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Dopis šéfredaktora

máme za sebou léto, které z vina ského hlediska v bec nebylo 
„okurkovou sezónou“, a eká nás zá í, pro vina e t žké, ale sou-
asn  jedno z nejkrásn jších období roku. Ve vinicích nastává 
ilý ruch, nervozita roste k nesnesení… Jak by ne, nastává skli-

ze , doba, kdy by se m la celoro ní poctivá pé e o vinice zúro it 
skv lou surovinou, kterou však ješt  bude ekat dlouhá cesta, 
než z ní vznikne vynikající víno.

Léto bylo obdobím mnoha vina ských akcí, významných sout -
ží, letos nezaháleli ani dovozci se svými prezentacemi a novin-
kami, vždy  o mnoha z t chto v cí se do tete na následujících 
stránkách. Léto je ale také samoz ejm  obdobím dovolených 
a cest, v tomto ohledu zn jí z Moravy i eských vina ských ob-
lastí velmi pot šitelné zprávy o rostoucím zájmu turist  od nás 
i ze zahrani í. Víno a vinná turistika je fenomén, kterému se 
zkrátka da í, a to je dob e!

Mnoho akcí je ale nyní p ed námi. M sta ve vina ských krajích 
se brzy prom ní ve veselící se centra vinobraní, bur ák i víno 
pote e proudem. A ušlechtilý nápoj bude lákat nové a nové p í-
znivce. Tak krásné po así snad vydrží a ten letošní ro ník bude 
pro vina e dobrý. Za celou redakci asopisu WINE & Degusta-
tion p eji vina m hodn  št stí do následující kampan  a na se-
tkání s Vámi, tená i a milovníky vína, se t ším b hem n které 
z tradi ních slavností.

Milí tená i,

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

Domaine Drouhin, Beaune 
Clos des Mouches 2012

Legendární bílé víno z Beaune vzniklo ná-
hodou. Tato vinice pat ila mezi první, které 
Maurice Drouhin získal ve dvacátých letech 
minulého století. Její jméno pochází z dob, 
kdy se sem asto umis ovaly v elí úly. V e-
lám se ve starém burgundském ná e í íkalo 
medové mouchy („mouches à miel“). Celá 
parcela byla v té dob  osázena Pinotem Noir, 
mezi kterým bylo vysazeno pro zdraví vini-

ce i n kolik ke  Chardonnay. V roce 1925 
dozrály bílé hrozny pozd , a tak bylo rozhod-
nuto, že budou posbírány a vini  kovány od-
d len . Pozd ji se p i degustaci ukázalo, že 
z nich vzniklo excelentní víno. Mezi degustá-
tory byl tehdy pozván i Drouhin v dobrý p í-
tel Eugène Cornuchet, editel slavné pa ížské 
restaurace Maxim. Ten po degustaci požádal 
Maurice Drouhina, aby toto víno mohl v Pa-
íži exkluzivn  prodávat. 

Vrátit se k tomuto vínu je vždy zážitkem 
a na konci srpna se mi to op t ne ekan  po-

vedlo, dokonce na Morav . Víno bylo jed-
ním z nádherných vrchol  milého setkání 
vina , sommelier , obchodník  i pouhých 
milovník  vína. Sytá, zlatá barva, nádherná, 
velmi typická podmanivá aromatika zralých 
citrus , medu, toast , vanilky, to vše umoc-
n no až mo skou minerální slaností. V chuti 
delikátní, ale plné, s množstvím ovocných 
tón  i ra  novaným podtónem pražených sla-
ných mandlí. Víno na po átku svého života, 
s obrovským potenciálem a velmi dlouhým 
záv rem.
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2015

Kvalita jednotlivých ro ník  vína  
závisí na mnoha faktorech. D -
ležitá jsou všechna ro ní období 

a celkový pr b h vegeta ního cyklu révy 
vinné. P íroda je n kdy skoupá, n kdy 
rozdava ná, a tak se jednotlivé ro níky 
mohou od sebe pom rn  dost lišit. To, 
jestli bude ro ník pr m rný, dobrý, nebo 
mimo ádný, ovliv uje mnoho faktor . 

Významnou roli hrají srážky – a  už 
v podob  dešt , i v podob  sn hu. Ne-
smírn  d ležité je, aby pršelo i sn žilo 
ve správnou dobu a v p im ené mí e. 
Pokud je dostate ná vláha v pr b hu 
vegetace révy vinné, bobule hroznu pro-
jde správným vývojem a tvo í se ideální 
pom r aromatických i chu ových látek. 
Když naopak prší moc, hrozí plísn  i 
popraskání bobulí. O tom, co dokážou 
srážky v podob  krupobití, by se dal na-
psat celý tento úvodník. N které krou-
py prorazí i st ešní tašky a je jasné, že 
hrozny jsou v tomto ohledu velmi zra-
nitelné. Navíc poškozené bobule mohou 
být napadeny plísn mi i octomilkami 
a na kvalitu budoucího vína, tedy na kva-
litu ro níku, to bude mít op t velký vliv. 
Kroupy mohou poškodit i listovou plo-

chu, a tím se de facto p eruší proces foto-
syntézy a zastaví se zrání bobulí. 

To, jak bude vypadat ro ník vína, 
ovlivní také teplota v daném roce. Tep-
lota kolem 10 °C v okolí ko enového 
systému nastartuje metabolické pochody 
révy vinné, ovlivní rychlost r stu a po-
máhá vývoji plod . Ideální je teplý a su-
chý podzim, kdy hrozny dozrávají a kdy 
se  náln  vytvá í v n  a chu  budoucího 
vína. Teplé dny a chladn jší noci pak na-
pomáhají k tvorb  ideálního aromatické-
ho pro  lu. Když je teplota p íliš vysoká, 
nebo naopak p íliš nízká, bobule budou 
p ezrálé, i nedozrálé a víno bude spíš 
pr m rné, ímž bude pr m rný i ro ník. 
Pohromou pro kvalitu ro níku mohou 
být mrazy, které zejména na ja e mohou 
velmi poškodit, nebo dokonce úpln  zni-
it budoucí hrozny.
Kvalita ro níku vína závisí i na v tr-

ných podmínkách. Vítr pomáhá dostat 
vlhkost z vinohrad , a tím snižuje riziko 
výskytu plísní. Proud ní vzduchu regu-
luje i teplotu ve vinicích. V našich pod-
mínkách se v tšinou vinice sázely tam, 
kde vanou teplé v try. Silný vítr nebo 
vich ice však mohou být op t faktorem, 
který negativn  ovlivní kvalitu hrozn , 
a tím i celý ro ník vína.     

Kvalita ro níku závisí i na intenzit  
a množství slune ního svitu. Ideální 
suma slune ního svitu je 1 500 hodin, 
a pokud je tento úhrn v daném roce za-
jišt n, je to další krok k nadpr m rné-
mu ro níku.  

Zdá se, že toto vše se u nás ideáln  
potkalo v roce 2015. O tomto ro níku 
se toho napsalo pom rn  hodn  a mezi 
vina i i milovníky vín se o tomto roku 
mluví jako o „ro níku desetiletí, i do-
konce století“. Je pravda, že po kompli-
kovan jším roku 2014 se o roce 2015 

hovo ilo v superlativech a i první ochut-
návky z tanku i ze sudu byly pro mne 
p íslibem opravdové mimo ádnosti. Ov-
šem skute ná kvalita se ukáže pozd ji, až 
u vína, které je v láhvi a které je  náln  
ur eno k prodeji.

Letos jsem m l možnost ochutnat té-
m  tisícovku vzork  z ro níku 2015 
a stále s nadšením sleduji, jak úžasný 
rok to byl a jaká fantastická vína nám 
p inesl. Vína jsou dob e strukturovaná, 
š avnatá, s velmi p íjemnou ovocností 
a ra  novaností. Zdravé hrozny poskytly 
bohatou paletu v ní a chutí a také dosta-
te ný potenciál ke zrání. Výjime ný je 
rok 2015 i tím, že výše uvedené se týká 
bílých i modrých hrozn , tedy vín bí-
lých, r žových i ervených. 

P i hodnocení vín do „Pr vodce nej-
lepšími víny eské republiky“ i p i sou-
t ži „MAKRO Vina  roku“ jsem si mohl 
dostate n  užívat tohoto požehnaného 
roku a mnohá vína mi p inášela radost 
a pot šení. Rád bych za to pod koval 
p írod , vina skému bohu i svatému 
Urbanovi a moc prosím – víc takovýchto 
ro ník !!! Prosím, prosím, prosím…

 
P. S. Ro ník je ovliv ován mnoha fak-

tory, které p sobí na révu vinnou a její 
plody, jež jsou základem kvality vína. 
Výroba špi kových vín vždy za íná 
ve vinici, ale pozor, nesmíme zapome-
nout na jeden z nejd ležit jších faktor  – 
na vina e, který víno vyrábí a který do to-
hoto ušlechtilého moku m že promítnout 
své zkušenosti, um a p edevším svou lás-
ku k vínu. Pokud je vina  opravdu dobrý, 
budou jeho vína mimo ádná ve skv lých 
ro nících a velmi dobrá v pr m rných 
ro nících. Proto d kuji i všem vina m, 
kte í do svých vín dávají kousek svého 
srdce. Díky, p átelé! 

Hospices de Beaune, 
2010 Beaune 1er Cru Cuvée 
Nicolas Rolin

B hen návšt vy Hongkongu jsem se 
blíže seznamoval i s gastronomickými 
za ízeními – p íjemný vinný bar jsem 
našel jen kousek od hotelu. Svými kli-

matickými podmínkami Hongkong 
p íliš nevybízí k pití ervených vín, ale 
když jsem v nabídce vid l Hospices de 
Beaune, zkrátka jsem neodolal… Chu-
ový zážitek byl tak intenzivní, že jsem 

se k tomuto vínu b hem svého pobytu 
vrátil ješt  n kolikrát. Rubínov  erve-
ná barva s cihlovými odlesky a velmi 

dobrá viskozita. Vyzrálá v n  s tóny 
vzácného d eva balzámové redukce, 
sušeného ovoce, lesního podrostu a ko-
ení a p íjemnými podtóny k že. Kom-

plexní chu , velmi dob e strukturovaná, 
s poddajnou t íslovinou. Tóny sko ice, 
d eva, ovoce a karamelu. Dlouhý, no-
blesní záv r.

Ivo Dvořák
Viceprezident 

Asociace sommelierů ČR

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

z domova

006-17_Aktuality domaci_kor.indd   6 31.8.2016   20:48:51



Únor 2016 |  7ervenec/Srpen 2016 |  7
Global Wines s.r.o. • Václavské náměstí 53, 110 00  Praha 1 

• tel.: 221 965 253-4 • e-mail: info@global-wines.cz

•  více než 1 500 druhů prověřených 

značkových vín z celého světa

•  možnost objednání po 1 láhvi a bez 

minimální hodnoty nákupu

•  dodávka vín zdarma po celé České 

republice do 3 pracovních dnů

•  objednávku lze také bezplatně 

vyzvednout na některé z prodejen

•  Global Wines Shop Anděl
 Karla Engliše 3211/3, Praha 5 - Smíchov

Telefon: +420 725 013 577

•  Global Wines Shop Karlín
 Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín

Telefon: +420 777 098 668

•  Global Wines Shop Dejvice
 Wuchterlova 583/18, Praha 6 - Dejvice

Telefon: +420 702 177 077

Global Wines 
kamenné 
prodejny
s kompletním sortimentem 
eshopu www.global-wines.cz

www.global-wines.cz

3x
v Praze

GW Shop
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Již 19. ro ník sout že o nejlep-
šího sommeliera eské repub-
liky BOHEMIA SEKT Trophée 

se letos uskute ní 25. íjna v Praze. 
Základní kolo prob hne stejn  jako 
v lo ském roce v kavárn  Slavie, 
slavnostní  nále pak bude tradi n  
hostit Nová scéna Národního diva-
dla. Akci po ádá Asociace somme-
lier  R ve spolupráci se spole nos-
tí BOHEMIA SEKT. Slavnostním 
 nále sout že bude provázet mode-

rátorka Lucie Výborná. T i nejlepší 
sout žící se spole n  s hosty ve era 
p enesou do t í virtuálních restaurací 
v Ma arsku, Špan lsku i Kalifor-
nii. Sommelie i ale budou odpovídat 
na dotazy týkající se sommelierské 
i vina ské problematiky na celém 

sv t . Pro zájemce o ú ast v sout ži 
je p ipravený seminá  pod vedením 
Iva Dvo áka. Uskute ní se 14. zá í 
v nové budov  Národního muzea 
v Praze a pro sout žící je zdarma. 
Vít z letošního sout žního klání 
získá – krom  zaslouženého uzná-
ní –  nan ní odm nu, putovní pohár 
z produkce sklárny Moser a další 
v cné ceny. Lo ské prvenství bude 
obhajovat David Král ze spole nosti 
BOHEMIA SEKT. Partnery sout -
že jsou MAKRO, Pulltex, Asociace 
hotel  a restaurací R a Národní 
divadlo. Mediálním partnerem je 
asopis WINE & Degustation. Sou-

t ž je po ádána za podpory Vina -
ského fondu R. Více informací na 
www.trophee.cz

BOHEMIA SEKT Trophée 
Sommelier ČR 2016

006-17_Aktuality domaci_kor.indd   7 31.8.2016   20:49:10



8 |  WINE & Degustat ion

Mizí tradice francouzského pohostinství?

Kde je vaše profesionální hrdost? Tra-
dice francouzského pohostinství? Vy 
jste na to zapomn l? Ušlechtilost…, 

noblesa…, tohle je loupež za bílého dne, 
zví e! Tak plísní Louis de Funés v roli re-
stauratéra Septima vrchního íšníka své 
restaurace poté, co zkoušel sv j personál 
v p estrojení jako nep íjemný host. Film 
je z roku 1966 a v gastronomii se p iro-
zen  mnohé zm nilo, zm ny posledních 
let jsou však výrazné a rychlé.

Jezdím do Francie pravideln  n koli-
krát za rok už mnoho let, své oblíbené 
restaurace navšt vuji opakovan , a tak 
vidím a srovnávám. Práce v restauraci 
je t žká služba, vlastn  jakési poslá-
ní, které v bec neza íná a nekon í jen 
s otevírací dobou. P íprava na dokona-
lý chod podniku za íná n kolik hodin 
p ed ní a kon í dlouho, dlouho po od-
chodu host . Protože až na výjimky jez-
dím do Francie autem, stává se n kdy, 
že se moje cesta kv li dopravní situaci 
zna n  odchýlí od asového plánu a já 
dorazím na místo kolem deváté ve er-
ní. Znamená to n kolik omluvných te-
lefonát  do hotelu a sp šnou cestu bez 
p evle ení p ímo do restaurace, kde 
je zamluvené místo na ve e i. Je totiž 

obvyklé, že ve 21:30 kon í služba ku-
chyn  a nep ijímají se nové objednávky. 
Stalo se mi dokonce, a bylo to ve velmi 
drahém podniku, že když jsem dorazil 
po tisíci kilometrech do hotelu ve 21:40, 
musel jsem se spokojit s ošatkou chleba 
a pivem z minibaru, a koliv restaurace 
byla ješt  obsazena dojídajícími hosty. 
Socialistický výdobytek p tat icetiho-
dinového pracovního týdne, na ízené 
pauzy pro odpo inek plus velké nákla-
dy na zam stnance nutí restauratéry 
vymýšlet složité puzzle výkazu pracov-
ních hodin. Dnes není neobvyklé najít 
podniky, které p ijímají hosty na ob d 
od 12:00 do 13:30 a na ve e i od 18:30 
do 21:00, kdo p ijde pozd ji, už není 
posazen. Po skon ení menu je pak os-
tentativn  dáváno najevo, že by hosté 
m li odejít. Toto samoz ejm  neplatí 
pro všechna pohostinská za ízení, ale 
bohužel to zažívám stále ast ji. 

Druhá v c, která m  trochu mrzí, je ge-
nera ní vým na obsluhujícího personá-
lu. Jako by profese íšníka nebo somme-
liera v gastronomické restauraci ztrácela 
svou t ídu. Tam, kde byl d ív obsluhující 
skute ným, úctyhodným a vzd laným 
partnerem, který s hostem um l promlu-
vit s opravdovou hrdostí a porozum ním 
prezentovat vše ze svého jídelního i vin-
ného lístku a elegantn  servírovat, b ha-
jí dnes d ti z generace chytrých telefon  
s nabi  ovanými názvy jídel, které za-
sko í jakákoliv trochu odbo ující otázka 
a kte í víno dolévají do skleni ek, jako 
kdyby to byla Coca-Cola. Kam se pod li 
ti skv lí íšníci, kte í ješt  p ed deseti, 
dvanácti lety elegantn  proplouvali i tím 
nejlevn jším venkovským bistrem? Kte-
í vám do posledního detailu popsali, 

kde kucha  koupil maso na ragout a jak 
ho p ipravoval? Nevím, snad už profese 

íšníka neznamená to, co d íve, t eba to 
lidé necht jí d lat anebo ti, co n co um -
jí, stojí už velké peníze. Ale nerad bych 
si jen st žoval. N které v ci zanikají, 
jiné se objevují. N kolikrát jsem slyšel 
i etl názor, že francouzská kuchyn  je 

zastaralá, neur uje sm r a že je p eko-
naná. Jak mohu potvrdit, je tomu p es-
n  naopak. Dnes je dokola opakovanou 
mantrou erstvá a lokální surovina, což 
je p esn  to, s ím francouzští kucha i 
pracují i v nejoby ejn jších hospodách 
a bistrech p edevším v malých m stech 
a na venkov . A nejen v sou asnosti, 
ale i historicky. Ovšem když tak cht jí 
va it, nemusí používat nedozrálé plody, 
lišejník, nebo minikrevetu i asy z le-
dového mo e jako ve Skandinávii, mo-
hou vybírat z nekone né ady bylin, pln  
zralé zeleniny a ovoce a v bec všeho, co 
jednotlivé kraje velké Francie nabízí. 
Francouzská kuchyn  je po ád stejn  
barevná, zdravá a chutná, a k tomu na-
víc elegantní a propracovaná jako tomu 
bylo d íve, jen její forma na talí i se mír-
n  zm nila. Ostatn  jsem p esv d en, že 
módní výst elek takzvané skandinávské 
kuchyn  už má svojí kulminaci za se-
bou a brzo zapadne na okraj, podobn  
jako dnes už p ekonané molekulární va-
ení.  I když to, emu já íkám klasická 

restaurace – a taková m  osobn  p ináší 
nejv tší zážitek –, nacházím i ve Francii 
mén  a mén  asto, jsem optimista. Je 
ješt  dost podnik , kde najdu onu ele-
gantní, hrdou a znalou obsluhu, vynika-
jící, poctivé a rozpoznatelné jídlo s d -
v rn  známými chut mi a vinný lístek se 
zralými ro níky. Snad alespo  n kolik 
takových restaurací vydrží až do kon-
ce mých dn . A kdyby ne, vždycky lze 
ješt  na ve e i zajet do N mecka nebo 
do Vídn . 

Marquis d’Angerville, 
Volnay 1er Cru Caillerets 2000 

Jedno z nejslavn jších a nejrespek-
tovan jších vina ství apelace Volnay je 
u nás málo známé, protože celá malá 
produkce je alokována dop edu.  Vína 
markýze z Angervillu se vyzna ují silou 
i jemností, dlouhov kostí a aristokra-
tickou elegancí ,vlastní všem velkým 

vín m z Burgundska, a jsou vyráb na 
pln  v biodynamickém režimu. Vinice 
Cailleret leží jižn  od vesnice sm rem 
k hranicím s AOC Meursault. Ro ník 
2000, by  16 let od sklizn , musel být 
otev en n kolik hodin p ed podáváním, 
aby ukázal svou mnohovrstevnatost 
a dynamiku v chuti i v nose. Víno se 
b hem pití mnohokrát zm nilo, aby nás 
znovu a znovu udivovalo novými po-

lohami. V nose dominovalo zralé lesní 
ovoce, subbois a k že se stopou lanýže, 
v ústech pak zralost, harmonie, elegance 
a neuv itelná délka. Zážitek umoc oval 
onen nepopsatelný „t etí rozm r“, který 
je vyhrazen pouze t m nejv tším vín m. 
Ro ník 2000 u Angerville je obchodní-
ky velmi cen n, jeho dostupnost klesá, 
cena stoupá. Kdo chce láhev ješt  kou-
pit, musí sáhnout pro nejmén  160 eur.

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

z domova

Vít Hepnar
Sommelier Gourmet Services

006-17_Aktuality domaci_kor.indd   8 31.8.2016   20:49:12



Únor 2016 |  9

Grand elite, Rulandské bílé 
2015, které m žete ochut-
nat v limitovaném množ-

ství, pochází z vinice v obci Kos-
telec u Kyjova a bylo sklizeno 
na výborné vini ní trati Stará hora. 
Toto pojmenování nesly již od st e-
dov ku vždy ty nejlepší trat  pro 
p stování révy vinné. P da je zde 
sprašovitá a vinice do ní byla zalo-
žena v roce 1980. Již první sklize  
ukázala, že se poda ilo po ídit vý-
bornou polohu pro odr du, která 
do Slovácké podoblasti neodmysli-
teln  pat í. Víno za dobu své exis-
tence získalo nep eberné množství 
úsp ch  – jak na domácí p d , tak 
na sv tových sout žích. Vzhledem 
k tomu, že se Vina ství Št pán 
Ma ák rozhodlo tento výjime ný 
terroir využít ješt  intenzivn ji, 
za alo v roce 2012 spolupracovat 
s VUT Brno na selekci autochton-
ních kvasinek sacharomyces ce-
revisce z vlastních vinic. Po roce 
usilovné práce na VUT se naskytla 

možnost použít práv  onu kvasin-
ku na fermentaci vinných mošt  
ze Staré hory. Díky vynikajícím 
vlastnostem zachovává sacharo-
myces odr dovou charakteristiku 
jak samotného Rulandského bílé-
ho, tak výjime né lokality, ze které 
pochází. V roce 2015 byla bohu-
žel produkce této vinice ukon ena 
vyklu ením, a kv li tomu je víno 
ro níku 2015 posledním vyrobe-
ným z této neopakovatelné úrody 
ze Staré hory. Víno je pozdn  sb -
rové kategorie, dosáhlo 23  NM 
a ve v ni zaznamenáte kandované 
rozinky a med. Díky p lro nímu 
krášlení na jemných kvasnicích 
získalo víno ší ku t la s nobles-
ním zbytkovým cukrem. Samotná 
láhev je p ivezena z italského Mi-
lána a její gramáž iní v prázdném 
stavu 1200 g. Pro uzáv r vina ství 
zvolilo kvalitní 50 mm dlouhý p í-
rodní celokorek. Víno lze objednat 
p es webové stránky vina ství 
www.vinarstvi-manak.cz

Víno od Štěpána Maňáka, 
které se nebude opakovat

In
ze
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e
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Vignerons, growers nebo chcete-
-li p stitelé vína. Nová generace 
vina  je protipólem velkých 

šampa ských dom . Jejich vína jsou 
vždy p írodní, v tšinou „terroirová“, 
snažící se vyjád it projev dané vinice, tak 
jak jsme tomu zvyklí nap íklad v Bur-
gundsku. Práv  tam se v tšina pionýr  
nového trendu obrací pro inspiraci a tam 
se také nechal inspirovat u itel v tšiny 
z nich, jímž není nikdo jiný než Ansel-
me Selosse. V jeho sklep  zapo ala drá-
ha takových jmen, jako jsou  Alexandre 
Chartogne (Chartogne Taillet) nebo Je-
rome Prevost (La Closerie). Práv  Se-
losse zm nil jejich myšlení, jejich  lo-
zo  i, práci na vinici i ve sklep . A práv  
ve sklepech, ale i na etiketách nových 
vina  je asto prezentován ko enový 
systém rostliny vína, který oproti kon-
ven ním vín m „neplave po povrchu“ 

svrchní vrstvy p dy, ale sm uje dol , 
kde erpá minerály z k ídového, nebo 
pís itého podloží. Stejné ro níky dvou 
vedle sebe ležících vinic tak v totožné 
odr d  chutnají výrazn  odlišn , než jak 
jsme tomu zvyklí z jiných oblastí.

Na ja e letošního roku se do ob-
lasti Champagne vydal i Master of 
Wine Andreas Wickhoff. Práce Do-
minique Moreau z vina ství Marie 
Courtin uchvátila Andrease nejvíce. 
Malé biodynamické vina ství z ves-
nice Polisot na samém jihu Champ-
agne produkuje svá vína na pouhých 
2,5 hektarech. Zaujalo jej elegantní zero 
dosage Champagne z Aube z Pinot Noir 
s Pinot Blanc. Všechna Mariina champ-
agne jsou ro níková. Unikátním p íkla-
dem je cuvée „Concordance“  vyráb né 
bez jakéhokoliv použití síry, s obrovskou 
plností a zárove   nesou, dopln né dlou-
hou dochutí. Prav  Marie Courtin je p í-
kladem výroby skv lého gastronomické-
ho champagne, stejn  jako vína Cedricka 
Boucharda z vedlejší vesnice Landreville 
v Cotes des Bar. Vína z vina ství Roses 
de Jeanne jsou skute nou raritou jak 
do po tu lahví, tak i stylem. Všechna 
vína nep esahují tlak v lahvi p es 4 bary 
a ve skleni ce jsou asto cítit nejen ma-
liny a lesní plody, ale i typické výrazy 
burgundských vín, p edevším z apela-
ce Meursault.  Mladý skromný Cedrick 
Bouchard je p íkladem obrovské osobní 

Nový trend v oblasti Champagne 
přichází i do našich restaurací

z domova
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píle, která neúsp šného studenta Vina ské 
školy v Beaune dokázala, s vydobytím si 
vlastní cesty na otcových vinohradech, 
dovést ke každoro n  vyprodané produk-
ci jednoho z nejdražších champagne.

Na opa ném konci Champagne 
ve vesnici Geux v Montagne des Reims, 
která rozhodn  nijak nevyniká nejslav-
n jšími terroiry, se nachází malý d m 
Jeroma Prevosta, kde se Andreas také 
zastavil. Produkce pouhých 13 tisíc lah-
ví s etiketou La Closerie je 100% Pinot 
Meunier z jedné vinice Les Beguines.  
Jerome je p íkladem nekompromisního 
vina e, pro kterého je - dle jeho slov - 
nejd ležit jší práce na vinici, potaž-
mo zralost hrozn  v dob  sklizn , kdy 
na prvním míst  není cukernatost hroz-
n , ale jejich fyziologická zralost.

Snad nejstarším a ur it  jedním 
z hlavních p edstavitel  tohoto hnutí je 
Georges Laval z Cumieres ve Valoé de 
Marne, který jak tvrdí, m l to št stí, že 
jeho tatínek nikdy nev il pesticid m, 
takže rodinné vinice jsou organické již 
od založení,  a on je nemusel ozna o-
vat zna kou BIO. Takové št stí bohužel 

nemají všichni stoupenci nového stylu, 
v tšinou musí tvrd  bojovat o svých pár 
zelených ádk , které jsou ur itými ost-
rovy života mezi poušt mi spálené p dy 
velkovina , kte í pracují konven ní me-
todou. I ti však nemohou ignorovat po-
ptávku zákazník , a tak i oni za ali s no-
vými etiketami terroirových vín. Je nutno 
p iznat, že šumivá vína ze sklep  nových 
vina  nejsou klasickým „drinkem k ba-
zénu“ a pravd podobn  je nenajdeme ani 

jako welcome drink na spole enských 
akcích. Limituje je v tom nejen omeze-
né množství produkce, ale i vyšší cena, 
která odpovídá vynaložené práci, kterou 
musí malovina  vynaložit, aby dosáhl po-
žadované kvality. Vína se tak párují v tši-
nou s pokrmem, a stávají se tak nezvykle 
„gastronomickým šampa ským“. Pokud 
jste milovníky francouzských bublinek 
z Champagne, jist  nem žete tento nový 
trend p ehlédnout. 

Zá í  2016 |  11

Inzerce
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Distribu ní spole nost Pre-
mier Wines & Spirits p ibrala 
do svého portfolia jedno z nejo-

ce ovan jších šampa ských vín sv ta – 
Piper-Heidsieck. Jde tak o další vý-
znamný šampa ský d m, který  rma 
za adila do svého sortimentu. Od er-
vence je spole nost distributorem pro 
eský i slovenský trh. Spolu s Piper-

-Heidsieck  rma p ebírá i znalci vy-
hledávanou zna ku Charles-Heidsieck, 
jejíž šampa ská jsou považována 
za jedna z nejlepších na sv t . Historie 
šampa ského domu Piper-Heidsieck 
sahá až do roku 1785, kdy se Florens-
-Louis Heidsieck, syn protestantského 
pastora z Vestfálska, jenž se usadil v ob-
lasti Champagne, rozhodl vyrobit skv -

lé šumivé víno „hodné královny“, tehdy 
pod zna kou Heidsieck & Cie. Velmi 
rychle si svým výrazným šampa ským 
získal popularitu i mimo region. Až 
v devatenáctém století p ešlo vlastnic-
tví vina ství i do rukou rodiny Piper 
a v roce 1938 se zna ka p ejmenova-
la na dnešní Piper-Heidsieck. Od své-
ho vzniku je šampa ský d m známý 
i svou aktivní podporou sv tových 
um leckých projekt  a módních dom . 
Nap íklad dlouhodob  spolupracuje 
s módní zna kou Jean-Paul Gaultier, 
která kreativn  oblékla i jednu z láhví. 
Od roku 1933, kdy bylo šampa ské 
prvn  použito ve  lmu s Laurelem 
a Hardym,  se spojuje i se sv tem  lmu, 
zejména pak s festivalem v Cannes. Pi-

per-Heidsieck bylo i nejoblíben jším 
šampa ským legendární here ky Mari-
lyn Monroe, která kdysi prohlásila, že 
spát chodí s kapkou Chanel n°5 a pro-
bouzí se se sklenkou šampa ského 
Piper-Heidsieck. Základním šampa -
ským, které Premier Wines & Spirits 
prodává bez koruny za 1 000 K , je 
Piper-Heidsieck Brut. Naopak tím 
nejlepším je prestižní Cuvée Champ-
agne Rare, které se vyrábí vždy z t ch 
nejlepších hrozn  a jen v mimo ádn  
vyda ených letech. Od roku 1976 se 
tak stalo pouze sedmkrát, a to v letech 
1979, 1985, 1988, 1990, 1998, 1999 
a 2002. Poslední z uvedených ro ník  
je u Premier Wines & Spirits dostupný 
za cenu 4 295 K .

Pohled z kopce Kolby nabízí 
p ekrásný výhled na Novo-
mlýnské nádrže a h eben Pá-

lavy. Nemén  zajímavá a krásná je 
v sousedství Pouzd anská step, kte-
rá poskytuje domov mnoha druh m 
hmyzu, travin a ješt rek. Ješt  ma-
lebn jší pohled je na vinice, které 
se rozprostírají práv  na kopci Kol-
by. A p ímo zde vznikají jedine ná 
vína, charakterizovaná p íjemnou 
kyselinou a typickou mineralitou. 
Víno ro níku 2015 je nalahvováno 

a uloženo k dalšímu zrání ve skle-
pech. V t chto dnech zárove  na-
dešel as, kdy vinice nabízí svou 
úrodu, a tým Kolby je na ni pat i n  
p ipraven. Nov  vybudované pro-
story a moderní technologie ekají 
na zpracování letošní sklizn , a tak 
celé vina ství nyní žije p ípravami 
na vinobraní. V rámci rekonstrukce 
byla zárove  otev ena nová vino-
téka, kde je možné celou produkci 
vína narozeného na Pouzd anské 
stepi ochutnat.

Premier Wines & Spirits je novým 
distributorem šampaňského Piper-Heidsieck

KOLBY jsou připraveny na vinobraní

z domova
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V sout ži Vina  roku 2016 zví-
t zilo Zámecké vina ství Bze-
nec. Porota složená z nejlep-

ších degustátor  sv ta ohodnotila jeho 
šestici vín nejlépe z 604 vzork  p ihlá-
šených do sout že. Ve  nálovém kole 
sout že se o titul ucházelo celkem osm 
vina ství z Moravy. St íbrnou p í ku 
obsadilo Vina ství Vola ík Mikulov 
a na t etím míst  se umístily Vinné 
sklepy Valtice. Zem d lské družstvo 
N m i ky si odneslo cenu ve ejnos-
ti a titul M j vina  roku, který se le-
tos ud loval již podruhé. Výsledky 
14. ro níku sout že dnes byly slav-
nostn  vyhlášeny v pražském Žofín .  

Sout ž Vina  roku 2016 eské 
republiky probíhá pod záštitou mi-
nistra zem d lství eské republiky 
Ing. Mariana Jure ky. MAKRO Vi-
na  roku je prestižní nezávislá sout ž, 
jejímž cílem je hodnotit kvalitu vín 
produkovaných vina i a vina stvími 
z eské republiky. trnáctý ro ník 
sout že byl op t otev en všem pro-
ducent m z eské republiky. Po á-
dá ji eský archiv vín ve spolupráci 
s Vina skou asociací R a Asociací 
sommelier  R. Hlavním partnerem 
sout že je velkoobchod MAKRO 
Cash & Carry R.

Krom  prvních t ech míst byla vy-
hlášena ješt  ocen ní ve specializova-
ných kategoriích. Aquila Šampionem 

bílých vín se stal Ryzlink rýnský Aus-
terlitz 2011 Výb r z hrozn  z vina ství 
Spielberg. Cenu Šampiona ervených 
vín si odneslo Rulandské modré 2012 
Výb r z hrozn  Št pána Ma áka. 
Eduard Postbiegel obdržel in memori-
am cenu Vina ské asociace R za ce-
loživotní p ínos eskému a moravské-
mu vina ství. Bogdan Trojak p evzal 
ocen ní Aquatestu za tradi ní a ekolo-
gické postupy ve vina ství.

Vina i p ihlašovali minimáln  šest 
r zných vín a každá kolekce musela 
obsahovat vína nejmén  t í sout ž-
ních kategorií. Finálové rozhodování 
bylo v rukou deseti porotc , z nichž 
šest pat í k mezinárodní degustá-
torské špi ce a m že se pochlubit 
titulem Master of Wine. Mezi nimi 
je také jediná eská držitelka tohoto 
titulu Lenka Sedlá ková.

P ehled ocen ní:

•  MAKRO Vina  roku 2016 es-
ké republiky -  Zámecké vina ství 
Bzenec

•  St íbrný Vina  roku 2016 eské 
republiky - Vina ství Vola ík Mi-
kulov

•  Bronzový Vina  roku 2016 eské 
republiky - Vinné sklepy Valtice

•  Cenu ve ejnosti a titul M j Vina  
roku 2016 si odnáší ZD N m i ky

•  Aquila Šampionem bílých vín se stal 
Ryzlink rýnský Austerlitz 2011 Vý-
b r z hrozn  z vina ství Spielberg

•  Šampionem ervených vín se sta-
lo Rulandské modré 2012 Výb r 
z hrozn  Št pána Ma áka

•  Cenu Vina ské asociace R za ce-
loživotní p ínos eskému a mo-
ravskému vina ství in memoriam 
získal Doc. Ing. Eduard Postbiegel, 
CSc.

•  Ocen ní Aquatestu za tradi ní 
a ekologické postupy ve vina ství 
získal Bogdan Trojak

Finalisté sout že:

• ZD N m i ky
• Vina ství Vola ík Mikulov
• Kamil Prokeš vina ství Velké N m ice
• Vina ství Mikrosvín Mikulov
• Zámecké vina ství Bzenec
• Vina ství Ilias Pavlov
• Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice
• Vina ství Spielberg Archlebov

Degustáto i  nálového kola:

• John Salvi - MW (Francie)
•  Elsie Pells - CWM (Jihoafrická 

republika)
•  Lenka Sedlá ková - MW ( eská 

republika)
• Annette Scarfe - MW (Malajsie)
•  Liam Steevenson - MW (Velká 

Británie)
•  Emma Symington - MW (Velká 

Británie)
•  P edseda komise Ivo Dvo ák - AS R 

( eská republika)
•  Michal Šetka - WINE & Degustation 

( eská republika)
•  Josef Valihrach - trojnásobný Vina  

roku eské republiky
•  Klára Kollárová - Vinograf ( eská 

republika)

Zámecké vinařství Bzenec získalo 
titul MAKRO Vinař roku 2016

Zá í  2016 |  13
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Nejv tší prodejní a kontrak-
ta ní výstava vín v Par-
dubickém kraji se konala 

v pátek 26. a v sobotu 27. srpna. 
Tradi ní Pardubická vina ská noc 
pak letos v pátek odstartovala 
na zámeckém nádvo í královským 
pr vodem v ele s Karlem IV. Pr -
vod doputoval na Pernštýnské ná-
m stí, kde „Otec vlasti“ p ivítal 
ob any m sta, s nimiž se pod lil 
o víno ze svých sklep . 

Festivalu se ú astnilo na 50 vy-
stavovatel . Novinkou letošní-
ho roku byla také v tší nabídka 
gastronomie. „Naším cílem je 
obohatit Pardubický festival vína 
také o gurmánské zážitky, a pro-
to bude velké zámecké nádvo í 
hostit irskou restauraci St. Pat-
rick a pražský restaurant Passage. 
U vystavovatel  najdou hosté 
také delikatesní husí játra z Ma-

arska i ochutnají sýry a oko-
ládu, které k vínu neodmysliteln  
pat í,“ dodává za organizátory 
Ji í Lejhanec. K Pardubickému 

festivalu vína pat í také Sout ž 
vín a Sout ž sommelier  Znovín 
2016. Ob  akce se konaly týden 
p ed festivalem. Titul Champion 

výstavy a zárove  Champion kate-
gorie ervených tichých vín získa-
lo Rulandské modré, 2011, výb r 
z hrozn , Vina ství Plešingr. Mezi 

Letní prázdniny vyvrcholily 
Pardubickým festivalem vína

z domova
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bílými suchými tichými víny 
se stalo Championem kategorie 
Veltlínské zelené, 2015, VOC 
Znojmo, Vina ství Waldberg 
Vrbovec. Bílá tichá vína ostatní 
ovládl jako Champion kategorie 
Ryzlink rýnský, 2009, pozdní 
sb r, Kolby. Championem kate-
gorie r žových tichých vín byl 
zvolen Château Bas d’Aumelas 

Rosé Cuvée, 2014.  Ocen ných 
vín bylo mnoho a mnohá z nich 
bylo samoz ejm  možné na festi-
valu ochutnat. V sout ži somme-
lier  letos zvít zil Tomáš Br ha, 
head sommelier Premier Wines 
& Spirits, na druhém míst  se 
umístil Kamil Prokeš a a t etí 
p í ku obsadil Lukáš Benda z vi-
na ství Vola ík.   

