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Kdo Klade otázKy, 
ten žije

Vážení přátelé,

říká se, že ve víně je pravda. Stejně tak 
pravdivé je ale i víno samo. Zrcadlí duši 
a práci vinaře, odhalí každou, i malou, 
nepoctivost svého tvůrce. Víno každého 
ročníku také pravdivě vypovídá o průběhu 
celého roku – už z prvního doušku poznáte, 
jaký byl. 

Věřím, že víno v českých zemích bude 
brzy pravdivější, či chcete-li poctivější, než 
doposud. Nakonec je to vždy trh, kdo určuje 
kvalitu nabízených vín, ale měla by k tomu 
výrazně přispět i nová legislativa, o kterou 
bojuje Svaz vinařů, a tedy i my. Chceme, 
aby falšování vína, nedovoleně upravované 
víno anebo zahraniční víno, které se vydává 
za moravské, byly úspěšně odhalovány 
a postihovány. Příslušné legislativní změny 
podporuje i Jihomoravský kraj, odkud 
pochází téměř veškerá tuzemská vinařská 
produkce. Podle návrhu vinařů by také měla 
vzniknout pracovní skupina, která bude 
řešit nejen otázku falšování nebo černého 
dovozu vína, ale i daňových úniků s tím 
spojených. Věřím, že ministr fi nancí vinařskou 
obec vyslyší a že značka „Vína z Moravy, 
vína z Čech“ nepřijde o svou prestiž 
a důvěryhodnost. 

Líbí se mi také plán na výstavbu nového 
Národního vinařského centra, které bude 
součástí Střední vinařské školy ve Valticích. 
V areálu by měla do roku 2016 vzniknout 
speciální laboratoř, jež by se věnovala 

analýzám vzorků vína jak domácího, tak 
dovezeného. Takové zařízení u nás zatím 
neexistuje, a to je škoda. Každý prodejce vína 
by přeci měl mít možnost ověřit si, co koupil. 

Těší mě stále se zvyšující míra 
pravdivosti informací, které jsou uvedeny 
na etiketách lahví s vínem. Domnívám se, 
že za kvalitnějšími produkty na trhu obecně 
stojí především poctivá soutěž vinařství, která 
spolu s personifi kovanými víny nesou na trh 
i svou kůži, přesněji svou pověst a dobré 
jméno. Opravdu se zdá, že ve víně bude snad 
už brzy pravdy víc než kdy dříve. 

Připíjím všem vinařům, jejichž vína jsou 
„pravdivá“, tedy zrozená z poctivé práce, 
obrovského množství znalostí a zkušeností, 
které se mnohdy dědí z generace na generaci. 
Mám rád „fortelné“ lidi a myslím, že vinaři 
mezi ně patří takřka bez výjimky. Na všechny 
takové připíjím! 

Ondřej Beránek
jednatel a ředitel společnosti

BOHEMIA SEKT

editorial



magazín spoleČnosti bohemia seKt 
pro milovníKy Kvalitních seKtů a vín

VYDÁVÁ BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, Česká republika, 
tel.: +420 377 197 111, fax: +420 377 965 048  REGISTRACE MK ČR E 17901 REDAKČNÍ RADA 
předseda: Ondřej Beránek, členové: Martin Fousek, Alice Dvořáková, Josef Švéda, Markéta Králová, 
Aneta Bakulová OBSAH, REDAKCE, DESIGN, ZLOM ENTRE s.r.o. 
FOTOGRAFIE archiv BOHEMIA SEKT, Zdeněk Rerych 
UZÁVĚRKA ČÍSLA 27. 5. 2015

Všechny návrhy, náměty a připomínky přivítáme na stránkách www.perlivysvet.cz

6 

12

22

2 editorial 

4 co se urodilo

7 ze života znaČeK
PŘijĎte na letní nÁvŠtĚvu 
HaBÁnskÝCH sklePŮ
sekt CHateau BZeneC 
je tu 140 let
vína oriGinÁlní 
CertiFikaCe PÁlava – 
Značka kvalitY

11 šampioni a medaile

12 moje cesta K vínu
snesitelnÁ leHkost Pití 
ani Geislerové

15 retro
BoHeMia sekt v retro 
ediCi 1975

16 téma
kde se rodí vína 
s CHaraktereM terroiru

19 export

20 vizitKa
inG. FrantiŠek draHonskÝ

22 sommelier doporuČuje
ve jMénu révY

25 trendy
sMíMe Prosit? do kola 
s „tančíCíMi BrusinkaMi“

26 design
CHateau radYnĚ, 
Brilantní eXtra Brut

28 průvodce barmana

30 bs rádce
dieta a víno… jak na to?

31 lidé

Časopis Perlivý svět byl oceněn 
stříbrem v kategorii nejlepší 
časopis pro B2B komunikaci 

v soutěži „Fénix content 
marketing“.

BoHEMiA sEKt      3      

oBsaH

o
b

s
a

h



chateau radyně 
v bs centru 
BOHEMIA SEKT Centrum připravilo pro své návštěvníky 
další unikátní výstavu. Doby, kdy se ve Starém Plzenci 
zrodilo první legendární šumivé víno, mapuje expozice 
s příznačným názvem Chateau Radyně 1945–2015. Kromě 
počátků zdejší výroby sektů výstava připomíná také 
osobnost Josefa Chmelaře, který byl u samého počátku 
plzenecké produkce šumivých vín. I jeho zásluhou zná dnes 
zdejší sekty nejen celá Česká republika, ale také zákazníci 
v nespočtu zemí celého světa. Výstavu v prostorách 
BOHEMIA SEKT Centra ve Starém Plzenci můžete navštívit 
do 31. 7. 2015.

chÂteau radyně
1945 – 2015

O počátcích výroby sektu ve Starém Plzenci a zrození
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pro jedineČnost oKamžiKu…

ČesKý lev si opět 
připíjel bohemia seKtem
PřEdávání cEn čEsKé FilMové A tElEvizní AKAdEMiE jiŽ PodruHé 
ProvázElA ŠuMivá vínA znAčKY BoHEMiA sEKt. PrEstiŽní AKci 
Hostilo 21. ÚnorA PrAŽsKé rudolFinuM.

Hvězdy stříbrného plátna si během slavnostního večera připíjely českými sekty 
na úspěšný fi lmový rok 2014. „Každoročně vznikají v České republice desítky 
fi lmů refl ektujících současnou českou kulturu – komedie, dramata i životopisné 
dokumenty. Jejich tvůrcům chceme touto formou poděkovat za přínos pro naši 
fi lmovou scénu,“ říká k partnerství Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA 
SEKT.

Co se urodilo



10,1 mil.
lahví

číslo čísla

spoleČnost bohemia 
seKt v roce 2014 prodala 
celKem 10,1 milionu lahví 
seKtů.

 Jiří Suchánek 
a Ondřej Beránek 
při slavnostním 
podpisu smlouvy

VSTUPNÉ
100 KČ V PŘEDPRODEJI, 150 KČ NA MÍSTĚ.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ, PŘEDPRODEJ VSTUPENEK, NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ 
A VE VINOTÉCE BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC.

DOPRAVA Z PLZNĚ
KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU OD 14 DO 22 HODIN, 
A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ (PLZEŇ, SLOVANY).

PARTNEŘI:

den bohemia seKtu
V sobotu 13. června si rozhodně udělejte čas na výlet 

do Starého Plzence. Pro velké i malé je tam připraveno 
spoustu zábavy, dobré muziky a pochoutek. Ti velcí 
mohou k dobrotám degustovat lahodná vína a sekty 

z vinařství skupiny BOHEMIA SEKT. Všeho bude dost. 
Tak neváhejte a vydejte se k nám.

Těšíme se na vás!
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plzeň nabízí Kulturu 
za podpory bohemia 
seKtu
BoHEMiA sEKt sE stAl oFiciálníM 
PArtnErEM ProjEKtu PlzEň – EvroPsKé 
HlAvní Město KulturY 2015. sEKtY znAčKY 
BoHEMiA sEKt A vínA znAčEK HABánsKé 
sKlEPY, víno MiKulov, cHAtEAu BzEnEc 
A vinAřství PAvlov Budou doProvázEt 
význAMné rEcEPcE A události nAPříč 
cElýM ProjEKtEM.

„BOHEMIA SEKT je nedílnou součástí plzeňského 
regionu, proto jsme se rozhodli podpořit Plzeň jako 
Evropské hlavní město kultury 2015, a prohloubit 
tak naši dlouholetou spolupráci. Rádi návštěvníkům 
ukážeme, že Plzeň je samozřejmě hlavním městem 
piva, ale také místem, kde se vyrábí prvotřídní sekt,“ 
uvedl ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej 
Beránek. 

