však zcela jednoznaþnČ vydobyla ta þervená. NejdĤležitČjšími odrĤdami jsou zde Cariñena, Garnacha,
Garnacha Peluda a Cabernet Sauvignon, rozmáhá se i Merlot
a Syrah. Vína jsou hutná, temnČ rubínová, velmi ovocná, s plným tČlem, mohutnou strukturou a vysokou mineralitou a þasto

i alkoholem. Dnes je oblast v popĜedí zájmĤ mnoha slavných
španČlských vinaĜských ¿rem, které zde znaþnČ investují. Díky
terénu a nesnadnému pĜístupu je zde však práce velmi nároþná a Priorat tak navzdory obrovskému potenciálu a kvalitČ vín
zĤstane pomyslnou tĜešniþkou na dortu španČlského vinaĜství
s omezenou produkcí, která však pĜináší obrovské zisky, neboĢ vína z Prioratu nejsou levná. Na druhou stranu jde vČtšinou
o vína opravdu špiþková, což ukázal i náš test. Pro milovníky
mohutných þervených vín je Priorat urþitČ zajímavou oblastí
a na tuzemském trhu je z þeho vybírat.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Clos Figueras, Font de la Figuera 2013, Priorat DOCa
93 bodů, cena 1 050 Kč
GOLD

TmavČ granátovČ þervená barva s tenkým cihlovým okrajem a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a vyzrálé, pĜipomínající kĤži, spálené dĜevo nebo doutníkovou krabici. V chuti je víno plnČjší a elegantní, s dobrou strukturou, pĜipomínající moruše, ostružiny a þerný pepĜ,
Čr..
s dotekem þerného þaje. Delší, elegantní závČr
závČr.
Peþená hovČzí žebra

2020–2026

www.pr o- vi no.cz

Familia Torres, Purgatori 2016, Priorat DOCa
92,67 bodů, cena 659 Kč
SILVER

NachovČ þervená barva s tenkým purpurovým okrajem a stĜední viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná povidla, zralé
ostružiny, koĜení. V chuti je víno strukturované a plnČjší, pĜipomínající
ostružinový džem a zralé borĤvky, s dotekem kardamomu a muškátového kvČtu. Delší, strukturovaný závČr.
Peþená kanþí kýta na kmínu

2020–2030

w w w.gl obal - wi nes.cz

Clos Figueras, Serras del Priorat 2018, Priorat DOCa
91,50 bodů, cena 575 Kč
BRONZE

SytČjší purpurovČ þervená barva s tenkým ¿alovým okrajem a vysoká
viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivnČjší a komplexní a pĜipomíná
zralé ostružiny, višĖový džem nebo sladké koĜení. V chuti je víno komplexní a strukturované, plnČjší a pĜipomíná zralé ostružiny, peþené maso
e. Del
ellší
ší,, stru
a ušlechtilé dĜevo, s dotekem þerného pepĜe.
Delší,
strukturovaný závČr.
JehnČþí kotlety na grilu

2020–2029

www.pr o- vi no.cz
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Červená vína z oblasti Priorat
Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation
a sommelier (Bokovka), Michal Procházka – sommelier, obchodní
Ĝeditel (Vino e Cuore), Mikuláš Duda DipWSET – obchodní
a marketingový Ĝeditel (VinoDoc s.r.o.), David Král – vítČz
BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head sommelier
(MAKRO), Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR,
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers,
semi¿nalista Mistrovství Evropy sommelierĤ 2017 (Advivum),
Jan Čejka – wine expert (Advivum)
Legenda:
D
Doporuþená
kkombinace
ko
o
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Doporuþená
D
ddoba konzumace

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Advivum
Na Příkopě 859/22, Praha 1,
Tel.: +420 733 532 255
www.advivum.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Partnerem degustací
je minerální voda

Castelo de Pedregosa, Petit Nûr 2016, Priorat DOCa
91,33 bodů, cena 398 Kč
Sytá rubínovČ þervená barva s tenkým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a harmonické, pĜipomínající þervené kvČty, zralé þerné
ovoce a kĤži. V chuti je víno plnČjší, s pĜíjemnou svČžestí a pĜipomíná
višnČ, ostružiny a þerné koĜení. Delší, svČží závČr.
Medailonky na pepĜi