VELKÁ
vína pro Vás

Nový Šaldorf - Znojmo
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Dvanáctý ro ník Hudebního 
festivalu Znojmo, který byl 
v nován hudb  Wolfganga 

Amadea Mozarta, od jehož narození 
uplynulo 260 let, p izval ke spoluprá-
ci sv tov  uznávané operní hv zdy, 
p inesl operní stagionu Don Gio-
vanni, op t se spojil s místními vina-
i, p ipravil skv lou gourmet novinku 

a vedle onkologicky nemocných po-

mohl i chátrajícímu zámku. Festival 
letos od 7. do 24. ervence navštívilo 
15 000 návšt vník , tedy skoro o dva 
tisíce více než vloni.

St žejním projektem letošního fes-
tivalu bylo nastudování Mozartovy 
opery Don Giovanni a p ítomnost 
operní hv zdy první velikosti Ada-
ma Plachetky. Sólista Státní opery 
ve Vídni a MET se publiku p edsta-

vil v hlavní roli a „opera oper“, jak 
je toto dílo celosv tov  ozna ová-
no, také festival ve Znojm  zahájila. 
Mozartovu operu p enášel p ímým 
p enosem eský rozhlas Vltava 
a záznam po ídila eská televize. 
Výkon m um lc  tleskalo tém  
2 000 divák  ve t ech p edstaveních 
Dona Giovanniho. 

Zcela ojedin lé bylo i letošní pro-
vedení šestnácti Mozartových sonát 
pro housle a klavír. Do t ech koncert  
je rozd lil patron festivalu houslový 
virtuos Pavel Šporcl. Jeden z nich 
odehrál na sp áteleném festivalu 
v rakouském Retzu. U klaviatury se 
na koncertech postupn  vyst ídali 
rakouský um lec Matthias Fletzber-
ger, dále Michael Tsalka z Izraele 
a vynikající esko-n mecká specia-
listka na cembalo a kladívkový kla-
vír profesorka Barbara Maria Willi, 
která do Znojma p ivezla sv j vzác-
ný hammer klavír z roku 1797, tedy 
z Mozartovy doby. Poslucha i jeho 
dobový zvuk slyšeli na spole ném 
koncert  s Pavlem Šporclem v koste-
le v Jevišovicích.

Jednou z novinek letošního ro -
níku byl „gourmet“ koncert Hostina 
pro Mozarta, který v sob  pojil his-
torii, hudbu, tanec a hodování doby 

Znojmo spojilo hudbu a víno

z domova
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slavného skladatele. V barokním Sále 
p edk  na státním zámku ve Vranov  
nad Dyjí byla dvaasedmdesáti hos-
t m servírována opulentní hostina 
o n kolika chodech, kterou v duchu 
klasicismu p ipravil vyhlášený šéf-
kucha  pražské restaurace Grand Cru 
Jan Pun ochá . Hodování provázela 
hudba Baroque Tria Brno a vystou-
pení skupiny dobových tanc  Alla 
Danza Brno. Hostinou slovem pro-
vázel a podávaná vína vybíral a ko-
mentoval Michal Šetka, šéfredaktor 
asopisu WINE & Degustation.
Hudební festival také znovu pomá-

hal a v tomto ro níku hned dvakrát. 
V programu pravideln  za azovaný 
dobro inný koncert Uher ice s Pav-
línou Seni  spojený letos s draž-
bou vín vynesl za 47 vydražených 
láhví 100 000 korun. Peníze budou 
jako vždy po dohod  s kastelánkou 
zámku použity na pot ebné opravy 
památky. Pro uher ický zámek tak 
znojemský festival získal úhrnem 
b hem n kolika let již celý milion 
korun! V rámci Hudby v ulicích, 
kdy v jediný den hrálo na r zných 
místech m sta Znojma146 muzikan-
t , se poprvé po ádal i dobro inný 
koncert skupiny Arrhythmia. Vybra-
ná ástka putovala do Nadace pro 
transplantace kostní d en .

K festivalu neodmysliteln  pat-
í vína a znojemští vina i, a tak ná-

všt vníci mohli své zážitky ze všech 
akcí festivalu obohatit o ochutnáv-

ky skv lých vín od mnoha místních 
vina . Speciáln  pro znojemský 
festival byla vybrána i vína letošní 
festivalové edice. O tu se již tradi n  
v rámci partnerství stará tým degustá-
tor  asopisu WINE & Degustation, 
který letos z 60 dodaných vzork  vy-
bral edici dvaceti festivalových vín. 
Z nich byl pak na degustaci za p í-
tomnosti um lc , patron  a Klubu 
p átel festivalu vybrán i „Šampion 
festivalu“. Tím se stal Kerner, 2015, 

Vinice – Hnanice, druhé místo ob-
sadil Ryzlink rýnský, 2015, Vinné 
sklepy Lechovice a t etí Merlot rosé, 
2015, VINO HORT.

Znojemský hudební festival je 
nádherným svátkem plným hudby, 
vína a gastronomie. Nakonec ísla 
mluví za vše. B hem osmnácti dní se 
na koncertech p edstavilo 23 vina , 
festivalová vína podávalo mimo jiné 
i šest restaurací a vypilo se více než 
dva tisíce láhví.

Zá í  2016 |  17

Inzerce

www.pulltex.cz
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Navštivte krásné starobylé m sto M lník a pobavte se na M lnickém 
vinobraní, které prob hne v termínu 16.–18. zá í a ponese se v duchu 
105. výro í od uspo ádání prvních slavností vína v roce 1911 a zárove  

700 let od narození Karla IV., za jehož panování došlo k rozkv tu m lnického vi-
na ství. Cech eských vina  p i této p íležitosti p edstaví v klidném prost edí rad-
ni ního dvora výb rovou „Královskou kolekci vín“ z burgundských odr d. Víno 
i lahodný bur ák místních vina  a nejr zn jší gastronomické pochutiny bude 
možné ochutnat u stánk  na centrálním nám stí. Okolní uli ky zaplní jarmark 
rukod lných výrobk  a tradi ních emesel. Po celé t i dny bude probíhat pestrý 
program, jako dobová a sou asná hudební vystoupení, pouli ní divadla, šermí ské 
souboje a akce pro d ti. Tradi ní sobotní pr vod královské družiny bude umoc-
n n videoprojekcí na vodní st nu a velkolepým oh ostrojem. Slavnost je vhodnou 
p íležitostí k prohlídce historického m sta, zámku M lník s vinnými sklepy ze 
14. století, m lnického podzemí se st edov kou studnou i kostnice. Jednodenní 
vstupné iní 100 K , t ídenní 150 K . www.vinobranimelnik.cz

Novosedelští vina i zvou všechny mi-
lovníky vína, aby p išli ochutnat no-
vosedelská vína p ímo v míst  jejich 

zrodu. Novosedelské sklepy se vám otev ou 
v sobotu 17. zá í od 10:00 do 19:00 hodin. 
P i návšt v  budete mít možnost prohlédnout 
si historické sklepy, poznat osobn  jednotli-
vé vina e, ochutnat skv lá novosedelská vína 
a samoz ejm  si je také nakoupit do svého ar-
chivu. V Novosedlích v sobotu také probíhá 
od 11:00 do 22:00 hodin slavnost vinobraní 
s historickým pr vodem a doprovodným pro-
gramem, a tak m žete na vlastní k ži zažít 
opravdové moravské veselí. Více informací 
na www.novosedelskesklepy.cz

Druhá sobota v zá í vždy pat í slavnostem vína 
a bur áku v romantickém prost edí Hospitalu 
Kuks. Letos ob anské sdružení „SIDURI“ po-

ádá již 10. ro ník, p i kterém op t pote e víno po kas-
kádovém schodišti jako za hrab te Šporka. M žete o e-
kávat tém  40 vina  z oblasti ech a Moravy, ale i ze 
zahrani í. Vinobraní doprovodí op t kulturní program, 
celodenní zábava pro d ti a emeslný jarmark. M žete se 
t šit také na chu ovky k vínu, sýry, francouzské lah d-
ky a adu dalších gastronomických zážitk . Vstupné iní 
200 K  a zahrnuje krom  bohatého kulturního programu 
a neomezené konzumace vína ve vinných lázních také 
prohlídku Hospitalu. Každý návšt vník obdrží ke vstu-
pence degusta ní skleni ku. Více informací o programu 
a vstupenkách na www.vinobranikuks.cz  

Zářijové Mělnické vinobraní

Den otevřených novosedelských sklepů 17. září 2016

Jubilejní, 10. ročník vinobraní na Kuksu
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Letošní rok p inesl odvážný 
krok a slavný ko ak Hennessy 
„se nechal“ potetovat. Auto-

rem se stal avantgardní tv rce, sv -
tov  uznávaný um lecký tatér Scott 
Campbell. P ed ním se vytvo ení li-
mitované edice láhve Hennessy Very 
Special Limited Edition ujali um lci 
jako nap íklad Kaws, Futura, Os Ge-
meos, Shepard Fairey a Ryan McGi-
nness. Campbell o této výzv  tvrdí, 
že vnímal láhev jako ruku, položil 
na ni papír a za al kreslit. Inspiraci 
erpal v hlubinách  remních archi-

v , kde se mu otev ely dve e k osob-
nostem Richarda, Jamese a Maurice 
Hennessyových. Pro  nální design 

láhve erpal autor z vlastní historie 
a jedine ného stylu ornamentální 
kaligra  e. Návrh etikety postavil 
na páru k ídel, prý jsou symbolem 
svobody, cestování a schopnosti roz-
hodnout, kam se chcete ubírat. P i 
pr zkumu archiv  tatér také zjis-
til, že Hennessy Very Special bylo 
v roce 1865 p vodn  ozna eno jako 
„Hennessy Three Stars“, což odkazo-
valo k p vodnímu systému ozna o-
vání kvality ko aku. Tato pr kopnic-
ká klasi  kace, vynalezená Mauricem  
Hennessym, používala jednoduchý 
a férový princip: jedna hv zdi ka 
pro nejmladší a mén  komplikova-
ný ko ak, t i hv zdi ky pro nejvyšší 

kvalitu. Z toho d vodu byly na eti-
ket  ve tvaru p lm síce zobrazeny 
t i hv zdy, teprve pozd ji se z nich 
vyvinulo ozna ení Hennessy Very 
Special, jak dokazují archivy zna ky 
z 19. století. Hennessy Very Special 
je kvintesencí zna ky Hennesy, d -
dictvím v um ní míchání ko aku pro 
sv j jedine ný styl.  Nápoj je moder-
ní inkarnací ko aku Hennessy Three 
Star a zárove  vystupuje jako sv -
tov  nejoblíben jší ko ak. Spojení 
teplého srdce a plných chutí tohoto 
prestižního pití p etrvalo v ky a svá-
dí znalce hledající zvláštní zážitek. 
O to intenzivn ji, když si jej necháte 
nalít z potetovaného „kabátku“.

Tetované Hennessy

Inzerce

Část výnosu z této řady bude věnována na obnovu 
některé z monumentálních staveb, jejichž vznik 

na našem území inicioval císař Karel IV.

VÍNA K OBJEDNÁNÍ: info@templarske-sklepy.cz | tel.: +420 518 309 011

1316 – 2016
Edice k 700.  výročí narození Karla IV.

Templářské sklepy Čejkovice představují novvvýýý rooočnnííkkk 22001155 
nejvyšší řady vín Sanctus Victoria v exkluzivní edici Karel IV.
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Jedním z hlavních té-
mat letošního veletrhu 
Salone de Mobile, ko-

naném v italském Milánu, 
bylo „vše malé“. Tak byly 
nap íklad p edstaveny malé 
obytné domy, minimalistic-
ké japonské kuchyn  atd. 
Holandská spole nost Wel-
tevree na toto téma p isp la 
výrobkem Groundfridge, 
což je v podstat  spojení 
klasického sklepa s b žnou 
chladni kou – to vše v po-
dob  zajímavého oblého 
tvaru a vyrobeno z leh ené-
ho polyesteru, který vyniká 
odolností, dlouhou život-
ností a je hygienicky nezá-
vadný a snadno udržovatel-
ný. Groundfridge, navržený 
ve spolupráci s Wageningen 
University, je umíst n pod 
zemí a je to energeticky zce-
la sob sta ný systém, který ve sklep  
udržuje konstantní teplotu v rozmezí 
od 10 do 12 ºC. So  stikovan jší verze 
jsou navíc vybaveny solárními pane-
ly, LED osv tlením a pravidelnou cir-
kulací vzduchu, dve e jsou vyrobeny 
z re  exních materiál . Kulovitý tvar 
sklepa byl zvolen pro žádoucí velké 
plošné spojení se zemí, výrobci do-
konce navrhují výsadbu v tšího stro-
mu v blízkosti, protože strom vyžadu-
je zna né množství vody, napomáhá 
tak pohybu vody v blízkosti sklepa, 

a tím i jeho ochlazování. Výrobek 
spole nosti Weltevree m že sloužit 
nejen jako sklep pro uložení vína, ale 
i t m majitel m rodinných dom , kte-
í cht jí žít co nejvíce v souladu s p í-

rodou, je pro n  pot šením vyp stovat 
si vlastní ovoce a zeleninu a tím nej-
lepším zp sobem to vše pak usklad-
nit v odpovídajícím sklep . Groun-
dfridge byl nominován na prestižní 
cenu Dutch Design Award a na sv to-
vém trhu by se m l objevit koncem 
roku 2016. 

Hlavní téma: malé

ŠALDORFSKÝ KRAVÁK 
ROČNÍKU 2015 

V NOVÉM DESIGNU

www.saldorfske-sklepy.czwww saldorfske sklepy cz

JIŽ V PRODEJI

Saldorfsky Kravak_1_3.indd   1 23.8.2016   12:25:26
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Možná že zavád né zm ny 
zem pisných ozna ení 
v zemích našeho jižního 

souseda p inesou trochu zmatku 
do našich znalostí o kvalitativním 
ozna ení rakouských vín, ale v -
me tomu, že tyto zm ny, jak tvrdí 
p edstavitelé AWMB, jsou jen pro 
dobro v ci a p inesou zjednodu-
šení a logiku do celého systému. 
Takže: aby se zabránilo zdvojení 
a astým zám nám vina ských po-
doblastí Burgenland Neusiedler-
see, Neusiedlersee-Hügelland, Mi-
ttelburgenland a Südburgenland, 
zm nil v prvním pololetí letošního 
roku rakouský vina ský zákon ná-
zvy n kterých vina ských oblastí 
a sjednotil používání ozna ení vi-
ni ních tratí. Nyní ponesou všech-
na jakostní vína, která mají p vod 
v t chto vina ských podoblastech, 
na svých etiketách jediné ozna ení 
„Burgenland“.

Aby to nebylo zase tak jedno-
duché, byl ustanoven mikroregion 
„Südburgenland“, který nahrazuje 
dva dosavadní mikroregiony „Pin-
katal“ a „Geschriebenstein“.

Vina ská podoblast „Süd-Ost-
steiermark“ na hornatém jihový-
chod  Rakouska pak byla p ejmeno-
vána na „Vulkanland Steiermark“. 
Podle AWMB to je koncep n  
mnohem siln jší ozna ení a lépe 
charakterizuje výjime ný charak-
ter vín této oblasti. P ipome me, že 

vedle systému zna ení oblastí a po-
doblastí má rakouský systém (stej-
n  tomu je i u nás v eské repub-
lice a v Ma arsku) ješt  soub žné 
ozna ení oblastí DAC. V podoblas-
ti Burgenland jsou to vína s ozna-
ením Neusiedlersee DAC, Leitha-

berg DAC, Mittelburgenland DAC 
a Eisenberg DAC. Novela zákona se 
dotýká i ozna ení vini ních tratí – 
bylo stanoveno, že vína pocháze-
jící z konkrétní vini ní trati, musí 
mít spolu se jménem vini ní trati 
na etiket  i slovo „Ried“, což jed-
nozna n  ur í, že se jedná o víno 
z hrozn  s p vodem z uvedené 
vini ní trati. Legislativní zm na 
se dotkla i sladkých rakouských 
vín – na etiketách nahradilo p í-
vlastek „Ausbruch“ synonymum 
„Trockenbeerenauslese“ (u nás vý-
b r z bobulí). P ívlastek „Ausbruch“ 
m že být nov  použit výhradn  
pro „Ruster Ausbruch“ – jinými 
slovy pro Trockenbeerenausle-
se z m sta Rust. Žádné jiné víno 
nesmí být výrazem „Ausbruch“ 
ozna eno. P ipome me, že již 
v minulém roce byl vytvo en pro 
rakouský vina ský pr mysl ur itý 
právní mezník, kdy vedle b žného 
rakouského jakostního šumivého 
vína bylo de  nováno i rakouské 
šumivé víno s chrán ným ozna e-
ním p vodu (Österreichische Sekt 
mit geschützter Ursprungsbezeich-
nung, Sekt g.U.).

Změny zeměpisných označení 
v Burgenlandu a Štýrsku

w
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Barva tmavých třešní, 
vůně švestek s nádechem 
vanilky, elegantní ovocná 
chuť s tóny vanilky, 
koření, kakaa a máty. 
Zraje nejméně 12 měsíců 
v dubových sudech a 12 
měsíců v láhvi. Oceněno 
prvenstvími na domácích 
i světových soutěžích.

Yllera
Crianza

Vytříbené tempranillo,  
jehož kouzlu podlehl 

i španělský král
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Ve vina ském sv t  se to jen 
hemží ozna eními, jako jsou 
AOC, DOC, DO, DAC, 

VOC atd. Jen na Novém Zélandu 
jaksi na toto p ipomenutí kvality 
(chrán ná ozna ení p vodu) zapo-
mn li nebo pro n  nebylo až tak d -
ležité. Ledy se však v poslední dob  
hnuly i v zemi „dlouhého bílého ob-
laku“ – tak ji nazvali Maorové, když 
n kdy p ed více než tisíci lety p iplu-
li k b eh m dnešního Nového Zé-
landu. Za prvního vina e je považo-
ván James Busby, který ješt  d íve, 
než se de  nitivn  usadil na Novém 
Zélandu, jezdil m síce po vinicích 
Francie a Špan lska a vybíral tu nej-
vhodn jší sadbu. To bylo v roce 1833 
a o t i roky pozd ji již u Waitangi 
vylisoval první hrozny. V dalších le-
tech se postupn  do historie vina ství 
zapisovaly postavy reprezentující 
snad všechny národy Evropy: vlastní 
sazenice si p ivezl francouzský bis-
kup Pompallier, vina it se pokoušeli 
i slezští náboženští uprchlíci, mezi 
nejúsp šn jší vina e pat ili Jose-
ph Soler ze Špan lska nebo italský 
enolog Romeo Bragato, v 19. století 
dlouhá léta udávali sm r místnímu 
vina ství ute enci z Balkánu.

V zemi byly samoz ejm  zavede-
ny i právní podmínky pro výrobu 
a export vína. To vše, aby byla chrá-
n na pov st Nového Zélandu jako 
vina ské zem . Hrozny i víno musejí 
být podle zákona z roku 2003 (New 
Zealand Wine Act 2003) získány 

podle standard  Wine Management 
Plan a vyváženy podle zákona Wine 
Export Certi  cation. Je tu i p ísný 
ekologický program Udržitelného 
vina ství Nového Zélandu, který byl 
od roku 2002 rozší en na všechny 
novozélandské vinice, ve stejném 
roce vznikla i spole ná iniciativa 
New Zealand Winegrowers a Wine 
Institute Of New Zealand, která má 
reprezentovat národní a mezinárodní 
zájmy svých sou asných tém  sed-
mi stovek lenských vina ství. Tak 
bychom mohli ješt  pokra ovat zá-
kony o zp sobilosti, registraci, ozná-
mení atd. 

Po tém  deseti letech p íprav 
nyní Ministerstvo obchodu Nového 
Zélandu p edložilo k ve ejné disku-
si návrh Geographical Indications 
(Wine and Spirits) Registration Act 
2006 (GI Act), který bude následn  
projednávat novozélandský parla-
ment. Podle návrhu nebudou no-
vozélandská zem pisná ozna ení 
p vodu registrována „navždy“, jako 
je tomu v Evrop  a blízké Austrá-
lii, ale vždy jen na ur itý po et let 
a bude je možno prodlužovat. Sa-
motná první registrace, kterou bude 
provád t Intellectual Property Of  ce 
of New Zealand (IPONZ), p ijde na 
8 800 NZD, za desetileté udržování 
zaplatí vina i 5 000 NZD a za její de-
setileté prodloužení 2 500 NZD. 

Podle odhad  IPONZ bude v prv-
ním roce podáno kolem 30 žádostí 
o registraci Geographical Indications. 

Novozélandské apelace
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Chrupka bílá (mezinárodní ná-
zev Chasselas Blanc, v N -
mecku Gutedel, ve Švýcarsku 

Fendant) je prastará stolní i moštová 
odr da, která byla dlouho považová-
na za nejstarší odr du kultivovanou 
lov kem: tvrdilo se, že byla p s-

tována již p ed více než 5 000 lety 
v Egypt , podle jiných názor  po-
chází z údolí Jordánu, asto zazn -
la i turecká Konstantinopol. V da 
však roku 2009 tyto zem  vylou ila 
a jako místo p vodu ur ila oblast 
v okolí Ženevského jezera, trou  a si 
dokonce p ímo ukázat, a to na kan-
ton Vaud (Waadt). A to i p esto, že 
pojmenování Chasselas dala odr d  
francouzská obec stejného jména le-
žící v Burgundsku. Jako stolní odr -
da je ve sv t  vysázena na více než 
35 000 ha, jako moštová dominuje 
práv  ve Švýcarsku, kde je po odr d  
Pinot Noir druhou nejvíce vysazo-
vanou odr dou. V kantonu Valais to 
je podle USOE (Švýcarský svaz vi-
na ) 4 976 ha, v kantonu Lausanne 
3 882 ha. ást této plochy je na úžas-
ných terasách ve Vaud, zapsaných 
v roce 2007 na seznam kul-
turního d dictví UNESCO. 
Švýcarské „Sdružení pro 
podporu Chasselas“ pod 
záštitou OIV p ipravuje ka-
ždým rokem svátek World 
Chasselas, jehož sou ástí je 
i vyhlášení výsledk  sout že 
Mondial du Chasselas. Letoš-
ní ro ník se konal na Château 
d’Aigle a do sout že bylo p i-
hlášeno tém  700 vín z N -
mecka, Francie, Ma arska, 

Kanady, Mexika a Spojených stát  – 
nejv tší díl byl samoz ejm  dodán ze 
švýcarských vinic. Nejvyšší ocen ní 
– titul královna Chasselas – získalo 
Domaine de la Ville de Morges se 
svým vínem Morges Vieilles Vignes 
La Côte AOC Morges 2015. Vina -
ství, které je v majetku m sta Morges 
(15 ha, z toho 7 ha Chasselas), pat í 
do oblasti La Côte Vaud mezi Lau-
sanne a ekou Aubonne, kde v nád-
herných polohách – o n kterých je 
doloženo, že rodily již ve 13. století – 
hospoda í na 620 ha vina i z 38 obcí. 
Jako nejlepší víno „zbytku sv ta“ 
bylo ocen no alsaské víno z Domaine 
Schof  t, v nov  vytvo ené kategorii 
Swing (mén  než 11, 5 % alkoholu) 
získalo nejvíce bod  víno z Weingut 
Löf  er z n meckého vina ství z re-
gionu Markgrä  erland v blízkosti 
vyhlášené Bádenské vinné stezky. 
N mecký název „Gutedel“ by se 
dal p eložit jako „dobrá a ušlechtilá“ 
a stejn  tak byla hodnocena na Châ-
teau d’Aigle lehká a sv ží, p evážn  
suchá „chasselas“ s p knou v ní ze-
lených jablek, citrus  a máty.  

Château d’Aigle 
hostil „chrupku“
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Elektronický hodnoticí systém 
Quini byl p edstaven již p ed 
pár lety jako interaktivní ná-

stroj, který m l uživatel m pomoci 
k lepším znalostem o vínu, ale až nyní 
je k dispozici v plné verzi, zatím jen 
v angli tin . editel Quini, pan Ro-
ger Noujeim, popisuje systém jako 
revolu ní a odpovídající sou asným 
požadavk m„ sociálního sdílení“. 
Systém vyvinuli ve Wine Assessment 
Inc. ve Vancouveru spolu s odbor-
níky z oblastí statistiky a vizuálního 
designu. Celý proces hodnocení je 
uživatelsky velmi p ív tivý (Web 
App Quini, aplikace pro iOS) – ap-
likace vede ochutnávku krok za kro-
kem senzorickým hodnocením, které 
má ve výsledku tvar p tilistého kv tu 
Quini. Každý plátek „kv tu“ je vyjá-
d ením degusta ního zážitku v p ti 
kategoriích (o i, nos, ústa, celkový 
dojem...). Každá z kategorií nabízí 
kvalitativní deskriptory (popisova e), 
nap íklad pro v ni vychází aplikace 
z více než stovky aroma popsaných 
v tzv. aromatickém kruhu, který vy-
tvo ila prof. Ann C. Noble na kali-
fornské UC Davis (paní profesorka se 
mimo jiné stala první ženou p ijatou 
jako vyu ující na „Department of Viti-

culture and Enology“ a je azena mezi 
50 nejvlivn jších žen „ve vín “). Ka-
ždý takto v prost edí Quini vytvo ený 
„kv t“ je jedine ný a je odrazem vku-
su a preferencí každého z hodnotitel . 
Data v reálném ase, která do systé-
mu vkládají hodnotitelé, jsou zají-
mavá nejen pro uživatele, kte í mohu 
srovnávat své názory na kvalitu jed-
notlivých vín, ale jsou velmi d ležitá 
pro všechny výrobce, prodejce, maji-
tele restaurací, vináren, vinoték... Ti 
všichni získají velmi d ležitý a rychlý 
p ehled o tom, jak které víno chutná, 
o které je zájem atd., a podle toho mo-
hou pružn  reagovat. Také proto má 
v t chto kruzích systém velkou pod-
poru: zatím po celé Severní Americe. 
Do projektu již investoval kanadský 
Media Fund v rámci svého programu 
podpory inovativních a interaktivních 
digitálních médií a aplikací. Auto-
i Quini hledají další investory, aby 

mohli systém dále rozši ovat vytvo e-
ním databáze spot ebitel  a nabídnout 
další služby a informace ze sv ta vína. 
Quini je k dispozici k bezplatnému 
stažení na iPhone a iPad, voln  p í-
stupný je i webový nástroj, je vyvíje-
na i aplikace pro Android, slíbena je 
i francouzská jazyková verze. 

Pro lidi, kteří milují víno

OŠET ENÍ ÚSTNÍHO OKRAJE 
LASEROVÝM PAPRSKEM

PROGRESIVNÍ VÝROBNÍ 
TECHNOLOGIE – KALÍŠKY 

S TAŽENOU NOHOU

BRILANCE A PR ZRA NOST

FUNK NOST 
A ELEGANTNÍ DESIGN

ODOLNOST P I MYTÍ 
V PROFESIONÁLNÍCH 

MY KÁCH

Vlastnosti a výhody
5-ti hv zdi kového skla RONA

hotel & restaurant

Distributor pro eskou republiku:
ROYCE BOHEMIA a. s.
kancelá e a vzorkovna

Družstevní 17  250 90 Jirny u Prahy
tel: +420 261 217 702 - 4

e-mail : info@royce-bohemia.cz
www.royce-bohemia.cz
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Vinice Château les Carmes 
Haut-Brion leží v samém 
srdci Bordeaux. Jsou chrá-

n ny starou kamennou zdí, a p estože 
jsou dnes ke e révy jen o málo starší 
než 40 let, jako by se v nich zastavil 
as. Ten se pro n  za al odvíjet v roce 

1584, kdy Jean de Pontac, pán oblasti 
Haut-Brion, daroval ádu karmelitán  
mlýn na ece Peugue i s p ilehlými vi-
nicemi. Bylo mu tehdy úctyhodných 
101 let a oplátkou za tento št drý 
dar m li mniši povinnost modlit se 
za jeho spasení. Poslední kapitolu za-
jímavé historie tohoto panství napsal 
velký milovník vína a architektury 
Patrik Pichet, prezident velké rodinné 
realitní skupiny Pichet. V roce 2010 
koupil toto desetihektarové vina ství 
s ro ní produkcí 20 tisíc láhví s tím, že 
mu navrátí p vodní lesk a op t z jeho 
vín u iní „klenot“ Bordeaux. V lednu 
2014 za aly práce na novém vina ství 
a k tomu si Patrik Pichet pozval slav-
né tv rce Philippa Starcka a architek-
ta Luca Arsène-Henryho, kte í svým 
návrhem zp sobili mezi oby ejnými 
návšt vníky i obcemi architekt  not-
ný rozruch. Vina ství je pojato jako 
železná epel vyno ující se z vody, 

kritici tvrdí, že objekt p ipomíná trup 
p evrhnuté lod . Zajímavý je i sta-
vební materiál: ocel ozna ená jako 
COR-TEN. Ta je velmi oblíbeným ar-
chitektonickým prvkem. COR-TEN 
je skupina ocelových slitin s koncen-
trací legujících prvk  ur ená pro po-
užití bez dalších povrchových úprav. 
Jinými slovy, rychle a p irozen  re-
zaví, ale díky brzy vytvo ené vrstv  
oxid  má lepší antikorozní vlastnosti 
než jiné konstruk ní materiály. Vý-
sledkem je pom rn  stálý, elegantn  
hn dý patinovaný povrch. Objekt 
„lodi“ má ty i patra: v nejspodn j-
ším, pod hladinou vody, je sklep se 
300 sudy a stabilní nízkou teplotou 
a vlhkostí, nad ním je vlastní provoz 
vina ství – samoz ejm  gravita ní. 
V nápadit  ešeném interiéru jsou 
umíst ny velké ocelové, d ev né i be-
tonové tanky. Nad nimi je degusta ní 
místnost s pr hledem do spodních pa-
ter a na okolní vinice. Nejvyšší patro 
tvo í terasa, odkud je úchvatný pohled 
p es vodní hladinu na vinice a blízký 
zámek. Sklize  ro níku 2015 byla 
zpracována a uložena již v nových 
prostorách, zajímav  otev ených v i 
m stu Bordeaux.  

Vinařství „v lodi“

mikulov_sommelier_inz_barva_bile_220x300_01_vystup.indd   1 11/08/16   14:23
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HANA MÁDLOVÁ, CUVÉE BETON 
(SAUVIGNON, PÁLAVA) 2015, MORAVSKÉ 
ZEMSKÉ VÍNO, POLOSUCHÉ

HANA MÁDLOVÁ, CUVÉE BETON 
(SAUVIGNON, NEUBURSKÉ) 2015, 
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, SUCHÉ

VÍNO LÍPA MIKULOV, RULANDSKÉ MODRÉ 
ROSÉ 2015, POZDNÍ SBĚR, POLOSUCHÉ, 
MIKULOV, POD SVATÝM KOPEČKEM I.   

BOERI ALFONSO, MARTINETTE, BARBERA 
D´ASTI DOCG SUPERIORE 2012

VÍNO BLATEL, CUVÉE 1990 2015, 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, BLATNICE 
POD SV. ANTONÍNKEM

VILLA MELNIK, APLAUZ, 
MERLOT 2013, RESERVE

www.baravin.cz

www.baravin.cz

www.vinolipa.cz  www.vpv-praha.cz 

www.vinoblatel.cz

www.vinabg.cz  

Syt jší, slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je opulentní, st edn  intenzivní a nabízí 
tóny sušených lu ních kv t , oregana, pe eného ananasu 
a broskvového sirupu. Chu  je pln jší, vyvážená, s vý-
razným ovocným základem, p ipomínající nektarinky, 
ervená jablka a erný rybíz, s podtónem erstvých 

bylin. St edn  dlouhý, elegantní záv r. 

Syt jší, zlatožlutá barva se zelenými odlesky a nižší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší, s atraktivním pro-
jevem zralého angreštu, rebarbory, erveného rybízu 
a grapefruitové k ry. V chuti je víno st edn  plné, 
sv ží, elegantní a najdeme zde tóny zralého rybízu, 
rynglí, pomeran  nebo karamboly. Delší, sv ží, 
minerální záv r. 

Sv tlá, staror žová barva s šedými odlesky a st ední 
viskozita. Aroma je subtilní, st edn  intenzivní, s ty-
pickými ovocnými tóny zralých jahod, malin a t ešní, 
s podtónem smetany. Chu  je p íjemn  sv ží, leh í, p i-
pomíná zralé t ešn  a jahody, s podtóny erstvé bazalky 
a viš ového jogurtu. St edn  dlouhý záv r. 

Syt jší, inkoustov  ervená barva s rubínovým okrajem 
a st ední viskozita. Aroma je intenzivn jší, p ipomí-
nající drobné erné bobulovité ovoce, s podtónem 
st edozemních bylin a ušlechtilého d eva. Chu  je 
st edn  plná, nazrálá a najdeme v ní tóny zralých višní 
a ostružin, s lehkým dotekem ušlechtilého balzamika 
a smilu italského. St edn  dlouhý, sametový záv r. 

Sv tle zelenkavá barva s olivovými odlesky a velmi 
dobrá viskozita. istá v n , p ipomínající žlutá letní 
jablka a mirabelky. Chu  je st edn  plná, š avnatá, 
s dobrou kyselinou a ovocností. St edn  dlouhý záv r. 

Temn  ervená barva s šarlatovými odstíny a velmi 
dobrá viskozita. V n  je intenzivní, s tóny zralého 
lesního ovoce, ostružinového kompotu a okolády. 
Chu  je plná, velmi dob e strukturovaná, s pikantní ko-
enitostí, jemným, lehce svíravým podtónem a paletou 

lesního zralého ovoce. Delší záv r. 

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

160 Kč 

160 Kč 

205 Kč 265 Kč 

180 Kč 

299 Kč 

r.r.rr.r.r.r.rr.r.r.r   

PORTO RÉCCUA, 
RESERVA ESPECIAL

www.peal.cz

Cihlov  ervená barva se sv tlejšími odlesky m di 
a velmi dobrá viskozita. V n  je intenzivní, s tóninou 
nakládaného ovoce v alkoholu, griotky a viš ového li-
kéru, s p íjemnými podtóny karamelové krusty, o ech  
a okolády. Delší, h ejivý záv r. 

★ ★ ★269 Kč 

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

RUPPERT LEROY, LE COGNEAUX, 
PINOT NOIR, BRUT NATURE

www.pmp-exclusive.cz 

Syt jší, slámov  žlutá barva s m d nými odlesky, vy-
datné jemné perlení. Aroma je st edn  intenzivní, vrs-
tevnaté, nabízející tóny zralého erveného peckového 
ovoce, t eš ového kolá e, briošky a lehký dotek erve-
ných kv t . Chu  je sv ží, st edn  plná, p ipomínající 
zralé t ešn , je abiny, s výrazným podtónem citrónové 
dužiny a minerality. St edn  dlouhý, pikantní záv r. 

★ ★ ★ ★1 837 Kč 
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Doporu ení 
pro konzumaci

víno k okamžité 
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víno s potenciálem 
2 až 5 let

víno ur ené 
k uložení
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VÍNO BLATEL, RYZLINK RÝNSKÝ 2015, 
POZDNÍ SBĚR, POLOSUCHÉ, BLATNICE 
POD SV. ANTONÍNKEM, NADHÁJČÍ

VIŇEDOS SINGULARES., 
AFORTUNADO 2015 

VÍNO LÍPA MIKULOV, VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 
2015, KABINETNÍ, SUCHÉ, MIKULOV, 
TUROLD 

VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY, VÍNO DALIBOR, 
TRAMÍN ČERVENÝ 2015, POZDNÍ SBĚR, 
POLOSLADKÉ, ZAJEČÍ

GREMI, ARTEVANI PIROSMANI 
SAPERAVI 2013

www.vinoblatel.cz

www. budamont.cz 

www.vinolipa.cz  www.vinarstviukaplicky.cz   

www.vinozgruzie.cz 

Brilantní, irá, zelenkav  žlutá barva a velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, s tóninou zelených jablek, 
limetek a lemon grass. Chu  je st edn  plná, š avnatá, 
s velmi dobrou íznou kyselinou a p íjemnou ovocitos-
tí. Delší záv r. 

Slámov  žlutá barva se zelenými odlesky a st ední 
viskozita. V n  je intenzivn jší, s p íjemnými ovocný-
mi tóny ananasu, rybízu a broskví, s podtónem exotic-
kých kv t . Chu  je leh í a sv ží, p ipomíná limetovou 
š ávu, bílé broskve nebo angrešt, s dotekem minerality. 
Kratší, pikantní záv r. 

Víno se sv tlejší barvou bílého zlata a zelenými odles-
ky. St ední viskozita. Aroma je pr m rn  intenzivní, 
odr dov  typické a najdeme v n m tóny bílého pep e, 
zralých zelených jablek, broskví a lehký dotek mine-
rality. Chu  je st edn  plná, sv ží, p ipomíná zelená 
jablka, bílé broskve, zelené pomeran e a bílý rybíz. 
St edn  dlouhý, sv ží záv r. 

Sv tlejší odstín zlatav  žluté barvy se st íb itými 
odlesky a velmi dobrá viskozita. V n  je výrazn jší, 
s tóninou ajových r ží, ovocného kompotu a sladké-
ho ko ení. Chu  je pln jší, ko enitá, nasládlá, s tóny 
kandovaného ananasu a zázvoru. Delší záv r.

Nepr svitná, temn   alová barva s inkoustovými 
odlesky a velmi dobrá viskozita. V n  je intenzivní, 
s tóninou zava eniny z lesního ovoce a plod  erného 
bezu, s podtóny balzamika a kakaové pasty. Chu  je 
plná, oblá, pikantn  svíravá, s tóninou drcených hrozn  
a bor vek. Dlouhý, lehce adstringentní záv r. 

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

180 Kč 

189 Kč 

205 Kč 299 Kč 

490 Kč 
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STANISLAV MÁDL, PÁLAVA 2015, 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, VELKÉ BÍLOVICE

vasvinar.cz

Syt jší, slámov  žlutá barva se zlatými odlesky a st ed-
ní viskozita. Aroma je intenzivn jší, odr dov  typické, 
p ipomínající kv ty r že, sladké ko ení a velmi zralé 
žluté peckové ovoce. Chu  je vyvážená, st edn  plná, 
najdeme v ní tóny kompotovaných broskví a man-
darinek, s podtónem angreštového kompotu. St edn  
dlouhý záv r. 

★ ★ ★150 Kč 

JUDITH BECK, 
PANNOBILE WEISS 2013

www.vpv-praha.cz 

Sytá, slámov  žlutá barva se sv tlými odlesky a vyšší 
viskozita. Aroma je intenzivn jší, robustní, kombinující 
tóny zralého subtropického ovoce, jako jsou ananas, mango, 
meloun kantalup, s tóny vanilky a bílé okolády. Chu  je 
st edn  plná, vyvážená, p ipomíná kompotované broskve, 
kandované pomeran e a sušené mango, s dotekem sladkého 
ko ení a meru kového likéru. Delší, h ejivý záv r. 