„Naším cílem je představit světu Plzeň jako 
kultivované, moderní a pohostinné město. Aby byl 
kulturní zážitek úplný, nesmí zde chybět skvělé pivo, 
chodské koláče a také české zlato v podobě Bohemia 
Sektu,“ okomentoval partnerství ředitel společnosti 
Plzeň 2015 Jiří Suchánek při příležitosti podpisu 
Dohody o vzájemné spolupráci a partnerství.

Co se urodilo
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KrásKy a bublinKy
i letos si nejKrásnější dívKy z ČesKé 
republiKy připíjely bohemia seKtem, 
neboť spoleČnost bohemia seKt 
byla opět partnerem soutěže ČesKá 
miss. tradice a Krása se znovu 
spojily a ve Fóru Karlín jim to 
spolu i při letošním Finále soutěže 
slušelo.

Dlouhodobým cílem společnosti ze 
Starého Plzence je podpora regionu. 

„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet 
na rozvoji kraje, ve kterém naše společnost 
působí, ve kterém vznikají naše sekty 
a kde žije velká část našich zaměstnanců,“ 
říká ředitel společnosti BOHEMIA SEKT 
Ondřej Beránek. Díky spolupráci si 
například budou moci přiťuknout sklenkou 
sektu návštěvníci reprezentačních akcí 

v Plzeňském kraji i jinde v tuzemsku či 
v zahraničí.

„Společnost BOHEMIA SEKT je naším 
dlouholetým partnerem, stejně jako 
další významné firmy regionu, jejichž 
jméno a produkty jsou s naším krajem 
neodmyslitelně spjaty. Věříme, že tato 
spolupráce bude nadále pokračovat,“ 
uvedl hejtman Václav Šlajs.

Co se urodilo

Křest kalendáře České Miss 2015, jehož autorem je 
fotograf Matúš Tóth.

S třemi nejkrásnějšími 
dívkami ČR v roce 2015 

si Bohemia Sektem připí-
její ředitelka České Miss 

Marcela Krplová a Iva 
Kubelková.

bohemia seKt a plzeňsKý Kraj

i nadále spolu 
sPolEčnost BoHEMiA sEKt stvrdilA PArtnErství 
s PlzEňsKýM KrAjEM, novou dEKlArAci PodEPsAli 
v PátEK 20. lEdnA jEdnAtEl A řEditEl sPolEčnosti 
ondřEj BEránEK A HEjtMAn KrAjE václAv ŠlAjs. 
sPoluPrácE trvá od roKu 2005 A týKá sE zEjMénA 
oBlAsti MArKEtingu, ProPAgAcE, cEstovníHo rucHu 
A KulturnícH A sPolEčEnsKýcH vztAHů.



přijĎte na 
letní návštěvu 
habánsKých 
sKlepů

habánsKé placKy 
na cestách
Vinařství Habánské sklepy si pro své příznivce připravilo 
malý dárek – originální habánské placky. Nejde 
o delikatesu podle prastarého receptu, ale o odznaky, 
které zákazníci najdou na lahvích vín z Habánských sklepů, 
jež si zakoupí. 

Placka je odměna pro všechny příznivce lahodných vín 
z Habánských sklepů a zároveň možnost, jak mohou svoji 
věrnost této značce deklarovat veřejně. Tím, že si připnou 
odznak na viditelné místo, se stanou členy početného 
klubu – vyrobili jsme celých 80 tisíc habánských placek!

A jako bonus je tu soutěž – když příznivci Habánských 
sklepů tuto placku vezmou s sebou na dovolenou či 
na výlet a vyfotí se s ní, fotka je nominuje do soutěže 
o zajímavé ceny. Tedy v případě, že své foto na téma 
Habánské placky na cestách pošlou na facebookovou 
stránku https://www.facebook.com/vinohabanskesklepy 
nebo na e-mail info@habanskesklepy.cz. 

Nejzdařilejší fotky bude vybírat jak odborná porota, tak 
sami facebookoví fanoušci. Na stupních vítězů stane celkem 
deset autorů, kteří si jako odměnu za svou kreativitu 
vychutnají vína z pozdních sběrů vinařství Habánské sklepy.  

léto jE idEální čAs K výlEtůM A návŠtěváM. 
vinAřství HABánsKé sKlEPY PřiPrAvilo 
dEgustAční ProHlídKY Pro KAŽdéHo, KoHo lEtní 
cEstování zAvEdE nA jiŽní MorAvu, KonKrétně 
do vElKýcH Bílovic.

Na všechny milovníky skvělého vína a historie vinařství čeká přibližně 
devadesátiminutová prohlídka Habánských sklepů s odborným 
výkladem. Příběh habánů je úžasně zajímavý a poslechnout si ho 
v autentickém prostředí je mimořádný zážitek. Kromě toho pod 
klenutými stropy historických sklepů návštěvníci ochutnají to nejlepší, 
co se urodilo na zdejších vinicích, a to ve formě malé degustace tří 
vzorků za 140 Kč, nebo rozšířené degustace šesti vzorků za 190 Kč. 
Vína, která návštěvníkům zachutnají nejvíce, si pak budou moci 
zakoupit. Prohlídky poběží od června do 23. srpna. Nebude snadné 
uspokojit všechny zájemce, takže tajemství habánů odhalí jen ten, 
kdo se přihlásí včas. Máte-li zájem, pošlete co nejdříve e-mailovou 
objednávku na adresu degustace@habanske sklepy.cz.

Ze života Značek
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bzenecKý pahoreK 
s KapliČKou sv. Floriana 
má úžasné Kouzlo. 
snad že je doKážou 
vnímat i révové Keře, 
rodí se na jeho svazích 
mimořádné hrozny, 
Které vínům dávají 
charaKter místa. z nich 
vzniKá mimo jiné cuvée 
pro výrobu lahodného 
seKtu chateau bzenec.

Bzenecký sekt se – jako první 
v českých zemích – zrodil ve sklepích 
zdejšího zámku před 140 lety. Tento 
ročníkový sekt je vyráběný klasickou 
metodou kvašením v lahvích s dobou 
ležení minimálně 15 měsíců. Cuvée 
Chateau Bzenec tvoří čistý Ryzlink 
rýnský, do něhož se promítá terroir 
bzeneckých vinic. A ty jsou opravdu 
výjimečné. 

seKt chateau bzenec 
je tu 140 let

1
2

3
4

Bzenec se zámkem kolem roku 1820
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… v prvním ročníku časopisu 
Hesperus z roku 1809 se píše, že 
vína z Moravy nelze srovnávat 
s víny rakouskými, neboť i když 
jsou moravská vína stejně tak 
ohnivá vína jako z rakouských vinic, 
pestrost patnácti odrůd, které lze 
na Moravě napočítat, i bohatost 
jejich chutí jsou daleko rozmanitější, 
takže předčí vína z nejzazších 
provincií rakouské monarchie? 

… je nanejvýš pravděpodobné, že bzenecký ryzlink – 
Lipka – dostal jméno podle prastaré lípy dodnes 
rostoucí v zámeckém parku? Již v roce 1770 u ní 
byla zasazena pamětní deska, jejíž text hlásal, že 
v roce 1604 byl tento strom již 500 let starý. Ve stínu 
bzenecké lípy prý cestou do Uher odpočíval s celým 
svým průvodem císař Rudolf II. a z úcty ji Bzenčané 
každým rokem zalévali sudem oleje.

Hesperus z roku 1809 se píše, že 
vína z Moravy nelze srovnávat 
s víny rakouskými, neboť i když 
jsou moravská vína stejně tak 
ohnivá vína jako z rakouských vinic, 
pestrost patnácti odrůd, které lze 
na Moravě napočítat, i bohatost 
jejich chutí jsou daleko rozmanitější, 
takže předčí vína z nejzazších 
provincií rakouské monarchie? 

Věděli jste například, že…

chateau bzenec – volba 
spotřebitelů 2015
vínA znAčKY cHAtEAu BzEnEc zvítězilA 
v soutěŽi volBA sPotřEBitElů – nEjlEPŠí 
novinKA 2015 v KAtEgorii vínA. nEjvětŠí 
Podíl nA toM Měl nový dEsign lAHví 
z roKu 2014, KtErý EvoKujE sPojEní 
s vinoHrAdnictvíM, slovácKEM A trAdicí 
této znAčKY.