2020–2026

www.or ovi no.cz

Familia Torres, Salmos 2016, Priorat DOCa
91 bodů, cena 679 Kč
Sytá purpurovČ þervená barva s tenkým ¿alovým okrajem a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivní a strukturované, pĜíjemnČ nazrálé a nabízí tóny ušlechtilého dĜeva, kakaa a þerných bobulových plodĤ. V chuti
je víno strukturované a plné a nabízí tóny borĤvkového koláþe, ostružikoĜennit
itýý závČr.
záv
nového džemu a sladkého koĜení. Delší, koĜenitý
Kanþí Ĝízky

2020–2030

w w w.gl obal - wi nes.cz

Alvaro Palacios, Vi de Vila Gratallops 2015, Priorat DOCa
90,50 bodů, cena 2 068 Kč
RubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší, pĜipomínající ¿alky, þervené kvČty a zralé
þerné ovoce. V chuti je víno stĜednČ plné a strukturované, pĜipomínající þervený rybíz, jeĜabiny a klikvy, s lehkou dochutí sušených bylin.
StĜednČ dlouhý, koĜenitý závČr.
Grilovaná porchetta

2020–2028

www.advi vum .cz

Alvaro Palacios, Finca Dofí 2017, Priorat DOCa
89,83 bodů, cena 2 415 Kč
TmavČ rubínovČ þervená barva se svČtlejším okrajem a vyšší viskozita.
Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná sušené plody, tĜešĖová jádra a sušené peckové ovoce. V chuti je víno stĜednČ plné a strukturované, s pevnou tĜíslovinou, pĜipomínající višnČ a ostružiny, jež doprovází podtón
ovanýý závČr.
závČr
zá
þerného koĜení. StĜednČ dlouhý, strukturovaný
HovČzí Peposo

2020–2027

www.advi vum .cz
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Alvaro Palacios, Les Terasses 2017, Priorat DOCa
89,83 bodů, cena 1 100 Kč
PurpurovČ þervená barva s tenkým okrajem a vyšší viskozita barvící
sklenku. Aroma je intenzivnČjší a svČží, pĜipomínající þerstvé byliny,
maliny a višnČ, jež doprovází podtón þerného koĜení. V chuti je víno
strukturované a plnČjší, harmonické a nabízí tóny þerstvých bylin, þery
y. Delší,
Del
elší
ší,, hĜejivý
ší
h ej závČr.
hĜ
ného rybízu
nebo þerstvé hroznové šĢávy.
Peþená kĜepelka

2020–2028

w ww.advi vum .cz

Clos Figueras, Clos Figueres 2014, Priorat DOCa
89,67 bodů, cena 1 750 Kč
SytČjší rubínovČ þervená barva se svČtlejším okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a nazrálé, pĜipomínající kĤži, spálené dĜevo
a sušené þervené plody. V chuti je víno strukturované a stĜednČ plné,
pĜipomínající sušené maso, sušené þerné bobulové ovoce a þerné koĜení. StĜednČ dlouhý, harmonický závČr.
Kachní rillettes

2020–2021

w ww.pr o- vi no.cz

Ritme Celler, Plaer 2016, Priorat DOCa
89,50 bodů, cena 790 Kč
NachovČ þervená barva s ¿alovým okrajem a vyšší viskozita barvící
sklenku. VĤnČ je intenzivní a vyzrálá, pĜipomínající višĖový likér þi
ostružinový džem, s dotekem koĜení. V chuti je víno strukturované
a komplexní a pĜipomíná tĜešĖová jádra, aronie a višnČ, s dotekem jakturova
vaný
va
ný zá
lovce a rozmarýnu. StĜednČ dlouhý, strukturovaný
závČr.
HovČzí peþenČ

2020–2026

w w w.p et r us- vi no.cz

Alvaro Palacios, Vi de Vila Gratallops 2017, Priorat DOCa
89 bodů, cena 1 549 Kč
TmavČ rubínovČ þervená barva s ¿alovými odlesky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná þerstvé byliny, þerstvČ poseþenou louku a zralé þervené ovoce. V chuti je víno plnČjší a strukturované a pĜipomíná pražené oĜechy a mandle, þerný pepĜ a višnČ.
StĜednČ dlouhý, strukturovaný závČr.
KĤzleþí peþené
na þerveném vínČ
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2020–2030

w ww.advi vum .cz

Costers del Priorat, Pissares 2017, Priorat DOCa
88,83 bodů, cena 500 Kč
SytČjší rubínovČ þervená barva a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a komplexní, s tóny zralých ostružin a višní, jež doplĖuje podtón sladkého koĜení. V chuti je víno strukturované a plnČjší a najdeme
v nČm tóny ostružin a borĤvek, jež doplĖuje podtón nového koĜení,
j
vČr.r.
vČ
jalovce
a rozmarýnu. Delší, strukturovanýý závČ
závČr.
Jelení hĜbet na jalovci