★ ★ ★ ★545 Kč 

PHILIPPE GRIFFON, ROSÉ DE SAIGNÉE, 
PINOT NOIR, PREMIER CRU

www.sampanskeprokazdeho.cz 

Syt jší, staror žová barva s lososovými odlesky a pr -
m rná intenzita perlení. Aroma je st edn  intenzivní, 
p ipomínající zralé peckové ovoce, jako jsou t ešn  i 
višn , dopln né o podtón ostružin, s lehkým dotekem 
smetany. Chu  je leh í a vyvážená, svým charakterem 
koresponduje s aroma a je dopln na o podtón brusinek 
a jahod. Kratší, elegantní záv r. 

★ ★ ★ ★640 Kč 
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Ve čtvrtek 21. července se v Praze opět po roce objevila Aliance vinařů V8. Tentokrát 
si pro svoji zastávku v rámci „degustační šňůry“ zvolila kouzelné prostředí 

knihovny Strahovského kláštera. Kromě současných členů „Aliance“, kterými 
jsou Kolby, Nové Vinařství, Sonberk, Vinařství Krásná hora, Vinařství Marcinčák, 
Vinařství Volařík, se návštěvníci akce mohli setkat ještě s jedním vinařstvím, které 
prezentovalo svá vína. Pavlovský Reisten se do V8 vrací po několikaleté odmlce. 

Sdružení tak získává svého sedmého člena, a to přímo ze „srdce“ Pálavy.

Aliance vinařů V8 vyzdobila 
svými víny Strahovský klášter

V letošním roce oslaví V8 desá-
té výro í svého založení. A je to 
symbolicky práv  tento jubilej-

ní rok, kdy tradi ní „degusta ní š ra“ 
nap í  republikou získává novou podo-
bu. Tour se setkává s pozitivními ohlasy 
u návšt vník , kte í ím dál tím víc touží 
po nových informacích, a s tím se také stá-
vají náro n jšími.  Vina i z V8 se shodují 
na tom, že ke klient m je t eba být zcela 
up ímný a že je už nelze jen tak n ím 
ohromit. V letošním roce se „Aliance“ za-

stavila již ve t ech m stech, kde p edsta-
vila sv j nový projekt GRAND CRU V8 
TOUR, tematicky navazující na koncept 
„Tra  po tratích“. Finále eká V8 tradi n  
v íjnu v Brn . Hlavními hv zdami úvod-
ní p lhodinové ízené degustace byly nej-
lepší vini ní trat  každého lenského vi-
na ství. Degustací provedla sommelierka 
a moderátorka Dáša Fialová, která v krát-
kém rozhovoru se zástupci jednotlivých 
vina ství uvedla také typické víno z t chto 
velkých vinic. Z nich byla vytvo ena spe-

ciální kolekce vín Grand Cru V8, kterou 
lze zakoupit nejen v rámci samotné tour, 
ale bude možné ji získat také p es webové 
stránky V8, nap íklad jako váno ní dárek. 
Skládá se z Rieslingu 2013 VOC a Pálavy 
v pozdním sb ru ro níku 2014 z vini ní 
trati Sonberk a od stejnojmenného vina -
ství, Kolby v rámci kolekce prezentují 
Rulandské bílé 2013 ve výb ru z hrozn  
a Vina ství Vola ík zvolilo Ryzlink vlaš-
ský 2015 z Levé Klentnické a také kabi-
netní Veltlínské zelené 2015 z trati V s-
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tonsko. Jediným vina stvím, které nespadá do mikulovské 
podoblasti, je slovácké Vina ství Krásná hora s bio Cuvée 
Viktoria. Vina ství Marcin ák propaguje v rámci Grand Cru 
kolekce slámový Ryzlink vlašský 2012 a Nové Vina ství 
uzavírá osmipoložkovou kazetu Ryzlinkem rýnským 2015 
v pozdním sb ru. 

Hosté degusta ního odpoledne m li možnost v otev ené 
prezentaci ochutnat také další vína od zú astn ných vi-
na ství, vyslechnout sommelierku Kláru Kollárovou coby 
ambasadorku minerální vody Korunní, hovo ící na téma 
Voda jako víno, ochutnat pestrou paletu kanapek a  nger 
food z dílny Atelier RED&Wine a nechat se unášet noblesní 
atmosférou okouzlujícího objektu s historickými freskami, 
které jsou pro strahovskou knihovnu typické. 

„Prost ednictvím Grand Cru V8 Tour bychom rádi p isp -
li k eské vina ské revoluci. V íme, že pro ty, co víno pijí 
a cht jí mu porozum t, je daleko d ležit jším faktem, od-
kud víno pochází, kde a v jakých podmínkách zrály hrozny, 
z nichž bylo dané víno vyrobeno, než údaj o cukernatosti 
hrozn  p i sb ru a za azení do kategorie podle germánského 
systému. Víme, že naše vinice jsou pro nás nejv tším bohat-
stvím, na kterém stavíme, a cítíme, že jedin  zd razn ním 
p vodu našich vín a otisku t chto terroir do nich m žou být 
naše vína zcela pochopena a docen na,“ vysv tluje Marek 
Vybíral z Vina ství Krásná hora. „ leny V8 spojuje prá-
v  to, že si jsou jedine nosti svých vini ních tratí v domi 
a na dlouhodobé kvalit  t chto poloh si zakládají,“ dopl uje 
Petr Marcin ák, sou asný p edseda aliance. 

Letošní poslední možností, jak se stát sou ástí této „malé 
velké“ vina ské revoluce, bude záv re ná zastávka Grand 
Cru V8 Tour 2016 v úterý 25. íjna v brn nském Dom  
um ní. Samoz ejm  s ú astí staronového lena, vina ství 
Reisten. lenové Aliance vina  V8 by rádi do budoucna 
rozší ili své spole enství o další vina ství, nap íklad ze Zno-
jemské podoblasti.

Text :  Barbora Vojtová
Foto:  archiv V8 -  Zden k Lhoták

siesta

Prodej vybraného
sortimentu
HoReCa v ČR:
www.sving.cz
Ostatní sortiment:
www.crystalex.cz 

Inz_Horeca-tuz-110x300.indd   1 20.7.2016   23:57:55

In
ze

rc
e

030-33_Degustation_kor.indd   31 31.8.2016   22:12:10



32 |  WINE & Degustat ion

degustat ion

Krug je symbolem nejen skvělého Champagne, ale také mnoha jedinečných vizí. 
Joseph Krug, který tento dům založil v roce 1843 v Remeši, byl nekonformní 

vizionář s nekompromisní fi lozofi í. Pochopil, že podstatou šampaňského je potěšení, 
a jeho snem bylo nabízet to nejlepší šampaňské každý rok bez ohledu na výkyvy 
počasí. Pozornost věnovaná vinohradům, respekt k individualitě každé parcely 

a z ní pocházejícímu vínu a budování rozsáhlé knihovny rezervních vín umožnily 
Josephu Krugovi splnit si svůj sen. Šest generací rodiny Krugových pokračuje 
v plnění jeho snu a dále rozvíjí vizi a savoir-faire zakladatele.  A právě v tomto 

duchu představil před několika lety Krug svůj unikátní program párování. 

Krug a vajíčko

Rok 2016 je u šampa ského Krug 
ve znamení vají ka. Navazuje 
na úsp ch lo ské série p ekvapi-

vého párování se skromnou bramborou, 
se d m Krug vydává na ješt  odvážn jší 
cestu za dobrodružstvím. Vejce je jed-
nou ze základních surovin, kterou najde-
me v kuchyních na celém sv t . Je samo 
o sob  považováno za jednoduché. A jeho 
párování se šampa ským je proto p ekva-
pující. Sedmnáct talentovaných šéfkucha  
se tedy rozhodlo p ijmout odvážnou vý-
zvu, vymyslet inspirativní jedine né jídlo 
založené na vají ku a p ipravené s láskou, 
nápaditostí a odhodláním. Samoz ejm  
v páru s šampa ským Krug Grande Cuvée. 
Již od roku 1843 zt les uje Krug Grande 
Cuvée nejorigináln jší šampa ské domu, 

vizi zakladatele Josepha Kruga. P eko-
návajíc hranice ro níkových vín, Krug 
Grande Cuvée každým rokem nabízí kom-
plexní projev Champagne. Jedná se o neo-
by ejný blend víc než 120 vín z více než 
10 r zných ro ník . N které z nich zrají až 
15 let než se stanou jeho sou ástí. Dalších 
minimáln  sedm let odpo inku ve sklepích 
p idává Krug Grande Cuvée jedine nou 
ušlechtilost a eleganci. 

Individualita a pochopení ingrediencí 
jsou zako en ny hluboko v srdci šampa -
ského domu Krug a jsou také inspirací 
výpravy za objevováním jediné, výjime -
né a všestranné ingredience, která dokáže 
stimulovat zv davost a talent šéfkucha  
po celém sv t . Výsledkem jsou nápadi-
tá a odvážná jídla, která povznáší zážitek 

z ochutnávání Krug Grande Cuvée. Kniha 
„Ztracené, míchané nebo smažené?“, která 
je druhou publikací ze série párování, op t 
oslavuje váše , rozmanitost a radost, kterou 
dokáže vznítit jediná surovina. Po skromné, 
ale vznešené brambo e se do sv tla re  ek-
tor  dostává vají ko. 

Kniha „Ztracené, míchané nebo sma-
žené?“ není pouhou sbírkou originálních 
recept  zkoumajících lahodné snoubení 
Krug Grande Cuvée s jednoduchým, ale 
vznešeným vají kem. Je to p edevším se-
šlost 17 špi kových sv tových šéfkucha  
ve t ech úžasných m stech: Hongkong, 
Pa íž a New York. Je to pocta nezapome-
nutelným okamžik m. Rozhovory a portré-
ty zú astn ných šéfkucha  jsou protkány 
vášní a obsahují otev ené zpov di milov-
ník  šampa ského. Oplývají radostí a od-
hodláním, které vložili do svých gastrono-
mických kreací. To vše za ú elem vytvo ení 
a sdílení nových chutí a pocit .   

Milovníci Krugu v eské republice si 
mohou food-pairing menu s vají kem 
vychutnat ve vybraných restauracích, 
nap íklad v hotelu Mandarin Oriental 
nebo restauraci Svatá Klára v Praze, a to 
od ervna 2016. A pokud budou mezi 
prvními, knihu „Ztracené, míchané nebo 
smažené?“ si dokonce odnesou jako dá-
rek.  V hotelu Mandarin Oriental prob hla 
i degustace, lépe e eno noblesní snídan , 
kterou jsme sami vyzkoušeli a na níž jsme 
mohli báje né spojení Krugu s vají kem 
ochutnat. Tým šéfkucha e Zde ka K ížka 
si s touto výzvou poradil skv le. Delikátní 
zpracování a noblesa Champagne Krug 
vás p esv d í, že lepší snídani snad ani 
zažít nem žete.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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Během léta se v Praze představil i legendární šampaňský dům Ruinart. 
Degustací, seminářů i představení nového ročníku se exkluzivně ujal samotný 
hlavní sklepmistr šampaňského domu Ruinart pan Frédéric Panaïotis, který 

prozradil i mnoho věcí ze zákulisí tohoto legendárního domu.

Ruinart v Praze

D m Ruinart je nejstarším šam-
pa ským domem, byl založen 
již v roce 1729. Jeho historie je 

spojena s úplnými po átky šampa ské-
ho. Benediktýnský mnich Dom Thierry 
Ruinart již v sedmnáctém století p ed-
povídal úsp ch šumivému vínu z oblasti 
Champagne. Jeho synovec Nicolas Rui-
nart, p vodn  kupec s látkami, pak za al 
vize svého strýce realizovat. Až do roku 
1728 se šampa ské prodávalo p edevším 
v regionu, nebo  ho nebylo možné p e-
pravovat v sudech. Královská vyhláška 
však v roce 1728 povolila p epravu vína 
v láhvích, a šampa ské se tak mohlo vy-
dat do velkého sv ta. Od roku 1729 se 
Nicolas Ruinart za al naplno v novat 
obchodu s šumivým vínem. Šampa ské 
Ruinart postupem asu hrálo mnohokrát 
roli v nejv hlasn jších událostech Evropy. 
Dnes pat í Champagne Ruinart do skupi-
ny Louis Vuitton Moët Hennessy, nejv t-
šího sv tového obchodníka s luxusním 
zbožím, který vlastní jedine né portfolio 
s více než šedesáti prestižními zna kami.

Frédéric Panaïotis v Praze p edstavil 
profesionál m z gastronomie a obchodu 
s vínem celkem ty i cuvée z aktuálního 
portfolia, p i emž jedno byla absolutní 
premiéra.

Základní R de Ruinart je již známou 
klasikou. Elegantní tradi ní styl, který 
nepostrádá sv žest Chardonnay, ani pl-
nost Pinotu Noir. Krásn  ovocné víno 
s výrazným dlouhým záv rem. Ruinart 
byl domem, který také v roce 1764 vy-
robil první rosé Champagne. I my jsme 
m li možnost ochutnat sou asný styl 
Ruinart Rosé, ve kterém je dokonce 
využito 16 % tichého erveného vína. 
Skv lý gurmánský styl Champagne, in-
tenzivní, ovocné víno s množstvím tón  
ervených plod , ale i citrus  má mno-

ho využití od aperitivu p es hlavní jídla 
až po dezerty. Ruinart Blanc de Blancs 
je pak absolutní klasikou. Tradi n  vel-
mi sv ží, elegantní a istá esence Char-
donnay ze skv lých poloh v Côte des 

Blancs a Montage de Reims mu dává 
oce ovanou sv žest i ovocnou plnost. 
Námi degustované cuvée bylo postaveno 
na ro nících 2012, 2011 a 2010 a k jeho 
výrob  bylo využito 27 r zných rezerv-
ních vín. Vrcholem degustace bylo p ed-
stavení nového ro níku Dom Ruinart 
Blanc de Blancs 2004. Je to sou asn  
první ro ník tohoto velkého cuvée, které 
osobn  vyrobil práv  Frédéric Panaïotis. 
Sám íká: „Je to fascinující produkt, pra-
cuji dvanáct let, abych vid l sv j první 
ro ník na pultech.“ A hned prozradil, že 
se také t ší na jednu novinku. Od ro níku 
2010 se i p i druhotném kvašení v dom  
Ruinart používají pro toto cuvée místo 
korunek pouze korkové uzáv ry. Výzku-
my ukázaly, že rozdíl je prý zna ný a vel-
mi pozitivní. Na to, abychom se o tom 
mohli p esv d it sami, si však budeme 
muset po kat až do roku 2022. Dom 
Ruinart Blanc de Blancs 2004 je sm sí 
Chardonnay výhradn  z Grand Cru vinic 

– 69 % pochází z oblasti Côte des Blan-
cs (p evážn  z obcí Chouilly, Le Mesnil 
a Avize), 31 % pak z Montage de Reims. 
Skv lý ro ník dal vynikající výsledek. 
Sytá, sv tle žlutá barva a výrazné perlení 
elegantních drobných bublinek vypoví-
dají o dlouhém ležení v láhvi. Podmani-
vé aroma zpo átku odhalí toasty, pistá-
cie a o íšky, postupn  se rozvíjejí v n  
bílých kv t , jako jsou t eba konvalinky, 
erstvých pomeran , citron  a berga-

motu. Vše dopl uje atraktivní minera-
lita. Chu  je jemná, elegantní a velmi 
sv ží s hedvábnou strukturou, nádhernou 
ovocností a velmi dlouhým záv rem. 

Ochutnat Champagne Ruinart pat í 
vždy k zážitk m a návrat m ke klasice 
a historii tohoto regionu. Ani tento tra-
di ní d m však nespí na vav ínech a své 
produkty stále zdokonaluje. Nezbývá, než 
se t šit na další skv lý ro ník.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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Na vybudování takového uznání 
se zásadním zp sobem pode-
psala spole nost Crystalex CZ, 

která je nejv tším eským výrobcem 
nápojového skla. Specializuje se na vý-
robu kalíšk , odlivek, dekanter , váz 
a mís. Vedle produkce hladkého skla má 
významný podíl také produkce skla de-
korovaného. V roce 2015 Crystalex CZ 
p ekro il v prodeji hranici jedné mili-
ardy korun a v následujících letech plá-
nuje další r st. P es 90 % produkce mí í 
do více než 60 zemí celého sv ta. Mezi 
nejv tší odbytišt  pat í zem  Evropské 
unie, USA, Rusko, Latinská Amerika. 
Významné postavení zaujímají také asij-
ské a africké státy. 

Historie
Na konci 2. sv tové války vznikl spo-

jením 55 menších provoz  podnik Boro-
crystal, v roce 1953 byl jeho provoz rozší-
en a podnik za al fungovat pod jménem 

Borské sklo. Pro nyn jší Crystalex CZ 
bylo významným mezníkem vybudování 
velkého moderního areálu, kam se v roce 
1967 p est hovala ást malých provo-
z . V 70. letech se pak postupn  za ala 
rozvíjet strojní výroba. Konkrétn  v roce 
1974 získal podnik nové jméno odvoze-
né od pojmu eský k iš ál – Crystalex. 
K iš ál je t pytiv jší, pr zra n jší a záro-
ve  odoln jší než b žná skla, a tudíž na-
bízí nesrovnateln  vyšší užitné i estetické 
vlastnosti. Po revoluci dochází k rozd lení 

a privatizaci jednotlivých skláren, Crysta-
lex je privatizován a následn  pak za le-
n n do skupiny Bohemia Crystalex Tra-
ding. Po rozpadu této skupiny v roce 2009 
byl Crystalex CZ zakoupen sou asnými 
majiteli a nastává období vzestupu. Probí-
há ada investic a obrat výrazn  roste. 

Zna ky
Jako tém  každá sklárna Crystalex 

CZ rozd luje svou výrobu na produk-
ty pro domácnosti a ty, které sm ují 
do segmentu Horeca. Zna ku Crystalex 
uvidíte vždy pouze v prost edí hotel , 
restaurací a jiných podnik  cestovního 
ruchu. Na sklo v tomto segmentu jsou 
kladeny obzvlášt  vysoké nároky. Vý-

Sklo a Nový Bor k sobě neodmyslitelně patří. Tradice výroby pochází již z druhé 
poloviny 13. století a od té doby si české sklářství vybudovalo ve světě uznávanou 
pozici a etablovalo se jako kvalitní, tradiční a rozmanitý „hráč“ na světovém trhu. 

Crystalex CZ chce přinášet 
dokonalé a jedinečně harmonické 

smyslové zážitky
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robky proto musí mít velmi dobrou odol-
nost, prakti nost a v neposlední ad  také 
osobitý design. Aby produkty spl ovaly 
náro né požadavky na kvalitu, vyvinul 
Crystalex CZ sklovinu Sparkle. Vyzna-
uje se vysokou mechanickou odolností 

a vynikající odolností v my kách a v i 
teplotním šok m.  Výrobky Sparkle dis-
ponují absolutní irostí bez barevného 
nádechu, jisk ivou jasností a perfektní 
transparentností, a tak nabízejí jedine ný 
vizuální efekt. Naopak ve vztahu ke ko-
ne nému zákazníkovi, tedy v „domácen-
ském segmentu“, podnik vystupuje pod 
tradi ní zna kou Bohemia Crystal. Tento 
brand, p vodn  vlastn ný Skloexportem, 
je spolu se zna kou Moser v zahrani í 
nejznám jší eskou sklá skou zna kou 
a zárove  synonymem zaru ené kvality. 

Sortiment
Sortiment spole nosti Crystalex CZ je 

velmi rozsáhlý. Jedná se o stovky tvar  
a tisíce dekor . Samoz ejm  jen ást pro-
dukt  je vyráb na stabiln  na sklad, další 
jsou produkovány až dle individuálních 
zakázek klient . V základním sortimentu 
je více než 30 soubor . Jsou mezi nimi 
klasické, jako Claudia, který je vyráb n 
p es 40 let a celosv tové prodeje p esáhly 
p es 200 milion  kus , Angela, také vel-
mi úsp šný soubor a  už v hladkém, i 
dekorovaném provedení, Barline, Ideal, 
Lara, Vintage a další. V nabídce jsou za-
stoupeny také kolekce váz, mís, dekante-
r  nebo láhví. Významnou ást produkce 
tvo í i dekorované sklo v podob  kalíšk , 
odlivek i váz. Na návrzích Crystalex CZ 
spolupracuje s designéry a renomovaný-
mi um lci. Pro samotnou dekoraci spo-
le nost používá mnoho r zných ru ních 
tradi ních i originálních moderních deko-
ra ních technik. Pat í mezi n  pantograf, 

diaryt, st íkání, pískování, malování, vy-
soký smalt i sítotisk – a to bu  samostat-
n , nebo ve vzájemných kombinacích. 

Rok 2016
Jako každý rok Crystalex CZ p ichází 

s n jakou novinkou. Tentokrát se jedná 
o kolekci Attimo. Cílem souboru je zvýraz-
nit jedine nost okamžiku ve smyslu spo-
jení neobvykle tvarovaného kalíšku s ex-
trémn  úzkou nožkou, které by m lo vést 
k elegantnímu prožitku z degustovaného 
vína. Krom  kalíšku Attimo nabízí také 
dv  exkluzivní odlivky na vodu i víno.

Rok 2016 se stal d ležitým mezníkem 
zejména ve vztahu k prestižním mezinárod-
ním ocen ním. Crystalex obdržel titul Su-
perbrands 2016. Ten získávají pouze zna -
ky, které projdou vícekolovým výb rovým 
ízením, zahrnujícím mimo jiné spot ebi-

telský pr zkum agentury GfK. V poslední 
fázi má rozhodující slovo expertní komise 

Brand Council, kterou tvo í profesionálo-
vé z oblasti byznysu, komunikace, marke-
tingu, médií a marketingového výzkumu. 
Rozhodování ovliv ují atributy jako zná-
most, budování brandu, inovace i prestiž.

Srdcervá i
Spole nost Crystalex se stala o  ciálním 

partnerem kampan  „Nada ního fondu 
pro podporu zam stnávání osob se zdra-
votním postižením“ – NFOZP. Cílem této 
akce je podpo it vznik nových pracovních 
p íležitostí pro lidi, kte í nem li tolik št s-
tí a kv li svým handicap m t žko hledají 
zam stnání.

Spole nost Crystalex p ipravila v rám-
ci této podpory sadu unikátních kalíšk  
na bílé i ervené víno, karafu i sklenice 
na vodu. Všechny jsou dekorovány nápi-
sem Srdcervá i v Braillov  písmu. Kaž-
dý, kdo chce vyjád it podporu této kam-
pani, m že tak u init nap íklad nákupem 
t chto designových klenot .

Plány
Po dobu posledních p ti let s novými ma-

jiteli spole nost Crystalex CZ zaznamená-
vá nár st obratu, v emž chce samoz ejm  
pokra ovat. P isp t by k tomu m l i nákup 
nové linky, který  rma plánuje na podzim 
tohoto roku. Tato investice by m la zajistit 
ješt  o n co vyšší kvalitu produkt  a záro-
ve  rozší ení sortimentu. Sklárna Crystalex 
CZ tak potvrzuje, že je velkým hrá em, 
vycházejícím ze silné tradice a poctivých 
hodnot. Rozhodn  se lze t šit na další no-
vinky, které pro své zákazníky chystá. 

Text:  Barbora Vojtová
Foto: archiv spole nosti  Crystalex CZ
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Vybíráme z došlých prací

víno a  fotograf ie

Josef Svoboda

Ji í Kadrnka
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Inzerce

Kompaktní tělo 
a stylový design.

Fotky, které chcete!

Speciá ln í  cena pro  v í těze  v inařské  fo tosoutěže:

FUJIFILM X70

www.fuj i f i lm.cz

FUJI soutez sloucena.indd   1 14.7.2016   15:34:39

FOTOSOUTĚŽ
Časopis                        ve spolupráci se společností 

vyhlašují fotosoutěž o hodnotné ceny. Hlavní cenou soutěže je nový 

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

Do fotosout že se m že p ihlásit kdokoli, kdo zašle v uvedených termínech své autorské fotogra  e 
na vyhlášená témata na adresu redakce info@w-d.cz. Minimální velikost fotogra  e je 1000x1500 pixel . 
Maximální po et fotogra  í zaslaných jedním do sout že p ihlášeným fotografem je 3 k jednomu tématu. 
U zaslaných fotogra  í uve te jméno fotografa, názvy fotogra  í a kontaktní údaje.

Nejlepší fotogra  e budou postupn  zve-
ej ovány v podzimních íslech asopisu 

WINE & Degustation. P edstavení  nálo-
vých fotogra  í prob hne ve váno ním ísle 
asopisu. Vyhlášení vít z , p edstavení ví-

t zné fotogra  e a pro  l vít zného fotografa 
bude zve ejn n v únorovém ísle roku 2017. 
Výb r vít zné fotogra  e provede komi-
se složená ze zástupc  redakce asopisu 
WINE & Degustation, spole nosti Fuji  lm 
a špi kových tuzemských fotograf . Úplná 
uzáv rka sout že je 1. 11. 2016. Auto i za-
sláním fotogra  í ud lují asopisu souhlas se 
zve ejn ním sout žních fotogra  í v pr b hu 
této fotosout že bez nároku na honorá . 
Více informací na www.w-d.cz

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

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

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

Témata:
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V rámci této studie uspo áda-
la AEFO (Evropská asociace 
vzd lávání v enoturistice) v de-

partmentu Vaucluse výstavu o jihofran-
couzském vina ství za vlády devíti avi-
gnonských papež . Putovní výstava pod 
názvem „Les VINS des pontifes d AVI-
GNON“ (Víno avignonských papež ) 
za ala již v minulém roce a postupn  se 
do roku 2017 objeví v mnoha m stech 
na jihu Francie. Mimo jiné nabízí na sa-
mostatných panelech zajímav  podané 
životopisy každého z papež  a ukazu-
je na jejich p ínos pro vina ství tohoto 
kraje. Když ješt  p i teme 80. výro í 
p ipomínající 15. kv ten roku 1936, kdy 
prezident republiky podepsal dekrety 
uznávající první oblasti kontrolovaného 
p vodu (AOC) – mezi nimi i Château-
neuf-du-Pape – pak tu je dost d vod , 
abychom „víno papež “ ochutnali, a to 
p ímo v Avignonu.

V rohodné historické prameny uvá-
d jí, že již v roce 1157 vysadil biskup 
z Avignonu jménem Geoffrey v této ob-
lasti vinice. Na seznamu avignonských 
„vina “ je tak kladen na jedno z prv-
ních míst.

Podmínky pro p stování révy vinné tu 
jsou tém  ideální, takže se lze domní-
vat, že tu byla réva vysázena mnohem 
d íve. M sto Colonia Julia Secunda-
norum bylo zde založeno v roce 35 p . 
n. l. veterány druhé galské legie. Tady 
v centru provincie Gallia Narbonensis 
získali vysloužilci od íma pozemky 
a jak je známo, ímští vojáci byli na víno 
p ímo navyklí. O situaci té doby hodn  

vypovídají „Cadastre d Orange“: asi 
20 km severn  od Avignonu objevil roku 
1949 vina  Joseph Revoltier p i rekulti-
vaci svých vinic velký po et zvláštních 
mramorových desek. Bylo zjišt no, že 
se jedná o fragmenty ímských zem -
d lských p dních registr , „Cadastre 
d Orange“, které jsou dnes považovány 
za nejzachovalejší, nejkrásn jší a také 
rozm ry (7,56 × 5,9 m) za nejv tší své-
ho druhu. Mapy pokrývají oblast mezi 
Orange, Nîmes a Montélimar a jsou ne-

jen dokladem geniality ímských geode-
t , ale i toho, jak probíhala ímská kolo-
nizace a využití p dy.

Avignon – m sto papež
Ješt  na za átku 14. století byl sice 

Avignon nejlépe opevn ným m stem 
na jihu Francie, ale charakterem byl ji-
nak zcela b žným provin ním m stem. 
Až doba, n kdy nazývaná „babylonské 
zajetí církve“, kdy se papežský stát do-
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Iter Vitis Pontifi cum 
(cesta papežského vína)

Byly doby, kdy jsme se my, obyčejní lidé a nestraníci, mohli podívat za hranice naší „socialistické 
republiky“ jen ve snu. Ve skutečnosti pak prostřednictvím starých cestopisných knih, několika 

málo fi lmů nebo vzácně půjčovaných přírodovědných časopisů. Nějakým zázrakem se tu vedle 
nasládlého moselského vína tehdy objevilo i červené Châteauneuf-du-Pape. Bylo poměrně „drahé“ 
– stálo 99 Kč, ale občas jsme si jej dovolili, protože to byl pro nás opravdový posel z jiného světa. Ani 
ne tak vůní a chutí francouzského vína, ale tím, co pro nás představovalo především: bylo kouskem 

toho, co chybělo mladému člověku toužícímu v nesvobodném světě po poznání.
Proto je i dnes pro mnohé z nás Châteauneuf-du-Pape vždy velkým zážitkem a vždy, kdy to jen 

trochu jde, snažíme se mu být co nejblíže. Nemohli jsme tedy chybět při tom, kdy se kolem Avignonu 
naplňuje studie nazvaná ITER VITIS PONTIFICUM (cesta papežského vína).

Avignon pat il k nejlépe opevn ným m st m na jihu Francie.
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stal pod silný francouzský vliv, ud lala 
z dnešního sídla departementu Vaucluse 
(region Provence-Alpes-Côte d Azur) 
m sto, které tolik obdivujeme. Práv  
díky francouzskému vlivu v kolegiu kar-
dinál , tehdy se mluvilo o „válce“ mezi 
francouzskými a italskými kardinály, byl 
v roku 1305 zvolen papežem arcibiskup 
z Bordeaux a sv j ponti  kát nastou-
pil jako Klement V. Ani na své sv cení 
neodjel do íma, byl vysv cen v Lyo-
nu a krátce na to si za své sídlo zvolil 
Avignon na území, které bylo v majetku 
papeže. Nakolik na tomto rozhodnutí 
m l sv j vliv francouzský král Filip IV. 
Sli ný i údajn  lepší podmínky pro cha-
trné papežovo zdraví, je otázkou histo-
rie. V každém p ípad  m l papež tolik 
pot ebnou ochranu silné Francie, a krá-
lovství zase t žilo z lichotivé p ítom-
nosti papežského dvora. Ten se b hem 
let díky tvrdé centralizaci a nejvyššímu 
orgánu papežské komory v ele s papež-
ským komorníkem a pokladníkem stal 
po Francii, Anglii a Neapolském králov-
ství „státem“ s nejv tšími p íjmy.

Toto postavení umožnilo devíti avi-
gnonským papež m, p esn ji sedmi 
papež m a dv ma vzdoropapež m, vy-
stav t Avignon a kultivovat jeho okolí 
do podoby, díky které byl v roce 1995 
zapsán na Seznam kulturního d dictví 
UNESCO.

Historie papež  v Avignonu je spoje-
na s jejich p ínosem k rozvoji vina ství 
a rovn ž s p ízní, kterou v novali slav-
ným vín m z oblasti Vaucluse. Papežové 
byli vždy mezi prvními, kte í nasloucha-
li poselství knihy Kazatel, kde se praví: 

„Bonum vinum cor hominis laeti  cat.“ 
(Dobré víno pot ší srdce lov ka.)

Prvním, kdo takto „naslouchal“, 
byl již zmín ný Klement V. (ponti  -
kát 1305–1314). Byl nazýván Veliký 
a do historie se zapsal jako pronásle-
dovatel ádu templá , které skon ilo 
upálením velmistra ádu Jacquesa de 
Molay v roce 1314. Klement V. si pro 
své „ú adování“ p ivezl údajn  dvacet 
barel  (tehdy barel = 218 litr ) vína 
z vinic v Bordeaux, které vlastnil ješt  
pod jménem Bertrand de Goth. Tyto vi-

nice, dnes Château Pape Clément v Pe-
ssac-Léognan, pat í mezi nejstarší v této 
slavné vina ské oblasti: v roce 2006 tam 
s velkou pompou oslavili již 700 ro ník! 
Klement V. nechal vysadit první pa-
pežské vinice v Malaucène v blízkosti 
svého letního sídla v klášte e Groseau, 
odkud po ty ech letech p esídlil do do-
minikánského kláštera v Avignonu, kde 
také zem el. Pov sti vypráv jí, že to 
bylo po nezda ené lé b  vínem.

Za „otce Châteauneuf-du-Pape“ je po-
važován papež Jan XXII. (1316–1334), 
který si sice oblíbil vína svého p edch d-
ce z Malaucène, ale jako vyhlášený mi-
lovník vína nechal u své nové letní re-
zidence v Châteauneuf-du-Pape vysadit 
vlastní vinici o rozloze 8 ha.

Ani t etí z papež , Benedikt XII. 
(1334–1342), nijak vinice a vína nezane-
dbával. Historie mu však p ipisuje nej-
v tší podíl na vybudování paláce papež  
v Avignonu. P esto i s jeho jménem jsou 
spojeny n které pov sti o vín . Obec-
n  byl považován za p ísného lov ka, 
který však m l také velmi rád na svém 
stole dobré víno p edevším z oblastí 
na pravém b ehu Rhôny. Italský básník 
Francesco Petrarca, který v Avignonu 
n jaký as pobýval (v avignonském kos-
tele sv. Kláry se setkal se „svojí“ Lau-
rou), nazval dokonce Benedikta XII. 
„opilcem“. Jiné pov sti zase tvrdí, že 
když Petrarca tato hanlivá slova psal, 
m l jist  špatný den. A když ne den, tak 
zcela jist  špatné víno.

Jestliže n kdo z papež  miloval oká-
zalost a víno nade vše ostatní, pak to byl 
Klement VI. (1342–1352). Ješt  jako 
Pierre Roger, p ítel „našeho“ Karla IV., 
slavil a pil (oblíbil si zejména muškátová 
vína z Languedocu a Provence), kupoval 
a budoval, mimo jiné i zahrady a vinice 
u papežského paláce. M l i velmi dobré 
vztahy s p edstaviteli cisterciáckého kláš-
tera, kde se na vinicích Clos de Vougeot 
také rodila vína pro Avignon. Již jako 
Klement VI. dokonce prosadil, že v Clos 
de Vougeot byly p esn  vymezeny polo-
hy: ta nejlepší byla ur ena výhradn  pro 
papeže, druhá pro krále a t etí samotným 
brat ím cisterciáckého kláštera. Toto ur-
ení bylo v podstat  náznakem toho, co 

za více než sedm století pozd ji vyneslo 
„Les climats du vignoble de Bourgogne“ 
na Seznam kulturního d dictví UNESCO. 
Francesco Petrarca se vyjád il i k povaze 
tohoto papeže: „Zatvrzelost Klementa VI. 
(myšlena neochota návratu do íma) je 
zp sobena práv  kvalitou a blízkosti vín 
burgundských cisterciák .“
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Období avignonského ponti  kátu trvalo tém  100 let.

Sláva Avignonu 15. století
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Za velkého stavitele je považován 
i Inocenc VI. (1352–1362), který stav-
by, zejména další opevn ní Avignonu, 
nechal  nancovat z daní ze soli a p ede-
vším z vína.

Papež Urban V. (1362–1370) sice 
také zveleboval papežský palác a celý 
Avignon, ale do historie se zapsal svým 
snem vrátit papežství do íma. Jean-Pie-
rre Saltarelli ve své publikaci stejného 
názvu jako výstava o papežských vínech 
(Les vins des papes d Avignon) píše, že 
dokonce pohrozil exkomunikací cister-
ciáckého opata v p ípad , že by i nadále 
do Avignonu posílal vína z Clos de Vou-
geot, která tak obdivoval a vyžadoval 
jeho p edch dce.  N jaký as dokonce 
strávil v ím , ale pro neshody se vrátil 
do Provence, kde se p ece jenom zapsal 
do historie Châteauneuf-du-Pape tím, že 
prosadil vysazení muškátových odr d.

Dnou trpícímu papeži eho i XI. 
(1370–1378) se p i ítají velké nákupy 
vinic, což pro zm nu musí ešit první 
z ady vzdoropapež , v podstat  voják, 
Klement VII. (1378 – 1394). Na za átku 
svého ponti  kátu totiž zakázal výsadbu 
nových vinic po dobu dvaceti let, aby se 
zabránilo nadprodukci vína. Ponti  kát 
druhého ze vzdoropapež , Benedikta 
XIII. trval 15 let od roku 1394 do roku 
1409. Jeho, vlastn  celý avignonský pon-
ti  kát skon il v roce 1398, kdy Avignon 
ztratil podporu Francie a Benedikt XIII. 

zárove  p išel o podporu v tšiny svých 
kardinál . V témže roce byl Avignon ob-
sazen „pro ímskými“ vojsky. Obležení 
papežského paláce skon ilo až po p ti 
letech, kdy se papeži poda ilo uniknout 
do zemí svého p íznivce Ludvíka II., 
krále neapolského a vévody z Anjou.

Toto pro církev ostudné období, kdy 
se dva papežové, jeden v ím  a druhý 

v Avignonu, navzájem exkomunikova-
li a tehdejší sv t se rozd lil podle toho, 
kterému papeži r zné zem  stranily, 
skon ilo až na kostnickém koncilu roku 
1417, kdy byla obnovena jednota církve 
a byl zvolen papež Martin V., který se již 
natrvalo usídlil v ím .

Papežské víno bez papež
Celé období avignonského ponti  kátu 

trvající tém  100 let, je ve srozumitelné 
zkratce p edstaveno v souvislosti s životy 
avignonských papež  na výstav  „Les vins 
des papes d Avignon“. Tady se dozvíte (až 
do konce b ezna tohoto roku byla otev ena 
v Domaine du Petit Barbaras), co vše ud -
lali jednotliví papeži pro vina ství kraje, 
kde nejen zvelebili sv j sídelní Avignon, 
ale budovali svá letní sídla, zakládali vini-
ce, zavád li nové odr dy a vina ské tech-
niky, vysazovali olivovové háje a zahrady.

Pokud si chcete „p e íst“ pokra ová-
ní p íb hu Châteauneuf-du-Pape, pak 
se musíte vydat do kraje, nejlépe po p i-
pravované ITER VITIS PONTIFICUM. 
Na této cest  budete moci navštívit 
krom  Avignonu i adu dalších „papež-
ských“ m st a obcí, jako jsou nap íklad 
Apt na staré ímské cest , letní sídlo avi-
gnonských papež , p vabnou obec Châ-
teauneuf-du-Pape, Beaumes-de-Venise, 
které dalo jméno vyhlášenému muškátu, 
Visan, Valréas, Bouchet, Rousset…
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V p ti obcích apelace p sobí více než 
300 hrdých majitel  vinic.