Svůj hlas dali spotřebitelé vínům klasické řady Chateau 
Bzenec se šroubovým uzávěrem.  „Dlouhodobě se nám 
potvrzuje, že investice do redesignu lahví se vyplácí. 
V minulosti to dokázala změna balení jak u Habánských 
sklepů, jejichž prodeje od té doby každoročně rostou, tak 
v případě značky Víno Mikulov Motýl, která má novou lahev 
již dva roky,“ říká Lenka Štemberová, manažer značek 
tichých vín společnosti BOHEMIA SEKT. Na redesignu obou 
značek se podílela agentura Fiala & Šebek. 

U podobných ocenění nejde samozřejmě 
pouze o design, ale zejména o vysokou 
kvalitu a sílu značky. Aby se informace 
o prestižním ocenění Chateau Bzenec 
dostala ke každému zákazníkovi, který si 
přijde do maloobchodní sítě vybrat víno, 
budou nálepky dokládající ocenění Volba 
spotřebitelů 2015 umístěny na lahvích.

1 Bzenec na dobové ilustraci

2 Ve vinném sklepě 16. století

3 Zpracování hroznů 
v 18. století

4 Bzenecký zámek na počátku 
20. století v časech vrcholu 
slávy bzeneckého sektu

5  Výřez lahvové etikety z roku 
1929, jejímž autorem je 
Antoš Frolka

5

… své vinice měli v Bzenci například Žerotínové 
i bouřlivák Petr Vok z Rožmberka, který si společně 
se svou manželkou Kateřinou z Ludanic plnými 
doušky užíval plodů svého vinohradu v Horní Hoře?

Chateau Bzenec je zkrátka 
zajímavé místo s pozoruhodnou 
a dlouhou historií.  Až budete 

mít cestu na jižní Moravu, 
nezapomeňte jej zařadit 

do svého výletního 
itineráře.  

Ze života Značek
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vína originální certiFiKace 
lze v ČesKé republice 
vyrábět od roKu 2004. 
při tomto způsobu znaČení 
vín se zohledňují zejména 
charaKteristicKé znaKy 
loKality, Kde se rodí. pro 
certiFiKaci je tedy urČující 
terroir, z něhož vzešly hrozny. 
jaKo v případě vína originální 
certiFiKace pálava.  

Ryzlink vlašský, který se rodí v oblasti 
Pálavy, se vyznačuje jedinečným původem 
a neopakovatelnou originalitou. Ta je dána velmi 
vymezeným územím s prakticky identickými 
půdními a klimatickými podmínkami. Vína musejí 
být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných 

na registrovaných vinicích na vymezeném území 
mezi obcemi Perná, Horní Věstonice, Dolní 
Věstonice, Pavlov, Klentnice, Mikulov a Bavory.

Typická vůně květů a chuť ovoce
Hrozny pro tato vína musejí být sbírány ručně 
a zpracovávány podle přesných postupů. Mohou 
mít maximálně 12 g cukrů na litr, jedná se tedy 
o vína suchá a polosuchá. Co se týče senzorických 
vlastností, vína nesoucí VOC Pálava mají 
zelenožlutou až sytě žlutou barvu, do jejich vůně 
se promítá nejen pálavská květena, ale je pro ně 
typická i výrazná ovocitá vůně kompotovaných 
renklodů a meruněk, která přechází až do medově 
kořenitých tónů. Dobře strukturované víno 
má buket kandovaných citrusů, nedosušených 
teplomilných peckovin, ale také živou kyselinu 
s vrstvenou mineralitou, která je typická pro 
pálavský terroir. 

vína originální 
certiFiKace pálava – 
znaČKa Kvality
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Vinalies Internationales 2015, Paříž
Těší nás, že náš Bohemia Sekt Prestige brut, 
ročník 2011, byl na této prestižní soutěži 
ve Francii oceněn zlatou medailí.

MUNDUSvini 2015, Neustadt
Soutěž v Německu nám přinesla tři 
stříbrné medaile – dvě za sekty a jednu 
za tiché víno. Oceněny byly Bohemia Sekt 
Prestige Chardonnay brut a Bohemia Sekt 
Prestige demi sec, v obou případech ročník 
2013, a Rulandské šedé pozdní sběr 2013 
z Vinařství Pavlov.

Concours Mondial de Bruxelles 2015, 
Brusel
V Bruselu porota ocenila zlatou medailí 
Bohemia Sekt Prestige brut 2013, stříbrem 
pak Bohemia Sekt Prestige brut 2011. 
Z tichých vín byla zlatem oceněna 
Rulandské bílé pozdní sběr 2013 z vinařství 
Víno Mikulov a Pálava pozdní sběr 2013 
z Vinařství Pavlov.

Vinařské Litoměřice 2015
Velký úspěch jsme zaznamenali na letošním 
ročníku Vinařských Litoměřic. Ze sektů 
tam stříbro získaly Chateau Radyně extra 
brut 2012 a Bohemia Sekt Prestige brut 
2011, zlato pak Chateau Radyně extra brut 
2011, Bohemia Sekt Prestige brut 2013, 
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut 2013  
a Bohemia Sekt Prestige demi sec 2013.

Ještě větší úrodu medailí přivezla naše 
tichá vína. Stříbrnou medaili porota udělila 
Ryzlinku rýnskému pozdní sběr 2013 
z vinařství Víno Mikulov, Vinařství Pavlov 
získalo stříbro za Rulandské bílé pozdní 
sběr 2013 a Rulandské šedé pozdní sběr 
2013 a Chateau Bzenec uspěl se svým vínem 
Hibernal výběr z hroznů 2012.

Na příčce nejvyšší pak v Litoměřicích 
stanula tato tichá vína z našich vinařství: 
Rulandské bílé pozdní sběr 2013 a Sauvignon 
pozdní sběr 2013 z vinařství Víno Mikulov 
či Tramín červený pozdní sběr 2013 a Pálava 
pozdní sběr 2013 z Vinařství Pavlov. 
Habánské sklepy získaly zlato za Tramín 
červený pozdní sběr 2013, Svatovavřinecké 
pozdní sběr 2011, Sauvignon pozdní sběr 
2013, Zweigeltrebe barrique pozdní sběr 
2012 a Rulandské šedé pozdní sběr 2014.

Valtické vinné trhy 2015
Ze sektů ve Valticích zabodovaly především 
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut 
2013 a Bohemia Sekt Prestige demi sec 2013, 
které získaly zlatou medaili. Louis Girardot 
brut 2010 se vrátil ověnčený stříbrem a bronz 
přivezly Chateau Radyně extra brut 2011, 
Bohemia Sekt Prestige brut 2013 a Bohemia 
Sekt Prestige demi sec 2013.

A jak porotcům ve Valticích zachutnala 
naše tichá vína? Soutěž přinesla Habánským 
sklepům dvě stříbrné medaile za Sauvignon 
pozdní sběr 2013 a Rulandské šedé pozdní sběr 
2014, bronzovou pak za Zweigeltrebe barrique 
pozdní sběr 2012. Víno Mikulov má bronz 
za Ryzlink vlašský pozdní sběr 2013 a za Tramín 
červený pozdní sběr 2013, stříbro za Rulandské 
bílé Kabinet 2014 a Frankovku pozdní sběr 
2012. Velkou zlatou medaili do Mikulova 
z Valtic přivezlo Rulandské bílé pozdní sběr 
2013. I Vinařství Pavlov získalo velké zlato za své 
Rulandské bílé pozdní sběr 2013. Kromě toho 
do Pavlova putovaly dvě bronzové medaile, a to 
za Pálavu pozdní sběr 2014 a Pálavu pozdní sběr 
2013.

Prague Wine Trophy 2015 1. kolo
V prvním kole soutěže Prague Wine Trophy 
2015 byl stříbrnou medailí oceněn sekt 
Chateau Radyně extra brut 2012, zlatou 
medaili pak přivezly Bohemia Sekt Prestige 
brut 2013, Bohemia Sekt Prestige brut 2011, 
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut 
2013, Louis Girardot brut 2010, Bohemia 
Sekt Prestige demi sec 2013 a Bohemia Sekt 
Prestige demi sec 2012.

Osm zlatých medailí pak získala v Praze 
tichá vína z našich vinařství. Tři byly pro 
Víno Mikulov za Rulandské bílé pozdní 
sběr 2013, Chardonnay pozdní sběr 2013 
a Frankovku pozdní sběr 2012. Dvě zlaté 
si přivezlo Vinařství Pavlov za Chardonnay 
pozdní sběr 2013 a Rulandské bílé pozdní 
sběr 2013. Habánské sklepy obdržely zlato 
za Chardonnay pozdní sběr 2013, Cuvée 
Jacob Hutter pozdní sběr 2013 a Frankovku 
pozdní sběr 2012.

vítězství našich seKtů a vín v soutěžích
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ß   Jakou postavu hrajete? 
Mattoniho platonickou a nenaplněnou lásku. 