2020–2028

www.wi nebar.cz

Ritme Celler, Ritme negre 2016, Priorat DOCa
88,50 bodů, cena 499 Kč
Sytá rubínovČ þervená barva, vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma
je intenzivnČjší a pĜipomíná tóny ¿alek a þervených kvČtĤ, s dotekem
višní a ostružin. V chuti je víno komplexní a plné, pĜipomínající sušené
ostružiny a borĤvky, jež doprovází podtón spáleného dĜeva a karamelu.
Delší,, hĜejivý závČr.
VepĜový bĤþek s demi-glace

2020–2024

w w w.pet r us- vi no.cz

Alvaro Palacios, Camins del Priorat 2018, Priorat DOCa
87,33 bodů, cena 650 Kč
SytČjší rubínovČ þervená barva s purpurovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a pĜímoþaré a pĜipomíná zralé þervené ovoce,
listy révy vinné a koĜení. V chuti je víno stĜednČ plné, lehce nasládlé
a najdeme v ní tóny zralých ostružin a švestek, jež doplĖuje podtón
ý jader a koĜení. StĜednČ dlouhý,
ý, svíravý
svír
írav
avýý závČr.
av
zá
višĖových
Jamon Bellota

2020–2025

www.advi vum .cz

WINE & Degustation uděluje
medaile vítězným vínům
Medaile nejsou udČlovány všem vínĤm,
která dosáhnou urþitý poþet bodĤ, ale
výluþnČ tĜem nejlepším vínĤm v Grand
testech, v novinkách pak „Vínu mČsíce“
a „Nejlepšímu nákupu“, tedy vínu s nejlepším pomČrem kvality a ceny. Tyto