Avignonské opevn ní bylo  nancováno p edevším z daní z vína – samotný palác byl dokonalou pevností.
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ITER VITIS PONTIFICUM je projekt 
IEIC (Institut Européen des Itinéraires 
Culturels), který byl vytvo en jako sou-
ást dohody Lucemburského velkové-

vodství a Rady Evropy. Od roku 1998 je 
úkolem IEIC zajistit program kulturních 
tras v padesáti zemích, které podepsaly 
Evropské kulturní úmluvy. Mezi mnoha 
kulturními trasami nemohou chyb t ani 
ty, které jsou v nované vínu. Proto byla 
založena v dubnu 2007 v Sambuca di Si-
cilia (Agrigento) asociace ITER VITIS 
s cílem chránit a podpo it hmotnou i ne-
hmotnou kulturu révy vinné a vína.

Vše, co se odehrálo pod hlavi kou „Les 
vins des papes d Avignon“ v posledních 
m sících, by nakonec m lo vést k vytvo-
ení ITER VITIS PONTIFICUM. Na to 

si sklenkou Châteauneuf-du-Pape p ipili 
v Avignonu zástupci všech stran, které a  
tím, i oním zp sobem nabízejí zna ku 
Côtes du Rhône: tedy Châteauneuf-du-
-Pape a další výjime ná vína z jižní ásti 
Côtes du Rhône, jako jsou nap íklad Gi-
gondas, Vacqueyras, Lirac a Tavel.

P estože kostnický koncil na po átku 
15. století „vzal“ Avignonu papežský 
stolec, neztratil p íb h „vín papež “ nic 
na své barvitosti. Dostal jen jiná, oby-
ejná lidská m ítka doprovázena sta-

rostmi vina , kte í p išli o své nejv tší 
odb ratele. V následujícím 16. a 17. 
století zemi a její obyvatele ni ily mo-
rové epidemie (nap íklad z p vodních 
1 200 obyvatel Châteauneuf z stalo jen 
málo p es 500 obyvatel), v novodobých 
d jinách pak nep ízniv  „zaú adoval“ 
révokaz a pozd ji i události první sv -

tové války. P esto lze o letech na p elo-
mu 19. a 20. století mluvit jako o dob  
„znovuzrození“.

Na n m se zajímavou kapitolou po-
dílel slavný básník Provence – Frédéric 
Mistral. Spole n  s dalšími provensál-
skými básníky založili literární sdružení 
„Félibrige“ s cílem jazykové, literární 
a politické renesance francouzského 
jihu. Nebylo jim nijak zat žko zahrnout 
do svého snažení i Châteauneuf-du-

-Pape: vínu dali vlastní etiketu, „Vini 
di Félibrige“, a doplnili ji oslavujícími 
verši: „Lou vin de Casteu noù douno la 
voio, emai lou cant, amai l amour, emai 
a joio.“ S tímto doporu ením pak víno 
nabízeli do všech um leckých kruh . 
Alphonse de Lamartine, Adolphe Du-
mas, Alphonse Daudet a mnoho dalších 
osobností se pak stali t mi nejlepšími 
„vyslanci“ Châteauneuf-du-Pape, avšak 
pod jménem „Félibrige“.

Znovuzrození Châteauneuf-du-Pape 
je však spojeno p edevším se jménem 
vojáka a vina e Josepha Ducose, maji-
tele Château La Nerthe, kde bylo víno 
Châteauneuf-du-Pape v roce 1785 po-
prvé nalahvováno (roku 1815 po bi-
tv  u Waterloo bylo víno lahvováno 
i v Domaine de la Solitude). A že bylo 
„nalahvováno“ opravdu dob e, sv d-
í mimo jiné i to, že Alexandre Dumas 

jej ve své proslulé „Grand dictionnaire 
de cuisine“ (1870) za adil mezi 60 nej-
lepších francouzských ervených vín. 
Joseph Ducos dal v roce 1893 veškerý 
sv j majetek k náprav  škod zp sobe-
ných révokazem, p esadil a narouboval 
první z odr d povolených pro výrobu 
Châteauneuf-du-Pape. Z jeho podn tu 
jako starosty m sta byl také zm n n sta-
rý název Châteauneuf-Calcernier (slo-
vo „calcernier“ odkazuje na vápenky 
v obci) na dnešní Châteauneuf-du-Pape. 
V té dob  se za ali jihofrancouzští vina i 
spojovat a v roce 1894 se objevilo první 
„unijní“ víno – to vše vedlo po 30 letech 
k vytvo ení Fédération des Syndicats 
des Producteurs de Châteauneuf-du-Pa-
pe. Prvním prezidentem se stal právník 
a vina , baron Pierre Le Roy de Boiseau-
marié, který se pozd ji stal i prezidentem 
INAO a OIV. Hlavním cílem federace 
bylo uznání ozna ení p vodu Château-
neuf-du-Pape podle zákona z roku 1919. 
Tím, že lenové federace vyžadovali se-
psání podmínek zásad p stování, up es-
n ní místa p vodu, stanovení maximál-
ních hektarových výnos  a minimálního 
obsahu alkoholu atd., lze íci, že práv  
v souvislosti s Châteauneuf-du-Pape se 
napsala jedna z prvních kapitol zrození 
francouzského apela ního systému.

Až po dlouhých letech spor  nakonec 
v listopadu 1933 francouzský nejvyšší 
soud podmínky ozna ení p vodu uznal, 
a tak se v podstat  zrodila apelace Châ-
teauneuf-du-Pape. 15. kv tna 1936 pak 
francouzský prezident Albert Lebrun vy-
hlásil prvních šest apelací AOC: Arbois, 
Tavel, Cognac, Cassis, Monbazillac 
a mezi nimi i Châteauneuf-du-Pape.
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Pobyt papež  v Avignonu znamenal velký p ínos místnímu vina ství.

Châteauneuf-du-Pape je vždy velkým 
zážitkem – nás p ímo nadchlo to z Château 
Fargueirol (Pierre a Roman Revoltierovi).
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Châteauneuf-du-Pape ve vinici a ve sklep
Již zmín ný básník Frédéric Mistral použil ve svém díle 

slova „un vin royal, impérial et ponti  cal“. Oslavil tak ne-
jen samotné víno jako „královské, císa ské a papežské“, 
ale zárove  i krásu krajiny, kde se zrodilo. Podle posledních 
údaj  (Fédération des Syndicats des Producteurs de Châ-
teauneuf-du-Pape, 2016) p edstavuje apelace Châteauneuf-
-du-Pape tém  3 200 ha, na kterých hospoda í více než t i 
stovky hrdých majitel  z pouhých p ti obci Vaucluse: 52 % 
(1 659 ha) vini ních ploch AOC najdeme kolem Châteauneuf-
-du-Pape, p es 600 ha je v Orange i v Courthézon, zbytek pak 
v Bédarrides a Sorgues. Víno zat íd né jako Châteauneuf-du-
-Pape AOC je vyrobeno výhradn  z hrozn  t chto obcí a ze 
známých, t inácti povolených odr d: Grenache, Mourvèdre, 
Syrah, Cinsault, Muscardin, Counoise, Clairette, Bourboulenc, 
Roussanne, Picpoul, Picardan, Vaccarèse a Terret Noir.

Ve sv t  je jen málo tak dob e itelných vinic, jako jsou 
ty, kde se rodí Châteauneuf-du-Pape. Obvykle se nemýlíme. 
Na oslniv  bílých vápencových p dách zvaných „albarzia“, kde 
se rodí vína s ozna ením DO Jerez, snadno ur íme i namodralé 
b idlicové svahy moselských ryzlink .

Ohledn  jižní ásti Côtes du Rhône, na „crus“ Châteauneuf-
-du-Pape, se také nespletete. Jsou tu sice t i geologické typy, 
ale zcela jasným poznávacím znamením tu jsou „galets roulés“. 
Oblast je dnem t etihorního mo e, ve kterém vody z tajících alp-
ských ledovc  vytvo ily údolí Rhôny, V n m se uložily vrstvy 
valoun  a oblázk  r zných velikostí, které v n kterých místech 
vytvá ejí až n kolik metr  silnou vrstvu. „Galets roulés“ rév  
náramn  sv d í: b hem dne naakumulují teplo, které po západu 
slunce zp tn  vyza ují a také udržují vlhkost spodního podloží. 
Navíc jsou takové vinice s nízkou hustotou výsadby (jen 3 000 
až 3 500 ke /ha) p ímo fotogenické. Takovou výsadbu si vy-
žádala ve starých vinicích pot eba pracovat ve vinici s ko mi. 
Dnes je zd raz ovanou zárukou kvality.

Vaucluse, kde leží apelace Châteauneuf-du-Pape, má st edomo -
ské podnebí s horkým suchým létem a chladnými vlhkými zima-
mi. Apelace pat í k t m nejsušším v oblasti Côtes-du-Rhône: Peter 
Mayle ve svém románu „Rok v Provenci“ dokonce napsal, že míst-
ní lidé považují déš  za osobní urážku a v kavárnách, kde se p ed 
nep ízní po así schovávají, si navzájem projevují soustrast.

D ležitou úlohu tu hraje mistral – tentokrát s malým „m“. Od-
borníci tvrdí, že vzniká p i setkávání atlantického anticyklonu 

a severomo ského cyklonu. A  vzniká tak i onak, je to chladný 
a suchý severní vítr, který se zrychluje sklonem povrchu od po-
ho í sm rem k mo i a neodmysliteln  pat í k charakteru jižní 
ásti Francie. Tady se projevuje v mnoha aspektech, pochopi-

teln  ovliv uje i vina ství. Jak tvrdí místní vina i, mistral v hor-
kých dnech vegeta ního období révu ochlazuje a pomáhá tak 
udržet v hroznech pot ebnou kyselinku. Ješt  d ležit jší úloha 
je mistralu p ipisována v pozdním lét  a p ed sklizní, kdy prou-
d ní v tru chrání vinice p ed plísn mi. Proto v n kterých ob-
lastech, kde vysušuje i stojaté vody, uslyšíte jednu z p ezdívek 
mistralu: „mange-fange“, což lze p eložit jako „polyka  bláta“. 
Mnozí vina i také v í, že mistral zp sobuje i vypa ování bo-
bulí, a tak koncentruje obsah cukr , kyselin a extraktu. Mistral 
vane den, dva, n kdy i týden, a pak obvykle nastávají jasné, 
bezmra né dny, které hrozny „dope ou“.

To vše jsou d vody, pro  vina i z oblasti Provence, Rhône, 
a dokonce i ásti Languedocu tvrdí, že by jejich vína bez mist-
ralu tolik nechutnala.

Mistral tedy hraje d ležitou úlohu v jihofrancouzském vina -
ství a zna n  ovlivnil i provensálskou kulturu. Ur il tvá nost 
vesnické architektury, kde jsou zem d lské statky situovány 
k jihu a v i v tru ze severu nastavují jen silné kamenné zdi v t-
šinou bez oken. Takové uspo ádání pak ur uje život, který se tu 
„loudá“ vp ed v souladu s ro ními obdobími. I zvonice a v že 
kostel  jsou pro sílu mistralu zcela otev ené, aby vítr proudil 
bez odporu. Tam, kde je mistral nejsiln jší, dosahuje rychlosti 
až 100 km/hod, dokonce najdeme zvonice, které tvo í jen umn  
spojená železná konstrukce se zav šeným zvonem.
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Jasným poznávacím znamením vinic „crus“ 
Châteauneuf du Pape jsou „galets roulés“.

Inzerce

038-45_Cesty za vínem, Vína papežů.indd   Odd1:43 31.8.2016   22:10:52



44 |  WINE & Degustat ion

cesty za  vínem

Mistral formuje i krajinu, když nutí 
hospodá e vysazovat v trolamy, aby tak 
chránili zem d lskou p du a na ní vysá-
zené plodiny.

Zajímavou kapitolu díky mistralu na-
psali i francouzští malí i, impresionisté. 
Mistral pomáhá vysv tlit i asté slunné 
dny (až 2 900 hodin slune ního svitu). 
Výjime ný jas a sv tlo p ivedlo do Pro-
vence Vincenta van Gogha, Claudea 
Moneta a další impresionisty, kte í se tu 
doslova opájeli zá ivými barvami kraje 
kolem Avignonu, aby je pak opakovali 
na svých paletách a obrazech.

Je tu ovšem i mistral, který si vysloužil 
p ívlastek „zatracený“ (Le Sacre Mist-
ral). V kraji se asto tvrdí, že to je po-
msta lidí ze severu, kte í jihu závidí jeho 
krásné po así. Pravdou je, že mistral 
m že být opravdu nep íjemný a slabší 
nátury m že p ivést až k šílenství. Ta-
kové p íklady najdeme ve francouzské 
literatu e, a dokonce skute nost, že si tu 
Vincent van Gogh u ízl ucho, je podle 
místních jen d kazem „ú innosti“ mist-
ralu. asto se citují i p íklady soudních 
p elí ení, kdy byli viníci osvobozeni pro 
p e in spáchaný v dob  mistralu. Na „Le 
Sacre Mistral“ se zcela b žn  svád jí 
bolesti hlavy, podrážd nost a vysv tlují 
se jím i nevhodné chování jak lidí, tak 
i domácích zví at.

Châteauneuf-du-Pape v láhvi
To, že je víno bohaté ve výrazu, nád-

hern  aromatické, plné v chuti, dlouho-
v ké atd., by bylo zbyte né zd raz ovat. 
Châteauneuf-du-Pape je natolik známé 
a obdivované po sv t , že tomu není t e-
ba. Stejn  jako po celé Francii i v tomto 
p ípad  jsou vina i p esv d eni, že tepr-

ve ve sm si se víno m že projevit ve své 
plné kráse a p itažlivosti. Nejen samotné 
zkušenosti vina , ale i ada odborných 
studií tento názor potvrzují. Panuje vše-
obecný názor, že víno z jedné odr dy ne-
m že poskytnout pravdivý obraz terroir, 
jen ve sm si lze ukázat dokonalou har-
monii mezi cukrem, kyselinou, alkoho-
lem a t íslovinami. V p ípad  Château-
neuf-du-Pape a po tu povolených odr d 
se jedná o velmi p esv d ivý doklad 
o smyslu cuvée.

Je z ejmé, že v takovém prost edí se 
nutn  projevují i p edstavy jednotlivých 
výrobc  založených na jejich názorech, 
snech, tradicích i „oby ejných“ ekono-
mických zájmech. N kdy to vše nazý-
vají místní vina i „vnit ní klasi  kace“. 
A tak se setkáte s r znými styly up ed-
nost ující n které z povolených odr d. 
N kte í vina i d lají robustní „klasická 
vína“ s vysokým obsahem tanin  zís-
kaných delší dobou fermentace, která 
pot ebují n kolik let ležení na láhvi. 

Takovými víny jsou proslulá vina ství, 
jako jsou Château La Nerthe, Font de 
Michelle, Château Rayas i Domain 
de Reveirolles. Jiní, nap íklad Château 
de la Gardine, Château Maucoil v et-
n  nejv tšího výrobce (tém  600 ha), 
„družstevního“ Cellier des Princes, 
nabízejí elegantní vína, která unesou 
nejen n jaký as archivace, ale velmi 
dob e se pijí jako mladá: mají obvykle 
i nižší obsah alkoholu, hladší t ísloviny, 
jsou po všech stránkách jemn jší.

Na lákavém obrazu vín Châteauneuf-
-du-Pape se podílí i samotná láhev. Již 
v roce 1937 byla navržena tmavá láhev 
s výrazným reliéfem – logem zpodob-
ujícím papežskou tiáru s klí i svatého 

Petra obkroužené nápisem „Château-
neuf-du-Pape contrôlée“ vytvo eným 
gotickým písmem. Tento p ínos pro 
ochranu zna ky je p ipisován p ede-
vším baronu Pierre Le Roy de Boiseau-
mariému, tehdejšímu prezidentu Fédé-
ration des Syndicats des Producteurs 
de Châteauneuf-du-Pape. Ješt  v zá í 
2004 potvrdil francouzský nejvyšší 
soud platnost práv této ochrany zna ky 
„Châteauneuf-du-Pape“, která p edsta-
vuje velmi silnou identitu a nespornou 
právní ochranu.

Ani tak tradi ní a dob e zavedené 
zna ce se as „nevyhýbá“. Sami vina i 
ve spolupráci s proslulým Saint-Gobain 
(Group Glass) dali podn t k vytvo ení 
nové láhve, která s žádoucím respektem 
k slavné minulosti vína nabídla pon -
kud st ízliv jší pohled na staleté vazby 
v tomto vina ském kraji.

Text :  J i í  Trapek
Foto:  autor  a  Fédérat ion 
des  Syndicats  des  Producteurs 
de Châteauneuf-du-Pape

V roce 1937 byla navržena tmavá láhev s výrazným reliéfem zpodob ujícím papežskou tiáru 
s klí i sv. Petra a nápisem „Châteauneuf-du-Pape contrôlée“.

Reliéf nových láhví nabízí jednodušší pohled na staleté historické vazby.
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Tip 1. 
Châteauneuf-du-Pape
Pokud bychom si cht li pln  vychutnat víno Châteauneuf-du-Pape m li bychom si jej nalít ve m st  
Châteauneuf-du-Pape, v p vodn  letním sídle avignonských papež . Je malebn  položeno nedaleko 
Rhôny, necelých 20 km severn  od Avignonu. Poprvé je obec zmín na v darovací smlouv  z roku 1094 
ješt  jako Castro Novo. Až v roce 1893 bylo staré jméno Châteauneuf-Calcernier, p ipomínající místní 
vápenky, zm n no na dnešní Châteauneuf-du-Pape, které podle názoru tehdejšího starosty lépe vyja-
d ovalo popularitu místních vín. Když za sebou necháte p vabné uli ky dnes dvoutisícové obce a vy-
stoupáte ke z ícenin  papežského zámku, který si ve 14. století jako nové sídlo (nový zámek – château 
neuf) nechal vybudovat papež Jan XXII., pak se vám nabídne nezapomenutelný pohled na kraj „vína 
papež “, na plá  Comtat, kde je vysázeno na 3 200 ha vinic pro Châteauneuf-du-Pape. Tento pohled 
m žete ješt  umocnit návšt vou místního Musée du vin Brotte, které v roce 1972 založila paní Jeanne 
Brotte v rodinném vina ství. Nejprve to byly malé prostory napln né vším možným i nemožným, dnes 
to je moderní expozice, kde se krok po kroku m žete vydat po historii m sta i vína Châteauneuf-du-
-Pape. Samoz ejm  nechybí degusta ní místnost a obchod. Pokud by vám to bylo málo, pak na Place 
de la Fontaine ve st edu obce najdete adu sklep , kde je víno rovn ž nabízeno. 

Tipy na cestu

Tip 2. 
Galerie St edozemního mo e 
V prosinci minulého roku vstoupilo Châteauneuf-du-Pape i do MuCEM, do Muzea st edov kých ci-
vilizací v Marseille (Musée des Civilisations de l Europe et de la Méditerranée). V jedné z jeho ástí, 
v Galerii St edozemního mo e, jsou návšt vník m nabídnuty se zam ením na révu a olivy speci  cké 
oblasti Gruzie, Kréty a jako t etí i apelace Châteauneuf-du-Pape. I kdyby MuCEM neabízelo Château-
neuf-du-Pape, tak i samotná prohlídka muzea postaveného na molu starého p ístavu v Marseille stojí 
za to. Budova navržená architektem Rudym Ricciottim mezi vodou a nebem je nádhernou kombina-
cí technické zdatnosti a estetiky, která je velmi cen na celým sv tem moderní architektury. Unikátní 
muzeum v nované kulturám St edozemí vzniklo v roce 2013 z p vodního Muzea um ní a lidových 
tradic – pro svoji p itažlivost brzy vstoupilo mezi 50 nejnavšt vovan jších muzeí sv ta, v lo ském roce 
získalo dokonce prestižní Le Prix du Musée 2015 du Conseil de l Europe. MuCEM tvo í t i ásti: hlavní 
budova je zajímav  oplášt ná betonovým sí ovím a postavená na molu J4, spojovacím bodem s m stem 
je pevnost Saint-Jean, poprvé ve ejnosti otev ená jako sou ást muzea. V nedalekém Belle de Mai je t etí 
ást, kde jsou umíst ny hlavní sbírky v nované starobylým základ m st edomo ských civilizací.

Tip 3. 
Avignon
Co by bylo „papežské víno“ bez papežského Avignonu? P vodn  ímské Avenio je dnes lákavé pro ka-
ždého. N koho lákají stopy velkolepého osudu rezidence papež  i vzdoropapež  (papežský palác, který 
byl jedním z nejv tších hrad  14. a 15. století), jiní se nechávají okouzlit barvami a sv tlem Provence 
v místech, kde svá nejlepší díla tvo ili francouzští impresionisté. Nezapomenutelné jsou barevné uli ky 
starých emesel a cech  nebo slavný krytý trh Les Halles. Najdeme tu i hrob eského náboženského 
myslitele Jana Milí e z Krom íže. Je to m sto muzeí, p ipome me jen jména, jako jsou Angladon, 
Aubanel, Calvet, Petit Palais, Mont de Piété, Requien, Lapidaire, Louis Vouland… Není m síce, aby se 
tu nekonal n jaký festival. Avignon, jehož historické centrum bylo v roce 1995 byl zapsáno na Seznam 
sv tového d dictví UNESCO, je skute n  p epestrou paletou kontrast  a jednou z t chto zá ivých barev 
je samoz ejm  i víno: vždy  to je hlavní m sto vín Côtes du Rhône a veškeré provensálské gastronomie. 
A to je poznat doslova na každém rohu. Pokud budete brát prohlídku stotisícového Avignonu opravdu 
vážn , pak je vhodné po ídit si „City Pass“. S ním na prvním míst  prohlídkového okruhu zaplatíte nej-
d íve plnou cenu, ale pak ím více uvidíte, tím více ušet íte.

Tipppyyy na cceesstuu

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

na ských odborných asopis  a b hem let se stal 
uznávaným odborníkem, což mu umožnilo len-
ství v komisích ady domácích i zahrani ních sou-
t ží. Dnes si jako tane ník, zp vák, v ela , ez-
bá  a horolezec užívá vína ve vlastních vinicích 
a sklep . Je p esv d en, že není lepší škola pro 
psaní o vín , než ud lat vlastní. 
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Vinici najdete v sousedství dalších slavných 
jmen. Na východ  hrani í se zdí Clos de Vou-
geot a také s vinicí Grands Échezeaux, severní 

strana se dotýká vinic Chambolle-Musigny, na zápa-
d  sousedí s vinicemi Vosne-Romanée a na jižní stra-
n  kon í na hranici  Vosne-Romanée Premier Cru Les 
Suchots.  Apelace AOC zde vznikla 31. ervence 1937. 
Název Échezeaux pochází pravd podobn  z galo román-
ského slova „chesaux“, které se vztahuje ke skupin  oby-
dlí, a nazna uje starov kou osadu vybudovanou v míst  
dnešní vinice. P dní podmínky jsou na této vinici po-
m rn  rozmanité, p evažují slíny pokryté oblázky a št r-
ky. Nadmo ská výška se pohybuje od 230 do 300 metr . 
Jedinou na této vinici p stovanou odr dou je samoz ej-
m  Pinot Noir.

Degustace burgundských Grand Cru je samoz ej-
m  vždy zážitkem. Vín je obecn  málo a jejich cena je 
vysoká. I p es tento fakt je však možné i tyto klenoty 
na našem trhu po ídit. Hodnocení je samoz ejm  složité 
z pohledu r zných ro ník , které víno ovliv ují podob-

n  jako styl producenta. A u velkých burgundských vín 
absolutn  platí, že pot ebují zrát, i tento faktor tedy jis-
t  hraje roli a zde jasn  v neprosp ch mladších vzork . 
Na vína jsme se tedy p i degustaci dívali hned z n ko-
lika aspekt . Échezeaux opravdu nelze srovnávat s žád-
ným b žným Pinotem Noir, i p es neoddiskutovatelnou 
kvalitu všech dodaných vín byl jedním z t chto pohle-
d  práv  fakt, jak moc daný vzorek odpovídá proslavené 
apelaci a p edstavám o skute n  mimo ádném vín . D -
ležitou roli hrál i potenciál k dalšímu zrání. Není divu, 
že nakonec se v absolutním po adí nejvíce prosadila vína 
slavných zvu ných jmen. V Burgundsku opravdu platí, 
že cena odpovídá kvalit  a sláv . Nicmén  všechna degu-
stovaná vína byla skv lá a mimo ádná. Každý milovník 
velkého burgundského si zde ur it  p ijde na své. I v p ti 
vzorcích bylo možné krásn  vysledovat rozmanitost styl  
i p ístupu vina  a samoz ejm  i cenu výsledného vína, 
kdy rozdíl mezi n kterými vzorky byl až trojnásobný.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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www.merlot .cz

Lucien Le Moine, Échezeaux Grand Cru 2007

Rubínov  ervená barva s cihlovými odlesky, velmi dobrá viskozita. V n  je istá, vyzrálá s komplexní tóni-
nou k že, pražených o ech , d eva a sušeného ovoce. Chu  je komplexní, živá, p esto se projevuje vyzrálost 
a ušlechtilost. Dlouhý záv r. U tohoto vína se jednozna n  projevilo spojení mimo ádné apelace, so  stikované 
vini  kace a dobrého uložení, které umožnilo ušlechtilé vyzrání.

  
Srn í h bet se smrži
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GOLD

96,7 bodů 7 502 Kč

Échezeaux, pojem, při kterém se milovníkům odrůdy Pinot Noir tají dech. Další z velmi 
prestižních testů časopisu WINE & Degustation je zde! Vinice o rozloze 34,79 ha 
na území obce Flagey Échezeaux mezi Clos de Vougeot a Vosne-Romanée dává 
vzniknou hroznům, z nichž se vyrábí jedna z nejlepších vín z odrůdy Pinot Noir 

na světě. Jde o další z vinic, kterou zde založili již ve 13. století mniši z opatství Cîteaux. 
A vína z ní vyrobená patří k tomu absolutně nejlepšímu, co si lze ve světě vína koupit.
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Grand tes t

Degustační komise časopisu 

pro Grand test Échezeaux Grand Cru

Zleva: Tomáš Odermatt – (Bacchus), Jakub P ibyl – ty násobný nejlepší 
sommelier R, držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, 
Tomáš Dominec – degustátor (Dominec & spol.), Diana Sixtová – obchodni 
editelka (Merlot d´Or), Martina Riel-Salvatore – sommelierka (Globus), 

Ivo Dvo ák – viceprezident Asociace sommelier  R, Richard Süss – head 
sommelier (MAKRO), Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation 
a sommelier (Bokovka), Zlatko Mí ka – znalec francouzských vín (Merlot d´Or), 
Vít Hepnar – sommelier (Gourmet Services).

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

víno 
ur ené 
k uložení

 
Ideální 
kombinace

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

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

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

BRONZE

Domaine d’Eugénie, Échezeaux 
Grand Cru 2008

Domaine Arnoux-Lachaux, 
Échezeaux Grand Cru 2011

Domaine Michel Noëllat, 
Échezeaux Grand Cru 2013

Cacheux Jacques & Fils, 
Échezeaux  Grand Cru 2014

93,5 bodů

93,4 bodů

93,1 bodů

90,3 bodů

5 881 Kč 

5 143 Kč 

2 292 Kč 

2 559 Kč 

Granátov  ervená barva s inkoustovými 
odlesky, velmi dobrá viskozita. Delikátní v n  
nakládaných višní s tóny okoládových lanýž  
a mo ské soli. Chu  je pikantní, ko enitá, s jem-
n  vysušující t íslovinou a nádechem peckovin. 
Dlouhá dochu . P es starší ro ník se víno chová 
p ekvapiv  mlad  a skrývá v sob  neoby ejný 
potenciál zrání.

Tmavší ervená barva s jantarovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, výrazn jší, 
s nádechem kakaa, vyhaslého krbu, zralého 
bobulového ovoce a orientálního ko ení. Chu  je 
robustní, strukturovaná, s opulentní t íslovinou 
a tóninou peckového ovoce. Dlouhý, ko enitý 
záv r.

Tmav  karmínová barva s cihlovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  je istá, intenziv-
n jší, s nádechem santalového d eva, sko ice 
a viš ové zava eniny. Chu  je výrazná, ko enitá, 
s bohatou t íslovinou a ovocností. Dlouhý záv r. 
P es diskutabilní pov st ro níku 2013 se jedná 
o nadpr m rné víno s dobrým potenciálem zrání.

Rubínov  ervená barva s korálovými odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V n  drobného bobulo-
vého ovoce, d eva, karamelu, dýmu a sko ice. 
Chu  je pln jší, pikantní, s nádechem zralých 
peckovin. St edn  dlouhá dochu , pokud vez-
meme v potaz apelaci. P ekvapiv  pitelné víno 
s ohledem na ro ník, které je p ístupné již nyní. 
Odpovídající pom r kvality a ceny.

popopopopop tetetetet ncncncn iái l

Royal Pigeon d‘Anjou

Kon  tovaná kachní stehna

Tartar z hov zího masa s la-
nýžovým olejem

OdOdOdpopopp vída

Telecí ledvinky

GOLD SILVER BRONZE

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

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

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

WINE & Degustation uděluje 
medaile vítězným vínům
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Grand test svět 

Zá í 2016
Poslední termín pro dodání vzork : 10. 6.
Grand test: Échezeaux
P edstavujeme: bílé portské víno

íjen 2016
Poslední termín pro dodání vzork : 26. 8.
Grand test: Blaufränkisch z Rakouska
P edstavujeme: Toro

Listopad 2016
Poslední termín pro dodání vzork : 9. 9.
Grand test: Barolo (ro ník bude up esn n)
P edstavujeme: Crus du Beaujolais

Prosinec 2016 – Leden 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 14. 10.
Grand test: Champagne brut
P edstavujeme: TBA Rakousko
Speciál test: Gin

Grand test ČR a Slovensko 

Zá í 2016
Poslední termín pro dodání vzork : 10. 6.
VOC Valtice 2015

íjen 2016
Poslední termín pro dodání vzork : 26. 8.
Ryzlink rýnský 2015 z VOC Znojmo

Listopad 2016
Poslední termín pro dodání vzork : 9. 9.
Oranžová vína

Prosinec 2016 – Leden 2017
Poslední termín pro dodání vzork : 14. 10.
Sekty vyráb né tradi ní metodou (kategorie brut)

Plán degustací 

pro rok 2016

Wine_Prague_prava_07-8_2016.indd   1 8.7.2016   17:06:01

e-shop přes 200 položek
www.crystalex.cz

CRYSTALEX AWARDED
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Tento rozhovor vznikal trošku ne-
tradi n  s celým týmem vina ství 
Kolby najednou. Každá z jeho 

osobností je totiž pln  zodpov dná 
za svou oblast, každý má k sou asné po-
dob  vina ství a jeho cíl m co íci. Vý-
sledný lánek je vlastn  kompilát myšle-
nek a p edstav lidí, kte í dávají vina ství 
Kolby a jeho vín m sou asnou tvá . 

Jak vlastn  za ala nová historie vi-
na ství Kolby. Co vedlo sou asného 
majitele k této akvizici a jaké byly 
za átky v úpln  odlišném businessu? 

Když se p ed ty mi lety objevila mož-
nost ucházet se o koupi vina ství Kolby, 
majitel spole nosti Rosso Steel Josef 
Šmíd neváhal. Jeho  rma je zpracova-
telem oceli pro automobilový pr mysl, 
pan Šmíd je však také velkým milovní-

kem vína, a proto vždy hledal místo, kde 
se bude moci setkávat se svými zákaz-
níky a obchodními partnery, nejlépe nad 
sklenkou vína. Obchod vyšel a za ala se 
psát nová éra historie tohoto vina ství.  

Kolby bylo do té doby pro milovní-
ky vína velkou neznámou, v tšina vín 
se totiž mezi b žné zákazníky v bec 
nedostala. Když jsme sem p išli popr-
vé, netušili jsme ješt , kolik nás eká 
práce. S mnohým jsme za ínali tak ka 
od nuly.

Co všechno jste v první fázi cht li 
nebo museli zm nit?

Nový majitel tehdy stál p ed zásadním 
rozhodnutím. Zachovat nastavenou  lo-
zo  i výroby místních vín, nebo ji zm -
nit. Vina ství Kolby se totiž od v tšiny 
ostatních vždy lišilo charakterem pro-

dukovaných vín. Proti tehdejšímu tren-
du leh ích, líbivých a spíše na primární 
aromatice postavených vín nabízelo vína 
tak íkajíc dosp lá – po n kolika letech 
zrání v láhvi, s jemn jším buketem a vý-
razným terroirním projevem, ur ená pro 
náro n jší zákazníky. S novým týmem 
a minimálními závazky v i odb ra-
tel m byla ideální p íležitost vydat se 
jednodušší cestou. Rozhodnutí ale bylo 
jasné – zachovat výjime nou  lozo  i 
vina ství. Vše ostatní ale bylo pot eba 
budovat tak ka od za átku.

Co bylo z vašeho pohledu to nejd le-
žit jší, nejvíce pot ebné?

Nejd íve bylo pot eba se více otev ít 
zákazník m, za ít s budováním pov do-
mí o zna ce. A i když byla naše vína pro 
v tšinu zákazník  do té doby neznámá, 

Ještě před několika lety znalo vinařství Kolby pouze pár vyvolených. Špičková vína, která 
ve sklepích v Pouzdřanech v té době vznikala, jste normálně vůbec nekoupili. Po změně majitele 

před čtyřmi lety se všechno změnilo. „Minimálně z obchodního hlediska jsme začínali takřka 
na nule,“ dozvídám se hned v úvodu rozhovoru ve vinařství Kolby, když si povídáme v čerstvě 
zrekonstruovaném provozu vinařství. Změny jsou tu ale opravdu cítit na každém kroku. A hlav-
ně obrovské množství práce nového týmu – ředitelky vinařství Radomily Křehulové, technologa 

Ing. Petra Otřísala, Ing. Zdeňka Sedláčka a vinohradníka Milana Prokeše.

Vinařství Kolby
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byla cítit velká zv davost a touha naše 
vína poznat. Každý zákazník je pro nás 
d ležitý, každá prodaná láhev se po ítá. 
Cht li jsme ukázat, že i když  lozo  e vín 
z stává stejná, m ní se p ístup vina ství 
k zákazník m. I proto jsme starý slogan 
nahradili novým. „Vážíme si práce na-
šich p edch dc “ není jenom poukázá-
ním na historii vina ení v Pouzd anech, 
která sahá minimáln  do 13. století, ale 
také jasný signál, že chceme navázat 
na to dobré, co ve vina ství Kolby doká-
zal p edchozí tým. 

Krom  zm n v systému obchodu 
a marketingu však prob hly i další 
zm ny. Jaké?

Ano, další významnou zm nou pro 
vina ství Kolby byla velká rekonstrukce 
provozu, zahájená v roce 2015, která byla 
dokon ena na ja e 2016. Možná symbo-
licky k hlavním aktivitám nového maji-
tele bylo zvoleno moderní, Cortenové 
obložení a nová budova vina ství dostala 
velmi moderní, ale decentní a istý ráz. 
Velmi citliv  navazuje na p vodní pro-
stor vina ství a také na unikátní sklepy 
ze 17. století. Sou ástí rekonstrukce byla 
i výstavba nových výrobních prostor – 
kvasné a ležácké haly. Vym nila se za-
staralá technologie, p ikoupil objemn jší 
lis, doplnily tanky a chladicí rozvody.  

Odpovídající pozornost byla v nepo-
slední ad  v nována i novým prezen-
ta ním prostor m. Vina ství tak získalo 

krásnou vinotéku a degusta ní místnost. 
B hem letní sezóny se zde m žete denn  
zastavit a ochutnat místní vína. Pro sku-
piny je zde možnost uspo ádat degustaci, 
zajistit catering a ve spolupráci s okolní-
mi partnery i za ídit ubytování.  

B hem akvizice z vina ství odešlo 
n kolik výrazných osobností, jak 
jste vy ešili tento problém?

Museli jsme poskládat nový tým, což 
nebylo v bec jednoduché. Vinohradní-
ka Milana Prokeše, pe ujícího o vinice, 
jsme našt stí m li. Nejd ležit jší bylo 

ale najít n koho do sklepa, kdo dokáže 
zachovat kontinuitu výroby. O techno-
logy je na Morav  obecn  nouze, ti dob-
í již mají v tšinou svá místa a navíc si 

cht jí držet svou vlastní  lozo  i. Volba 
nakonec padla na Ing. Petra Ot ísala. 
Tým byl ješt  dopln n o Ing. Zde ka 
Sedlá ka, který ze své pozice zajiš uje 
obchodn -technické a výrobní úkoly. 
A myslím, že to bylo dobré rozhodnu-
tí. Ostatn  úsp chy našich nových vín, 
a p edevším zp tná vazba od našich zá-
kazník  to dokazuje. Tým je vždycky to 
nejd ležit jší.
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Co pro tebe, Pet e, znamenala mož-
nost nastoupit do vina ství Kolby?

Já jsem za ínal kdysi ve vinicích. 
Vždy mne to ale více lákalo do skle-
pa, emuž odpovídá i moje vzd lání 
v oboru chemie a technologie potra-
vin. Zkušenosti jsem nabíral postupn  
ve Šlechtitelce ve Velkých Pavlovicích 
a ve vina ství Gotberg, pocitov  mne 
to však táhlo ke složit jším vín m. 
Když se objevila možnost p evzít 
sklepní hospodá ství vina ství Kolby, 
rozhodnutí bylo rychlé. Vina ství Kol-
by pro mne bylo vždy velkým tajem-
stvím. Nikdy p edtím jsem se zde ne-
dostal do sklepa, nikoho jsem neznal. 
Kupovat vína jsem si sem jezdil pravi-
deln , vždy mne oslovoval ten poten-
ciál Kolb, místní vína jsem považoval 
za n co unikátního. Ne vždy jsem ale 
na vina ství našel n koho, kdo by mi je 
v bec prodal. Jít sem pracovat pro mne 
byla velká výzva.

Na co se tedy soust edí sou asná 
produkce vina ství nejvíce, v em 
navazuje na minulost a co plánujete 
do budoucna?

Vina ství Kolby se soust edí p ede-
vším na produkci bílých vín. Petr Ot í-
sal sází na Ryzlinky rýnské a vlašské, 
Zden k Sedlá ek si zase nem že vy-
nachválit kvalitu místních vín z bur-
gundských odr d. Radost nám ale 
d lají i úsp chy a pov st našich vín 
ervených. N kdy jsme až p ekvape-

ni, jaká ervená vína nám zde v Pouz-
d anech mohou vznikat. Když je dobrý 
ro ník, nezadají si v ni em se svojí již-
ní konkurencí.