ß   Dostal v seriálu o zakladateli slavné 
značky minerální vody nějakou roli i alkohol? 
Pijeme tam koňak a vlastně si v jedné scéně 
objednáváme šampaňské: „Nejlepší jaké 
máte! Dneska je výjimečný den,“ říká pan 
Mattoni.

ß   Přečetla jsem si o vás, že prý šampaňské 
ráda snídáte. 

To vzniklo tak... Před pár lety jsme si 
s manželem otevřeli cukrárnu, s absolutním 
entuziasmem a láskou, sami jsme tam 
pracovali. Když přišel okamžik, kdy jsme 
tam poprvé měli pustit lidi, napsala jsem 
na sklo: „Snídejte šampaňské!“ A pak jsme 
z toho udělali název, což byl vtipný kontrast 
s historií Malvazinek, které byly kdysi kolonií 
Waltrovky, tovární domečky. Paní, která si 
pak od nás cukrárnu koupila, už má i druhou 
se stejným názvem. Byli jsme odběrateli 
Bohemia Sektu, měli jsme firemní slunečníky, 

skleničky. Zaměřili jsme se hlavně na tak 
zvané pistolky, malé lahvičky, které jsme 
vytrvale nabízeli všem. I maminkám, jejichž 
děti si hrály v našem velkém dětském koutku 
zřízeném na úkor míst k sezení. Nutili jsme 
je snídat sekt, měla jsem heslo, že to po ránu 
okysličuje mozek.

ß   To zní pěkně, proč už tu cukrárnu 
nemáte? 
Měli jsme ji skoro tři roky. Nějakým záhadným 
způsobem jsme se dostali do určitého 

snesitelná lehKost 
pití ani geislerové

Moje Cesta k vínu

do restaurace, Kde 
vzniKal rozhovor, 
přišla aňa rovnou 
z natáČení seriálu 
já, mattoni. toČilo 

se celou noc, taKže 
nespala, a přesto 
vypadala úžasně. 

text: lucie hniliČKová
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Moje Cesta k vínu

mezičasu… Stella byla malé mimino, já moc 
netočila a manžel měl takovou práci, že 
jsme to spolu pokryli. Ale pak jsem začala 
navrhovat pro značku Pietro Filipi, točit, a už 
to nešlo ustát. Když jsme začali řešit, co dál, 
objevily se nabídky, takže pro nás to skončilo 
úplně super. Zpětně si sice říkám, že jsme to 
měli vydržet, táhnout to dál, ale zase je fakt, 
že když se o takový podnik nestaráte, padne. 
Ale zkušenost to byla skvělá a myslím, že nám 
to vlastně moc pěkně šlo. 

ß   Tahle rubrika se jmenuje Moje cesta 
k vínu. Jaká byla ta vaše? 
První zážitek – zalhala jsem, že musím přespat 
u kamarádky. Vymyslely jsme rodinnou 
tragédii, nějakou strašnou chorobu jejího 
otce. Vůbec to nebyla pravda a po zbytek 
života se za to budeme omlouvat. Koupily 
jsme si tehdy litrovku vína a šly ji vypít 
na Karlův most. Víc nevím. Pak si pamatuju, 
když jsme poprvé experimentovaly se sestrou. 
Udělaly jsme strašnou zkušenost s Mixelou, 
což byla lahev džusu smíchaného s vodkou. 
V osmnácti už jsem pomalu přestávala pít. 

ß   Po své babičce, herečce, jste prý zdědila 
lásku ke střiku z bílého vína. 
To je pravda, babička opravdu pila stříček. 
Když o sebe ve vyšším věku pečovala, šla 
na to chytře. Vždycky říkala: „Podívej, 
Aničko, já si to udělám takhle. Takhle si 
dám džus, takhle si dám sodu, takhle víno 
a ještě tu vitamínovou šumivku. A dělá mi to 
moc dobře.“ Všichni z téhle rodinné větve 

máme genofond milovníků alkoholu. Moje 
prababička, babička, můj táta i já. Tatínek 
pil takovým krásným poetickým způsobem. 
Měl heslo: Co je bílý, to je čistý. A taky měl 
pravidlo, že se mají držet barvy. Když se jeden 
večer rozhodnete pro bílé lihoviny, tak je 
třeba k nim pít i bílé víno. Nemá se to míchat. 

ß   Kdy jste si víno začala skutečně užívat, 
poznávat ho?  
Když je člověk mladej, pije blbosti, ale 
víno mi vždycky chutnalo. Pamatuju se, 
že v dospívání jsem celé léto nepila skoro 
nic jiného než ty stříčky. Ale nejsem 
žádný znalec, to opravdu ne. Poznávání 
mám spojené mnohem později s Honzou 
Hřebejkem, který má víno rád a rozumí mu. 
Já to mám s vínem stejně jako s uměním.  
Stokrát mi může někdo tvrdit, že tenhle 
obraz je vzácný a významný, ale když ho 
nechci mít doma, tak mě nezajímá. Pila jsem 
vína, která byla drahá a vzácná, a nechutnala 
mi, prostě mi nesedla. Je jedno víno, které 
piju už čtyři roky, pořád, a moc mi chutná. 
Mám ho spojené s tolika věcmi… Večer se 
přijde domů a otevře se lahev. Ani nevím, jak 
se jmenuje. Kupuju si ho podle toho, že má 
na vinětě velký B: „Dejte mi krabici béčka.“ 
To víno má takovou tu přirozenou naturální 
perlivost. Je strašně dobrý a jsem mu stále 
věrná. A když chci červený, je to láhev 
s velkým F.

ß   Vánoční charitativní bazar, který jste 
po mnoho let pořádala se svými přáteli, 
býval zakončen večírkem s půvabným 
názvem Snesitelná lehkost pití. Připadá mi to 
skoro jako motto našeho rozhovoru…
Ten název vymyslel Peter Butko, který byl 
spolu se mnou a s Táňou Vilhelmovou 
strůjcem bazárku. Mluvím v minulém čase, 
protože bazar skončil. Mám ale pocit, že 
drobné kabaretní večery se stejným názvem 
se organizovaly už předtím pod Peterovou 
režií a my jsme to vzaly za svý, protože se 
nám to úžasně hodilo. I bazar byl vždycky 
provázaný s alkoholem, už od prvního ročníku 
jsme měli sponzory mezi vinaři. Snažili jsme se 
mít každý rok vlastní lahev vína, jednou jsme 
měli i vodku z Ukrajiny, udělali jsme si vlastní 
viněty a prodávali jsme to v rámci bazaru. 
Jmenoval se Bazar v Mokré Čtvrti, což jsou 
vlastně kumpáni z hospody. Někdy mi přijde, 
že se lidé snaží maskovat, že se rádi napijou. 
My jsme se k tomu naopak hlásili všemi deseti 
a všude jsme to propagovali. 

ß   Proč vlastně bazar skončil? 
No, nějak jsme se vyčerpali. Po těch 
posledních přírůstcích jsme s Táňou udělaly 

ještě jeden ročník v roce 2013, a ten byl 
poslední. Pobíhaly jsme tam s miminama. Ale 
s malými dětmi se život tak hrozně promění, 
zjistily jsme, že na to nemáme. Vlastně mě to 
mrzí stejně jako s cukrárnou, ale na druhou 
stranu naše spolupráce nikdy není uzavřená, 
Táňa a Peter jsou mi stále nablízku. Jen 
myslím, že k původní formě už se nevrátíme, 
i z toho důvodu, že bazarů jsou najednou 
mraky a už je to trochu vyčpělé. 

ß   Část výtěžku z bazaru šla na Nadaci 
Terezy Maxové dětem, proč tohle spojení? 
Protože s námi byli úplně od prvního roku 
bazaru. Pomáhali celou dobu s byrokracií 
a oficiálními věcmi, které jsme ani nebyli 
schopni řešit. Byli jsme tak trochu pod jejich 
křídly. Na začátku jsme nadaci dali všechny 
peníze, legrační částku, a pak jsme zachovali 
příspěvek ve výši jedné třetiny výtěžku. 
(A ještě jednou díky!)

ß   A ostatní peníze šly kam? 
Každý z nás tří si vybral své téma, našel si 
nějakou neziskovku, nebo jsme zvolili téma 
obecné – seniory, zvířata… Pak už za námi 
chodili lidi sami. Dávali jsme menší částky, ale 
třeba menším organizacím, pro které to bylo 
fatální. Buď dostaly 50 tisíc, nebo zanikly. 
Jednou jsme třeba věnovali peníze i Obci 
překladatelů, která chtěla ocenit své nejlepší 
členy, a neměla na to. Na takovéhle věci jsme 
byli pyšní. 