GOLD

SILVER

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

BRONZE

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

N

JAPONSKÁ KUCHYNĚ –
SNADNO A RYCHLE
Tim Anderson

T

im Anderson je vítČz soutČže Masterchef a také
majitel velmi úspČšné japonské restaurace Nanban
v LondýnČ, kterou popisuje ve své knize „Nanban:
japonské jídlo pro duši“. Když ještČ pĜidáme znaþnou praxi, mimo jiné i pobyt ve Fukuoce, nejvČtším mČstČ na japonském ostrovČ Kjúšú, pak bychom jen tČžko hledali
povolanČjšího þlovČka, který by nás mohl provést svČtem
japonské kuchynČ. Pro bČžného „uživatele“ je japonská
kuchynČ uznávaná díky vzácným a vysoce kvalitním ingrediencím, precizním kuchaĜským technikám a staletým
tradicím. Autor to samozĜejmČ ví lépe než kdokoliv jiný,
ale zároveĖ tvrdí, jak napovídá podtitul knihy (vydala ji Euromedia Group, a. p., v edici Esence, www.euromedia.cz),
že to je kuchynČ „snadná“. Možná že pĜíprava japonského
jídla mĤže pro svou složitost nČkdy až dČsit, ale to se týká
jen luxusní japonské kuchynČ. BČžná japonská kuchynČ je
podle autora vcelku „snadná“: hned v úvodních kapitolách
se dozvíme, že k uvaĜení témČĜ všeho v knize nabízeného
je tĜeba jen sedm japonských ingrediencí, které není až tak
složité sehnat. VždyĢ sójovou omáþku, sladké saké, rýžový
ocet, miso (pasta z fermentovaných sójových bobĤ a rýže)
þi daši (jakýsi bujón ze sušené chaluhy a tuĖáka) najdete
v každém lepším obchodČ. Tim Anderson má samozĜejmČ
na mysli Londýn, ale není to problém ani u nás a pak tu je
prý i „internet“. Kniha je sestavena jako úvod do svČta japonského vaĜení a recepty v žádném pĜípadČ „nepodvádČjí“ – žádný z nich nepracuje s možnými náhražkami. Proto
je tato kuchaĜka zábavná, jednoduchá a relativnČ rychlá.
Nauþíte se také, jak japonská jídla servírovat a vĤbec si je
v našich podmínkách užít. OstatnČ japonský „šmrnc“ má
pojetí celé knihy – mimo jiné tištČné v ýínČ.
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ení to odborná vinaĜská literatura, ale tradiþní román se vším, co k takové klasice patĜí: služka Irena, nemanželské dítČ narozené tajnČ v porodnici,
a mladý dČdic alsaského vinaĜství, Franz Gerban, pĜiznají
svĤj vztah a postaví se proti všem spoleþenským konvencím. To vše na pozadí bouĜlivých váleþných þasĤ druhé
poloviny 19. století, kdy se na východních svazích Vogéz
utváĜely pĜedevším vztahy dvou mnohokrát znesváĜených
velmocí Francie a NČmecka, kdy se jazýþek onČch pomyslných mocenských vah mnohokrát bolestnČ pĜevážil.
V prusko-francouzské válce (1870–1871) tu jednou vlály
barvy Francie, podruhé vlajky nČmecké. Tak se po staletích válek, pĜísežných mírĤ, velkých þi menších, významných i nedĤležitých smluv a dohod vytvoĜilo v kraji pod
Vogézami nakonec cosi, þím autorka poutavČ zarámovala pĜíbČh dvou mladých lidí. Je to strhující rodinná sága,
odehrávající se pĜedevším na usedlosti Gerbanových
u Altenstadtu a ve vinaĜství ve Schweighofenu. PrávČ tyto
„vinaĜské kapitoly“ potČší každého, kdo se nechal nalákat slĤvkem „vinaĜství“ v titulu. Obraz z alsaských vinic
a sklepĤ je velmi pĜesvČdþivý: vždyĢ autorka pĜestože vystudovala psychologii a pracuje jako nezávislá poradkynČ,
žije se svým mužem v malém rodinném vinaĜství. Pokud
byste se nČkdy vydali na 170 km dlouhou Alsaskou vinnou
cestu od Thannu na jihu po severní Cleebourg, aĢ pČšky,
na kole, autem, nebo vlakem, mĤže se vám kniha, kterou
vydala Euromedia Group, a. s. – Ikar (www.euromedia.cz),
stát dobrým prĤvodcem místy, kde se první þást této rodinné ságy odehrává. I tam se mĤžete zastavit a ochutnat
nČkteré z odrĤdových vín z vinaĜských obcí, které jsou
jako na šĖĤrce s korálky navleþeny na této proslulé vinaĜské cestČ. Je jich tu pĜes þtyĜicet, které mají alespoĖ jednu
vinici zaĜazenou mezi více než padesát obdivuhodných
Grand Cru. A mĤžeme vám zaruþit, že mnohé z toho, co
autorka popisuje, najdete v Alsasku dodnes v podobČ jazyka, jídla i pití, zvykĤ a tradic a nakonec i historie vepsané do kamene od obyþejných malých stavení po mohutné
hradby þetných hradĤ.

Diář

✔ 17.–18. 10.
Brno – Kurz WSET Level 2 – Prestižní kurz WSET druhé úrovnČ probČhne opČt
ve školicím centru jazykové školy MKM v BrnČ. Studenti získají komplexní
vzdČlání v oboru vín a vinaĜství v mezinárodním mČĜítku. www.mkm.cz