V mnohém se samoz ejm  navázalo 
na p vodní produkci, nebojíme se ale 
ani nových produkt  a experiment . 
Od ro níku 2013 tak m žete ochutnat 
i r žové víno nebo tradi ní metodou 
vyráb ný sekt z odr dy Ryzlink vlaš-
ský 2012 i 2013. Do budoucna se uva-
žuje i o druhém sektu, pravd podobn  
jako cuvée burgundských odr d. Petr 
chce také více pracovat s p írodními 
kvasinkami a stále hledá další cesty, 
jak minimalizovat používání síry. 

Produkce vina ství se postupn  ustá-
lila na cca 120 000 láhvích ro n , bílá 
vína zrají v nerezu, pro ervená zde 
mají velké 3–4 tisícové sudy. Nov  
také vybavení sklepa doplní barriquo-
vé a t eš ové sudy na ervená vína. 
Veškerou produkci vyrábíme z vlast-
ních vinic, kterých máme na Kolbách 
37 hektar . 

Jaký je pohled vinohradníka Milana 
Prokeše na vinici Kolby?

Na Kolbách to mám rád. P da je 
zde v mnohém podobná té na Pálav , 
spraše a množství št rk  zaru ující její 
výh evnost. Vinice jsou vyslun né, 
hodn  tady fouká a srážek spadne snad 
nejmí  na celé Morav . Ne nadarmo je 
tu step. Práce je zde náro ná, n které 
ásti vinic jsou natolik exponované, že 

o n jaké výrazné mechanizaci nem že 
být e . Výnosy jsou díky stresovým 
polohám a nedostatku vláhy nižší, než 
je moravským standardem. Nejstarší 
trat  vina ství Kolby byly vysázeny 
p ed cca 40 lety, ty nejmladší nedáv-
no, kdy portfolio odr d doplnil Merlot, 

Hibernal a Tramín ervený. V produk-
ci vina ství mají posílit a dotvo it stá-
vající adu vín Cuvée. 

Každá z vysázených odr d zde má 
své plnohodnotné místo. Nejsem úpl-
ným zastáncem sou asného trendu 
omezování odr dové skladby, pracuji 
s tím, co mám. Vinice je jako vlast-
ní dít . Chcete jí dát to nejlepší, do-
statek pé e, kterou pot ebuje. A když 
takto d sledn  p istupujete ve vinici 
ke všem odr dám, odvd í se vám. 
Jenom prost  každá chce to svoje. 

Text :  Mart in  Procházka
Foto:  Mart in  Procházka a  archiv 
vina ství  Kolby
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K L E N T N I C E

Podobn  jako na jiných místech Pá-
lavy žili první lidé v okolí Klent-
nice již od mladší doby kamenné. 

A vzhledem k optimálním podmínkám 
pro život, které na celém území panují, 
nacházejí archeologové d kazy o lid-
ském osídlení blízkého okolí snad z kaž-
dého následujícího historického období. 
První písemná zmínka o obci Klentnice 
pak pochází z roku 1322, kdy byla obec 
vedena jako sou ást panství Mikulov-
ského. Podle dalšího záznamu z roku 
1414 zde byl Sirot í hrad, rychta, láze , 
rybník, 35 podsedk  r zné velikosti ob-
d laných a 7 pustých. Za doby panství 
Lichtenstein , dobového vlivu Habán , 
rozkv tu za vlády Dietrichstein  i tatar-

V samém centru Pálavy, jednoho z nejvyhlášenějších 
vinařských a turistických regionů jižní Moravy, 
naleznete Klentnici. Nejvýše položená obec 
na Pálavě, s úžasnou dominantou Sirotčího hrádku, 
však dlouho působila jako z jiného světa. Místo 
vinic skály takřka mezi domy, žádné vývěsní štíty 
vinařství, příjemné vinotéky a posezení, žádná jména 
slovutných vinařů. Ležela uprostřed Pálavy, ale 
přesto jakoby mimo všechen ten vinařský a turistický 
rej. To vše je ale minulostí, Klentnice dneška má 
mnoho co nabídnout.

Pohled na Klentnici z vinice Nad Svatým Leonardem

z ech a  Moravy

056-61_Klentnice_kor.indd   Odd1:56 31.8.2016   21:15:13



Zá í  2016 |  57

ského útoku v roce 1663 obec postupn  
bohatla i chudla. Vina i to zde ale m li 
složité tém  po ád. S nejvýše položenou 
obcí na Pálav  si vždy hodn  pohrávaly 
vrtochy p írody a r zn  teplá i studená 
období historie. Stráním v okolí obce 
totiž asto chyb lo trošku toho sluní -
ka, a tak se centra pálavského vina ení 
postupn  etablovala na jiných, více na-
slun ných svazích Pálavy. I proto nalez-
nete v samotné Klentnici mnohem mén  
vykopaných sklep , než je v okolních 
obcích obvyklé. I turisté vždy volili 
spíše cestu p es Sirot í hrádek a Sto-
lovou horu, do samotné obce zabloudil 
málokdo. Kvalita služeb a nabídka pro 
návšt vníky tomu odpovídala. V posled-

ních letech se však situace m ní a Klent-
nice zažívá výrazný vina ský i turistický 
rozvoj. A když ji navštívíte po ádn , jako 
já, pochopíte pro .

Postupná cesta na výsluní
O vina ské sou asnosti obce Klentni-

ce si povídám s Ing. Zde kem Pe inou, 
svým zp sobem prvním o  ciálním no-
vodobým vina em v obci. „Klentnice 
nebyla nikdy vyhlášená n jakým špi -
kovým vínem. Díky svému umíst ní 
na severovýchodních svazích Pálavy, 
a p edevším nadmo ské výšce zde 
do roku 1994 byly snad 3 nebo 4 hek-
tary vinic. Místní zahrádká ské sdružení 

zde tenkrát m lo pouze vinici v rámci 
své ukázkové zahrádká ské kolonie. 
Od toho roku se zde ale vysázelo tak-
ka 100 hektar  vinic a nové stále ješt  

p ibývají.“ Vzhledem k historicky men-
šímu vztahu místních obyvatel k vina -
skému emeslu je dnes v tšina okolních 
vinic v držení vina  sídlících mimo 
Klentnici, p ípadn  velkých vinohrad-
nických  rem. V samotné obci dnes 
sídlí pouze dv  vina ství, krom  Zde ka 
Pe iny ješt  Vina ství pod Hradem. 

Zden k Pe ina pochází ze Znojem-
ska, ale na p elomu tisíciletí, v dob  
p sobení ve vina ství Mikrosvín, se po-
ohlížel po bydlení n kde v okolí Miku-
lova. Poda ilo se mu tehdy koupit d m 

Útulná terasa kavárny Café Fara
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v Klentnici, a když v roce 2005 za al 
sám podnikat, hledal odpovídající pro-
story i pro své vina ství. Postupn  si 
v obci pronajal n kolik sklep  a od roku 
2009 už v Klentnici vina il naplno. 
Od sebe vzdálené výrobní a skladovací 
prostory však jeho p edstavám moc ne-
vyhovovaly. „Navíc když vám ty sklepy 
nepat í, nemáte žádnou možnost n ja-
kých v tších investic i úprav. Bojujete 
s prostorem, istotou, spousta inností 
je zbyte n  pracná. I proto jsme se stále 
dívali po jiné variant  a hledali v okolí 
místo, kde bychom mohli postavit naše 
vina ství. Jak jsme ale postupn  zjiš o-
vali, není to u nás nic jednoduchého. A já 
nejsem zrovna lov k, který rád chodí 
po ú adech. Nakonec jsme po dlouhém 
hledání, a p edevším s notnou dávkou 
št stí získali snad to nejlepší možné mís-
to, p ímo v centru Klentnice. Z domu 
do práce tak m žu chodit skoro v pa-
pu ích,“ vzpomíná na za átky vina ení 
Zden k Pe ina. Klentnice mu za ty roky 
opravdu p irostla k srdci.

Budovu jeho nového vina ství na-
leznete p ímo v centru obce, pár desí-
tek metr  od kostela a obecního ú adu. 
Zvenku p sobí vcelku nenápadným 

dojmem, o to více místa se ale skrý-
vá uvnit . Krom  výrobních prostor 
zde naleznete i p íjemnou degusta ní 
místnost s vinotékou, v horním pat e 
je velmi p kn  vybavený penzion. Ar-
chitekt vhodn  navrhl rozd lit elní ást 
budovy barevn  i prostorov  na více 
ástí, takže p sobí spíše jako n kolik 

klasických sklípk  vedle sebe. Ro ní 
produkce vina ství Zde ka Pe iny je 
v sou asné dob  cca 50 tisíc láhví p í-
vlastkových vín ro n . „Postupn  bych 
rád výrobu ješt  lehce navýšil, i pro-
voz vina ství je koncipován na tak ka 
100 tisíc litr , ale zkuste si dnes koupit 
vinici na Pálav . P edevším ty špi kové 
polohy jsou již rozebrané, ceny vyšrou-
bované. A kupovat hrozny nechci, svým 
osobním zam ením a povahou jsem 
spíše vinohradník a mám zkušenosti, 
že pokud se o vinice nestará vina  sám, 
kvalita hrozn , a p edevším výsledného 
vína je vždy horší.“

V katastru obce Klentnice hospoda-
í pouze na vini ní trati Nad Svatým 

Leonardem. Když se zde procházíte 
uprost ed léta, cítíte tu sílu slunce a na-
plno vnímáte úžasné terroir celé Pálavy. 
Krásná, otev ená a slunná poloha s ji-

hovýchodní orientací navíc disponuje 
i úchvatným pohledem na celou obec 
i její skalnaté dominanty. Vidíte Sirot í 
hrádek, nezam nitelnou z íceninu go-
tického hradu vybudovaného na dvou 
vápencových skaliskách rozd lených 
hlubokou roklí, k jehož vzniku se váže 
krutá a smutná pov st. Z ícenina leží 
na severním okraji Stolové hory, jejíž 
vrchol se nachází ve výšce 458 metr  
nad mo em. Hora sloužila od dob neolitu 
prvním místním obyvatel m jako p iro-
zené sídlišt  chrán né p íkrými svahy 
a skalnatými úbo ími. A  se podíváte 
kamkoliv, vnímáte obrovskou duchov-
ní sílu a úžasnou historii t chto míst. 
I v tomto sm ru je Pálava jedine ná.

T žký život na Bavorsku
Další zajímavou vini ní polohou je 

bezesporu i vinice Bavorsko, a to p ede-
vším její jihovýchodn  orientovaná ást. 
Leží až nad vesnicí, cestou po silnici 
sm rem do Mikulova ji máte po pravé 
ruce. Pro  lem terénu je to náhorní plo-
šina, táhnoucí se od severního svahu 
mikulovské hory Turold až k úbo í hory 
Stolové. Celý rok tu hodn  fouká, p da 

Libor Budín, Lenka Hamlová a majitel Vina ství pod Hradem Radim Sokolá Vina ství Zde ka Pe iny skv le zapadá do architektury vesnice

z ech a  Moravy
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je vysušená a réva to tu má hodn  t ž-
ké. O to charaktern jší vína zde však 
díky d sledné píli vinohradník  mohou 
vznikat. Spole n  s horním cípem mi-
kulovské vinice Za Turoldem se jedná 
o nejvýše položenou vinici na Pálav , 
réva tu roste ve výšce 340 až 380 metr  
nad mo em. 

Ostatní vinice v katastru vina ské obce 
Klentnice jsou pak p edevším východn  
i severn  orientované, mnohé polohy 

jsou díky neideálním podmínkám pro p s-
tování révy neosázené. Zden k Pe ina ale 
potenciálu vinic v Klentnici v í. „Sami 
vnímáme d sledky oteplování v posled-
ních letech a teplé ro níky ve spojení 
s pikantností místních vín mohou v bu-
doucnu p inášet opravdu špi ková vína. 
Klentnice ur it  postupn  získává na vý-
znamu, vína jsou rok od roku hodnotn j-
ší.“ Za pravdu mu postupn  dávají i další 
vina i, kte í na místních vinicích hospo-
da í nebo zde s oblibou nakupují hrozny. 
Jména jako Baloun, Vinselekt Michlov-
ský i Nové vina ství mluví za vše. 

Vzhledem k umíst ní a klimatu se 
na místních vinicích da í p edevším ra-
ným odr dám, které dob e nabírají cukry 
a u kterých je zárove  záhodno zacho-

vat š avnatou kyselinu. Ta klentnická je 
ostatn  pov stná. Zden k Pe ina sází nej-
více na Veltlínské zelené. Krásné jsou zde 
však i Sauvignony, Chardonnay, v dob-
rých ro nících i Pálava i Rulandské šedé. 
Modrých odr d zde moc nenajdete, p í-
padn  je vina i zpracovávají spíše na kla-
rety i r žová vína. Paradoxn  se v Klent-
nici moc neda í Ryzlink m vlašským i 
rýnským – což je na Pálav  ne ekané. 

Když chcete spát ve vinicích
Druhou vina skou zastávkou Klentnice 

je Vina ství pod Hradem. Radim Sokolá  
s Romanou Feting, majitelé vina ství, za-
ínali v úpln  jiné branži. Cht li ale pra-

covat spolu, a hlavn  je to táhlo k vínu. 
A i když za ínali v Pavlov , nadchla je 
postupem asu mnohem více Klentnice. 
V roce 2012 zde koupili d m a za ali 
budovat vina ství. „První ro ník ur ený 
pro trh byl 2013. Vyrobili jsme tenkrát 
asi 6 000 litr  vína a myslel jsem si, že 
to nikdy nem žeme prodat. Na Vánoce 
jsme byli prázdní. Postupn  jsme tedy 
šli výš, naše plány jsou n kde na hranici 
50 000 litr . Po ád jsme ale bojovali s ne-
dostatkem místa, a hlavn  nám chyb ly 

šikovné ruce v provozu,“ popisuje první 
roky života Vina ství pod Hradem Radim 
Sokolá . „Zásadní zvrat p išel v tomto 
roce, kdy jsme náš p vodní dvou lenný 
tým rozší ili o technologa Libora Budína 
a sommelierku Lenku Halmovou. Navíc 
se nám kone n  poda ilo veškerou výro-
bu p esunout sem do Klentnice.“

Vina ství pod Hradem hospoda í 
v Klentnici jednak na vini ní trati Nad 
Svatým Leonardem a jednak na vinici 
Pod Klentnicí, která se nachází p ímo 
pod vina stvím. Zde je vysázený Sauvi-
gnon, který jsme po právu vybrali i pro 
hodnocení vín. Potenciál klentnických 
vinic si Radim Sokolá  chválí, i když, 
jak íká, ro níky zde bývají velmi rozdíl-
né. „Umíst ní místních vinic není mnoh-
dy ideální, ve studených ro nících zde 
opravdu d kujete za každý slune ní pa-
prsek. Když ale po t ch vinicích nechce-
te nemožné a snažíte se vyt žit z ro níku 
maximum, jsou místní vína hodn  zají-
mavá. N kdy trochu drsn jší, ale plná 
místního terroir.“

Krom  p íjemného posezení se skle-
nicí vína na terase p ed vina stvím zde 
nabízí jednu vyloženou turistickou spe-
cialitu. Zájemci o romantiku mohou 
využít možnosti p espat p ímo ve vinici 
ve speciálních sudech. Radim Sokolá  
mi popisuje, jaký je o tuto atrakci zájem. 
„Na každou noc máme snad 15 poptávek, 
ale kapacita je omezená. A popravd  ji 
ani nechceme nijak výrazn  navyšovat. 
Mám rád, když se pak ve er lidé setkají 
u jednoho stolu, mohu se jim v novat, 
ochutnáme spole n  n jaká naše vína, 
n co jim uva ím. Tak si p edstavuji svoji 
práci. Žádné velké skupiny i autobusy.“

Po-vinná zastávka na kávu
Jelikož nejen vínem živ je lov k a ob-

as je pot eba i jíst, máte zde v Klent-
nici výbornou p íležitost n co dobrého 
ochutnat. Místní kavárna – Café Fara 
– se b hem posledních let stala tak ka 
gastronomickým symbolem jihu Mora-
vy. A p itom byl její p íb h ze za átku 
nenápadný. Radek Džiuban jednoho dne 
koupil budovu chátrající fary v Klentnici 
s tím, že ji zrekonstruuje a vybuduje tu 
malou, rodinnou kavárnu a penzion. Aby 
se prý jeho tatínek, erstvý d de ek, m l 
o co starat. Pozdn  barokní fara z období 
vlády Josefa II. byla v té dob  v nezávi-
d níhodném stavu a p edevším její spod-
ní ást vyžadovala výraznou p estavbu. 
Tak za ala velmi citlivá rekonstrukce 
s cílem vytvo it p íjemné místo pro ká-

Vini ní tra  Pod Lomem - nová výsadba Nového vina ství
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vové vyžití místních a rodinných p átel. 
Pan Džiuban starší si ud lal dokonce 
baristický kurz, aby se mohl o zákaz-
níky starat osobn . Postupem asu ale 
p vodní p edstavy vzaly za své. Zájem 
zákazník  byl natolik veliký, že zde b -
hem t í let vyrostla výborná restaurace, 
vyhledávaná kavárna s vynikající kávou 
a zákusky a velmi p kný, stylov  za í-
zený penzion. Našt stí pro tatínka pana 
Džiubana místo zbylo – pokaždé, když 
sem dorazím, najdu ho sklon ného v n -
kterém z po etných záhon  se zeleninou 
nebo bylinkami.  

A v tom možná tkví i kouzlo sou asné 
Fary. Spojení krásného místa s výrazným 
geniem loci, stále zachovaného rodinného 
p ístupu, a hlavn  snahy o sob sta nost 
snad ve všech ohledech, které místní p í-
roda umožní. Sou ástí Fary je dnes totiž 
i farní statek se slepicemi, k epelkami i 
králíky, rozsáhlé ovocné sady i množství 
záhon  se zeleninou a ovocem. P iby-
ly další penziony, zahrádky, vzniklo zde 
unikátní muzeum kávy. A jelikož jsme 
na Pálav , tak velký vinný sklep vybave-
ný víny z nabídky okolních vina  je sa-
moz ejmostí. Mají zde otev eno celý rok 
krom  m síce ledna, po ádají množství 
tematických gastronomických akcí, íze-
ných úrodou a ro ním obdobím, a užít si 
m žete i kulturu v podob  r zných kon-
cert  a p edstavení. 

A když po náro ném dni na Pálavských 
vrších sedíte na terase kavárny, vychut-
náváte sklenku vína n kterého z místních 
vina  a hledíte do dáli p es vlnící se mi-
lovické kopce až kamsi k Bílým Karpa-
t m, naplno pochopíte, pro  se Klentnice 
za poslední roky tolik turisticky m ní. 
A p edevším díky místním vina m 
a Fa e se m ní výrazn  k lepšímu. Ale 
pokud p eci jenom chcete ješt  uniknout 
množství turist  b hem hlavní turistické 
sezóny, z vlastní zkušenosti doporu uji 
Klentnici zimní. To ticho, klid a úžasné 
výhledy z bíle vymrzlých a neustálým 
v trem zkoušených Pálavských kopc  je 
neopakovatelné. 

Text  a  foto:  Mart in  Procházka

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

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

Veltlínské zelené, pozdní sb r 2015, 
vina ství Zden k Pe ina
Výrazný, ko enitý veltlín z vinice Nad Svatým Leonardem. Barva mírn  zelenkavá se 
zlatavými odstíny. V n  st ední intenzity s prvky ko ení, pep e a lu ního kvítí. V chuti 
velmi plné, výrazn  ko enité a mohutné, s nižší kyselinou. P ipravené k pití, ideáln  
k jehn ímu ragú, zeleninovým omá kám, delší úprav  vep ového masa. 

Chardonnay, pozdní sb r 2013, 
vina ství Zden k Pe ina
Suché Chardonnay z vinice Nad Svatým Leonardem je krásným p íkladem ro níku 
2013 na Pálav . Ve sklenici st edn  sytá slámová barva, ve v ni p íjemné tóny pome-
ran . Chu  je velmi elegantní s nádechem citrus  a piniových o íšk . Víno má sv ží 
kyselinku vyváženou lehkým zbytkovým cukrem, p sobí velmi mladistv  a sv že. 
St edn  plné s p íjemnou minerální dochutí. Hodí se skv le k jemn jším úpravám 
sladkovodních ryb, mo ským plod m i výrazn jším erstvým sýr m.

Sauvignon, výb r z hrozn  2015, 
Vina ství pod Hradem.
Suché víno z vinice Pod Klentnicí ro níku 2015 již svojí pln jší a zlatav jší barvou 
evokuje vysokou vyzrálost hrozn . Dominanci ve v ni hrají tóny bezu a lu ních kv t  
s lehkým nádechem exotického ovoce. Chu  je plná a p es vyšší p ívlastek i p íjemn  
sv ží a vyvážená. Dochu  vína je velmi hladká a st edn  dlouhá. Víno je ideální ke st edn  
výrazným úpravám bílého masa, sladkovodních ryb i expresivn jším salát m.

z  ech a  Moravy
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P edsedou spolku a iniciátorem založení VOC Valti-
ce je ing. Ludvík Budín. Vybranými odr dami pro 
vína VOC Valtice jsou Sylvánské zelené a Ryzlink 

rýnský, výsledná vína pak mohou být i jejich  kupáže. Syl-
vánské zelené a Ryzlink rýnský jsou odr dy, které mají 
ve Valticích staletou tradici p stování. Hrozny pro výrobu 

vína pocházejí pouze ze schválených vinic ležících v ka-
tastrech obcí Valtice a Úvaly. P dní složení dává t mto 
vín m odr dový charakter, který zráním vytvá í zajímavé 
kompozice. Hrozny révy vinné pro výrobu vína s ozna e-
ním VOC Valtice musí být ov eny Státní zem d lskou 
a potraviná skou inspekcí.

VOC Valtice je další z nových apelací u nás. Zakládajícími členy jsou vinařství  
Moravíno Valtice, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Vinařství Petr 

Procházka a Vinařství Jiří Kopeček. Dalším členem spolku se v listopadu 2015 
stala Střední vinařská škola Valtice. Svá první vína zatřídili teprve letos v létě 

a my jsme na jejich kvalitu a styl byli samozřejmě velmi zvědaví.
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VOC Valtice

Grand tes t
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Vína s ozna ením VOC  Valtice  mohou vyráb t pouze 
vina i, kte í jsou leny Zapsaného spolku VOC Valtice, z.s 
., se sídlem ve Valticích. Rozhodnutí o povolení p iznávat 
ozna ení vína originální certi  kace „VOC Valtice “, vydané 
Ministerstvem zem d lství, je platné od íjna 2015. V sou-
asné dob  má spolek p t len . Lahvování vín m že být 

provedeno pouze u lena VOC Valtice na území obcí VOC 
Valtice. Vína lze vyráb t z hrozn  révy vinné v odpovída-
jící kvalit  pro p ípravu jakostních vín a mošt pro výrobu 
vína musí mít minimáln  20  cukernatosti podle normalizo-
vaného moštom ru. Hektarový výnos nesmí p ekro it 7 tun 
a hrozny musí být sklízeny ru n . Skute ný obsah alkoholu 
ve vín  musí být minimáln  11,0 %. Vína musí vykazovat 
typické senzorické vlastnosti uvedené v dokumentu VOC 
Valtice, budou balena do láhví o objemu 0,75 l a ty mohou 
být uzav eny pouze kvalitním korkovým uzáv rem, p ípad-

n  je povoleno používat šroubovací uzáv r. Láhve budou 
opat eny speciální dolepkou s logem VOC Valtice a na eti-
ket  bude uveden íselný kód. íselný kód obsahuje: ísel-
ný kód výrobce (po adové íslo seznamu len ), íslo roz-
hodnutí o zat íd ní vína a celkový po et zat íd ných lahví.

Nutno íci, že degustátory první série vín apela ního sys-
tému VOC Valtice pot šila. Jedná se o p íjemná a odr dov  
i regionáln  typická vína s jasným zam ením na kvalitu. 
A vít zné pozice ukazují, že se snad našel další ostr vek 
pro vynikající vína z odr dy Sylvánské zelené, která z na-
šich vinic v poslední dob  bohužel spíše mizí. Nezbývá, než 
pop át len m VOC Valtice, aby jim cíle vydržely a VOC 
Valtice se za adilo po bok již funk ních úsp šných apela -
ních systém  u nás.

Text  a  foto:  Michal  Šetka
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85,83
bodů

GOLD

Moravíno Valtice, 
Sylvánské zelené, VOC Valtice, 
Valtice, Pod Sluneční horou
Zá iv  žlutá barva se slámovými odlesky a velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, š avnatá, intenzivn jší, 
s tóny letních jablek, zralých citrus  a erstvých 
bylinek. Chu  je š avnatá, pln jší, p íjemn  ko enitá, 
s vyváženou ovocnou strukturou a p íjemnými 
podtóny zralých peckovin. Dlouhý záv r. 

grilovaný siven 
na ch estovém rizotu

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

85,67
bodů

84,67
bodů

Moravíno Valtice, Ryzlink 
rýnský, VOC Valtice, Valtice, 
Kačisdorfské pole
Syt  zlatá barva se zelenkavými odlesky 
a velmi dobrá viskozita. V n  je istá, 
intenzivn jší, s p íjemnými sv žími tóny 
zelených jablek, lemon grass a koriandru. 
Chu  je pikantní, pln jší, s dobrou š avnatou 
kyselinou a p íjemnými tóny jablek Granny 
Smith a limetek. Dlouhý záv r. 

Château Valtice, Sylvánské 
zelené 2015, VOC Valtice 
Sv tle žlutá barva s citronovými odlesky 
a velmi dobrá viskozita. V n  je istá, st edn  
intenzivní, s tóny žlutých jablek Golden 
Delicious, mirabelek a ko ení. Chu  je st edn  
plná, š avnatá, s p íjemnými ovocnými tóny 
a š avnatou kyselinou, p ipomínající meru ky 
a angrešt. St edn  dlouhý záv r. 

losos s holandskou 
omá kou a smetanovými 
bramborami 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

králík s omá kou z hru-
bozrnné dijonské ho ice

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

SILVER BRONZE
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test VOC Valtice 

Zleva: David Král – vít z Bohemia Sekt Trophée 2015, head sommelier 
(Bohemia Sekt), Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu 
Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, Martina Riel-Salvatore 
– sommelierka (Globus), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , 
Tomáš Brůha – sommelier (1er Wines), Tomáš Odermatt – (Bacchus).

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci
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k uložení
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ideální 
kombinace

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

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

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

Grand tes t
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84,17
bodů

84
bodů

82,50
bodů

80
bodů

81,33
bodů

Château Valtice, Ryzlink rýnský 
2015, VOC Valtice 
Slámov  žlutá barva s mosaznými odlesky 
a velmi dobrá viskozita. V n  je st edn  
intenzivní, ko enitá, s tóninou zeleného aje 
a grepové k ry. Chu  je pln jší, ko enitá, se 
š avnatými tóny citrus  a zeleného ovoce. Delší 
záv r. 

Vinařská škola Valtice, 
Sylvánské zelené 2015, VOC 
Valtice, pozdní sběr, suché, 
Valtice, Pod Reistnou
Slámov  žlutá barva s mosaznými odlesky a velmi 
dobrá viskozita. V n  je istá, st edn  intenzivní, 
s nádechem sušených lu ních kv t , žlutého 
ovoce a meru kového jádra. Chu  je pln jší, 
harmonická, sv ží, s velmi dobrou š avnatou 
kyselinou, p ipomínající mirabelky a letní jablka. 

Vinařství Procházka Valtice, 
Ryzlink rýnský 2015, VOC 
Valtice, pozdní sběr, suché
Sv tlá, zelenkav  žlutá barva a dobrá viskozita. 
V n  je st edn  intenzivní, s nádechem 
grepu, bergamotu a zázvoru. Chu  je pikantní, 
ko enitá, se š avnatou kyselinou, p ipomínající 
citrusové ovoce. St edn  dlouhý záv r. 

Vinařství Procházka Valtice, 
Sylvánské zelené 2015, VOC 
Valtice, pozdní sběr, suché
Bled  žlutá barva se zlatavými odlesky 
a dobrá viskozita. V n  je st edn  intenzivní, 
s nádechem ko ení a bezové mízy. Chu  
je st edn  plná, s nádechem grepové k ry 
a drceného bílého pep e. St edn  dlouhý záv r. 

Jiří Kopeček Valtice, Ryzlink 
rýnský, VOC Valtice, Hintertály 
Bled  žlutá barva se zlatavými odlesky a dobrá 
viskozita. V n  je st edn  intenzivní, lehce 
zast ená ko enitostí, p ipomíná sušené byliny 
a olivový olej. Chu  je st edn  plná, ko enitá, 
s jemnými podtóny jád ince a podzimních 
jablek. St edn  dlouhý záv r. 

d

t stoviny s ku ecím 
masem a brokolicí 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

candát na grilu s barevnou 
o kou

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

sépiové rizoto 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

listový salát s francouzským 
dresinkem 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

telecí plátek s dušenou 
zeleninou 

cena 200 Kč 
www.vocvaltice.com

GRAND 

T E S T
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Vína a odrůdy světa
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v ína a  odr dy sv ta

Vážení tená i, op t se setkáváme s typickými a nejvýznam-
n jšími odr dami a gastronomickými specialitami – tentokrát 
Ma arska, Rumunska a Bulharska. Již jsme se zabývali odr -
dami a gastronomií Francie, Itálie, Pyrenejského poloostrova, 

západní Evropy, eské republiky a Slovenska a nyní se p ene-
seme do zemí jihovýchodní Evropy. Krom  charakteristických 
odr d a vín se budeme v novat i tradi ní gastronomii a specia-
litám ma arské, rumunské a bulharské kuchyn .

 WINE & Degustat ion
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Ma arsko

Rumunsko

Bulharsko

Podnebí:  Kontinentální
Rozloha vinic:  69 000 ha *2011 OIV
Produkce vína: 2 750 000 hl *2011 OIV  
Spot eba:  24,10 l/rok *2014 TDA
Odr dy: (60 % bílé odr dy, 40 % modré odr dy) 

  Furmint, Hárslevelü, Leányka, Juhfark, Olaszrizling (RV), 
Tramini, Szürkebarát (RŠ), Zöld Veltelini (VZ), Irsai Olivér, 
Sárfehér, Ezerjó, Kövidinka, Sárga Muskotály, Királyleányka, 
Kéknyel , Zenit, Zéta (Bouvier X Furmint), Cserszegi Füszeres 
(Irsai Olivér X Roter Traminer)
 Kadarka, Kékoportó, Kékfrankos, Turán, Zweigelt

Nejznám jší producenti
Attila Gere (Villányi), Bock (Villányi), Ferenc Takler (Villányi), 
Tibor Gál (Egri), István Szepsy (Tokaj), Oremus (Tokaj), Dereszla 
(Tokaj), Balassa István (Tokaj), Királyudvar (Tokaj), Zoltán De-
meter (Tokaj), Nyakas (Etyek-Budai)

22 region  
Soproni 1 370 ha, Nagy-Somlói 500 ha, Zalai 2 180 ha, 
Balatonfelvidéki 2 500 ha, Badacsonyi 1 600 ha, Balatonfüred-
Csopaki 1 700 ha, Balatonboglári 2 600 ha, Pannonhalmai 630 ha, 
Móri 900 ha, Etyek-Budai 1 770 ha, Ászár-Neszmélyi 1 400 ha, 
Tolnai 2 130 ha, Szekszárdi 1 900 ha, Pécsi (Mecsekalja) 500 ha, 
Villányi 1 600 ha, Hajós-Bajai 1 400 ha, Kunsági 25 600 ha, 
Csongrádi 1 850 ha, Mátrai 7 280 ha, Egri 3 200 ha, Bükki 980 ha, 
Tokaj-Hegyaljai 5 250 ha

Ozna ování vín
Szaraz – suché 
Édes – sladké 
Asztali bor – stolní víno 
Minesegi bor – jakostní víno
Kés i Szüretelés  – pozdní sb r
DHC/D.H.C. – Districtus Hungariae Controllatus (víno s chrán -
ným ozna ením p vodu nejvyšší kvality)
Borkulonlegessege szlogazdasagának – jakostní víno z ur ité oblasti 

Ozna ování tokajských vín
Tokaji Száraz – suché   
Tokaji Szamorodni – suché nebo sladké víno z p vodních odr d, 
zrání min 2. roky, oxidativní styl
Tokaji Aszú – Tokajský výb r  
Aszú 3 puttonyos min. 60 g/l 
(zrání 3 roky – 2 roky v sudu) * vyráb né do roku 2012

Aszú 4 puttonyos min. 90 g/l 
(zrání 3 roky – 2 roky v sudu) * vyráb né do roku 2012

Aszú 5 puttonyos min. 120 g/l 
(zrání 3 roky – 2 roky v sudu)
Aszú 6 puttonyos min. 150 g/l 
(zrání 3 roky – 2 roky v sudu) 
Aszú Eszencia 180 – 450 g/l
Eszencia (samotok) min. 450 g/l
Tokaji fordítás – Fermentace moštu na matolinách cibéb
Tokaji máslás – Fermentace moštu na kvasni ných kalech Sa-
morodného

Podnebí:  Kontinentální 
Rozloha vinic: 181 770 ha * Ministry of Agriculture 2012 

Produkce vína: 5 400 000 hl * Ministry of Agriculture 2012

Spot eba: 24,26 l/osoba/rok * 2014 TDA

Odr dy:
  Feteasca alba (Dív í hrozen), Feteasc  Regala, Mustoasa, Ta-
maioasa, T mâioas  Româneasc , Chardonnay, Gewürztrami-
ner, Muscat Ottonel, Pinot Gris, Riesling
  Babeasc , Feteasc  Neagr , Kadarka, Cabernet Sauvignon, Mer-
lot, Pinot Noir

Nejznám jší producenti
Prince Stirbey, Vinatre, S.E.R.V.E., Prahova Valley, Avincis, Na-
chbil, Rotenberg, Lacerta Winery, Liliac, Villa Vinea, Petro Vaselo
 
8 region
Moldova 69 139 ha, Oltenia & Mutenia 53 324 ha, Dobrogea 
17 343 ha, Nisipurile i alte Terenuri Favorabile din Sudul rii 
13 030 ha, Terasele Dun rii 11 306 ha, Maramure  & Cri ana 
8 308 ha, Transilvania 6 569 ha, Banat 2 762 ha

Podnebí:  Kontinentální, st edozemní
Plocha vinic: 75 000 ha *2011 OIV
Produkce vína: 1 237 000 hl *2011 OIV
Spot eba: 20,60 l/osoba/rok *2014 TDA
Odr dy:

  Chardonnay, Muscat Ottonel, Misket Cherven, Sauvignon 
Blanc, Aligote, Riesling, Ugni Blanc, Rkatsiteli, Dimiat
  Pamid, Rubin (Nebbiolo X Syrah), Melnik (Ranna Melnishka 
Loza), Mavrud, Buket (Mavrud X Pinot Noir), Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Rouen, Gamza (Kadarka)

Nejznám jší producenti
Todoroff, Assenovgrad (Mammuth, Antanta), Domaine Boyar, 
Vini, La Marouette, Villa Yambol, Chateau Burgozone, Miro 
Cellars 

5 oblastí
Severní – Dunavská ravnina, Východní – ernomorski rajon, 
Jižní – Trakijska nížina, Jihozápadní – Jolinka na Struma, Pod-
balkánská – Rozova dolina, Podbalkanski rajon
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Gastronomie

Ma arská, rumunská a bulharská kuchyn  je postavená na ze-
lenin , ovoci, mase, dr beži, rybách a zajímavém ko ení. Mno-
hé pokrmy se vyskytují v tradi ních receptech všech t í stát  
a liší se jen v mali kostech. 

Speciality Ma arska

Pokrmy
Halászlé – pikantní rybí polévka z n kolika druh  ryb s raj a-
ty a zelenými paprikami a ko en ná mletou paprikou
Gulyás – gulášová polévka z masa a papriky
Csabai kolbász – abajka
Téliszalámi – uherský salám – fermentovaná uzenina s plísní 
na povrchu
Libamájpástétom – paštika z husích jater
Pörkölt – perkelt – dušené maso s paprikou (guláš)
Paprikás – paprikáš – maso ve smetanovo-paprikové omá ce
Toká  – pikantní sm s masa a zeleniny
Lecsó – le o 
Lángos – langoš
Koloszvary töltött káposzta (kološvárské pln né zelí)
Segedínský guláš – dušené maso s kyselým zelím
Tarhonya – t stovinová p íloha

Nápoje
Unicum – bylinkový likér
Barack pálinka – meru kovice 
Cseres pálinka – t eš ovice 
Törköly pálinka – mlátovice 
Egri bikavér – egerská bý í krev (Kékfrankos, Portugieser, 
Kadarka) – podle legendy pochází jméno vína z doby kolem 
roku 1552. Sulejman I. cht l dobýt hrad Eger, ale hrstka vo-
ják  dokázala obléhatele odrazit. Mezi tureckými vojáky se 
íkalo, že se bý í krev mísí do erveného vína, a proto jsou 

obránci tak state ní. 

Speciality Rumunska

Rumunská kuchyn  je bohatá na ovoce a zeleninu (pórek, li-
lek, cuketa, paprika, raj ata). Specialitou jsou nakládané okur-
ky, zelí, paprika.

Pokrmy
M m lig  – kuku i ná kaše, n kdy podávaná s brynzou (brân-
z  – ov í sýr) 
Ciorb  ( orba) – kyselé polévky – kysané zelí, citron, zkvaše-
né pšeni né otruby, libe ek
Ciorb  de burt  – drš ková polévka s esnekem
Ciorb  de peri oare – ostrá polévka s masovými knedlí ky
Ciorb  de legume – zeleninová nakyslá polévka
Sarmale – zelné nebo vinné listy pln né sm sí mletého masa, 
rýže a ko ení
Mititei (mici) – grilované vále ky z mletého masa ( evap i i)
Pateuri – tašti ky pln né sýrem nebo masem
Tochitur  moldoveneasc  – dušené vep ové maso se sýrem, 
esnekem, volským okem a m m ligou

Rasol – pokrm z masa, brambor a zeleniny va ených spole n , 
m že se podávat s k enem nebo r znými omá kami 
Ardei umplu i – pln né papriky
Mujdei – pálivá omá ka z esneku 
Salat  de vinete – salát z grilovaného lilku
Ghiveci – va ená i dušená zeleninová sm s (le o)
Zacusc  – zeleninová pomazánka – pe ený lilek nebo fazole, 
ervené papriky a cibule

Papana i – koblihy ze sm si tvarohu i sýra, vají ek a mouky 
– p elévá se džemem a kysanou smetanou
Cl tit  – pala inky pln né slanými i sladkými nápln mi.

Nápoje
uic  – ovocná lihovina (švestky) cca 30 % obj.