ß   Zaznamenali jste během všech těch let 
nějaký vývoj v oblasti charity?
V tomhle směru musím říci o Češích jen to 
nejlepší. Sice nám tam přišli i ti, kteří si nabrali 
do tašky, ale vždycky se najde nějaká pleva. 
Obecně byli lidé úžasní, velkorysí, dávající 
a věrní. Pankáčská forma, kterou jsme to dělali, 
je bavila. Bylo to před Vánocemi, všem jsme 
nalili předem: „Jen si dejte, nakupujte, ještě si 
dejte, nakoupíte víc.“ Lidé se dostali do takové 
hezké euforie. Nevytvářeli jsme pokrytecky 
atmosféru blahosklonnosti, kterou charita 
občas obsahuje. 

Pro mě bylo úžasným zážitkem velké 
finále, velká tečka, na kterou můžeme být 
pyšní. Udělali jsme koncert ve velké Lucerně, 
což je fakt neuvěřitelné, protože jsme to 
zorganizovali ve dvou třech lidech. Velkej 
koncert, všichni ti hosté, big-band, bylo to 
úplně nádherný.  Vymysleli jsme, že by nám 
lidé mohli házet prachy jako na maturiťáku, 
a málem jsme to nepřežili – házeli po nás 
padesátikoruny zabalený do tisícovek. Tímhle 
házením jsme vybrali padesát tisíc! Přesně 
takhle spontánně naše charita probíhala. 
Ještě  než jsme se posunuli do těch částek, 
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kdy už se musí udělat ohlášky, každoročně 
jsme peníze předávali „keš“. Co jsme vydělali, 
jsme rozdělili na tři hromady – a tady to 
máte. Nikdy jsme nic neplatili, lidé všechno 
dělali zadarmo. I z toho důvodu mě mrzí, že 
jsme skončili – za deset let už si vybudujete 
důvěru, měli jsme úžasné dobrovolníky 
a partnery, a to mi bylo strašlivě líto zahodit. 
Ale nic nelze lámat přes koleno.

ß   Další zajímavou kapitolou ve vašem 
životě bylo již zmiňované spojení se značkou 
Pietro Filippi. Jak jste se k němu dostala? 
Je to tři roky a je to uzavřené, ale bylo to 
úžasné. Mimochodem, tohle sako je taky 
ode mě, navrhla jsem si ho tam. (Bílé sako 
na fotkách, které vznikly při rozhovoru, pozn. 
red.) Dostala jsme se k tomu legrační náhodou. 
Vždycky jsem si přála něco navrhovat. Někde 
jsem to řekla, načež se mi ozvala zahraniční 
firma, která tu chtěla otevřít obchody. Hraju 
volejbal, tak jsem holkám řekla: „Budu 
navrhovat, udělám nám dresy.“ Pak z té 
spolupráce sešlo, přišla jsem na volejbal s tím, 
že žádné dresy nebudou. A jedna z těch 
holek, která chodila hrát jen občas, povídá: 
„Já se ti zeptám bráchy.“ Byla to sestra Petra 
Hendrycha, který má Pietro Filippi. Přinesla 
jsem návrhy a pak už to šlo oficiálně, ale 
začátek se odehrál v hospodě po volejbale. 

ß   A jak to bylo dál?
Následovalo krásné období, bavilo mě to 
tak, že jsem byla na rozcestí, v podstatě 
připravená, že se na herectví na chvíli 
vybodnu. Poprvé v životě jsem vytvářela 
něco trvalého, byla jsem součástí kolektivu, 
který jsem měla hrozně ráda. Byla tam 
kontinuita, kterou my, herci, prostě nikdy 
nevybudujeme, možná tak v divadle. Chtěla 
jsem u toho zůstat, ale věci prostě začínaj 
a končej. Tohle téma mě ale, zdá se, v životě 
neopustilo, teď zase něco chystám s někým 
jiným. Zdávají se mi sny, že mám v bytě 
místnosti, o kterých jsem nevěděla. Mám 
to strašně často. Chodím po bytě a zjistím, 
že za kuchyní je pokoj nebo třeba celé 
křídlo nějakého domu… A takhle to mám 
i v životě – Pietro Filipi, nevěděla jsem, že to 
umím, že jsem toho vůbec schopná. Když se 
na to s odstupem dívám, říkám si, že jsem 
si vůbec troufla. Ale mám to oblečení ráda, 
ráda ho nosím. Občas v něm potkávám lidi. 
Třeba jsem potkala jednu paní a říkám: 
„Promiňte, můžu si sáhnout? Nesrazilo se 
to?“ A ona: „Ne, furt to drží…“

ß   Jaký je to pocit?
Úžasný, nesrovnatelný s tím, když mi někdo 
řekne, že mě viděl ve filmu. A ještě víc 

jsem byla hrdá, když za mnou v hospodě 
přišly cizinky, které seděly vedle, s tím, 
odkud mám tu bundu. Že je jim to trapný, 
ale že se jim hrozně líbí. Nejradši bych 
jim ji bývala dala! Udělalo mi to strašnou 
radost – neznaly mě, nechtěly mi mazat 
med kolem pusy. Krásnej pocit, když člověk 
od první tečky až do posledního knoflíčku 
odvede nějakou práci, která má hmatatelný 
výsledek. 

ß   Napadá vás ještě nějaká životní etapa, 
která pro vás byla důležitá, ale zatím jsme 
o ní nemluvili? 
Měla jsem pravidelnou rubriku v Elle. 
Oslovila mě šéfredaktorka: „Nechceš něco 
psát nebo fotit?“ No tak jo. Ani nevím, jestli 
to umím, ale prostě do toho jdu. Psala jsem 
pro ně poslední strany a teď z toho dělám 
knížku. Jsem ráda, že zase budu mít nějakou 

věc v ruce, kterou… vlastně nevím co. Asi si ji 
dám na poličku. Jmenuje se to P. S. 

ß   V tom případě bych vás mohla požádat 
o nějaké P. S. po čtenáře Perlivého světa, co 
říkáte?  
P. S. Všechny děti už spí. Obejdu pokojíky 
a otřu jim opocená čela. Otevřu okna. Je tma 
a ticho. Teplo. Krásný večer. Ale v hlavě mi 
hlodá malý neúnavný brouk. A tak si otvírám 
lahev s velikým písmenem B na vinětě a také 
počítač a se strašlivým zpožděním autorizuju 
rozhovor pro P. S. – Perlivý svět. Dopíšu malý 
odkaz, připiju sobě na zdraví a zavrtám se 
do hluboké sedačky k filmu, u kterýho určitě 
usnu. Jednoduchý, krásný večer sdílený s vámi.

P. P. S. A pijte sekt. Okysličuje mozek. Fakt.

P. P. P. S. Lékař by to asi nepotvrdil.. :-)
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co je retro, to se líbí. 
Češi milují nostalgicKé 
vzpomínKy. jooo, tehdy 
jsme byli mladí… hitem 
televizních obrazoveK 
je retro seriál vyprávěj, 
ve Kterém si jeho 
hrdinové při oslavách 
připíjejí Čím jiným než… 
bohemia seKtem. Kvalita 
zůstává. 

Bohemia Sekt je kvalitní česká značka 
s kořeny tak hlubokými, že s ním 
oslavuje už několikátá generace – 
Silvestry, křtiny, svatby, narozeniny… 
Lahev Bohemia Sektu vypadala 
o silvestrovské noci na přelomu let 1975 
a 1976 trochu jinak, ale její obsah byl 
stejně oblíbený jako dnes. 

I když některé změny vítáme, 
u kvalitních značek lpíme na tradici. Že 
Bohemia Sekt tradiční kvalitu nabízí už 
dlouho, nyní připomíná jeho limitovaná 
retro edice 1975. Retro lahve nejsou 
přesnou kopií z té doby, představují 
volnou parafrázi tehdejší ambaláže. 
V rámci retro programu obchodního 
řetězce Lidl, který svým zákazníkům 
nabídl nejoblíbenější tradiční české 
značky v retro podobě z 60. až 80. let 
20. století, Bohemia Sekt zabodoval.  

  bohemia seKt    

   retro 
edici1975
v

Původní 
láhev

Nová retro 
edice 1975
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Obecně je terroir označení pro místo původu. 
Tento francouzský termín se netýká pouze 
vína, ale také mnoha jiných potravinářských 
produktů, například sýrů. Ve světě vinařů 
zahrnuje celý ekosystém vinice se všemi 
faktory, které pěstování révy vinné ovlivňují. 
Terroir (toto slovo lze používat také bez 
skloňování) je proto možné definovat 
podle geologických, půdních, klimatických 
a topografických podmínek vinice. Většina 
faktorů terroiru je daná téměř výlučně 
přírodními podmínkami. Nepopiratelný 
je však také vliv člověka – vinohradníka 
na pěstování révy. Moderní definice terroiru 
proto zahrnují i výběr odrůdy a podnože, 
pěstitelských tvarů, ošetřování révy během 
vegetace, ošetřování půdy ve vinici a hnojení. 