✔ 22. 10.
Praha – Raut s víny Castello di Ama – ěíjnová podzimní degustace v podolské
restauraci REST bude tentokrát vČnována špiþkovým vínĤm z vinaĜství Castello
di Ama z portfolia dovozní spoleþnosti CHOVAN. www.chovan.cz
Praha – BOHEMIA SEKT Trophée – Ve þtvrtek 22. Ĝíjna se uskuteþní již
23. roþník mistrovství ýeské republiky sommelierĤ – BOHEMIA SEKT Trophée 2020. Vzhledem k vládním naĜízením probČhne tentokrát akce v prostorách
MAKRO Akademie v Praze. www.trophee.cz
✔ 23. 10. – 28. 11.
ýeský Krumlov – Festival vína ýeský Krumlov – V pátek 23. Ĝíjna bude slavnostnČ zahájena každoroþní oslava svátku vín v KrumlovČ. V prĤbČhu celého
mČsíce se tak mĤžete tČšit na nabitý program vČnovaný nejen vínu a gastronomii.
www.festivalvinack.cz
✔ 24. 10.
Sedlec u Mikulova – Sedlecká zabíjaþka – O¿ciální ukonþení vinaĜské turistické
sezóny. Spousta dobrého vína, burþáku, mladého vína a zabíjaþkových specialit.
K dobré náladČ bude po dobu akce hrát cimbálová muzika. Vstup zdarma.
www.sedleckavina.cz
✔ 30.–31. 10.
Valtice – Halloween ve Valtickém Podzemí – Strašidelný veþer s dýnČmi, obestĜený tajemstvími vinných sklepĤ s prĤzraþnými tóny cimbálu a vonící výborným vínem a jídlem. Vstupné zdarma. www.valtickepodzemi.cz
✔ 31. 10.
Vrbovec – Vrbovecké vinobraní – Cech vinaĜĤ Vrbovec navazuje na staré vinaĜské tradice slavnostního ukonþení vinobraní. PrĤvod sklepní uliþkou, otevĜené
sklepy, burþák a mladá vína. Akce probČhne od 12.00 do 20.00 hodin.
www.cechvrbovec.cz
Zajeþí – Zajeþská mladá vína – Sedmý roþník podzimních otevĜených sklepĤ v Zajeþí. V sobotu se pro vás sklepy otevĜou od 12.00 a v nedČli od 10.00
do 12.00 hod. Vstupenky v pĜedprodeji na webu. www.vinarizajeci.cz
✔ 7. 11.
BoĜetice – Putování za mladým vínem – Akci zahajuje nástup vlády, zazní hymna
Republiky Kraví hora a krátký proslov pĜedsedy vlády. Pak již následuje volná
degustace u vinaĜĤ v oznaþených sklepech. Zaþátek v 11.00 hod.
www.republikakravihora.cz
Moravská Nová Ves – Podzimní otevĜené sklepy – VinaĜský spolek Moravská
Nová Ves zve všechny vinaĜe, pĜíznivce i milovníky kvalitního moravského vína
v sobotu 7. listopadu 2020 v dobČ od 10.00 do 19.00 hodin do autentických prostor sklepních uliþek. OtevĜeno bude na 30 vinných sklepĤ. www.vinarimnves.cz
✔ 7.–8. 11.
Blansko – Na víno s Martinem – Akce nabídne od 13.00 do 18.00 hod. pestrou nabídku mladých a roþníkových vín od témČĜ 20 jihomoravských vinaĜĤ.
Za zvukĤ cimbálové muziky mĤžete ochutnávat nejen vína, ale také speciality
regionální gastronomie jako sýry, klobásky, sladké i slané peþivo.
https://martin.blansko.cz
Hustopeþe – Festival otevĜených sklepĤ na Hustopeþsku – Na návštČvníky bude
o víkendu 7. a 8. listopadu þekat tĜicítka otevĜených sklepĤ, degustace vín z rukou vinaĜĤ, doprovodný kulturní program a krajové speciality.
www.otevrenesklepy.cz
✔ 11. 11.
Brno – Svatomartinský košt – VinaĜský fond poĜádá již 16. roþník tradiþního
koštu prvního vína nového roþníku na námČstí Svobody v BrnČ.
www.vinazmoravyvinazcech.cz
Uherské HradištČ – Žehnání Svatomartinského vína – Do povolaných rukou pĜedá nové víno sv. Martin na bílém koni v doprovodu Ĝímských vojákĤ a krojované
chasy. Od 11.30 hod. následuje degustace Svatomartinských vín.
www.uherske-hradiste.cz