Palinc  – ovocný destilát 50–60 % obj.
Rachiu – vinný destilát
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Speciality Bulharska

Pokrmy
ubrica – sm s ko ení – saturejka, pálivé papri ky, s l, mouka 

z opražené kuku ice, semena pískavice
Šopský salát – salát pochází z okolí So  e a Dupnice od obyva-
tel horské oblasti nazývaných Šopové 
Kaškaval – pa ený balkánský sýr z ov ího, kravského i kozího 
mléka
Sn žanka – okurky v jogurtu s esnekem a koprem – podobné 
eckým tzatziki

Tarator – letní studená polévka z kysaného mléka, nastrouha-
né okurky, kopru a esneku, n kdy s vlašskými o echy
Caca (bulharsky) – smažené grundle – malé rybky – an ovi -
ky, sardinky, šproty, m enky
Kebab e – mleté maso
Bob orba – fazolová polévka
Škembe orba – hustá drš ková polévka
Ajvar – pasta z paprik, lilk , pálivé papri ky, slune nicový 
olej, cukr, kuchy ská s l, esnek, kyselina octová

Nápoje 
Pliska – brandy (hlavní m sto první bulharské íše) – Slan ev 
Bryjag, Pomorie
Boza – kvašený pšeni ný nápoj (nízký obsah alkoholu)
Rakia – vinný destilát

Bílé odr dy

Irsai Olivér
Historie: Aromatická odr da, kterou vyšlechtil Pál Kocsis 
v roce 1930
P vod: Ma arsko
Etymologie: Existuje n kolik hypotéz názvu – 1. jméno idi e 
šlechtitele; 2. szegedský vina ; 3. mužské jméno 
K íženec: Pozsonyi Fehér (Bratislavské bílé) X Csaba Gyöngye 
( aba ská perla)
Plocha: 1 090 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Sv tle žlutá barva se zelenými odlesky
V n : Opulentní v n  muškátových hrozn , kv t  a kandované-
ho ovoce 
Chu : Aromatická, š avnatá chu  s tóny sadového ovoce

Raná odr da révy vinné, která se p stuje i u nás, na Slovensku, 
ve Švýcarsku a v Rusku. asto se používá i na výrobu bur áku. 
Vína poskytuje aromatická, jemná, s ovocným charakterem. Po-
tenciál zrání je však velmi malý.

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Etyek-Budai
Významní producenti Nyakas, Zoltán Szöke, Szoke Matyas, Hilltop

Vini  kace Nerezové nádoby, bílá vína, suchá vína nebo vína se zbytkovým cukrem
T lo Štíhlé–st ední 
Cena 100–600 K

Uložení 1–2 roky (sladká vína až 7 let)
Podávání 9–11 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2009, 2007
Pokrmy Ovocné saláty, zrající sýry, orientální kuchyn
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Furmint
Historie: Pravd podobn  p vodní odr da Ma arska. Mnoho 
pramen  odkazuje na p vod v Itálii, ale tuto hypotézu se nepo-
da ilo prokázat. 
P vod: Ma arsko
Etymologie: Froment (francouzsky pšenice), z ejm  pro zla-
tožlutou barvu vína, p ipomínající zralé obilí, pop ípad  italsky 
frumento
K íženec: Spontánní k íženec odr dy Gouais Blanc (Heunisch)
Synonyma: Moslavac (Chorvatsko), Mosler (Rakousko), Šipon 
(Slovinsko), Zapfner (N mecko)
Plocha: Celosv tov  5 259 ha – Ma arsko 4 165 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Sv tle zelenkav  žlutá barva u suchých vín, syt  žlutá 
u zralých vín se zbytkovým cukrem
V n : Lehce aromatické víno s nádechem letních jablek, bílých 
kv t  a citrus
Chu : Vyšší kyselina, š avnatá chu  s nádechem zralého zahrad-
ního ovoce a citrus

Klasická odr da oblasti Tokaj, poskytující delikátní, minerální su-
chá vína, ale p edevším opulentní a aromatická sladká vína s mi-
mo ádným potenciálem k zrání.

Hárslevelü

Historie: P vodní ma arská odr da, zmi ovaná v roce 1744
P vod: Ma arsko
Etymologie: Hárslevelü znamená lipový list 
K íženec: Potomek odr dy Furmint
Synonyma: Feuilles de Tilleul (Francie), Lipovina (Slovensko), 
Lindenblättriger (Rakousko, N mecko)
Plocha: Ma arsko 1 659 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Tmavší žlutá barva
V n : Aroma ovoce, hrozn  a kv t  
Chu : Chu  je ovocná s dobrou kyselinou a p íjemnými podtóny 
ovoce

Tradi ní odr da oblasti Tokaj, kde se z ní vyrábí suchá i sladká 
vína a asto se p idává do cuvée s odr dou Furmint.

Kategorie vín
Premium

Nejd ležit jší apelace Tokaj
Významní producenti István Szepsy, Oremus, Dereszla, Balassa István, Királyudvar, Zoltán Demeter

Vini  kace Nerezové nádoby, bílá vína, suchá vína nebo vína se zbytkovým cukrem
T lo St ední–pln jší 
Cena 100–6 000 K

Uložení 1–2 roky (sladká vína až 100 let)
Podávání 9–11 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2009, 2007, 2003, 2000, 1999, 1996, 1993, 1988, 1986, 1983
Pokrmy Husí játra, sýry s ušlechtilou modrou plísní, deserty

Kategorie vín
Premium

Nejd ležit jší apelace István Szepsy, Oremus, Dereszla, Balassa István, Királyudvar, Zoltán Demeter
Významní producenti Nerezové nádoby, bílá vína, suchá vína nebo vína se zbytkovým cukrem

Vini  kace St ední–pln jší 
T lo 100–6 000 K
Cena 1–2 roky (sladká vína až 100 let)

Uložení 9–11 °C
Podávání 2015, 2013, 2012, 2009, 2007, 2003, 2000, 1999, 1996, 1993, 1988, 1986, 1983

TOP ro níky Husí játra, sýry s ušlechtilou modrou plísní, deserty
Pokrmy István Szepsy, Oremus, Dereszla, Balassa István, Királyudvar, Zoltán Demeter
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Feteasc  alb
Historie: Stará moldavsko-rumunská odr da, dnes významná 
p edevším v Rumunsku
P vod: Moldávie, Rumunsko
Etymologie: Feteasc  alb  znamená „bílá sle na“
K íženec: P íbuzná Feteasc  Neagr
Synonyma: Väratik (Moldávie), Mädchentraube (Ma arsko), 
Diev ie hrozno (Slovensko)
Plocha: Celosv tov  17 469 ha – Rumunsko 12 916 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Slámov  žlutá barva
V n : P íjemné kv tové aroma s nádechem sadového ovoce 
a hrozn
Chu : Delikátní chu  s dobrou kyselinou a podtóny zralého ovoce 

Typická odr da Rumunska a Moldávie, n kdy ozna ovaná jako 
Leánka, ale toto ozna ení není správné, bylo prokázáno, že ma-

arská odr da Leányka má jiné DNA.

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Murfatlar, Transylvania, Dealu Mare
Významní producenti Jidvei Maria, S.E.R.V.E., Crama Basilescu, Cotnari

Vini  kace Nerezové nádoby, d ev né sudy, bílá vína, suchá vína nebo vína se zbytkovým cukrem
T lo St edn  plné
Cena 120–400 K

Uložení 1–2 roky
Podávání 9–11 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2009, 2007
Pokrmy Ryby, dr bež, polotvrdé sýry, t stoviny
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Feteasc  regal
Historie: P vodní rumunská odr da vyšlecht ná v roce 1920 
a p edstavená v roce 1928 v Bukurešti na výstav  vína a ovoce
P vod: Rumunsko 
Etymologie: Feteasc  regal  znamená „královská sle na“
K íženec: P íbuzná Feteasc  alb
Synonyma: Danesana (Rumunsko), Pesecká Leánka (Slovensko)
Plocha: Celosv tov  13 136 ha – Rumunsko 12 905 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Slámov  žlutá barva
V n : Pom rn  intenzivní v n  hrozn , kv t  a ovoce
Chu : Š avnatá chu  s dobrou kyselinou a podtóny žlutého ovoce 

Rumunská odr da s p íjemnou aromati ností a p íjemnou sv žes-
tí. Nejp stovan jší ze všech odr d se jménem Feteasc .

Juhfark
Historie: P vodní ma arská odr da
P vod: Ma arsko
Etymologie: Juhfark znamená ov í ocas
Synonyma: Lämmerschwanz
Plocha: Ma arsko 186 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Zlatav  žlutá barva
V n : V n  ovoce, bylinek, citrus , kv t  
Chu : Delikátní chu  s podtóny jablek a peckovin

P estože se tato odr da p stuje na relativn  malé ploše, jsou vína 
z této odr dy typická a celkem dob e dokážou vyzrávat.

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Transilvania
Významní producenti Prince Stirbey, Vila Dobrusa, Cramele Recas

Vini  kace Nerezové nádoby, bílá aromatická vína, suchá vína nebo vína se zbytkovým cukrem
T lo St edn  plné
Cena 60–600 K

Uložení 1–2 roky
Podávání 9–11 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy Ryby, dr bež, lušt niny, t stoviny

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Somlo, Etyek-Budai
Významní producenti Tornai, Szent Istvan, Fekete Bela, Meinklang

Vini  kace Nerezové nádoby, bílá vína, suchá vína nebo vína se zbytkovým cukrem
T lo St edn  plné
Cena 70–600 K

Uložení 1–3 roky
Podávání 9–11 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy T stoviny, dušená zelenina, rizota
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Kadarka
Historie: Tradi ní balkánská odr da, která se dostala do Ma ar-
ska a Bulharska ve st edov ku b hem turecké okupace
P vod: Balkán – pravd podobn  Srbsko 
Synonyma: Gamza (Bulharsko)
Plocha: Ma arsko 666 ha, Bulharsko 550 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Rubínov  ervená barva
V n : V n  papriky, podhoubí a okolády
Chu : Výrazn jší chu  s vyšší kyselinou a nádechem bylinek

Populární odr da v Ma arsku, používaná v oblasti Eger do Egri 
bikavér a pro výrobu jemných sv žích ervených vín. Podobn  
oblíbená je i v Bulharsku pro st edn  plná až pln jší ervená vína.

Feteasc  neagr
Historie: P vodní rumunská odr da, která se možná domestiko-
vala z divoké révy vinné
P vod: Rumunsko 
Etymologie: Feteasc  neagr  znamená „ erná sle na“
K íženec: Z ejm  potomek divoké révy
Synonyma: Schwarze Mädchentraube (Rumunsko)
Plocha: Rumunsko 1 719 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Cihlov  ervená barva
V n : V n  ko ení a peckovin s nádechem sko ice
Chu : Výrazn jší chu  s bohatou t íslovinou a ovocnou kyselinou

Rumunská odr da, která v n kterých atributech p ipomíná odr du 
Pinot Noir.

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Transilvania, Dealu Mare
Významní producenti Villa Vinea, Prince Stirbey, Vila Dobrusa, Cramele Recas, Domeniul Coroanei Segarcea

Vini  kace Nerezové nádoby, sudy, ervená suchá vína
T lo St edn  plné – plné 
Cena 150–1 200 K

Uložení 1–5 let
Podávání 12–18 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy Drobná zv ina, sýry s ušlechtilou bílou plísní, telecí maso

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Villányi, Egri, Szekszárdi
Významní producenti Sauska, Thummerer Pince, Takler, Marika Nemes 

Vini  kace Nerezové nádoby, sudy, ervená suchá vína
T lo St edn  plné – plné 
Cena 150–1 200 K

Uložení 1–5 let
Podávání 12–18 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy Hov zí maso, jehn í mleté maso, speciality z grilu

066-77_Vina a odrudy Mad_Rum_Bul_kor.indd   Odd1:73 31.8.2016   21:37:12



74 |  WINE & Degustat ion

v ína a  odr dy sv ta

Pamid
Historie: P vodní bulharská odr da, p stovaná možná již v ob-
dobí antiky 
P vod: Balkán
Etymologie: Starý bulharský název
K íženec: Z ejm  potomek divoké révy
Synonyma: Plovdina (Makedonie), Piros Szlanka (Ma arsko)
Plocha: Bulharsko 6 792 ha, Rumunsko 2 930 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Tmav  ervená barva
V n : Aroma tmavého ovoce, zava eniny, d eva a kakaa
Chu : Pln jší chu , ko enitost, sko ice, bohatá t íslovina

Pamid je odr da, která se velmi dob e hodí k lokální gastronomii 
Bulharska a Rumunska.

Melnik

Historie: Stará, pozdn  zrající odr da Bulharska 
P vod: Bulharsko
Etymologie: Melnik je název m sta v jihozápadním Bulharsku
K íženec: Stará odr da
Synonyma: Shiroka Melnishka
Plocha: Bulharsko 2 602 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Karmínov  ervená barva
V n : Aroma ko ení, lesního ovoce a d eva
Chu : Pln jší chu  s velmi dobrou strukturou a pikantní ko enitostí

Melnik má velmi dobré p edpoklady pro dobrá t lnatá vína, která 
budou moct zrát i doprovodí výrazn jší pokrmy.

Rubin
Historie: P vodní bulharská odr da, vyšlecht ná v roce 1944
P vod: Bulharsko
Etymologie: Rubin odkazuje na rubínovou barvu
K íženec: Nebbiolo X Syrah
Synonyma: Rubin Bolgarskii
Plocha: Bulharsko 165 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Rubínov  ervená barva
V n : V n  peckovin, ko ení a d eva
Chu : Pln jší chu  s tóny lesního ovoce, švestek a rozinek

P vodní odr da Bulharska s chu ovými a aromatickými tóny ro-
di ovských odr d.

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Dunavská ravnina, Trakijska nížina
Významní producenti Assenovgrad, Domaine Boyar

Vini  kace Nerezové nádoby, sudy, ervená suchá vína
T lo St edn  plné – plné 
Cena 100–400 K

Uložení 1–5 let
Podávání 12–18 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy Vep ové maso, uzeniny, mleté maso

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Jolinka na Struma
Významní producenti Logodaj, Elenovo

Vini  kace Nerezové nádoby, sudy, ervená suchá i sladká vína
T lo St edn  plné – plné 
Cena 100–400 K

Uložení 1–5 let
Podávání 12–18 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy Ov í sýry, tmavé maso, zv ina
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Mavrud

Historie: Prastará odr da, kterou možná znali již sta í Thrákové 
P vod: Bulharsko
Etymologie: Mavrud je z eckého „mavro“ = erný
K íženec: Stará odr da
Synonyma: Tsiganka (Bulharsko)
Plocha: Bulharsko 1 709 ha

Senzorické vlastnosti

Barva: Temn  inkoustov  ervená barva
V n : Výrazná v n  lesního ovoce, okolády a d eva
Chu : Bohatá chu  lesního ovoce, okolády, výrazn jší t íslovina

Mavrud poskytuje vína s velmi dobrým potenciálem zrání a mož-
ností snoubení s výrazn jšími pokrmy a tmavým masem.

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Jolinka na Struma
Významní producenti Logodaj

Vini  kace Nerezové nádoby, sudy, ervená suchá a forti  kovaná vína
T lo Pln jší–plné 
Cena 100–400 K

Uložení 1–5 let
Podávání 12–18 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy Tmavé maso, sýry, okoládové deserty

Kategorie vín
Standard

Nejd ležit jší apelace Podbalkanski rajon
Významní producenti Assenofgrad, Villa Yustina

Vini  kace Nerezové nádoby, sudy, ervená suchá vína
T lo Pln jší–plné 
Cena 100–600 K

Uložení 1–5 let
Podávání 12–18 °C

TOP ro níky 2015, 2013, 2012, 2010
Pokrmy Zv ina, maso, zrající sýry, mleté maso
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Typická vína, která doporu ujeme vyzkoušet

Takler, Kadarka 2015
Sv tlá, rubínová barva 
s r žovými okraji. Pikantní 
jemn  ovocné aroma erveného 
ovoce, elegantní sv ží leh í chu  
po t ešních a višních s jemným 
pep ovým podtónem a st edn  
dlouhým záv rem.

Starosel, 
Mavrud 2014
Tmav  rubínová barva s cih-
lovými odlesky a velmi dobrá 
viskozita. V n  je intenzivn jší, 
ovocná, p ipomínající lesní 
ovoce a sladké d evo. Chu  je 
pln jší, h ejivá, s ovocnými pod-
tóny zralých švestek a léko ice. 
Delší záv r. 

Recas, La Putere, 
Fetească Neagră
Sytá, tmav  ervená barva 
a výrazná viskozita. Podma-
nivá v n  ervených plod , 
švestek a bor vek. Plná, hebká 
chu  se sv žími ovocnými tóny 
a jemným dotekem vanilky. Delší 
nasládlý záv r.

Villa Melnik, Bergulé, 
Melnik 55 2013
Sytá tmav  ervená barva 
a vyšší viskozita. Opulentní 
v n  zralého erveného ovoce, 
švestkových povidel a kávy, 
která p echází i do chu ového 
vjemu. Jemné t íslo, sv ží vyšší 
kyselina a delší záv r.

Lovico Lozari JSC,  
Mona´s Collection, 
Cabernet Sauvignon 
& Pamid
Temn  rubínová barva, nasládlá 
ovocná v n  zralých t ešní 
a je abin. V chuti jednoduché, 
jemné, p íjemn  ovocné a pitelné 
víno s m kkým t íslem a kratším 
záv rem.

VIA Ignatia, 
Rubin 2012
Sytá, tmav  ervená barva s  -
alovými odlesky. Opojná v n  
t eš ové marmelády a švest-
kových povidel, plná ovocná 
chu  s tóny ervených plod  se 
sv ží kyselinou, kulatým t íslem 
a delším, nasládlým záv rem

cena 299 Kč
www.bavino.cz 

cena 189 Kč
www.vinaBG.cz

cena 179 Kč
www.bavino.cz 

cena 189 Kč
www.vinaBG.cz

cena 75 Kč
www.diama-vino.cz 

cena 189 Kč
www.diama-vino.cz 
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Chcete-li blíže poznat charakter jednotlivých odrůd a ochutnat zajímavá vína z legendárních apelací, vybrali jsme pro vás 
vzorky, které považujeme za jejich naprosto typické zástupce. Samozřejmě jsme mohli prezentovat nejslavnější legendy, avšak 

vybírali jsme s ohledem na praktický význam seriálu, tedy s ohledem na dostupnost a vynikající poměr kvality a ceny.

Text:  Ivo Dvo ák,  foto:  Ivo Dvo ák a  Michal  Šetka,  výb r  vín:  Michal  Šetka

Monşer, Feteasca Alba, 
demidulce 

Zlatozelená barva a st ední 
viskozita. Výrazn jší, nasládlé 
aroma grep  a sladkých pome-
ran  a bílých kv t . Nasládlá 
ovocná chu  s tóny broskví, 
citrus  a delším záv rem.

Gizella, Barát 
Hárslevelű 2015
Jiskrná zlatozelená barva a st ed-
ní viskozita. Velmi istá v n  
bílých kv tin a citrus . Chu  je 
jemná a elegantní, sv ží, vyváže-
ná a p íjemn  ovocná, s delším, 
nasládlým záv rem.

Mad Wine Kft, 
Mád Furmint 2015
Sv tlá, zlatozelená barva 
a st ední viskozita. Výrazné 
aroma kv tin a ovocného želé. 
Chu  je st edn  plná, harmo-
nická a elegantní, s tóny bílého 
ovoce, citrus  a sv žím, st edn  
dlouhým záv rem.

Somlói Vándor, 
Juhfark 2013
Syt  zlatá barva a vyšší viskozita. 
P íjemn  ovocná v n  kombinuje 
tóny kandovaných pomeran , 
kdoulí a bylin. Plná, vyvážená 
ovocná chu  se sv žím projevem, 
erstvými ovocnými a bylinnými 

tóny a dlouhým záv rem

Skizo, Balatoni Irsai 
Olivér 2015
Barva bílého zlata a st ed-
ní viskozita. Aromatická, 
typicky ko enitá v n  s lehce 
muškátovým charakterem. 
P íjemn  pitelné víno s hezkou 
ovocností, jemn  ko enitým 
projevem, sv ží kyselinou 
a delším záv rem.

Recas, Sole, Fetească 
Regala 2015, barrique, 
DOC 
Syt jší, mosazná barva a st ední 
viskozita. Sv ží istá aromatika 
bílých kv tin a kandovaných 
citrus  s lehkým dotekem sudu. 
P íjemn  ovocná sv ží chu  
erstvého citrusového ovoce je 

lehce zaoblená jemným bariko-
vým tónem. Delší záv r.

cena 137 Kč
www.vinojinak.eu

cena 420 Kč
www.vinorum.cz 

cena 290 Kč
www.vinorum.cz 

cena 415 Kč
www.vinorum.cz 

cena 149 Kč
www.vinorum.cz 

cena 149 Kč
www.bavino.cz
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Rosteme.
• nové vinice

• nové technologie

•  nové internetové 
stránky a e-shop

Změnili jsme jméno, 
vášeň pro víno zůstala.

Vinařství Trávníček & Kořínek
Pod Skálou 106, Hnanice, 669 02 Znojmo

www.vinarstvi-tak.cz
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ty hv zdi kový hotel disponuje 
26 pokoji v etn  dvou luxusních 
apartmán  s balkónem a výhledem 

do malebného parku. Do nabídky služeb 
pat í také wellness centrum a prostory pro 
po ádání konferencí,  remních akcí i sou-
kromých oslav. Pln  bezbariérový hotel 
funguje od roku 1995 a díky komplexní 
a všestranné nabídce služeb, v etn  multi-
funk ního parku, je velmi asto využíván 
k oslavám, svatebním ob ad m a hostinám. 
V letošním roce navíc majitelé hotelu slav-
nostn  zprovoznili galerii vín „Po Skleni -
ce“, která funguje na principu technologie 
Vinojet a kterou lze navštívit nejen v roli 
hotelového hosta. Sou ástí areálu Galatea 
je restaurace s kapacitou 70 osob a samo-
z ejm  s širokou nabídkou vín „po skleni -
ce“ díky používání již zmín ného systému. 
Majitelé jsou nadšenými „milovníky“ vína, 

což je poznat jednak díky galerii vín, jednak 
z vinného lístku, kde naleznete široký výb r 
láhví z celého sv ta, p i emž burgundská 
vína si vybírají a dovážejí sami. Restaura ní 
tým se m že pochlubit vlastní bylinkovou 
zahrádkou, ze které využívá ingredience 
do rozmanitých pokrm . V jídelním lístku 
narazíte jak na sezónní, tak na degusta ní 
menu. V p ípad , že s sebou vezmete d ti, 
pak se jist  p i ekání na jídlo zabaví jídel-
ní kem s omalovánkami i v d tském kout-
ku. V lét  je k posezení k dispozici malá 
letní terasa, kde celkovou atmosféru do-
kresluje p íjemné zur ení vody z nedaleké 
fontány. D ti si mohou hrát na soukromém 
venkovním d tském h išti a hotel vítá i ná-
všt vníky s jejich ty nohými mazlí ky. 

Pokud byste cht li sv j pobyt tematic-
ky zam it, pak si m žete vybrat ze široké 
škály pobytových balí k , jako je nap í-

klad balí ek „Pro milovníky vín“. Jedná se 
o víkendový pobyt s ubytováním na jednu 
i dv  noci pro dv  osoby, dvouchodovou 

ve e í, odpolední kávou s desertem a sa-
moz ejm  devadesátiminutovou návšt vou 
galerie vín „Po Skleni ce“. Dalšími jsou 
pak balí ek relaxa ní, romantický, bezlep-
kový nebo balí ek pro budoucí nev stu i 
ženicha s výstižným názvem „Rozlu ka se 
svobodou“. Mezi služby, které vám zcela 
zaru en  zpest í pobyt, pat í zdravotní i 
relaxa ní masáže, sauna i whirlpool. 

Hotel díky své kapacit  poskytuje zá-
zemí jak pár m, tak v tším skupinám a  
už pro  remní akce, rodinné oslavy, nebo 
svatby. Pro  rmy hotel nabízí malý i vel-
ký – až pro 70 osob – konferen ní salonek 
s kvalitním technickým vybavením. V p í-
pad  teambuildingu je možné využít také 
vinárnu, která je vybavena p íslušenstvím 

Když se vydáte z Prahy po dálnici D10 ve směru na Český Ráj, na jeho okraji, na klidném 
předměstí Mladé Boleslavi, narazíte na Kosmonosy. Jednou z dominant tohoto 

pětitisícového města je také areál hotelu Galatea, jehož součástí je romantický park 
s rybníčkem Brčálníkem a místem pro venkovní grilování. V létě je plný piknikových 

dek a v podvečer není výjimkou, že se z parku nesou tóny hudby některé z vystupujících 
kapel, ať už jsou součástí svatebního veselí, kulturní, či gastronomické akce. 

místa ,  kde s i  víno opravdu uži je te
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Hotel Galatea 
Relaxace na prahu „Ráje“
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pot ebným pro prezentaci. Navíc je v ní 
možné zajistit zábavu formou oblíbeného 
karaoke na p ilehlém tane ním parketu. 
V p ípad  svatby hotel nabízí komplexní 
služby, které s takovou událostí souvisí. 
Ob ad se obvykle koná na molu nad ryb-
ní kem i v nedalekém zámku a na jeden 
den p ipadá striktn  pouze jedna svatba, 
takže svateb ané mají celý areál exklu-
zivn  pro sebe. V odpoledních hodinách 
pak veselí pokra uje u venkovního grilu. 
Za špatného po así mohou hosté využít 
krytou ást grilovišt  pro 50 lidí i klima-
tizovaný party stan, který má kapacitu až 
200 osob. S ve erní zábavou m žete po-
kra ovat také v prostorách vinárny, která 
je pro podobný druh zvláštních p íležitostí 
ideálním místem. Sou ástí vinárny je bar, 
tane ní parket a kvalitní zvuková a sv telná 
technika. Vybavení také poskytuje vhodné 
podmínky pro vystoupení hudební skupi-
ny. Samoz ejmostí je sommelierský servis 
a s tím související možnost zajistit ízenou 
degustaci. Sou ástí vinárny je podzemní 
vinný sklípek, kde je možnost pronajmout 
si archivní vinný box s kapacitou 88 láhví. 
Archivní boxy si mohou rezervovat jak 
 rmy, tak i jednotlivci v restauraci hotelu. 

Majitel m archivních box  je umožn no 
využít prostory vinárny pro posezení s p á-
teli p i ochutnávce svých uložených vín.  

Degusta ní galerie vín „Po Skleni ce“ 
funguje v rámci hotelu od konce ledna. 
Jedná se o koncept, kdy díky technologii 
na uchování tichých a šumivých vín lze 
po skleni ce ochutnat až 72 druh  vín od 18 
moravských vina  všech moravských po-
doblastí. Degustovat m žete mnoha zp -
soby – bu  si jednoduše objednáváte víno 
„po skleni ce“ nebo v karaf  ke svému 
stolu, nebo si vyberete jeden ze t í degusta -
ních balí k , jehož nákupem si objednáváte 
as, kdy m žete neomezen  p echutnávat 

všechna vína. Samoz ejmostí je možnost 
objednání teplého a studeného ob erstvení 
sestaveného p evážn  z produkt  od míst-
ních farmá  i z vlastní výroby. Pokud máte 
v tší hlad, pak si m žete objednat pe ený 
vep ový bok i vep ovou panenku ve vinné 
omá ce se š ouchanými bramborami, nebo 
dokonce celou – dozlatova pe enou – hu-
si ku se špekovými knedlíky. Galerie navíc 
zavedla transportní službu, která v okruhu 
70  km od Mladé Boleslavi dováží a op t 
odváží zájemce o návšt vu v p ípad , že se 
cht jí na noc vrátit do své vlastní postele. 

Pokud se v hotelu rozhodnete p enoco-
vat, pak m žete využít další atraktivní a ne 
zcela obvyklé služby. Pat í mezi n  na-
p íklad t hotenské cvi ení, asthanga a vi-
nyása jóga, vlasový salon i psychologie 
a psychoterapie. 

V hotelu každoro n  probíhá akce 
„Svatební den Galatea“ – letos to bude 
11. zá í. Smyslem je p edstavit areál jako 
ideální místo pro svatbu. Sou ástí „Sva-
tebního dne“ je bohatý program, pro-
hlídka areálu, sout ž „Vaše svatba 2017 
za polovic“, módní p ehlídky, ochutnáv-
ky jídel a také prezentace dodavatel  do-
provodných služeb.  

Do dalších akcí, které b hem roku ho-
tel po ádá, pat í zejména tematické degu-
sta ní ve ery, jako je nap íklad Morav-
ský ve er s cimbálovou muzikou. Další 
tematicky zam ené degusta ní ve ery 
zahrnují šestichodové degusta ní menu 
snoubené s víny. 

Areál Galatea je ideálním prost edím 
pro relaxaci, dobrým výchozím bodem pro 
výlet do eského Ráje, a hlavn  místem, 
kde si víno užijete. K celkové atraktivit  
p ispívá fakt, že je hotel dostupný za pou-
hých 35 minut z okraje Prahy. 
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Hotel Galatea****
Pod Koupališt m 881
293 06 Kosmonosy - Mladá Boleslav
Recepce: +420 326 721 920
hotel@galatea.cz

editel: Marek Kopecký
777 554 375, kopecky@galatea.cz
www.galatea.cz
www.posklenicce.cz
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francouzská gastronomie

Francouzská kuchyn , a to i její 
nejvyšší forma, tzv. „haute cuisine“, 
se ve skute nosti od jiných konti-
nentálních kuchyní p íliš neliší. Vý-
b r sezónních a co nejkvalitn jších 
surovin, pe livé a emeslné zpra-
cování a d raz na estetickou formu 

na talí i, to vše je, nebo by m lo 
být, standardem ve všech dobrých 
restauracích po celé Evrop . Jsou 
to však autentické chut  n kterých 
ingrediencí, které, a  výrobky, jsou 
používány jako základní suroviny 
a které iní pravé francouzské jídlo 

neopakovatelným. asto mají ekvi-
valent v jiných zemích, ale práv  ty 
p vodní nám tvo í jakousi originální 
„francouzskou“ chu , které bez nich 
nelze nijak jinak dosáhnout. V na-
šem novém seriálu si t ch n kolik 
nejznám jších p ipomeneme.

Poklady klasické francouzské kuchyně

Francouzská hořčice

Hořčice je jen zdánlivě nedůležitá a obyčejná kořenicí přísada, ovšem ze všech přísad 
a koření se jí celosvětově spotřebuje, vyjma soli a pepře, největší množství. Její spojení 
s vínem naznačuje už etymologie jejího názvu (moutarde – Fr, mostarda – It, mustard 

– En), který v latině zní mustum ardens a ve staré francouzštině moût ardent, doslovně 
pálivý, žhavý mošt. Malá, asi milimetrová semínka rostliny hořčice jsou mletá nebo vcelku 

máčena ve vinném moštu a tato směs představuje, či lépe dříve představovala základ 
každé hořčice. Pojďme se tedy na historii a výrobu hořčice podívat blíže.

K získávání semínek ho ice se využívá n kolik druh  
z mnoha rostlin kmene Sinapis nebo Brassica, podle je-
jichž barvy pak vzniká ho ice sv tlá, hn dá, nebo erná. 

Pro každou ho ici je klí ová vyvážená chu  mezi ostrostí látek 
ze semínek, sladkostí z vinného moštu nebo cukru a kyselostí, 

kterou dodává taktéž mošt, pop ípad  ocet. Tuto jednoduchou 
sm s lze ozvláštnit dalšími p ísadami, ovocem, bylinkami nebo 
ko ením, o jednotlivých druzích se do tete níže p i popisu klasic-
kých francouzských typ  ho ice. První archeologické vykopáv-
ky prokazující p stování rostlin ho ice pocházejí z údolí Indu, 
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Miroslav Kalina

Mirek Kalina je v sou asné dob  šéf-
kucha em v restauraci „Kalina cuisi-
ne&vins“. Va í klasickou francouzskou 
a eskou kuchyni. Krom  spolupráce 
s pány Martinem Hoffmeisterem a Bo -
kem Šípkem absolvoval zahrani ní stá-
že ve Francii, Skandinávii a N mecku. 
Nejvíce ho však ovlivnila práce u jed-
noho z nejv tších kucha  staré školy, 
u Michela Guerarda, jehož podnik „Les 
Prés d’Eugénie“ je již n kolik desítek 
let hodnocen t emi hv zdi kami Mi-
chelin. Mirka m žete vid t i na obra-
zovkách televizí v po adech „Kucha -
ská pohotovost“ a „Masterchef“.

Vít Hepnar

Sommelierství se v nuje od roku 1998, 
tedy od úplných za átk  této profese 
u nás. Pracoval v restauraci „Rybí trh“ 
a v „Le Terroir“, kde se svým týmem 
obdržel od pr vodce Michelin sym-
bol hroznu – ocen ní za vinný lístek. 
V roce 2009 založil se spole níky 
Gourmet Services, spole nost na do-
voz francouzských vín, která jsou jeho 
nejv tší vášní. V sou asné dob  spolu-
pracuje s Mirkem Kalinou na konceptu 
restaurace „Kalina cuisine&vins“.

p i emž tamní civilizace existovala až do roku 1800 p ed Kris-
tem. P edpokládá se, že jako první experimentovali s výrobou 
ho ice takové, jak ji známe dnes, sta í ímané. První skute n  
zaznamenaný recept na její p ípravu pak pochází z p elomu tvr-
tého a pátého století z kuliná ského rukopisu „De re coquina-
ria d’Apicius“, kde je návod na sm s mleté ho ice, octa, pep e, 
kmínu, libe ku, koriandru, dalších bylinek, cibule, medu, rybí 
omá ky a oleje a tato sm s je doporu ována k ochucení pe eného 
h betu divo áka. V desátém století p evzali znalosti a zkušenosti 

íman  pa ížští mniši ze Saint-Germain-des-Prés a zahájili vý-
robu své vlastní ho ice. První záznam o o  ciální výrob  ho ice 
je datován v královských registrech v Pa íži rokem 1292. B hem 
t ináctého století si reputaci jako centrum výroby ho ice vybu-
doval i Dijon. Popularitu této pochutiny dokládá písemný ú et 
potvrzující spot ebu sedmdesáti galon  ho ice b hem jedné je-
diné slavnostní hostiny, po ádané vévodou burgundským v roce 
1336. V devatenáctém století byly zavedeny první stroje na výro-
bu ho ice, ve dvacátém, v roce 1937, se pak konal slavný soudní 
spor mezi producenty z Pa íže a Dijonu o ochrannou známku. 
Soud však rozhodl, že název indikuje recept, a ne teritoriální p í-
slušnost, a tak dijonská ho ice nemá své vlastní AOC.  Proto 
m že nap íklad starobylá zna ka Grey-Poupon uvád t na svých 
dózách Moutarde Dijon, a koliv pro americký trh, kde je velmi 
populární, vyrábí své ho ice v Holandsku.

Dnes je nejv tším producentem ho i ného semínka Kanada, 
následovaná pon kud p ekvapiv  Nepálem a eskou republikou, 
která podle ísel z roku 2004 vyprodukovala 112 000 tun, tedy 
15 % sv tové produkce. Není tedy nereálné, že když si ke grilo-
vanému masu nabíráme lži ku ostré dijonské ho ice, pochází 
její základní složka práv  z našich kraj . Štiplavá a kyselá chu  
a stejn  tak sladkost se u jednotlivých typ  ho ic liší. Sv tlá 
semínka ho ice bílé (Sinapis alba) dávají mén  ostrosti než se-
mínka ho ice hn dé nebo erné (Brassica nigra). Dále je ostrost 
ovlivn na teplotou kapaliny, vody s moštem nebo octem, ve kte-
ré se semínka namá í. Studená láze  d lá ho ici ost ejší, teplá 
jemn jší. Teplota a kyselina denaturuje enzymy, které tvo í vý-
slednou „sílu“ ho ice. P i p íprav  lze semínka úpln  rozemlít, 
nebo ud lat sm s mletých a drcených semínek, pop ípad  je ne-
chat vcelku. Rozlišujeme dva klasické typy francouzské ho ice, 
které jsou práv  konzistencí úpln  rozdílné. Dijonská ho ice je 
z jemn  mletých semen, krémové konzistence a syté, sv tlejší 
žluté barvy, zatímco ho ice à l’ancienne (po starém, starobylém 

zp sobu) je z nemletých semínek hn dé a erné ho ice, hrubé, 
granulové konzistence a tmav  hn dé barvy, bývá sladší. Kyse-
lost se dodává bu  vinným octem, nebo jako p i výrob  prvních 
ho ic – nezkvašeným moštem z ne úpln  vyzrálých hrozn , tak-
zvaným verjus. Klasická dijonská už nadále obsahuje pouze s l, 
v n kterých p ípadech ješt  kyselinu citronovou, à l’ancienne 
také s l s trochou ko ení a cukru. Existují další variace na bázi 
dijonské ho ice ¬– nap íklad s estragonem, hodící se výborn  
k pe enému vep ovému masu, s cassis ( erný rybíz), ideální 
ke zv in , s perníkem nebo s lískovými o íšky, které ladí se stu-
denými masy. N které další druhy obsahují ást semen nenam-
letých a jsou hrubší konzistence, ne však tolik jako à l’ancienne. 
Je to p edevším sladká ho ice (moutarde douce), která obsahuje 
sladový ocet a karamel. Specialitou je moutarde aux algues, ob-
líbená p edevším v Bretagni a Normandii, která obsahuje 25 % 
erstvých (myšleno nezpracovaných) mo ských as a samoz ej-

m  mo skou s l.  Nejvíce vynikne v receptu  na pe ené makre-
ly v ho i né omá ce. Na jihozápad  Francie (Sud-Ouest de la 
France) nedají dopustit na moutarde à la violette, která krom  
jiného obsahuje  alkovou vodu a perfektn  pasuje ke krvavému 
jelítku boudin noir, v Provençe zase na svou ostrou verzi s es-
nekem, paprikou a provensálskými bylinkami. Dalších variant 
je nepo ítan  – s bazalkou, papri kami Piment d’Espelette, kte-
ré mají vlastní AOC, se sušenými raj aty atd. Z hrubozrnných 
ho ic je mým favoritem zna ka moutarde de Meaux, z m sta 
Meaux asi 60 km východn  od Pa íže, typická svými porceláno-
vými dózami, uzav enými širokou korkovou zátkou a pe etním 
voskem. Vysoce kvalitní a sv tov  proslulá ho ice se zde d lá 
už od as  Karla Velikého (Charlemagne) a staré dózy jsou p ed-
m tem sb ratelských vášní. A mimochodem ano, je to ono m s-
to, ze kterého pochází i slavný sýr Brie (Brie de Meaux AOC). 
Pravou Dijonskou ho icí s velkým D je pro m  zna ka Edmond 
Fallot, založená v roce 1840, která ovšem sídlí v Beaune, tedy 
paradoxn  ne v Dijonu. Tyto dv  zna ky jsme použili p i p ípra-
v  dnešních recept , které samoz ejm  za azujeme i do nabídky 
restaurace Kalina cuisine & vins, poj me si je p iblížit s dopo-
ru enými víny.