Kde hledat terroir?
Terroir je možné hledat prakticky v každé 
viniční trati, tedy na pozemcích, na nichž se 
pěstuje réva a které zároveň tvoří souvislý 
celek v rámci vinařské obce. Vinice v rámci 
jedné viniční tratě mají obvykle velmi 
podobné geologické, půdní a klimatické 
podmínky. U jakostních vín s přívlastkem 
se viniční tratě uvádějí na etiketě vína. Je 
možné je rozlišit podle jejich kvalitativního 
potenciálu. „Ne každý terroir má podmínky 
pro produkci hroznů špičkové kvality,“ říká 
Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., z Ústavu 
vinohradnictví a vinařství Zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. 

„Potenciál každého z nich nejlépe pozná 
samotný vinohradník. Celý rok žije s révou, 
téměř každodenně prochází své vinice, 

a proto dokáže ohodnotit kvalitu terroiru 
a možnosti produkce kvalitních hroznů. 
V podstatě je možné říci, že jsou vinice, 
do kterých vkročíte a okamžitě cítíte jejich 
sílu, v níž se snoubí hornina, půda, počasí 
a kvalitní hrozny. Taková vinice je potom 
špičkovým terroirem.“ 

Jak se rodí kvalitní hrozen?
Nejvýraznější vliv na produkci kvalitních 
hroznů mají voda a slunce. Tyto dva přírodní 
živly se vinohradník snaží využívat takovým 
způsobem, aby se podařilo vypěstovat 
špičkové hrozny. „Voda ovlivňuje růst révy 
a vývoj kvality hroznů,“ vysvětluje docent 
Pavloušek. „Požadavky odrůd révy na vodu 
jsou však rozdílné. Zatímco bílé odrůdy 
nemají rády stres způsobený suchem, pro 
modré odrůdy je naopak pozitivní. Modré 
odrůdy, určené pro výrobu červených vín, je 
proto možné pěstovat na chudších a sušších 
půdách – sucho pozitivně ovlivňuje tvorbu 
červených barviv a vyzrálost tříslovin. Bílé 
odrůdy naopak nemají rády suchý terroir, 
protože sucho snižuje dostupnost dusíku 
z půdy, a tím obsah asimilovatelného 
dusíku v hroznech. Réva ve stresu vytváří 
větší množství fenolových látek, které se 
senzoricky projeví hořkou chutí.“
Slunce a teplota významným způsobem 
ovlivňují zrání hroznů – osluněné listové 
stěny jsou hlavním „motorem“ tvorby cukrů. 
Kvalitní hrozen však netvoří pouze cukry, 
ale také kyseliny a aromatické a fenolové 
látky. Vinohradník se snaží vytvořit ve vinici 
dokonalou harmonii a v rámci této snahy 

Kde se rodí vína 
s charaKterem 
terroiru

terroir… vznešeně znějící slovo, Které se zejména v poslední 
době u nás hodně používá. ale co to vlastně je? sexy 
vábniČKa marKetingových mágů? Kouzelné zaKlínadlo 
vinařsKého prostředí? nebo pojem, pod Kterým se sKrývá 
neČeKaně mnoho? 

Vynikající aromatická 
zralost u Ryzlinku 

rýnského
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Merlot

Konzumenti vína stále 
více vyhledávají ta 

s charaKterem terroiru, 
protože si K danému vínu 

mohou vytvořit užší 
vztah. mohou poznat, Kde 
byly hrozny vypěstovány, 

případně jaK byly 
zpracovány. z anonymního 
vína v lahvi se potom stává 
přítel, víno s charaKterem 

urČitého terroiru.



se přizpůsobuje vývoji počasí. V některých 
terroirech může být slunce i nepřítelem, 
protože vede k příliš rychlému hromadění 
cukrů. Hrozen je pak zralý po stránce 
cukernatosti, ale nevyzrálý po stránce kyselin 
a aromatických látek.

Jaký je tedy ideální terroir
Ideální a kvalitní terroir umožňuje pomalou 
vyzrálost hroznů během podzimních 
měsíců září a října. Čím déle a pozvolněji 
má hrozen možnost využívat teplých 
a slunných podzimních dnů, tím větší kvalita 
se v něm tvoří. Nejlepší terroir by proto měl 
zabezpečit pozvolné zrání hroznů v období, 
kdy dochází ke střídání teplých slunných 
dnů a chladnějších nocí. Tyto teplotní 
výkyvy mají velký vliv na vývoj aromatických 
látek v hroznech bílých odrůd. Když chodí 
vinohradník během zrání hroznů pravidelně 
do vinice, má možnost pozorovat, jak se 
mění zbarvení slupky bobulí a současně 
jejich chuť. „Ideálním příkladem pro takové 
pozorování vinice je Ryzlink rýnský,“ uvádí 
docent Pavloušek. „U Ryzlinku rýnského 
potom dochází k přeměně zelené bobule 
v bobuli žlutou s oranžovými odstíny. V chuti 
takto zralých bobulí se snoubí jablko, hruška, 
kdoule, sušené meruňky, broskev, citrusy 
a lipový květ. Je to dokonalá harmonie 
chutí, která může tvořit úžasné víno. A právě 
Ryzlink rýnský je skvělým ukazatelem kvality 
terroiru a kvality ročníku. Vinice, kde lze 
sklízet Ryzlink rýnský ve druhé polovině října 
v mimořádné aromatické kvalitě, je možné 
považovat za mimořádné terroiry.“

Terroir a odrůda
Pozdní odrůdy (jako například Ryzlink rýnský) 
a modré odrůdy révy vinné určené pro výrobu 
červených vín vyžadují špičkové terroiry, 
a naopak rané bílé odrůdy budou produkovat 
dobrou kvalitu i v méně teplých a slunečných 
oblastech. Všechno souvisí s osluněním 
a vývojem teplot. „Dobrým příkladem vztahu 
terroiru a odrůdy může být Merlot,“ vysvětluje 
docent Pavloušek. „Když se tato odrůda začala 
v 90. letech 20. století na Moravě pěstovat, 
málokdo věřil, že hrozny dozrají. Dnes je 
možné najít špičkové terroiry pro pěstování 
Merlotu od Slovácké až po Znojemskou 
podoblast, hrozny vyzrávají do kvality výběr 
z hroznů a produkují skvělá červená vína.“ 
Pochopení a nalezení správného vztahu 
mezi odrůdou a terroirem je velmi důležité. 
Nejde totiž pouze o to, aby hrozny dosáhly 
určité cukernatosti, ale hrozen musí být zralý 
po stránce fyziologické i technologické. 

Jak je to s mineralitou?
V poslední době používají vinaři v souvislosti 
s vínem a terroirem termín mineralita. 
Mineralitou vinaři označují senzorické 
vlastnosti vína, které získalo z minerálních 
látek z matečné horniny. Jenže, jak říká 
docent Pavloušek, schopnost příjmu minerálů 
z půdy je značně diskutabilní. Pro popis 
minerality ve víně existuje mnoho různých 
charakteristických termínů, například 
křída, břidlice, štěrk, mokrý kámen, křemen 
a vápenec. Dalšími popisnými termíny mohou 
být také kyselost a hořká chuť, kovové tóny, 
vysoké kyseliny a slanost ve vůni a chuti vína. 
Mineralita je také často přisuzovaná vůni 
a chuti půdy. 

VÁPNÍK
Vápník patří mezi minerální látky 
s nejužším vztahem k senzorické kvalitě 
vína, a tím také mineralitě. Zlepšuje půdní 
strukturu a umožňuje lepší pronikání 
kořenů do hlubších vrstev půdy. Proto se 
mu přisuzuje největší vliv na aromatickou 
strukturu i chuťové vlastnosti vína. 
V podstatě umožňuje lepší zakořenění, 
a tedy i lepší příjem živin. Na vápenatém 
podloží potom, zejména v bílých vínech, 
vynikají aromatická kvalita a svěží kyselina.