LONDÝN PROSTĚ ŽERU
Lenka Požárová

T

Čžko bychom hledali správná slova, kdybychom mČli popsat novou knihu Lenky
Požárové „Londýn prostČ žeru“. Má v sobČ
kus prĤvodce, hodnČ z kuchaĜky, je to také cestopis a povedená fotokniha. Je to hodnČ výživná
všehochuĢ, a jak sama autorka Ĝíká: „výživná, jako
je sám Londýn“. Ono to vše je také hodnČ o samotné autorce: brnČnská rodaþka po stĜední škole
ekonomické a obchodní akademii v Rakousku vystudovala na brnČnské MasarykovČ univerzitČ obor
obchodní podnikání. Po škole zaþala jako uþitelka
nČmþiny, pak se na nČkolik let stala úspČšnou daĖovou poradkyní ve velké poradenské ¿rmČ. PĜesto
zmČnila kariéru a stala se z ní „zapálená kuchaĜka“. I když ji mnoho lidí zrazovalo, rozhodla se jít
touto cestou a bČhem pČti let vydala 14 dílĤ edice
„Což takhle dát si...“, které získaly mezinárodní
Gourmand Cookbook Awards ocenČní, jakéhosi
Oskara za Nejlepší kuchaĜku na svČtČ. Když chtČla
zjistit, zdali je víc „psavá“ než „vaĜivá“, napsala
Ĝadu kulinárních reportáží a kuchaĜek, vyšel jí i román „Muž s vĤní kávy, žena s vĤní skoĜice“. O své
práci Ĝíká: „TvoĜím systémem pokus omyl a Ĝídím
se intuicí, náladou a také tím, co mám v lednici.
A nechám pĤsobit fantazii, ráda bourám pĜedsudky, i když nČkteré kombinace vypadají na první
pohled bláznivČ. PoĜád zkouším nČco nového, nikdy se nevracím.“ Nyní vám z této „dílny“ velmi
osobité autorky nabízíme knihu zážitkĤ z Londýna
(www.zapalena-kucharka.cz), která je, jak již bylo
Ĝeþeno, výživnou všehochutí rebelství, neotĜelého
pĜístupu, mlsnosti a zjevné lidské radosti – to vše
prošpikováno recepty, které ve mČstČ na Temži
Lenka ochutnala.

Znojmo – Slavnosti Svatomartinského a mladého vína – Nabídku mladých
vín doplní gastronomické dobroty a vínu do noty ladící cimbálová muzika.
KĜest Svatomartinského vína roþníku 2020 se uskuteþní v symbolickém þase
11.11 hod. www.znojemskabeseda.cz
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Nevíte,
kde koupíte
Na těchto místech
časopis 100% najdete!
e!

www.bankavin.cz

Praha

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

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

Již

7vinoték v Praze a Brně
Praha

Panská 891/5, Praha 1
Náměstí Míru 820/9, Praha 2 - Vinohrady
Bohuslava ze Švamberka 790/2, Praha 4 - Nusle

Karla Engliše 3211/3, Praha 5 - Smíchov
Wuchterlova 18, Praha 6 - Dejvice
Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín

Brno
Štefánikova 126/56, Brno - Královo Pole - Ponava

www.sommeliers.cz

K dispozici kompletní sortiment
za ceny internetového obchodu.

www.global-wines.cz

Global Wines vizitka 92_5 x 47.indd 1

Tel: +420 606 788 878
Haštalská 9 / 110 00 Praha 1
www.lasartoria.cz

Moravská
chuħ
v centru
Prahy

EXKLUZIVNÍ ZÁŽITKOVÉ
KURZY VAaENÍ
S PÁROVÁNÍM VÍN
www.kucharska.party
257 533 733

Czech business club 44x47.indd 1

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

www.neoluxor.cz

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

24.2.2020 14:37:24

Chybí Vám některé vydání
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Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 - 20.00
So
9.00 - 19.00
Ne
10.00 - 19.00

27.2.2020 13:46:46

www.vinvin.cz
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Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

?

Čechy

PRODEJNA
ČASOPISŮ

Otevřeno: po-pá 9-17 hodin
Nedvědovo nám. 14, 147 00 Praha 4
tel.: 244 460 104, info@w-d.cz

WWW.W-D.CZ

www.bankavin.cz

Morava

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

Slovensko

VINOTÉKA

VINAěSTVÍ
JIěÍ KOPEýEK
K R Á L OV S T V Í

Čejkovická 1324
691 02 Velké Bílovice
út – so 11.00 – 18.00
w w w. h a b a n s k e s k l e p y. c z

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

VLAŠÁKŮ

E-shop na
vinarstvivolarik.cz
Valtice, Náměstí Svobody 16
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

Vinařství Kopeček - Vinnum Bonum.indd 1

Šustekova 8
851 04 Bratislava
Slovenská republika
Po-Pá: 7:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
Tel.: +421 267 201 952
E-mail: pokladna@press.sk

www.press.sk
i

listujte s nám

28.11.2014 20:06:40

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

PĚT NEJ...