Text :  Vít  Hepnar
Foto:  Michal  Šetka
Recepty a  foodstyl ing:  Miroslav Kal ina
Výb r vín:  Vít  Hepnar  a  Michal  Šetka
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Pro 4 osoby pot ebujeme: 
osm  let  kvalitního uzeného sled , 1/2 kg 
brambor, nejlépe odr dy Grenaille, jarní cibulku, 
hrst okurek Cornichons, zeleninový vývar 0,5 litru, 
ocet, cukr, s l, erstv  mletý pep  a hrubozrnnou 
ho ici (à l’ancienne).

Brambory uva íme v osolené vod  a sou asn  
si p ipravíme nálev ze zeleninového vývaru, 
ve kterém jsme rozmíchali t i polévkové lžíce 
hrubozrnné ho ice. Abychom dosáhli vyvážené 
sladkokyselé chuti, použijeme cukr a ocet. Nálev 
zah ejeme, ale neva íme. Brambory slijeme 
a ješt  horké nakrájíme na kole ka, p idáme k nim 
nasekané okurky a jarní cibulku, hojn  popep íme 
a zalijeme teplým nálevem. P i pokojové teplot  
necháme uležet asi dv  hodiny, b hem nichž 
by brambory m ly celý nálev vst ebat. Salát se 
nechladí, ideáln  ho podáváme vlažný, rozd líme 
porce na talí e a na každou položíme dva  lety 
uzeného sled . Ozdobíme jemn  nasekanou zelenou 
ástí jarní cibulky.

Uzený sleď s bramborovým salátem 
s hořčicí à l’ancienne

Toto jídlo má sladkokyselý pikantní charakter s tónem jódu 
a uzenosti, lze tedy jít dv ma sm ry. Sladkokyselou chu  dob e 
podpo í alsaský riesling, ovocný, s kyselinou a nasládlým 
koncem, nejlépe z mladšího ro níku, nap íklad z vina ství 
Trimbach, Riesling Reserve 2012, AOC. Chceme-li následovat 
uzenost a jódovou slanost, m žeme použít bílé burgundské, 
nap íklad Domaine la Soufrandise, Pouilly-Fuissé 2012, Clos 
Marie, které bylo citliv  zušlech ováno v dubových sudech.

Trimbach, Riesling 
Reserve 2012, AOC

Domaine la Soufrandise, 
Clos Marie, Pouilly-Fuissé 
AOC 2012

Klasický velký alsaský Riesling 
bude také vhodnou kombinací. 
Sytá zlatá barva se zelenkavými 
odlesky, p ekrásná ovocnost 
a jemná, elegantní  nesa jsou 
jeho základní charakteristikou. 
Výrazné, odr dov  typické aroma 
citrus , kv tu lípy a lipového 
medu s jemnou stopou petroleje. 
Chu  je plná, výrazná a š avnatá 
s jasnými odr dovými znaky. 
Ušlechtilé víno s velkým potenci-
álem ke zrání. 

Velmi p íjemné víno z jihu 
Burgundska zaujme nád-
hern  ovocným a minerál-
ním projevem i p íznivým 
pom rem kvality a ceny. 
Sytá, zlatožlutá barva, v n  
citron , broskví a grep  
s výraznou mineralitou 
a lehkým dotekem bylin 
se odráží i v elegantní, 
sv ží a vyvážené chuti. Je 
š avnaté, pln jší v t le, má 
delší záv r a velmi dobrý 
potenciál dále zrát v láhvi. 

Cena: 555 K  
www.global-wines.cz 

Cena: 463 K  
www.al i fea .cz 
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Pro 4 osoby pot ebujeme: 
jednoho erstvého králíka, bílou cibuli, esnek, špek, 
2 dl bílého suchého vína, skleni ku moutarde de Dijon 
(klasickou), máslo, olej, polévkovou zeleninu, s l, erstv  
mletý pep  a bouquet garni (svaze ek bylinek – bobkový 
list, petržel, tymián).  

Králíka naporcujeme na p ední a zadní b hy plus 
maso ze h betu. Žebírka, krk, kosti a všechny zbytky 
použijeme spolu s polévkovým ko ením na vývar. 
Porce masa prošpikujeme a osolíme a poté je krátce 
ope eme – zatáhneme na oleji v kastrolu. Když je maso 
hotové, vyndáme ho a v kastrolu ope eme cibuli, esnek 
a na kosti ky nakrájený zbytek špeku. Porce masa 
pot eme ho icí a vrátíme do kastrolu, ten pak lehce 
podlijeme vývarem a dáme do trouby vyh áté na 180 C 
a pe eme asi 30 minut. Je-li pot eba, podléváme vývarem. 
Když je králík hotový, vyndáme porce masa a udržujeme 
je horké. Do kastrolu p idáme bílé víno, odva íme 
p ichycenou š ávu a redukujeme, nakonec ješt  p idáme 
lžíci ho ice a stáhneme plamen. Když š áva p estane 
va it, vmícháme trochu másla na zjemn ní. Servírujeme 
maso polité horkou omá kou s va enými nebo 
š ouchanými bramborami, nebo, jak je asté ve Francii, 
také se širokými nudlemi.

Lapin à la moutarde de Dijon – králík 
na dijonské hořčicijj

A koliv je králík bílé maso, ho ice a zp sob p ípravy d lá z tohoto 
jídla partnera spíše pro ervené víno. Jako ideální se ukazují leh í 
ervená Gamay nebo Pinot Noir z jižních apelací Burgundska. Nic 

extra zralého a komplexního, pot ší spíše jednodušší a ovocn jší 
vína. My jsme vybrali Beaujolais Villages 2014 od Dominqua 
Pirona, ítankovou ukázku odr dy Gamay s charakteristickou 
ovocností a jemným t íslem. M žeme samoz ejm  ale využít i bílé 
burgundské. Skv lým tipem bude nap íklad typické víno z m ste ka 
Beaune – Joseph Drouhin, Côte de Beaune Blanc 2014.

Dominique Piron, Beaujolais 
Villages AOC 2014 

Joseph Drouhin, Côte 
de Beaune Blanc 2014, 
Côte de Beaune AOC

K tomuto receptu m žeme 
s úsp chem využít i ovocné 
ervené víno. Beaujolais 

bude ideální. Toto je vyro-
beno klasickým kvašením, 
nikoli karbonickou macera-
cí. Má výraznou rubínovou 
barvu, jemnou ovocnou 
aromatiku, v chuti je živé, 
ovocné jemné, s nižším 
alkoholem a skv le pitelné. 
Delší záv r a struktura 
ukazuje i dobrý potenciál 
ke zrání.  

Bílé burgundské zde bude 
samoz ejm  klasikou a vše 
umocníme, využijeme-li 
jedno ze slavných vín p ímo 
z Beaune.  Jiskrná zlatá barva, 
nádherné aroma zralého žlutého 
ovoce, mandlí a citronové trávy 
s výrazným slaným minerálním 
podtónem a stopou vanilky. 
V chuti plné a sou asn  sv ží 
víno s výraznou ovocnou kyse-
linou, množstvím citrusových 
tón , stopou o íšk  a briošky 
a dlouhým záv rem. Delikátní, 
harmonické víno.

y
je horké. Do kastrolu p idáme bílé ,
p ichycenou š ávu a redukujeme, nakonec ješt  p idáme 
lžíci ho ice a stáhneme plamen. Když š áva p estane 
va it, vmícháme trochu másla na zjemn ní. Servírujeme 
maso polité horkou omá kou s va enými nebo 
š ouchanými bramborami, nebo, jak je asté ve Francii, 
také se širokými nudlemi.

aro
ovocné jemné, s nižším 
alkoholem a skv le pitelné. 
Delší záv r a struktura 
ukazuje i dobrý potenciál 
ke zrání.  

víno s výraznou ovocnou ys
linou, množstvím citrusových 
tón , stopou o íšk  a briošky 
a dlouhým záv rem. Delikátní,
harmonické víno.

Cena: 300 K  
www.gourmetservices .cz 

Cena: 770 K  
www.vinum-bonum.cz 
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Portské víno nedostalo sv j název podle regionu, ve kterém se 
vyrábí, ale podle p ístavu, ze kterého bylo vyváženo. Vinice, 
na kterých vyr stají hrozny pro portské víno, leží asi 100 ki-

lometr  proti proudu sm rem do vnitrozemí v impozantní kopcovité 
krajin  v bezprost edním okolí eky Douro. Jedná se pravd podobn  
o nejdivo ejší a lov kem tém  nezm n nou vina skou oblast sv -
ta. Povodí eky Douro i samotné m sto Porto jsou zákonem z roku 
1756 také nejstarší vymezenou vina skou oblastí na sv t  (Região 
Demarcada do Douro). Význam a jedine nost regionu a jeho pro-
dukt  uznala i organizace UNESCO, když jej v roce 2001 za adila 
na seznam sv tového kulturního d dictví. 

I když si pod pojmem „portské“ dnes v tšina z nás vybaví mohutné 
víno temn  ervené nebo o íškové barvy, nesmíme zapomenout ani 
na „White Port“, tedy bílé portské. V Portugalsku se s t mito víny 
setkáte asto, pom rn  rozší ená jsou i ve Francii. Tradi ní odbytišt  
portského – tedy Velká Británie – jim ale zase tak naklon na není. 
Bílé portské se samoz ejm  vyrábí z bílých hrozn  a existuje opravdu 

široká škála styl  a kvality. Donedávna pod ozna ením White Port, 
nebo v portugalštin  „Porto Branco“, produkovala ada výrobc  
asto podivná vína nestandardní kvality. Nicmén  kvalitní produkty 

ur it  stojí za pozornost. Existuje celá ada druh  bílého portského, 
od suchého až po velmi sladké. Dlouhým zráním v d ev ných su-
dech se navíc rozdíly mezi bílým portským a Tawny Port, vyráb ným 
z modrých hrozn , asto stírají, bílá portská tmavnou a je obtížné 
podle vzhledu ur it, o jaké portské se vlastn  jedná.  Jednoduchá 
základní bílá portská se podávají chlazená jako dobrý aperitiv, nebo 
tvo í vynikající základ koktejl . V kombinaci s tonikem a citronem se 
používají nap íklad pro oblíbený nápoj s názvem „Port Tonic“. Starší 
a vyzrálá bílá portská jsou však samoz ejm  nejlepší samotná, nic-
mén  stále vychlazená. Je pot šitelné, že i na našem trhu je nabídka 
bílých portských vín pom rn  široká a k dispozici je mnoho velmi 
kvalitních vín v nejr zn jších stylech i cenových kategoriích.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Portská vína jsou synonymem úspěchu portugalského vinařství. Jejich historie se datuje 
do 17. století a za jejich vznik mohou, tak jako u mnoha produktů vinařského světa, Angličané. 
Stoletá válka měla v polovině sedmnáctého století za následek mimo jiné i velká cla na dovoz 

francouzských vín do Anglie. Angličtí obchodníci tedy museli najít náhradu za tak populární vína 
z Bordeaux jinde. A našli je v Portugalsku. Tehdy angličtí kupci přimíchali do portugalského vína 
z Doura brandy, aby se při převozu nezkazilo, a brzy zjistili, že tento postup vytvořil ze zdejších 
vín velmi lahodný nápoj. Řeč je o portských vínech vyráběných z modrých hroznů, která jsou 

dnes světoznámá. Náš zářijový test se však zaměřil na mnohem méně známou kategorii bílých 
portských vín, která jsou však jak v gastronomii, tak v barech velmi zajímavě využitelná.

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

Niepoort Vinhos, Porto White 10 YO 
90,50 bodů, cena 799 Kč

Kopke, Lágrima White 
87,83 bodů, cena 411 Kč

Quinta do Noval, Extra Dry White 
87,17 bodů, cena 405 Kč

Real Companhia Velha, Royal Oporto white 
87,17 bodů, cena 295 Kč

Mosazn  žlutá barva s tmavými odlesky a velmi dobrá visko-
zita. V n  je istá, intenzivní, ko enito-ovocná, s nádechem 
karamelu a mandlového krému. Chu  je harmonická, š avnatá, 
s velmi dobrou strukturou, p íjemnou vyzrálostí, p ipomínající 
sušené pomeran ové plátky a suché plody. Dlouhý záv r. 

   doutník Trinidad Coloniales

Jantarov  žlutá barva s pomeran ovými odlesky a velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, intenzivní, ovocná, s tóny merun k na-
kládaných v medu s vlašskými o echy a p íjemnými balzamo-
vými podtóny. Chu  je š avnatá, ovocná, sladká, s p íjemnými 
ko enitými podtóny. Dlouhá dochu . 

   baklava

Sv tlá, zá iv  žlutá barva se st íb itými odlesky a velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, ovocná, se sv žími podtóny melounu 
cantaloupe, nektarinek a bílého rybízu. Chu  je netradi n  sv -
ží, s velmi dobrou ovocnou kyselinou a p íjemnou ko enitostí. 
Dlouhý záv r. 

   aperitivní koktejl s kvalitním tonikem 
a limetkovou k rou

Mahagonov  pomeran ová barva a velmi dobrá viskozita. 
V n  je intenzivní, medov  nasládlá, s tóny sladkého ko ení, 
lesního medu a kandované pomeran ové k ry. Chu  je pln jší, 
vyvážená, s p íjemnou symbiózou sladké ko enitosti, alkoholu 
a zbytkového cukru. Dlouhý záv r. 

   buchti ky se šodó

vinoteka.globusbonus.cz

www.portske.cz

www.portske.cz 

www.global-wines.cz

GOLD

SILVER

BRONZE

BRONZE
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Zleva: Tomáš Odermatt – (Bacchus), Tomáš Brůha – sommelier 
(1er Wines), David Král – vít z Bohemia Sekt Trophée 2015, head 
sommelier (Bohemia Sekt), Martina Riel-Salvatore – sommelierka 
(Globus), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelier , 
Jakub Přibyl – ty násobný nejlepší sommelier R, držitel titulu 
Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers. 

Degustační komise časopisu WINE & Degustation 
pro Grand test Bílé portské

Podolské náb eží 34/6 
Praha 4 - Podolí 

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

Degustace prob hla
v prostorách restaurantu

WINE & Degustation 
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

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

Doporu ení pro konzumaci
víno 
k okamžité 
konzumaci

víno 
s potenciálem 
2 až 5 let

víno 
ur ené 
k uložení

s
 
ideální 
kombinace
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Quinta da Pacheca, Pacheca Port Lágrima 
87 bodů, cena 630 Kč

Niepoort Vinhos, Porto White 
86,33 bodů, cena 299 Kč

Vinoquel – Vinhos Óscar Quevedo Lda., White Port 
86 bodů, cena 265 Kč

W. & J. Graham´s, Fine White Port  
84,67 bodů, cena 295 Kč

Pr zra ná barva m di a starého zlata a velmi dobrá viskozita. 
V n  je istá, s nádechem pražených lískových o íšk , lesní-
ho medu a pomeran ového likéru. Chu  je opulentní, sladká, 
s tóny karamelu a kandovaného ovoce. Dlouhý záv r. 

   pistáciový créme brulée

Mosazn  žlutá barva s jantarovými odlesky a velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, intenzivní, s nádechem kandovaného 
a nakládaného ovoce, s p íjemnými podtóny sladkého ko ení. 
Chu  je plná, h ejivá, se sladkými tóny karamelu, kandovaného 
ovoce a sušeného ananasu. Dlouhý záv r.

   grilovaný ananas s vanilkovou zmrzlinou

Bronzov  nažloutlá barva s m d nými odlesky a velmi dobrá 
viskozita. V n  je istá, intenzivní, p ipomínající kandovanou 
pomeran ovou k ru, exotické ovoce a nektar. Chu  je vyvá-
žená, s velmi dobrým pom rem zbytkového cukru, alkoholu 
a ovocné š ávy, s p íjemnými podtóny vanilky. Dlouhý záv r. 

   pralinky z bílé okolády

Sv tlejší, jantarov  žlutá barva a velmi dobrá viskozita. V n  
je istá, intenzivní, p ipomínající pomeran ový likér a pražené 
mandle. Chu  je pln jší, š avnatá, h ejivá, s dlouhou dochutí. 

   pun ový ez s pomeran ovým želé

www.vinazportugalska.cz

www.globus.cz

www.belamost .cz

www.1er.cz
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Cálem, Old Friends White Porto 
84,17 bodů, cena 361 Kč

Intenzivn jší jantarová barva s pomeran ovými odlesky a vel-
mi dobrá viskozita. V n  je istá, intenzivní, ovocná, s ná-
dechem rozinek, datlí a sušené pomeran ové k ry. Chu  je 
st edn  plná, ovocná, s jemným nádechem vanilkového t sta 
a ovocného pyré. Dlouhý záv r. 

   vanilková zmrzlina p elitá ne  ltrovaným 
dý ovým olejem www.portske.cz 

Sogrape Vinhos Group – Ferreira, 
Porto Ferreira White 

Sogevinus - Fine Wines, S. A., 
Dacosta, Of the Coast, White Porto

Quinta de Santa Eufémia, 
Fine White

Quinta de Santa Eufémia, 
10 Years White Port

www.bacchus.cz

www.portske.cz

www.dobreportske.cz

www.dobreportske.cz

,, ,,

83,17 bodů, cena 349 Kč

81,67 bodů, cena 241 Kč

82,50 bodů, cena 295 Kč

79,83 bodů, cena 550 Kč

Pruvodce 9_2016.indd   1 22.8.2016   16:29:54

GOLD SILVER BRONZE

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

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

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

WINE & Degustation uděluje 
medaile vítězným vínům
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Partnerem projektu 
je společnost

PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI 
VÍNY ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ VYDÁNÍPR

O ROK

2016-1

7

Objednávejte na www.w-d.cz

Degustujeme ze skla
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Saint Tropez, bývalá rybá ská vesni ka, kterou 
proslavil Roger Vadim  lmem „A B h stvo il 
ženu“, v n mž uvedl na scénu Brigitte Bardo-

tovou, je dnes oblíbeným cílem turist  snad ze všech 
ástí sv ta. P ed n kolika m síci tu navíc otev eli 

muzeum  lmu v tolik obdivované Gendarmerie zná-
mé z etnické série s Louisem de Funèsem. Turistika 
je zde p evážn  jednodenní – cestu ze Saint Maxi-
me (40 kilometr ) zdoláte ráno hrav  za dv  hodiny 
a pak odpoledne pot ebujete stejný as zase na cestu 
zp t. Na noc z stávají pouze skute ní VIP, ceny ho-
tel  jiné možnosti nedovolují. Je to místo, které má 
svou duši spíše v zim , ale v lét  musíte jinam. Neda-
leko. M ste ko Ramatuelle je známé p edevším svým 
každoro ním festivalem, kde letos poprvé po deseti 
letech chyb l Michel Galabru – zem el v lednu mi-
nulého roku. A také je na místním h bitov  poh ben 
slavný herec Gerard Philippe. Vesni ka je to kouzel-
ná a v lét  plná lidí. A práv  tady najdete výjime nou 
restauraci L’Ecurie Du Castellas. Jedno z nejlepších 
míst, kde m žete v lét  na Azurovém pob eží poo-
b dvat i pove e et. 

Už jen prost edí je výjime né. Z terasy máte ves-
ni ku jak na dlani, vidíte kostel, radnici a v dálce se 
modrá mo e. V lét  uvnit  v tšinou nikoho nenajdete, 
jí se venku. Do interiéru se uchýlíte jen tehdy, pokud 
se výrazn  ochladí, a na to si tady musíte po kat v t-
šinou až do íjna, i ješt  spíše do listopadu. Sou ástí 
restaurace je i jednoduchý hotel s malými pokoji, ale 
každý pokoj v Ramatuelle má cenu zlata.  

V kuchyni vládne Henri Dambri, charismatický, 
dob e nalad ný a provensálsky uvoln ný kucha , kte-
rý toho už stihl pom rn  dost. Vyr stal deset kilome-
tr  odsud a po ád bydlí v Cogolin, což je m ste ko 
v t sném sousedství Saint Tropez. V okolí bylo vždy 
pom rn  dost restaurací, o práci proto nebyla nou-
ze a mladý Henri už od svých trnácti let pomáhal 
v kuchyni. asto myl nádobí, pracoval jako íšník, 
ale ob as mu dovolili i p ipravit jednoduché pokrmy 
– a práv  tady získával první zkušenosti. Práce ho 
za ala bavit. Vydal se do Londýna, kde se ho ujal Mi-
chel Roux, známý kucha  francouzsko-britského p -
vodu, zakladatel restaurace Le Gavroche. Poté zamí-
il do Caré Blanc a na as vyrazil dokonce i do Ruska 

do restaurace George V., která byla otev ena v Mosk-
v  na Rudém nám stí. Pracoval i s kucha i známé 
restaurace Negresco v Nice a jeho poslední štací 
p ed p íchodem do Ramatuelle byla prestižní dvou-
hv zdi ková restaurace Clos de la Violette v Aix en 
Provence. Pak se vrátil dom , do míst, kde vyr stal. 
P edevším proto, že má rád provensálskou kuchyni. 

„Všechno je založeno hlavn  na místních produk-
tech, protože když jedou lidé na jih, tak cht jí jíst 
hlavn  lokální v ci, nemá cenu p ipravovat jídla odji-
nud, je t eba se držet toho, co je pro region typické,“ 
vysv tluje mi Henri a p ipomíná ten nejv tší paradox, 
s kterým se musí „potýkat“. „Nem žeme si budovat 
žádnou vlastní klientelu, prakticky v bec neva íme 
pro místní, ob as k nám n kdo z regionu p ijede n -
kolikrát za m síc, ale hlavní klientelu tvo í turisté. 

L’Ecurie Du Castellas
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Celá Evropa se v létě potkává na Azurovém pobřeží.  Asistovanou 
sebevraždou je návštěva tohoto půvabného regionu v době od poloviny 

července do poloviny srpna.  Jen těžko hledáte místo v jakémkoliv hotelu, 
dlouhé hodiny strávíte v dopravních zácpách a brzy přestane být zábavné 
i ostré slunce – samozřejmě s výjimkou rána a pozdního odpoledne,  kdy 
se stává milosrdnějším a vytváří kulisy,  které nenajdete snad nikde jinde 

v Evropě.  Gastronomicky není francouzský jih příliš komplikovaný, 
konzumují se ryby a pije růžové víno – především v létě.  Můžete se v turisty 
obležených místech dobře najíst?  Můžete, a to překvapivě i v místech, kde se 

vaří hlavně a především pro turisty.  Jako v L’Ecurie Du Castellas. 
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Chceme, aby si nás pamatovali a vzpomínali na gast-
ronomický zážitek, a pokud p ijedou do oblasti Saint 
Tropez p íští rok znovu, aby m li chu  k nám zase 
p ijít,“ dodává Henri. 

P ipravuje hlavn  st edomo skou kuchyni – cuke-
ty, lilky, hodn  bazalky a esneku. „A samoz ejm  
ryby. T eba te  d lám hodn  rybu sv. Petra (pilo-
b ich ostnitý), tresku, mo ského vlka – toho d lám 
vcelku – a také humry. Jsou sice z Bretan , ale hod-
n  lidí tady si je objednává, a tak je p ipravujeme. 
Navzdory tomu, že nepochází odsud. Ale klienti 
cht jí hlavn  to, co je francouzské, a když už jsou 
u mo e, tak moc nerozlišují, z jakého mo e ryby, co 
mají p ed sebou na talí i, vlastn  pocházejí. 

Ned lám nic moc komplikovaného, mám rád 
jednoduchou kuchyni odsud nebo z blízkého regi-
onu.  Takže t eba d lám asto jehn í kotletku ze 
Sisteronu v krust  z bylinek, s esnekem a petrželí 
a k tomu zeleninový tian s cuketami, t eš ovými 
raj átky a olivami.  Miluji zeleninu, která dý-
chá sluncem.  P ipravuji také kraba s koriandrem 
a zázvorem a s limetkou a gaspacho s citronelou 
(vo atkou citronovou).  V lét  je to velmi sv ží.  
Na jídelním lístku máme vlastn  jen jedno jídlo, 
které nepochází z tohoto regionu, t eba n co asij-
ského, to je v posledních letech hodn  oblíbená 
kuchyn .“ 

Sedíme s Henrim na terase restaurace krátce p ed 
polednem. Tvrdí, že ur it  nebude plno. Turisté jsou 
v tšinou u mo e a tam si také dají n co leh ího. 

Do gastronomické restaurace se chystají až na ve e-
i. Henri má n kolik dodavatel  z okolí – t eba práv  

na jehn í ze Sisteronu, zeleninu bere od dodavatele 
z okolí Saint Tropez a jen výjime n  se dostane sám 
na trh. Už dopoledne prý musí být v kuchyni. Te  si 
ale na chvilku z kuchyn  odsko il, p edtím, než za-
ne šrumec. On sám jí nejrad ji doma a do okolních 

restaurací chodí minimáln .  
„Doma si d lám t eba sépie s papri kami Espelette 

a sladkou paprikou a s esnekem. Vše dám na pánev, 
sépie krásn  z ervenají, jsou velmi dob e ochucené 
a k tomu d lám divokou rýži se zázvorem a citronem 
a s trochou oleje a ješt  p ipravím p nu z hub se zá-
zvorem a citronelou – houby po ádn  pova ím a pak 
p idám trochu smetany a vše rozmixuji a vznikne 
z toho p na, která vše krásn  doplní. Není mi líto 
strávit as v kuchyni, i když p ipravuji jídlo jen pro 
sebe, mám radost z toho, když je to opravdu dobré,“ 
dodává Henri.  

V lét  mají otev eno každý den, v zim  jen p t 
dní v týdnu a denn  p ipravují asi jen dvacet pokr-
m . V Ramatuelle život p es zimu trochu vyhasne. 
Ale léto je p íjemné. Blízko mo e je krásný hotel 
Réserve Ramatuelle, odtud mívají dost klient , asto 
k nim prý jezdí i Karl Lagerfeld a herci, kte í p i-
jížd jí na festival. Jsou nejlepší restaurací v širokém 
okolí, lepší prý najdete už jen v Saint Tropez. 

Ale každý, kdo se v lét  do tohoto m ste ka vydal, 
si s ohledem na jeho dostupnost nepochybn  položí 
otázku: „Stojí to vše v bec za tu cestu?“   
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Léto m ní všechny ustálené zvyky 
a gastronomická pravidla. V restaura-
ci se servírují hlavn  regionální vína, 
asto z okolí Ramatuelle, a naprostým 

králem je r žové. Henri íká, že v Pa-
íži se v zim  rosé tém  nepije a p es 

léto si to cht jí všichni vynahradit. 
„K ryb  by se hodilo bílé a k hov zí-
mu ervené, ale tady se pije rosé úpl-
n  ke všemu. Ani opravdoví gurmáni 
se s tím moc „nemazlí“ a objednají 
r žové tam, kde by za jiných okol-
ností rozhodn  volili jiná vína. Tady 

si ho objednají jako aperitiv a pro-
jdou s ním až k dezertu,“ vysv tluje 
Henri. Na vinném lístku nechybí ani 
výborná Bordeaux, ale tém  nikdo 
je neobjednává. A co si tu dát, když 
už jste v „r žovém kraji“? Za pozor-
nost stojí zejména Château Minuty 
z okolí Ramatuelle. Láhev navrhla 
v roce l960 Monique Mattonová, 
matka sou asných vlastník . Rodina 
Matton-Farnet vlastní vina ství už t i 
generace. Výborné r žové je i z Do-
maine Bertaud Belieu, pozoruhodné 

vina ství najdete na cest  do Saint 
Tropez. A pro opravdové fajnšmekry 
se nejlépe hodí Château Sainte Ro-
seline, vynikající víno s dlouholetou 
tradicí a nádherným vinohradem. To 
už ale musíte kousek dále, k Arcs sur 
Argens. Léto je v Provence prost  r -
žovým m sícem. 

Text  a  foto:  Jan Šmíd
www.jansmid.cz

 
@jansmidcro

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

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

Monsieur Duchemin

Další teprve nedávno otev enou restaura-
cí, do které jsme zamí ili, je ambicióz-
ní projekt s názvem Portfolio. Ud lali 

jsme si rezervaci a s o ekáváním jsme se vydali 
do pražské Hybernské ulice do domu naproti 
Masarykovu nádraží.

Portfolio leží v krásném rohovém dom , 
za velkými prosklenými výlohami. Ty poskytují 
dostatek denního sv tla. Moderní a vzdušný in-
teriér je vytvo en ve skle, sv tlém d ev  a jem-
ných pastelových barvách. Extra pohodlná de-
signová k esílka stojí u stol  z bukového d eva, 
na kterých jsou založeny bílé textilní ubrousky, 
sada p íbor  a sklenky Riedel. Vrchní podlaží je 
disponované do n kolika menších jídelních sál  
a privátního salonku pro osm lidí, odd leného 
od ostatních míst. Spodní podlaží nabízí v tší sál, 
za ízený ješt  o n co pohodln ji, kde lze pose-
d t u vícechodové ve e e nebo s v tší skupinou 
host . Celá restaurace p sobí vzdušn , ist , je 
skv le osv tlená a je na první pohled patrné, že 
byla promyšlen  navržena a zrealizována. Za po-
všimnutí stojí lampy, velké ušáky i malá k esílka, 
stejn  jako nádobí a p íbory.

Jídelní lístek Portfolia nabízí mimo jiné ob -
dové menu, které se obm uje s týdenní pravi-
delností, ve er pak à la carte a jedno degusta ní 
menu sestavené vždy z pokrm  z karty. Na stálém 
lístku je šest p edkrm , p t hlavních jídel, z toho 
dv  rybí, ty i dezerty plus zmrzlina a výb r sýr . 
My jsme jako vždycky cht li ochutnat co nejvíce, 
a tak jsme si sestavili vlastní menu. Nejprve nám 
byl doru en amuse-bouche, pozdrav z kuchyn , 
kterým byl jemný houbový krém zjemn ný sme-
tanou. Pak již p išly p edkrmy, lehký a osv žující 
tartar z ervených krevet s koriandrem, fenyklem, 
s raj aty concassé a zahradní okurkou, dále vo-
avé restované h íbky a lišky s pošírovaným 

vejcem, topinamburou a horkým sýrem fonti-
na a nakonec v k upavém t st  pe ený kozí sýr 
s jable no-rebarborovým chutney, salátem frisé 
a s Champagne dresinkem. Jídla byla dochucená, 
hlavní surovina vždy dominovala a ostatní chut  
s ní byly vždy v harmonii. P estože nás lákaly 

ryby, dali jsme tentokrát p ednost masu také pro-
to, abychom si mohli užít láhev erveného z ob-
sáhlého vinného lístku. Vybrali jsme tedy srn í 
 let s pe enou zeleninou, celerovým pyré a omá -

kou s višn mi Amarena a dor žova pe enou telecí 
sví kovou s bramborami boulangère, kapustou 
a s omá kou z lišek. Oba chody byly perfektn  
p ipravené, maso správn  upe ené a dochucené, 
splnily p esn  naše o ekávání. Po hlavním jídle 
jsme dostali další pozornost z kuchyn , pre-de-
zert, mrkvový sorbet s rakytníkem a jogurtovou 
p nou, který nás správn  naladil na dezert. Vy-
brali jsme okoládovou ganache s kokosem, ka-
rotkovou houbou a sorbetem z banánu a marakuji 
a meru ky s tvarohem a pistáciemi podávané 
s meru kovo-jogurtovým sorbetem. Oba dezerty, 
první intenzivní a opulentní, druhý jemný, š av-
natý a nakyslý, chutnaly tak dob e jako skv le 
vypadaly. Malá um lecká dílka. Celá ve e e byla 
chutná, z erstvých a dob e zpracovaných surovin 
a navíc lahodila nejen oku, ale i patru.

Vinný lístek v Portfoliu nabízí n kolik stovek 
vín. Je zam en p edevším na Francii a Itálii, kte-
réžto jsou dopln ny o vína tuzemská, rakouská 
a n mecká a také n kolika položkami ze Špan l-
ska a z Nového sv ta. Za lístkem je vid t dobrá 
sommelierská práce, výb r dává smysl vzhle-
dem ke kuchyni, jsou v n m zralé ro níky a také 
producenti-vina i jsou vybíráni mezi špi kami 
daných oblastí. My jsme nejprve na doporu ení 
ochutnali rozlévané Champagne A.R. Lenoble, 
brut, cuvée Intense. Klasické, ze všech t í odr d 

a s t etinovým podílem rezervních vín. Pak jsme 
k p edkrm m vybrali s ohledem na krevety a kozí 
sýr Pouilly-Fumé En Travertin 2013 z vina ství 
Henri Bourgeois, výborný, p esn  zralý mine-
rální Sauvignon. K masu jsme si nechali p edem 
otev ít Beaune du Château premier cru 2010 
z vina ství Bouchard Père & Fils, založeného 
již roku 1731. istý, charakteristický pinot noir, 
z výborného ro níku a v plné lahvové zralosti byl 
více než d stojným doprovodem našich chod . 
K dezert m jsme dostali po sklence špi ku ape-
lace Muscat-Beaumes-de-Venise 2014 ze slavné 
Domaine de la Bernardine, víno tak lahodné, že 
se do nás nakonec vešla celá lahev. Všechna vína 
byla správn  prezentována, podávána p i správné 
teplot  a v pat i ném typu sklenice.

Portfolio je velmi dobrá restaurace s výjime -
ným vinným lístkem, kvalitní kuchyní, dobrými 
surovinami. Jídla jsou dob e ochucena i prezen-
tována, kucha i mají zjevn  jasný a pevný cíl. 
Obsluha odpovídá typu podniku, je znalá, poho-
tová a s ur itou mírou konzervativnosti, která je 
na míst . Atmosféra je p átelská a v Portfoliu z ej-
m  posedíte déle, než jste si plánovali, podobn  
jako my. Ceny naprosto odpovídají dodané pro-
tihodnot . My Portfolio rádi v ele doporu ujeme 
a p ejeme výdrž a hodn  spokojených host .

✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Výb r z MENUVýb r z MENU 
Ko í s r . . . . . . . . . . . . 195,-
Ko í s r . . . . . . . . . . . . 195,-H ky, lišky . . . . . . . . 245,-
H ky, lišky . . . . . . . . 245,-K ev ty a  r . . . . . . . . 275,-
K ev ty a  r . . . . . . . . 275,-S n í . . . . . . . . . . . . . . . . 485,-
S n í . . . . . . . . . . . . . . . . 485,-T cí s á . . . . . . . . 495,-
T cí s á . . . . . . . . 495,-D   . . . . . . . . . . . . . . . .  160,-
D   . . . . . . . . . . . . . . . .  160,-P u ly-Fumé . . . . . . . . . 1 190,-
P u ly-Fumé . . . . . . . . . 1 190,-B u  1B u  1erer c  . . . . . . . . . 1 50,-

 c  . . . . . . . . . 1 50,-

Lann v Palác, Havlí kova 1030/1, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 267 579, www.portfolio-restaurant.cz 
Otev eno: Po - Pá 11:30 – 23:00, So 12:00 – 23:00, kuchyn  otev ena vždy: Po - So 11:30 – 14:30, 17:00 – 22:00

Hodnotitelé restaurací časopisu WINE & Degustation jsou vášniví gurmáni a milovníci vína. Na těchto stránkách 
vám tedy anonymně, skryti za karikaturou oblíbeného guru pana Duchemina, přinášejí postřehy a doporučení 
na restaurace z domova i ze zajímavých světových gurmánských destinací. Jsme kritičtí, ale maximálně objektivní, 
víme, že je jednoduché něco pohanět, ale těžké něco dobrého vybudovat. Nedávno v Praze otevřeli dvě nové re-
staurace s vysokými ambicemi. Vydali jsme se tedy podívat, co tyto dvě novinky na pražské kulinární scéně nabízí.

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

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

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

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

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮ ✮ ✮
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Možná jste i vy zaznamenali již p ed 
prázdninami informace o nov  
otev ené restauraci, kterou má 

v gesci známý francouzský šéfkucha  oce-
n ný Michelinskou hv zdi kou za svou stej-
nojmennou restauraci v Pa íži. Po kali jsme 
tedy n jaký as, aby se jeho pražský projekt 
„usadil“, a pak jsme se vypravili posoudit, 
nakolik se mu poda ilo p edat své um ní 
a vize v kuchyni i v obsluze svým eským 
koleg m. Ud lali jsme si rezervaci a jeden 
p íjemný letní ve er jsme navštívili restaura-
ci MaSa na Ovocném trhu v Praze.

Ovocný trh je krásné místo, nám s-
tí s p ší zónou, bez zaparkovaných aut. 
Restaurace je v krásném, zrekonstruova-
ném m š anském dom , kterým prochází 
Pánská pasáž. P ed podnikem je p íjemné 
posezení na zahrádce, která plynule p e-
chází do restaurace. Široká chodba s k esly 
a jakýmsi bistro posezením dovede hosty 
do jídelního sálu s pohodlnými sofa a pol-
strovanými k esílky rudé barvy. Za levým 
rohem jídelní sál pokra uje a je zakon en 
barem s osv tleným barovým displayem. 
St ny barvy champagne jsou vyzdobeny 
výraznými instalacemi z lesklých kovo-
vých hlavic rý  poskládaných do plas-
tické struktury, vy ezávanými zrcadly 
a d ev nými objekty. Za pozornost stojí 
p vodní d ev ný malovaný strop se silný-
mi trámy a perfektní regulovatelné osv t-
lení. Stoly jsou kryty sv tlounkými ubrusy 
s decentním vzorem kostky a jsou založe-
ny textilními ubrousky, stylovými p íbory 
a sklenkami na vodu a víno. Restaurace je 
pochopiteln  neku ácká.