DRASLÍK A HOŘČÍK
I tyto látky mohou mít význam pro 
projev minerality. Draslík ovlivňuje vodní 
hospodaření révy vinné, a především změny 
obsahu kyselin, proto se nejvýrazněji
promítá do kyseliny v bobulích. Není-li 
v půdě přijatelného draslíku dostatek, 
zůstává obsah kyseliny vinné vyšší. Tento jev 
je zcela běžný v mnoha terroirech v České 
republice. Kyselina ve víně je potom výrazná, 
hrubá a může v chuti připomínat i kovovou 
příchuť. Pro tento senzorický vjem je důležitý 
také poměr kyseliny vinné a jablečné. Svoji 
úlohu může sehrát i hořčík. Je-li ho v půdě 
hodně, rostlina jej přijímá, a víno pak může 
mít nahořklou chuť. Jemná hořčina je také 
často spojována s mineralitou.
 
Mineralita spojená s procesem 
výroby
Senzorické vjemy označované za mineralitu 
však nemusejí být vždy odrazem terroiru. 
Mohou být také výsledkem technologie 
zpracování hroznů. „Při výrobě vína se někdy 
používají přípravky, které mohou ovlivňovat 
senzorický dojem z vína a vyvolávat chuť 
minerality,“ připomíná docent Pavloušek. 

„Aplikace vysokých dávek živné soli pro 
kvasinky, přesněji fosforečnanu diamonného, 
může způsobovat projev slané chuti. Pocit 
minerality může vyvolávat rovněž často 
používaný sodno-vápenatý bentonit.

Mineralita je proto stále živý pojem, který 
není možné úplně přesně specifi kovat. Podle 
senzorických zkušeností lze konstatovat, 
že chuť vína má k půdním podmínkám 
stanoviště vztah. Půda je proto velmi 
důležitou součástí terroiru.

Keř odrůdy Merlot
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Letošní ProWein se konal od 15. do 17. března. 
Jako každý rok i tentokrát nabídl jedinečný 
výběr vystavovatelů z celého světa a k tomu 
řadu odborných doprovodných výstav 
a prezentací. Nabitý program činí z ProWeinu 
jednu z nejvýznamnějších profesionálních 
vinařských událostí roku. 

„Naši vinaři mají na mezinárodních 
soutěžích velkou prestiž. Jsme rádi, že 
vnímají veletrhy jako příležitost k navázání 
obchodních vztahů, a že tak můžeme 
společně představit naše vinařství celému 
světu,“ uvedl Pavel Večeřa z Vinařského 
fondu. Publikum na ProWeinu je opravdu 

ČesKá vína putují 
do polsKých restaurací
sPolEčnost BoHEMiA sEKt Míří sE svýMi ProduKtY do PolsKé 
gAstronoMiE. v ráMci tAK zvAnéHo KoncEPtu čEsKýcH 
rEstAurAcí sEznAMujE PolsKé MilovníKY doBréHo vínA sE 
znAčKAMi vŠEcH vinAřství sKuPinY. 

Co se týče polské gastronomie, předvojem českých zástupců na nápojových 
lístcích bylo pivo. Poláci české pivo milují, ale nyní jde o to, aby si našli cestu 
i k českým vínům. Polské restaurace je svým zákazníkům začínají nabízet stále víc 
a zdá se, že s úspěchem. Opravdu vydařeným „úlovkem“ z poslední doby je nová 

„česká“ restaurace v centru Varšavy, která zařadila na nápojový lístek Bohemia 
Sekt a tichá vína z Habánských sklepů, Mikulova, Bzence i Pavlova. Vína se zde 
prodávají i rozlévaná po skleničkách. Restaurace má lukrativní polohu, nalézá se 
na frekventované pěší zóně poblíž 
stanic metra, takže naše sekty 
a vína jsou všem na očích.  

Těší nás také, že česká vína 
nejsou jen na nápojových lístcích 
restaurací, které nabízejí naši národní 
kuchyni, ale dostávají se i do podniků 
s mezinárodní kulinářskou nabídkou. 
Je to například síť  restaurací Baraboo. 

proWein – příležitost 
představit naše vína světu
jEdEn z nEjvětŠícH světovýcH vElEtrHů vínA A vinAřství – 
dÜssEldorF ProWEin lEtos uvítAl HistoricKY nEjPočEtnějŠí 
výPrAvu čEsKýcH A MorAvsKýcH vinAřů. dvAcátéHo ročníKu sE 
zÚčAstnilo 13 vYstAvovAtElů z čEsKé rEPuBliKY, tEdY dvAKrát vícE 
nEŽ v MinulýcH lEtEcH. 

početné – tisíce vystavovatelů, desítky tisíc 
odborníků a kolem tisícovky novinářů.  

Na letošním veletrhu návštěvníky čekala 
řízená ochutnávka českých a moravských vín, 
která se tradičně setkávají s velkým zájmem. 

„Příležitostí, kdy se podnikatelé, majitelé 
vinoték a restaurací, mohou s českými 
a moravskými víny seznámit mimo území 
České republiky, je jen pár v roce. ProWein 
je tou nejreprezentativnější z nich,“ říká 
Pavel Večeřa. Kromě dění ve výstavních 
halách je veletrh spojen s mnoha večerními 
gurmánskými akcemi, které se v Düsseldorfu 
konají pod heslem „ProWein jde městem“. 

a prezentací. Nabitý program činí z ProWeinu 
jednu z nejvýznamnějších profesionálních 
vinařských událostí roku. 

společně představit naše vinařství celému 
světu,“ uvedl Pavel Večeřa z Vinařského 
fondu. Publikum na ProWeinu je opravdu 

ČesKá vína putují 

Bohemia Sekt rosé demi sec získal 
v Polsku prestižní ocenění Zlatý paragon. 

Cenu přebírala Zuzanna Szymańska, 
PR manažerka společnosti Amazis.

Česká Originální Pivní 
Restaurace ve Varšavě
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ing. FrAntiŠEK drAHonsKý, 
řEditEl vinAřství víno MiKulov, 
nEjPrvE odEŠEl zA vínEM 
z rodné MorAvY do stAréHo 
PlzEncE, AlE řízEníM osudu 
sE do PůvABné jiHoMorAvsKé 
KrAjinY zAsE vrátil. jAKé stoPY 
zA sEBou zAnEcHAl? A jAKé 
jsou jEHo dAlŠí PlánY?

Proč jste se rozhodl pro studium na střední 
vinařské škole? Rodinná tradice? Logická 
volba Moraváka?  
Do styku s vinařstvím jsem přicházel již 
v útlém věku, což mě samozřejmě ovlivnilo, 
ale opravdový a trvalý vztah k vínu jsem 
si vytvořil při studiu na Střední vinařské 
škole ve Valticích. Za stěžejní považuji 
doporučení mých rodičů, abych si vybral 
právě tuto školu. Můj starší bratr totiž 
studoval technický obor, proto mě směrovali 
do odvětví, kterému se naše rodina věnovala 
již po několik generací – do zemědělství. 
A vinohradnictví a vinařství považuji 
za jeho vrcholnou součást. Takže je docela 
pravděpodobné, že svou roli sehrály i geny. 

V tomto oboru jste pokračoval i na vysoké 
škole. Jak se nadále formoval váš vztah 
k vínu?
Že mě tento obor a vše s ním spojené 
nesmírně baví, jsem zjistil už na střední 
škole. Tam také došlo k prvnímu odhalování 
mých smyslových předpokladů – od druhého 
ročníku již bylo součástí učebních osnov 
smyslové posuzování vína. Ale je pravda, 
že většina z nás již měla své první 
osobní zkušenosti s ochutnáváním vína 
za sebou... Následné studium na Vysoké 
škole zemědělské v Lednici na Moravě 
bylo již jen logickým vyústěním. Tam 
jsem patřil do skupinky studentů, které 
profesoři předmětů nevinařského zaměření 
s nadsázkou označovali jako „ortodoxní 
vinaře“. Důvodem byl náš poněkud snížený 

zájem o tyto, z našeho hlediska pouze 
doprovodné, obory. Víno je již spoustu roků 
neodmyslitelnou součástí mého života.

Nejprve jste pracoval jako inspektor kontroly 
vína. Jak přesně vypadala vaše pracovní náplň?
Podstatou bylo provádění každodenních 
kontrol prodejců a výrobců vína, především 
dodržování platných právních předpisů, 
povolených technologických a výrobních 
postupů, dodržování hlavních hygienických 
zásad tak, aby se na trh a ke konečnému 
spotřebiteli dostávaly pouze kvalitní, 
zdravotně nezávadné produkty. A že se 
realita mnohdy vzdalovala ideálnímu stavu, 
asi nemusím zdůrazňovat.