První vinařka černé pleti

Nejlepší elektrické otvírače láhví
(dle www.abestpro.com 2020)
1. Deik Wine Opener

ižní Afrika je plná nevšedních zážitkĤ
a mezi nČ patĜí i víno. V zemi, která je
mezi deseti nejvČtšími výrobci vína,
byl tento svČt vždy doménou bílých elit.
Nyní se tváĜ tohoto odvČtví mČní a mezi
hrdé jihoafrické vinaĜe se zaĜadila jako
první žena þerné pleti Ntsiki Biyela. Pochází z malé vesnice Mahlabathini v provincii KwaZulu-Natal a využila stipendia
South African Airways na studium vinaĜství. Velmi úspČšnČ absolvovala enologii
na Stellenbosch University a nastoupila
do butikového vinaĜství Stellekaya Wines. Ntsiki intenzivnČ spolupracovala
s vinaĜi v Bordeaux, a pĜedevším s vynikající kalifornskou vinaĜkou Helen Keplinger v rámci iniciativy Miky Bulmash
Wine for the World. To posílilo její vášeĖ pro vinaĜství, stejnČ jako její chuĢ
založit vlastní vinaĜství – svoji Aslina Wines založila již jako vyhlášená VinaĜka
roku a þlenka správní rady Pinotage Youth Development Academy.

2. Cuisinart CWO 25
3. Uncle Viner Electric Wine Opener
4. Ozeri Nouveaux II
5. Oster Cordless Electric Wine
Bottle Opener

Nejdražší vývrtka
na světě

C

tihodný Samuel Henshall byl první, kdo
si dal patentovat vývrtku na víno. Bylo
to v roce 1795 v Anglii a od té doby
se vývrtky staly oblíbenou sbČratelskou záležitostí. Podle britského Corkscrew Collection
Club je dnes považována za nejdražší vývrtku
ta, která byla vydražena v Essexu za 40 000 liber. Je vyrobena z ocele pĤvodního London
Bridge, zboĜeného ve 30. letech 20. století.
Ve vyhlášeném britském sbČratelském klubu však byla pĜipomenuta „vývrtka“ v cenČ
480 milionĤ eur s názvem Millau. Millau je
nádherné stavební dílo v jižní Francii, druhý
nejvyšší dálniþní most na svČtČ. V okamžiku
posledního pĜiblížení dvou þástí mostovky
byla do mezery ve výšce 270 metrĤ na Ĝekou
Tarn u mČsteþka Millau vložena láhev šampaĖského a ta pak byla „otevĜena“ posledním
pohybem mostovky, dlouhé 2 460 metrĤ.

J

PODIVNÉ SLŮVKO:

FYLOSFÉRA VINNÉ RÉVY
ProstĜedí rozmanitých mikrobĤ vþetnČ kvasinek, vláknitých hub
a bakterií, které podstatnČ modulují zdraví, rĤst a produkci hroznĤ

Stoleté víno ke stoletému výročí

P

Ĝi pĜíležitosti stoletého výroþí slavného Schloss Johannisberg byla
na aukci v nádherném opatství Eberbach vydražena za 18 000 eur láhev
1920 Riesling Goldlack Trockenbeerenauslese. Jak sdČlil Ĝeditel vinaĜství, pan Stefan Doktor, je tato pČkná þástka nejvyšší cenou, jakou kdy vinaĜství
za jednotlivou láhev získalo, a druhou nejvyšší v celém regionu Rheingau. Víno
z vynikajícího roþníku 1920 je podle odborníkĤ krásné jantarové barvy, s výraznou vĤní pomeranþového džemu, sušených merunČk a fíkĤ, jemnČ sladké
a pĜekvapivČ svČží. Na Johannisbergu je pĜitažlivé i to, že již dlouhá léta se
tam mĤžete díky Stefanu
Doktorovi zeptat na cokoli a dostane se vám
laskavé odpovČdi ve slovenštinČ. Mimo jiné i té,
že všechna vzácná vína,
mezi nimi i vína z roku
1748, zrají v ideálních
podmínkách Bibliotheca
Subterranea na samém
konci hlubokých opatských sklepĤ.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

Svatá Terezie šedivá (15. října), vinice
svým vlasem zdobívá.
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Předplaťte si WINE & Degustation
Předplatné 890 Kč/rok (10x), doručení časopisu do Vaší schránky