Jídelní lístek MaSy nabízí „pouze“ velké 
desetichodové a menší šestichodové menu, 
které je výb rem z velkého. V menu se n -
kolik položek asto m ní, a je tedy velmi 
pravd podobné, že v dob , kdy náš asopis 
vyjde, níže popsané pokrmy už na lístku 
nebudou. Abychom vyzkoušeli i schopnos-
ti sommelierky, k menu jsme si objednali 
párování nápoj . Nejprve tedy p išel po-
zdrav z kuchyn , na lístku lakonicky po-
psaný dv ma slovy – raj e/jahody, barevný 
a osv žující chod, dv  espumy, ze žlutých 
raj at a jahod. K n mu jsme dostali sklenku 

ovocného a lehkého rosé 2015 z dolnora-
kouského vina ství  Hiedler, které zárove  
plnilo funkci aperitivu. Pak následovalo 
perfektní vejce/majonéza/letní lanýž, tedy 
p i nízké teplot  pošírované vejce s majo-
nézou ve form  espumy, postrouhané let-
ním lanýžem a s chlebovými krutony spolu 
s vínem ve era Chablis Grand Cru Valmur 
2011 od bratr  Droinových. Dalším chodem 
byla doráda/okurka/libe ek, ryba naložená 
jako ceviche, marinované okurky, granita 
z libe ku a okurková espuma. Tento chod 
doprovodil Grüner Veltliner z Kamptalu ze 
sklep  Brandl. Poté nám byly u stolu zality 
houby shimeji bujónem z langustin. Silný, 
lahodný vývar doplnil koriandr a plátky 
korýš . S tímto výborným chodem skv le 
ladil suchý a aromatický Gewurztraminer 
ze sklep  Colterenzio v Alto Adige. Teplá 
ryba byla chodem ve era, název špenát/
arašídy, treska skrýval  let tresky d laný 
pomalu p i nízké teplot , špenát ve form  
jemného pyré, navíc zauzený, salát z ori-
entálních bylinek, karamelizované araší-
dy a gel aloe vera. Dohromady nezvyklá, 
ale dokonale harmonická kombinace byla 
dopln na domácí limonádou ze š ovíku 
a švestek. P ed masovým jídlem ješt  p išel 
mezichod uzené brambory/tymián, espuma 
z uzených brambor s no kem tymiánové 
zmrzliny, ke kterému se podával Meursault  
2013 Michel Roux Pére & Fils. Hlavním 
chodem pak bylo hov zí/t ešn / erný se-
zam, na r žovo pe ený plátek hov zího 
s pyré z erného sezamu s t eš ovým de-
mi-glace a t ešn mi. Maso bylo dobré, ale 
bohužel ostatní ingredience zcela zakryly 

jeho charakter a talí  vyzn l p íliš sladce, 
a nenaplnil cíl být vrcholem menu. Podával 
se s vínem ze špan lské Ribery del Duero, 
Se orio de Bocos reserva. Nakonec jsme 
ochutnali predezert a dva dezerty. Osv žu-
jící, p irozenou a skv lou kombinaci erný 
rybíz/zelené jablko/petržel, dále espumu 
z erného piva se švestkami a slaným ka-
ramelem a kombinaci Grand Cru okoláda/
piquillos papri ky a ervený rybíz. K nim 
byla podávána sladká vína z rakouského vi-
na ství Kracher v kategorii Beerenauslese.

Vinný lístek restaurantu MaSa nabízí asi 
dv  stovky pozic, p evážn  z Francie, Itá-
lie, Rakouska a N mecka. Výb r je dopln n 
i o Nový sv t a tuzemská vína. Lístek je se-
staven s rozmyslem, vina i jsou špi ky ape-
lací, ro níky zralé p esn  k pití, slabá vína 
tak ka nenajdete. Všechny nápoje byly pa-
t i n  prezentovány a podávány ve správ-
ných teplotách i typech sklenic.

MaSa je ambiciózní projekt moderní 
chic restaurace. Kuchyn  nese originální 
rukopis, používá prvot ídní suroviny, které 
jsou v jídlech kombinovány logicky a p i-
rozen . Servis umí výborn  prezentovat, je 
milý a dokonale zná podávaná jídla a vína. 
Speciální uznání zasluhuje párování vín, 
na kterém byl znát cit pro kombinaci sm -
rem k harmonii chutí, a ne jen do kontrastu, 
jak je v tšinou obvyklé. Navíc vína jsou 
skute n  férov  ocen na. Svou atmosférou, 
kuchyní, servisem i nadstandardn  dob e 
sestaveným vinným lístkem je MaSa více 
než doporu eníhodná a my p ejeme úsp š-
nou cestu vp ed.

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

VERDIKT WINE & DEGUSTATION

 ✮ ✮ ✮ ✮ ✮

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

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

degustat ion

Ovocný trh 12, Praha 1, 110 00, Tel.:  +420 225 092 900, www.masa-prague.cz
Otev eno denn  11:30–23:30

MaSa by Hervé Rodriguez
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Výb r z MENU Výb r z MENU 
S  me  6 h d  . . . . 12 0,- 
S  me  6 h d  . . . . 12 0,- p í n p j  . . . . . . .  850,-
p í n p j  . . . . . . .  850,-

S  me  10 h d  . .  . . 18 0,- 
S  me  10 h d  . .  . . 18 0,- p í n p j  . . . . . . . . 13 0,-
p í n p j  . . . . . . . . 13 0,-
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publ ikace

Praha je vd ným tématem nes etné-
ho množství pr vodc , které „Matku 
m st“ p edstavují ze všech možných 

i nemožných stran. Mnoho je i t ch, které 
se v nují gastronomii. Jeden z velmi po-
vedených pochází z nedávno založeného 
(2014) vydavatelství Sand Dune. U jeho 
zrodu stál Dominic James Holcombe, p vo-
dem z Essexu, který mnoho zemí procesto-
val a v mnoha zemích žil, a m l tak mož-
nost poznat místní gastronomickou kulturu 
a tradice. Žádné z t chto míst jej však neo-
kouzlilo tak jako Praha: žije tu již pár let 
a m sto vnímá jako sv j domov a zárove  
jako inspiraci založení vydavatelství Sand 
Dune. To svoji innost zahájilo práv  zmi-

ovanou publikací Prague Cuisine. Dalšími 
projekty na obdobné téma jsou Eshop, Web 
App, pilotní projekt Magazín City Limits 
(turistický pr vodce) a Guide Book jako 
dopl ující pr vodce pro Prague Cuisine. 
O ima zasv ceného „cizince“ nabízí autor 
kuliná skou cestu poznání toho nejlepší-
ho, co m že Praha nabídnout. Samoz ejm  
se pou il u takových odborník , jako jsou 
nap íklad Zden k Pohlreich, Pavel Sapík, 
David Šašek, Ond ej Slanina, Lukáš Skála 
nebo Ji í Štift – ti všichni a mnoho dalších 
p isp li svými úvodníky a vybranými recep-
ty. Tak jsou p edstaveny desítky pražských 
podnik , od slavných restaurací a kaváren 
po „oby ejná“ bistra a cukrárny, které lze 
již adit mezi pražské gastronomické po-
klady. I obrazový doprovod, fotogra  e ku-
liná ských destinací, zcela jist  vzbudí snad 
v každém, kdo knihu dostane do ruky, p ání 
„ochutnat“ alespo  kousek takto nabízené 
gastronomické atmosféry.

Všeobecná a dílem spravedlivá stížnost jest, že se v naší 
mate ské e i žádná knížka kucha ská nenachází, podle 
které by se dív inky v malých m stech, jakož i statcích, 

zámcích, farách a d dinách íditi mohly. 
To je pár slov z úvodu prvního vydání knihy, který tehdy, bylo 

to v kv tnu 1825, podepsala v Rychnov  nad Kn žnou paní 
„Léna Dobromila Retiková“. A p ipisuje: „Hojný odbyt této kni-
hy nejlépe vyjeví, má-li budoucn  pokra ovati dále.“ Dodejme, 
že druhé vydání podepsala rokem 1829, další 1836 a 1843. Dnes 
je na našem knižním trhu „kucha ek“ opravdu hodn , ale „Retti-
gová“ je opravdu jen jedna. Paní Léna svoji p íru ku sestavovala 
v první polovin  19. století a hodnotit ji pohledem sou asných 
p edstav a znalostí o správné výživ  by bylo pon kud ošemetné. 
Kucha ka, kterou vydala Euromedia Group, K. s. – Ikar (www.eu-
romedia.cz), p ináší nejen adu výte ných a zajímavých recept , 
ale je pro p íznivce gastronomie také velmi poutavým vhledem 
do doby, kdy rodiny žily ve v tších celcích, kdy se „biologie“ 
p íliš nesledovala, o to více byla nabízena velmi výživná jídla, 
kdy byl hlavním zdrojem tepla sporák i oby ejné ohništ . Pokud 
kucha ku Magdaleny Dobromily Rettigové vezmete vážn , tak 
si nejen pochutnáte, ale jist  oceníte i Slovní ek mén  známých, 
nebo dokonce zapomenutých výraz  a pobavíte se i p i Tabulce 
m r a vah nad pojmy, jako jsou kopa, kvintlík, lot, mandel, máz 
nebo žejdlík. Možná si p i tení n kterých recept  i povzdychne-
te, že již nejsou tak b žn  k mání raci, sluky nebo kví aly. Také 
proto mají všechna nov jší vydání u jednotlivých recept  i krát-
ký p ehled surovin, kterými lze nahradit n které p vodní, dnes 
jen t žko dosažitelné ingredience. 

Magdalena Dobromila Rettigová psala i mravou né p íb hy pro 
dívky, p sobila tedy p ímo buditelsky. Dnes bychom se nad tímto 
„vlastenectvím“ snad jen pousmáli, to však nic nem ní na tom, 
že to, co napsala, je i dnes vo avé a chutné – a to a  mluvíme 
o požitcích t la, nebo duše.

PRAGUE CUISINE - VÝBĚR 
KULINÁŘSKÝCH ZÁŽITKŮ 
VE STOVĚŽATÉ PRAZE
Dominic James Holcombe

DOMÁCÍ KUCHAŘKA
Magdalena Dobromila Rettigová
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Diář
✔ 2. 9. 
Hradec Králové – Svátek vína na Soutoku. Více než 400 vzork  z mezinárodní 
sout že vín Vinum Gradecense. www.svatekvina.cz 
✔ 2.–3. 9.
Velké Pavlovice – Velkopavlovické vinobraní. www.velke-pavlovice.cz
✔ 2.–4. 9.
Mut nice – Mut nické vina ské dny. Zarážání hory spojené s výstavou hrozn , 
ochutnávkou vína a bur áku. V pátek divadelní p edstavení. www.mutenice.cz
✔ 3. 9.
Dolní Kounice – Historické vina ské slavnosti Rosa coeli. Snoubení tradice, 
kultury a hudby s bohatým kulturním programem. www.dolnikounice.cz 
Horní Bojanovice – Hornobojanovské vinobraní. Bur ákové slavnosti 
s kulturním programem. www.zahradkarihornibojanovice.cz 
Hrušky – Hrušecké vinobraní. Více než 25 stan  s vínem a bur ákem. 
www.hrusky.cz 
Nový Šaldorf-Sedlešovice – K est Šaldorfských Kravák . Ochutnávka 
jedine ných Sauvignon  z Kraví hory. www.modre-sklepy.cz
Prušánky – Zarážání hory v Nechorách. Akci doprovodí cimbálová muzika. 
www.nechory.cz 
✔ 3.–4. 9.
Nosislav – Vinobraní pod hradbami. 14. ro ník. Historický pr vod po vinicích 
v etn  divadelního vystoupení. www.nosislav.cz 
✔ 9. 9.
Ústí nad Labem – VI. historické slavnosti vína a bur áku. Bohatý kulturní 
program a p ehlídka historických emesel. www.ortopedicke-centrum.cz
✔ 9.–10. 9.
Prachatice – Eno-gastronomické p ehlídky. Hledání nejlepších kombinací 
k vínu – zv ina, sýry, ryby. www.syryrybyavino.cz 
✔ 9.–11. 9.
Mikulov – Pálavské vinobraní. Festival vín, gastronomie a kultury s dlouhou 
tradicí, prestižní vina skou sout ží, exkluzivním um leckým programem. 
www.palavske-vinobrani.cz  
✔ 10. 9.
Št pánov – 4. Št pánovské vinobraní. P es 70 vzork  vín a bur ák s cimbálovou 
muzikou. www.stepanovskevinobrani.cz 
Praha – Festival vína v Pražské tržnici. Festival vína a dobrého jídla – 
Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz. www.bankavin.cz
Velké Pavlovice – Krajem vína 2016. Putování za bur ákem po Modrých 
Horách. IX. ro ník podzimního putování mezi vinohrady a sklepy. 
www.modrehory.cz
Moravská Nová Ves – Ochutnávka vín odr dy Cabernet Moravia. Za átek 
ve 14 hodin a bohatý kulturní program. www.vinarimnves.cz
Strážnice – Strážnické vinobraní. Celodenní vina ská akce m sta v etn  
jarmarku, tradi ních a gastronomických výrobk . www.straznice-mesto.cz
Praha – Trojské vinobraní. Tradi ní slavnost dobrého vína a bur áku 
v barokních zahradách Trojského zámku. www.mctroja.cz
Svatý Mikuláš – Vinobraní na zámku Ka ina. 5. ro ník. Vinobraní a dožínky 
na zámku. www.vinobraninakacine.cz
✔ 10.–11. 9.
Uherské Hradišt  – Slovácké slavnosti vína a otev ených památek. Sou ástí 
ochutnávka nominovaných vín slovácké podoblasti v rámci Národní sout že vín. 
www.slavnostivinauh.cz
Praha – Vinobraní v Botanické zahrad . Netradi ní zážitek ve vinici sv. Kláry 
s kouzelným výhledem na Prahu. www.botanicka.cz 
✔ 16.–17. 9.
Bzenec – Bzenecké krojované vinobraní. Nebude chyb t ani tradi ní jarmark. 
www.bzenec.cz
✔ 16.–18. 9.
Znojmo – Znojemské historické vinobraní. Slavnostní historický pr vod 
m stem s králem Janem Lucemburským. Ochutnávky vín a bur áku. 
www.znojemskevinobrani.cz
M lník – M lnické vinobraní 2016. Tradi ní slavnosti vína na soutoku Labe 
a Vltavy. www.vinobranimelnik.cz
Litom ice – Vinobraní Litom ice. Tradi ní vinobraní s bohatým programem. 
www.mkz–ltm.cz

✔ 17. 9.
Blansko – Blanenské vinobraní 2016. Bur ák, víno, regionální speciality, 
cimbálová muzika a atrakce pro d ti. www.blanenskevinobrani.cz

Božice – Božický bur ák. Ochutnávka bur ák  místních vina  spojena 
s výstavou v rotund  obecního sklepa. www.dbv.webnode.cz

N m i ky – Cyklomaraton Mezi vinohrady. Cyklo, ve erní zábava, grilování, 
hudba. www.sportnemcicky.cz

Litom ice – Návšt va krále Karla IV. na hrad  Litom ice. Litom ické 
vinobraní se slavnostním pr vodem. www.litomerice-info.cz 

Roudnice nad Labem – Roudnické vinobraní. Ochutnávka vín a hudební 
festival s bohatým programem. www.roudnicke-vinobrani.cz

Hodonín – Svátek vína Hodonín. Tradi ní vina ská akce s kulturním 
programem, prezentací vina  a ochutnávkou vín. www.dkhodonin.eu

Pavlov – Vina ská stezka 2016. 13. ro ník degusta ní sout že na svazích Pálavy 
pro nejširší ve ejnost. www.vinarskastezka.cz

Lednice – Zámecké vinobraní a Dý obraní. Degustace vín, odr dových 
bur ák , dý ový jarmark a volba Miss Dý obraní. www.vinarstvilednice.cz

✔ 23.–24. 9.
Valtice – Hudbobraní a bur áky. Tradi ní akce podzimu s atraktivním kulturním 
programem pro celou rodinu. www.valtickepodzemi.cz

✔ 24. 9.
Strachotín – 3. ro ník Za bur ákem do Strachotína. Více než 35 druh  bur áku, 
50 vzork  vín a hudební produkce. www.vinaristrachotin.cz

Karlštejn – XX. Karlštejnské vinobraní. 20. ro ník vinobraní s bohatým 
kulturním programem. www.karlstejnske-vinobrani.cz

Znojmo – Krajem vína 2016 – Tour de bur ák po vina ských stezkách 
Znojemska. TOP nabídka cyklo-turisticko-vina ských akcí na vina ských 
stezkách. www.stezky.cz 

M lník – M lnický vina ský b h 2016. Vina ský b h, výhledy na vinice, sout ž 
o láhve sektu. www.vinarskybeh.cz 

Valtice – Retro vinobraní a Mistrovství ve sb ru hrozn . Nutná rezervace
p edem. www.vsvaltice.cz

Šakvice – Šakvické rkobraní. Bur ák, víno a domácí pochutiny. Ve er zábava 
v sokolovn . www.akcevsakvicich.cz

Sedlec – Sedlecké vinobraní. O  ciální ukon ení vina ské turistické sezóny. 
www.sedleckavina.cz

Kutná Hora – Svatováclavské slavnosti a výstava vín z Národní sout že vín 
vina ské oblasti echy. www.vinokutnahora.cz

Valtice – Zámecký košt vín a bur ák . Ochutnávka vín z ro ník  2014 a 2015 
z produkce rodinného vina ství CHÂTEAU VALTICE a Vina ství Kovacs 
Novosedly. www.vsvaltice.cz

✔ 24.–25. 9.
Milotice – Barvy, chut  a v n  babího léta na Slovácku. Bur ákové putování 
„Ešt  vínko nevykyslo…“  v etn  trhu místních produkt . www.novy-dvur.cz

✔ 28. 9.
Hradec Králové – Hradecký koštý . Slavnost vína a bur áku. 9. ro ník oblíbené 
akce. www.adalbertinum.cz

Hustope e – Bur ákové slavnosti. T ídenní oslavy sladkého bou livého moku. 
www.burcakoveslavnosti.cz

✔ 30. 9. – 1. 10.
Znojmo – Bur ákfest. Prezentace znojemské vina ské oblasti, kvalitních 
bur ák  a vín. Snoubení hudby, vína a kuliná ských specialit. www.burcakfest.cz

Valtice – Valtické vinobraní. Vinobraní plné energie a folkloru. www.valtice.eu
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kaleidoskop

Svatý Václav (28. září) v slunci září – 
sklizeň hroznů se vydaří.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

FIORE 
Italský výraz pro vína vyrobená z jen lehce lisovaných 
hrozn , který v názvu vína zd raz uje jeho vyšší 
kvalitu (  ore, it. kv t).

PODIVNÉ SLŮVKO:

1. Pa íž – 51,7
2. Neapol – 38,9
3. ím – 38,9
4. Milano – 38,9
5. Buenos Aires – 32,2 

Konzumace vína ve velkých zemích světa 
(v litrech na osobu a rok, zdroj OIV 2016, 
www.statistiquesmondiales.com) 

PĚT NEJ...

Když francouzský prezi-
dent Francois Hollande 
otevíral v Bordeaux La 

Cité du Vin, stál mu po boku 
starosta Bordeaux a také  jeho 
protikandidát v nastávajících 
prezidentských volbách  Alain 
Juppé. Nedávno oznámil svoji 
kandidaturu další „vina “ Pie-
rre-Emmanuel Taittinger (pre-
zident Commerciale & Viticole 
Champenoise SASU a editel 
Taittinger SAS). Se slovy „mon 
étiquette c’est la France“ nabídl jako nezávislý kandidát mimo jiné ob-
novení plné zam stnanosti a se souhlasem všech Francouz  i prost edky 
a legitimitu odpov dí na teroristické útoky. Je z ejmé, že by všichni fran-
couzští vina i p ivítali „prezidentskou podporu“, ale 48 hodin po oznáme-
ní své kandidatury Pierre-Emmanuel Taittinger pro „náhlé a vážné osobní 
problémy“ sv j ambiciózní zám r vzdal.  

Proslulý mexický výrobce Espolòn 
ze skupiny Grupo Campari nedáv-
no uvedl na trh speciální limitova-

nou edici tequily Espolòn Añejo X. Lá-
hev z erného nepr hledného skla vzdává 
hold starému mexickému stylu erné ke-
ramiky. Design obalu p ipravilo americ-
ké studio BFG Communications Brand, 
které tradi n  používá ilustrace ve stylu 
slavného karikaturisty, gra  ka a rytce 
Josého Guadalupa Posady. Jeho kresby 
plné lebek a koster vycházejí z nejstarší 
historie mexické kultury: i u nové zna ky 
tequily jsou hlavními postavami kostry 
Guadalupe a Rosarito a kohout Ramon, 
který je pro zm nu symbolem života. 
Nová tequila je další z mexických ná-
poj , který opakuje velmi oblíbené téma 
„vzk íšení z mrtvých“.

Tequila černá 
jako noc

z
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Prezidentské champagne

V Palmaz Vineyards (Napa, Kalifornie) využívají p i kvašení unikátní 
systém  Fermentation Intelligence Logic Control System, který do-
káže odhalit rizikové faktory fermentace d íve, než v celém procesu 

nastanou jakékoliv problémy. Kvasící mošt je sledován s neuv itelnou p es-
ností na molekulární úrovni díky sono-denzitometrickým technologiím, pou-
žívaným v ponorkách. Sondy umíst né v tancích pomocí vibra ního za ízení 
nabízejí miliony datových 
informací o hustot  kapaliny 
(tedy i obsahu alkoholu a cuk-
ru). Celý proces je promítán 
do kopule nad tanky a do se-
bemenšího detailu ukazuje 
pomocí graf  a tabulek pro-
ces kvašení. Systém je natolik 
inteligentní, že uplatn ním 
tzv. geotaggingu dokonce roz-
pozná, který pracovník stojí 
p ed tankem, a ihned mu na-
bídne odpovídající informace. 

Podmořský svět ve vinařství
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Champagne 
Blanc de Noirs 

Grand tes t

GR

T

Blanc de Noirs znamená v podstatě bílé z modrých. Tento typ Champagne 
není zdaleka tak rozšířený jako dnes velmi oblíbené Blanc de Blancs, ačkoli co 

do objemu pěstovaných hroznů v oblasti Champagne Pinot Noir a Meunier nad 
Chardonnay jasně převládá. Především v obcích s Grand Cru vinicemi pro Pinot 

Noir se ale dá najít velké množství skutečně zajímavých Blanc de Noirs. Právě 
proto jsme této kategorii Champagne věnovali i prosincový Grand test. 

060-67_GT Champagne blanc de noirs_kor.indd   Odd1:60 8.12.2014   8:28:29

ýchýchých TT. T. T tententento to to typypypyp ChaChaChampampampap gnegneg
né Blanc dde BlBlancancss, ačkčkačk lioliol coco 
gne Pinot Noir a Meunier nad 
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Tak popisují sami Chilané svoji zemi. Jiní, ti z venku, často mluví o Chile jako 

o výkladní skříni Jižní Ameriky či Bordeaux jižních vinařských oblastí. Obě stra-

ny mají na mysli především úspěch – politický, hospodářský i kulturní. 

Tato lichotivá charakteristika se týká samozřejmě i vína. Přestože je Chi-

le nejstarší vinařskou zemí na jižní polokouli, Španělé vysadili první keře 

vinné révy již na začátku 16. století, počátek historie moderního chilského 

vinařství se datuje do 80. let 20. století. Paradoxně to jsou léta těžké kri-

ze vinařského průmyslu a následného zhroucení trhu s vínem, které stály 

na počátku dnešního chilského úspěchu.

28 WINE & Degustation
28 WINE & Degustation

Není dlouhá, ale velká

cesty za vínem

Chile
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Poklady sklepní architektury

Klášterní sklepy 9/Lichtenštejnové  

ly to doby  nebývalého

květu a pr ospe rity…

Již v roce 1430 byl pro uložení vinného desátku vybudován sklep odpovídajících 

rozm r , dnes nazývaný Zámecký, s kapacitou více než 600 000 litr .

dobná slova najdeme v kronikách mnohých moravských a českých obcí 

teré patřily k dominiu knížecího rodu Lichtenštejnů. Po více než 700 let je 

dnoho z nejstarších a nejbohatších rakouských a moravských rodů, který si 

ích vybudoval své honosné sídlo, velmi úzce spojen s historií našich zemí. 

vky let jsou Valtice také spojovány s vínem, a tak nás jméno Lichtenštejnů 

de i do úchvatných sklepních prostor nejen na Moravě, ale i v Rakousku 

a ve Vaduzu, hlavním městě dnešního Lichtenštejnského knížectví.
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O vznik obecních kronik, které ten-

to „rozkv t a obecnou prosperitu“ 

zaznamenaly na svých stránkách, 

se zasloužil p edevším nejvyšší eský pur-

krabí hrab  Karel Chotek: dekretem prezí-

dia zemského gubernia bylo od ledna 1836 

na ízeno, aby byly ve všech m stech, vý-

znamn jších obcích a na farních ú adech 

založeny pam tní knihy a kroniky. M ly 

být vedeny pod dohledem p edstavitel  

nad ízených ú ad  a psány v n meckém 

jazyce, povolena byla i latina. První po-

vinností bylo odvolání se na starší kroniky, 

dochované rukopisné i tišt né písemnosti. 

Díky t mto starým kronikám a písemnos-

tem tak m žeme nahlédnout do as , kdy 

Lichtenštejnové p izp sobovali ást zem  

na jihu Moravy svým nejkrásn jším sta-

vebním sn m. Ty napln né sny dnes pat í 

k poklad m zapsaným na Seznam kulturní-

ho a p írodního d dictví UNESCO. Zhruba 

200 km² Lednicko-valtického areálu je 

dnes považováno za nejrozsáhlejší lov -

kem vymodelované území nejen v Evrop , 

ale možná i ve sv t . 

Autor krásné a výpravné publikace Mo-

ravská dominia Liechtenstein  a Dietrich-

stein  Pavel Ju ík v úvodu napsal: „Kva-

litní vzd lání, výborná správa majetku, 

vzorná státní služba, vyt íbený vkus a zna-

lost um ní – to jsou hlavní rysy knížecího 

rodu Liechtenstein …“

Na našich n kolika málo stránkách se 

nem žeme v novat ani jejich vzd lání, 

státní služb , vyt íbenému vkusu a znalos-

ti um ní, ale nabídneme alespo  st ípek, 

který by se mohl vejít do „složky“ nazva-

né „výborná správa majetku“ a je zárove  

názvem celého našeho seriálu o pokladech 

sklepní architektury. 

Ani tyto poklady však nelze p edstavit 

bez alespo  krátkého nahlédnutí do his-

torie našeho vzájemného soužití, na které 

bychom nem li zapomínat již proto, že as 

možná ješt  ukáže, že na tyto tradice m -

žeme navázat. 

PRIMI INTER PARES 

(první mezi sob  rovnými)

Jméno získali Lichtenštejnové podle 

hradu Liechtenstein u rakouského Möd-

lingu, podle rodových tradic však nalé-

zají sv j p vod již v antickém ím . My 

ale p esko íme celá staletí, dovolíme si 

pominout i jméno zakladatele moravsko-

-rakouské v tve Jind icha z Lichtenštejna, 

který za v rné služby králi Václavovi I. 

získal v roce 1249 obec Mikulov, a zasta-

víme se až u jména Karla I. z Lichtenštejna 

(1569-1627). On je považován za zaklada-

tele rodové moci, jemu byla ud lena roku 

1608 hodnost d di ného íšského knížete 

a stal se tak mezi moravskou a dolnora-

kouskou šlechtou „primi inter pares“, tedy 

„prvním mezi sob  rovnými“. Historie mu 

ve spojení s násilnou rekatolizací eských 

zemí po bitv  na Bílé ho e dala pon kud 

tenden ní nálepku „krvavý Lichtenštejn“. 

Je však pravda, že v postavení místodržící-

ho a místokrále v Království eském, kdy 

kon  ska ní komise zabavily majetek více 

než stovky panství, samoz ejm  využil p í-

ležitosti a rodový majetek notn  rozší il. 

O tom, že byl dobrý „organizátor“, sv d-

í i dohoda uzav ená ve Valticích v zá í 

1606. Podle ní bylo v lichtenštejnském 

rodu zavedeno tzv. rodinné sv enectví, 

kdy hlavou rodu nebude pro p íšt  nejstar-

ší žijící mužský len rodu, ale prvorozený 

syn vládnoucí linie. Pavel Ju ík v p ipo-

mínané publikaci Moravská dominia vy-

sv tluje, že instituce sv enectví právn  

zabezpe ovala ned litelnost, neprodejnost 

a nezcizitelnost rodového majetku, držitel 

sv enectví nebyl jeho majitelem, ale pou-

ze doživotním správcem, který m l z vý-

nos  vyplácet apanáže ostatním len m 

rodu. Cílem bylo udržet rodový majetek 

pohromad  a nezmenšovat jej d lením 

mezi jednotlivé leny rodu.

Jak dala historie Karlovi I. z Lichten-

štejna p ívlastek „krvavý“, našli bychom 

i u ostatních p íslušník  rodu zajímavá 

„ohodnocení“, a to slovy jako bojovný, 

dobrotivý, krásný, bohatý, marnotratný, 

rudý apod. Syna Karla I. Karla Eusebia 

(1611-1684) by bylo možno pro jeho zá-

liby v architektu e, um ní, alchymii, cho-

vu koní a veškerém luxusu nazvat v rám-

ci rodu jako „stavitele“. Do sídelního 

m sta Valtic, které se po ztrát  Mikulova 

Znak Lichtenštejn  je dnes jen na etiketách 

vín z Rakouska a Lichtenštejnska.

Jeden z nejstarších a nejbohatších rakouských a moravských 

rod  si ve Valticích vybudoval své honosné sídlo.
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PŘEDPLATNÉ OBJEDNÁVEJTE

Send Předplatné s.r.o., 
Ve Žlíbku 1800/77 hala A3, 193 00 Praha 9

+420 225 985 225

Pošlete sms ve tvaru PREDPLATNE WINE DEGUSTATION JMENO PRIJMENI ULICE CISLO DOMU PSC MESTO 1, 2 nebo 
3 ROKY (podle toho, na kolik let chcete předplatné objednat) na číslo +420 605 202 115. Cena SMS je běžná dle vašeho tarifu. 
Zašleme vám složenku, po jejímž zaplacení vám začne časopis chodit do schránky.
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Ke každému předplatnému 
BONUS 300 Kč na kurzy 

Vinařského Institutu. Více informací 
na www.vinarskyinstitut.cz
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Nevíte, 
kde koupíte

Praha
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 Degustation

Vinotéka Bacchus
Dejvická 32, 160 00 Praha 6
Po - Pá 10:00 - 20:00

www.bacchus.cz
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wine bar      restaurant      shop

TADY
CHUTNÁ ŽIVOT!
RED Pif 
Betlémská 9, 110 00 Prague 1 

www.redpif.cz ww
w.
ba

nk
av
in
.cz

Vinotéka s nabídkou 
800 druhů vín 

nejen z Moravy 
• stáčená vína
• degustace vín

• dárková balení 
• vinný catering

• dodávky vín do fi rem

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

Palackého 8

110 00  Praha 1

zilvar@zilvar.com

+420 724 889 196

www.zilvar.com

VINOTÉKA

ZILVAR

PRODEJ VÍN

prodejní místa asopisu WINE & Degustation
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Čechy

www.vinvin.cz

Moravská 
chu

Prahy
v centru

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

Tel: +420 606 788 878
Haštalská 9 / 110 00 Praha 1 

www.lasartoria.cz

• přímý dovoz vín ze zahraničí
• zásobování hotelů, restaurací a caterringu

• originální a firemní dárky
• sommelierský servis

• poradenství a investice

ENOTECA  A SHOWROOM VINO e CUORE
Adresa: Slavětínská 9, Praha 9, Klánovice

Telefon: +420 725 895 333
www.vinoecuore.cz

Vino e Cuore Váš 

partner ve světě 

špičkových vín

Zá í  2016 |  103

www.sommeliers.cz

dovoz a prodej
exkluzivních čajů,

poradenství,
degustace, školení 

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

AJOVNA  VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE

Global Wines Shop
Kamenné prodejny s kompletním sortimentem 

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

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

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

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

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

www.bacchus.cz

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

Prodej MOSELSKÝCH  
RYZLINKŮ a CHAMPAGNE

otevírací doba:
po-so: 16:00 - 01:00

          ne: 16:00 - 23:00
T

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

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

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

www.neoluxor.cz
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listujte s námi
www.press.sk

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Šustekova 8

851 04  Bratislava
Slovenská republika

Po-Pá: 7:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
Tel.:  +421 267 201 952
E-mail: pokladna@press.sk

Morava

Slovensko

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

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

Valtice, Náměstí Svobody 16 
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

VINA STVÍ 
JI Í KOPE EK

Vinařství Kopeček - Vinnum Bonum.indd   1 28.11.2014   20:06:40

VinarstviPodHradem

z Klentnice

INDOM
DEGUSTA Í ENOTEKA

Smetanova 17, Brno
  tel.: 541 241 193

WWW.VINDOM.CZ

Internetový obchod s víny z 

Po - So

VÝROBCE MEŠNÍCH VÍN.
PROHLÍDKY A OCHUTNÁVKY 
V HISTORICKÝCH SKLEPÍCH.

Na kopečku 1487, 767 01 Kroměříž
obchod@arcibiskupskevino.cz • www.arcibiskupskevino.cz

Arcibiskupské zámecké.indd   1 22.1.2016   20:08:02

NA TOMTO 
MÍSTĚ MŮŽE 

BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte 
244 460 104
WWW.W-D.CZ

ww
w.
ba

nk
av
in
.cz

Vinotéky s nabídkou cca 1.000 druhů vín
Vinný catering • Dodávky vín do fi rem • Degustace vín

Dárková balení • Cesty za vínem • e-shop
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Kompletní seznam čísel na www.w-d.cz

Chybí Vám některé vydání ?WINE
 Degustation

Objednat lze na info@w-d.cz

12/15-1/16
Grand test
Champagne Cuvée de Prestige, Cabernet 
Sauvignon, Merlot a jejich cuvée, Single 
Malt Whisk(e)y

Z Čech a Moravy – Petr Ptáček, Nově 
v Novém Vinařství

Degustation – Coravin degustace 
s Gregem Lambrechtem

Ze světa vína – Grand Jour de Cham-
pagne 2015, Noblesa na francouzské půdě

Představujeme – Sherry

2/16
Grand test – Cava, Frankovka

Vína a odrůdy světa – Francie

Z Čech a Moravy – Půvaby vinařské 
Roudnice

Ze světa vína – Blýská se našim vinařům 
na nizozemském trhu na lepší časy?

Představujeme – Bandol

3/16
Grand test – Cabernet Sauvignon, Merlot 
a jejich cuvée z Nového světa, Pinot Noir

Vína a odrůdy světa – Itálie

Z Čech a Moravy – Tři tváře 
velkopavlovického vinařství

Cesty za vínem – Toskánská 
Anteprima 2016

Představujeme – Volnay

4/16
Grand test – Pinot Grigio, 
VOC Modré hory

Vína a odrůdy světa
Pyrenejský poloostrov

Z Čech a Moravy – Štěpán Maňák
Tvůrce „statečných vín“

Cesty za vínem – Grands Jours 
de Bourgogne 2016

Představujeme – Weinviertel DAC

6/16
Grand test – Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG, Veltlínské 
zelené

Vína a odrůdy světa – Česká republika

Z Čech a Moravy – David Chrápek, 
Mikros je silné pouto

Degustation – WINE Prague 2016

Představujeme – Rieslingy z Pfalzu

7-8/16
Grand test – Chianti Classico, Rosé

Vína a odrůdy světa – Slovensko

Víno a fotografi e – Jak se fotí víno

Degustation – Bečovský vinný poklad

Představujeme – Francouzské crémanty

5/16
Grand test – Chablis Grand Cru, 
Müller Thurgau

Vína a odrůdy světa – Západní Evropa

Z Čech a Moravy – Tomáš Vican
Dobrý „nultý“ ročník

Ze světa vína – Bordeaux En Primeur

Představujeme – Sardinie

11/15
Grand test
Barbaresco 2010, Modrý portugal

Z Čech a Moravy – Miroslav Hrabal, Práče 
a Bantice

Degustation – Weingut Bürgermeister 
Schweinhardt

Ze světa vína – Hans Astrom – Klein 
Constantia, Poklady sklepní architektury

Představujeme – Červená řecká vína
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Z příštího čísla

Grand test Ryzlink rýnský 
VOC Znojmo 2015

Miroslav

Sdružení vina  VOC Znojmo již mnohokrát potvrdilo, 
že jejich snaha o vytvo ení zcela nového apela ního sys-
tému a propagaci typických znojemských vín je správná. 
V lét  prob hlo druhé letošní zat íd ní vín a tato vína 
práv  vstupují na trh. Na sv t  je tedy kompletní sada 
vín VOC Znojmo pro letošní rok, a jelikož se ve druhém 
zat íd ní objevují p edevším vína z odr dy Ryzlink rýn-
ský, kterému delší doba zrání velmi sv d í, i my jsme re-
dak ní test posunuli až na tuto dobu. ekají nás ryzlinky 
z ro níku 2015, který je považován za skv lý.

Když se za ne mluvit o m stu Miroslav na Znojem-
sku, mnoho konzument  vína z stane spíše chladný-
mi. Když se ale ekne Weinperky, zpozorní asi každý. 
I proto se p íšt  vydáme d kladn  prozkoumat tuto ne-
všední vini ní polohu, rozloženou na svazích Markova 
kopce, který se nep ehlédnuteln  zvedá z okolní jinak 
tak ka rovinaté krajiny. Jak se vina í v Miroslavi a jest-
li jsou ty weinperské veltlíny opravdu tak dobré, jak se 
o nich íká, se dozvíte v íjnovém ísle.

Průvodce
nejlepšími 

víny ČR

Ekovín
Sdružení Ekovín, které zastupuje ekologické vina e 
a sou asn  se snaží o v tší popularizaci biovín, u nás 
p sobí již p es 20 let. ada vina  se v posledních le-
tech rozhodla p ejít na šetrnou a ekologicky oriento-
vanou produkci hrozn  s cílem vyráb t špi ková vína 
v bio kvalit . Práv  o této vina ské  lozo  i si budeme 
povídat s tajemníkem Ekovínu Ing. Tomášem Richte-
rem a n kolika leny tohoto sdružení.

Nebbiolo Prima 2016
Nebbiolo Prima je jedine né p edstavení nových ro -
ník  vín vyrobených z královské odr dy oblasti Lan-
ghe, tedy odr dy Nebbiolo. T etí týden v kv tnu se 
ve m st  Alba prezentovaly nové ro níky všech t í vel-
kých vín Piemonte, tedy Barola, Barbaresca a Roera. 
Žurnalisté z prestižních vina ských asopis  z celého 
sv ta m li možnost zhodnotit kvalitu nových ro ník  
vín a zú astnit se mnoha doprovodných akcí zam -
ených na poznávání taj  nejv tších vín z Piemonte. 
asopis WINE & Degustation se této akce pravideln  

ú astní a v p íštím ísle vám p ineseme všechny horké 
novinky z této krásné italské oblasti. 
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Víno v srdci Evropy
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PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

Mezinárodní veletrh vína 
pro profesionály 
a odbornou veřejnost
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PROČ MI TENTO HROZEN PŘIPOMÍNÁ  
MALOU ZEMI V SRDCI EVROPY?

 

A TASTE OF CULTURE.
Rakousko leží v srdci Evropy. Přesně tam, kde rostou jedny z nejlepších vín. 
Zažijte tuto vzácnou kulturu. V Rakousku je víno označováno „chráněným označením 
původu“ jako „Qualitätswein“ (jakostní víno) a jeho poznávacím znamením je 
červeno-bílo-červená páska s číslem producenta přes uzávěr lahve.  
www.austrianwine.com