VÝHO
VÝHODY
PRO
RO
PŘEDPLATITELE
KE KAŽDÉMU
PŘEDPLATNÉMU
BONUS 300 Kč
na kurzy Vinařského Institutu
(www.vinarskyinstitut.cz)

• získáte časopis za zvýhodněnou cenu
• získáte zdarma vstup na veletrh
WINE PRAGUE 2021
• doručíme vám časopis
WINE & Degustation až domů
• ušetříte až 33 %

KE KAŽDÉMU
PŘEDPLATNÉMU
BONUS 300 Kč
na kurzy WSET
(www.mkm.cz/kurzy-wset/wset)

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.

www.w-d.cz
Také digitální verzi můžete objednat na www.w-d.cz/e-shop/predplatne
MOBIL

ONLINE

TABLET

Vydává YACHT s.r.o., Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4.

pĜipravujeme

Z příštího čísla
Grand test Gevrey-Chambertin
Podzimní sychravé období si pĜímo žádá þervená vína.
„Tout le Grand Bourgogne possible,“ oznaþil slavnou
apelaci francouzský spisovatel a profesor historie na univerzitČ v Dijonu Gaston Roupnel. Ano, v mČsteþku
Gevrey-Chambertin, které najdete v Burgundsku pouhých 10 kilometrĤ jižnČ od Dijonu, se vyrábí vína, která
patĜí k nejvČtším, nejkomplexnČjším a nejzajímavČjším
burgundským vínĤm vĤbec. Jsou výrazná, živoþišná,
strukturovaná, dlouhovČká a vyzrávají do nevídané kvality. A na jejich srovnání i mnoho informací o této prestižní apelaci se mĤžete tČšit v listopadovém Grand testu.

Vrbovec
Jednou z nejvýznamnČjších vinaĜských obcí Znojemské
vinaĜské podoblasti je Vrbovec. Devátá nejvČtší vinaĜská
obec v ýeské republice je notoricky známa svými sklepními uliþkami, ve kterých sídlí Ĝada špiþkových vinaĜĤ.
PrávČ za nimi se vydáme v listopadovém þísle. KromČ
kulturních památek a dalšího vyžití z hlediska vinaĜské
turistiky ve Vrbovci a jeho okolí vám proto detailnČ pĜedstavíme vybraná vinaĜství, ¿lozo¿i jejich výroby a v neposlední ĜadČ také doporuþíme jejich zajímavá vína.

Vydává YACHT, s.r.o.
ADRESA REDAKCE
Nedvědovo nám. 14, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 460 104, +420 244 466 683, +420 244 466 684
e-mail: info@w-d.cz
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ŠÉFREDAKTOR
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Jana Ježková

PRODUKCE
Václav Tichoň

REDAKCE

Škola anonymní degustace – fortiﬁkovaná
vína a vína zrající pod ﬂórem
V seriálu „Škola anonymní degustace“ se v pĜíštím þísle
zamČĜíme s Ivem DvoĜákem na velmi zajímavou skupinu
vín a nároþný obor z hlediska degustátora. Projdeme se
svČtem Sherry, portských vín, zavítáme do Tokaje, do regionu Jura i dalších koutĤ svČta. Nauþíme se poznávat
rozdíly mezi víny podle drobných nuancí, jejichž identi¿kace na slepo není vĤbec snadná.
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Pro všechny své členy

PŘEDPLATNÉ NA SLOVENSKU

Online degustace během
koronavirové izolace
Téma více než aktuální, opČt, bohužel…
Po jarním uzavĜení restaurací a vináren hledala Ĝada podnikatelĤ cesty, jak uspokojit své zákazníky a jak nahradit
zdroje pĜíjmĤ. Zamyslíme se nad tím, jaké podstatné odlišnosti z hlediska komunikace se zákazníky volily ¿rmy,
jaké mají formy online degustací pĜednosti a nedostatky.
A abychom neupadli do rizika subjektivity, provedli jsme
malý prĤzkum se skupinou pĜibližnČ 50 úþastníkĤ tČchto
degustací, o jehož výsledky se budeme opírat.
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Ochutnejte vína, která jsme
pro vás hledali roky
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www.advivum.cz
Advivum Wine Bar & Glass Shop, v zahradě Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1, tel.: +420 728 563 948
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