Zajímavé na tom bylo, že se člověk 
v rámci kontroly podíval téměř každý den 
do jiného koutu Moravy. Ale nejenom 
Moravy, několikrát ročně jsme vyjížděli také 
na týdenní kontrolní akce do jiných krajů 
republiky předávat své zkušenosti kolegům 
z jiných inspektorátů. Krajský inspektorát 
v Brně byl přece jenom díky své lokaci  
z hlediska kontroly vína na nejvyšší úrovni. 
Byla to práce v terénu, díky níž jsem si také 
vytvořil dost podrobný přehled o stavu 
našeho trhu s vínem, o legislativě a o fi rmách 
zabývajících se výrobou.

Jste spoluautorem prvního zákona 
o vinohradnictví a vinařství – co jste do něj 
vnesl?
Spoluautor je silné slovo, jednalo se 
o spolupráci na tvorbě prvního zákona 
o vinohradnictví a vinařství. Jako 
pracovníci kontrolní organizace jsme se 
vyjadřovali především k těm částem, které 
se týkaly povolených technologických 
operací, povolených přídatných látek 
ve vztahu ke zdravotním hlediskům a dále 
k uspořádání viničních tratí v rámci nynějších 
podoblastí.  Potřebu skutečné právní normy 
v tomto specifi ckém odvětví potravinářské 

víno je 
neodmyslitelnou 
souČástí mého života

inG. FrantiŠek draHonskÝ
ředitel vinařství víno Mikulov

ß Osobnost, které si vážím: 
Vážím si lidí, kteří dokázali 
nějakým způsobem vyjádřit svůj 
odpor k bývalému režimu, i za cenu 
ztráty osobních a profesních ambicí, 
či dokonce ztráty svobody… Pár 
takových jsem v životě potkal.

ß Kniha, ke které se vracím: 
Když už se vracím, tak je 
to odborná literatura, např. 
Technologie Farkaš… Není mnoho 
knih, které jsem četl dvakrát, snad 
jen pro pobavení Tankový prapor 
(ještě mám doma samizdatovou 
verzi), Slovácko sa nesúdí nebo 
Švejka.

ß Motto, kterým se řídím: 
S poctivostí nejdál dojdeš.

blesKový 
dotazníK 

ing. FrantišeK drahonsKý

ing. FrAntiŠEK drAHonsKý, 
řEditEl vinAřství víno MiKulov, 
nEjPrvE odEŠEl zA vínEM 
z rodné MorAvY do stAréHo 
PlzEncE, AlE řízEníM osudu 
sE do PůvABné jiHoMorAvsKé 
KrAjinY zAsE vrátil. jAKé stoPY 
zA sEBou zAnEcHAl? A jAKé 
jsou jEHo dAlŠí PlánY?

Proč jste se rozhodl pro studium na střední 
vinařské škole? Rodinná tradice? Logická 
volba Moraváka?  
Do styku s vinařstvím jsem přicházel již 
v útlém věku, což mě samozřejmě ovlivnilo, 
ale opravdový a trvalý vztah k vínu jsem 
si vytvořil při studiu na Střední vinařské 
škole ve Valticích. Za stěžejní považuji 
doporučení mých rodičů, abych si vybral 
právě tuto školu. Můj starší bratr totiž 
studoval technický obor, proto mě směrovali 
do odvětví, kterému se naše rodina věnovala 
již po několik generací – do zemědělství. 
A vinohradnictví a vinařství považuji 
za jeho vrcholnou součást. Takže je docela 
pravděpodobné, že svou roli sehrály i geny. 

V tomto oboru jste pokračoval i na vysoké 
škole. Jak se nadále formoval váš vztah 
k vínu?
Že mě tento obor a vše s ním spojené 
nesmírně baví, jsem zjistil už na střední 
škole. Tam také došlo k prvnímu odhalování 
mých smyslových předpokladů – od druhého 
ročníku již bylo součástí učebních osnov 
smyslové posuzování vína. Ale je pravda, 
že většina z nás již měla své první 
osobní zkušenosti s ochutnáváním vína 
za sebou... Následné studium na Vysoké 
škole zemědělské v Lednici na Moravě 
bylo již jen logickým vyústěním. Tam 
jsem patřil do skupinky studentů, které 
profesoři předmětů nevinařského zaměření 
s nadsázkou označovali jako „ortodoxní 
vinaře“. Důvodem byl náš poněkud snížený 

víno je 
neodmyslitelnou 
souČástí mého života

odpor k bývalému režimu, i za cenu 
ztráty osobních a profesních ambicí, 

ing. FrantišeK drahonsKý
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výroby jsme vnímali na základě zkušeností 
z naší každodenní práce v terénu, kde 
jsme měli možnost vidět, kam až byli 
schopni někteří „výrobci“ či „prodejci“ 
ve své neznalosti nebo vynalézavosti zajít. 
S rozmachem soukromého podnikání bylo 
nezbytné nastavit pravidla, a zejména 
zajistit jejich dodržování. Do zákona jsme 
proto zapracovávali především záležitosti 
potřebné pro účinnou a smysluplnou činnost 
kontroly.
 
Máte zásadní podíl na zavedení 
elektronického systému schvalování vín – co 
přesně to znamená? 
V tomto případě byl můj podíl opravdu 
zásadní. V té době měla Komise při MZe 
pro zatřiďování vín za úkol schvalovat 
veškeré tuzemské i zahraniční víno, které 
bylo uváděno na náš trh. Dělo se tak 
zasedáním komise u jednotlivých výrobců, 
žadatelů o zatřídění vína. Ve spolupráci 
s programátorskou firmou jsem pracoval 
na zavedení systému, který bude 
sofistikovaně zajišťovat anonymní, objektivní 
a transparentní legislativou dané zatřiďování 
vína. Za tím účelem bylo také zřízeno 
pracoviště na inspektorátu v Brně.

Proč jste se rozhodl pro kariéru 
ve společnosti BOHEMIA SEKT? 
Já jsem se nerozhodl pro kariéru, chtěl 
jsem prostě pracovat v praxi v oboru, který 
mě přitahoval a bavil, aby za mnou byly 
vidět hmatatelné výsledky. Tím nechci 
nijak zpochybňovat smysl práce vinařského 
inspektora, ale každodenní handrkování 
s různými pochybnými výrobci či prodejci už 
mě nenaplňovalo. 

Přál jsem si pracovat v některé 
renomované vinařské společnosti, 
v moravských vinařstvích bylo ovšem 
obsazeno. Při mé účasti ve výběrovém 
řízení do Vína Mikulov jsem se setkal 
s Ing. Hermannem, do Mikulova jsem sice 
přijat nebyl, ale při našem následném 
setkání mi nabídl možnost pracovat přímo 
ve Starém Plzenci. Byl jsem si vědom, že 
se jedná o perspektivní silnou společnost 
s významným postavením v oboru a že 
taková příležitost se nemusí opakovat, ale 
vyrovnat se s odchodem z rodného regionu 
bylo těžké. V té době totiž ještě nebylo 
běžné putovat za prací. Svého rozhodnutí 
jsem ovšem nikdy nelitoval, ba naopak. 
A vidíte, hrou osudu jsem se nakonec 
v Mikulově ocitl. 

Na pozici ředitele vinařství Víno Mikulov 
pracujete od roku 2012. Jaká je vaše 
manažerská vize? 
Mou hlavní snahou je fungující podnik 
plnící své hlavní poslání, což je v tomto 
případě finalizace všech výrobkových 
řad společnosti. K tomu je samozřejmě 
nezbytný dobrý kolektiv spolehlivých 
spolupracovníků, o jehož budování se 
snažím. A myslím, že úspěšně. Jsme jedním 
z rozhodujících producentů tichých vín 
na českém trhu a pracujeme s obrovskými 
objemy. Chtěl bych, abychom i při velikosti 
naší produkce nabízeli našim spokojeným 
zákazníkům i nadále tak vysokou kvalitu, 
které jsme dosáhli v současné době. To je 
trend, o který jsem se snažil a snažím 
na všech postech, kterými jsem ve společnosti 
prošel. V technologické oblasti pracujeme 
na jednom z nejmodernějších zařízení. 
Nyní se zaměřujeme na detaily – nové 
technologie, které budou aplikovány 
do procesu výroby, vybíráme na základě 
dlouhodobého sledování. Myslím, že při 
velikosti naší produkce je určitá míra 
konzervatismu namístě.
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Vysokou kvalitu vín z Vinařství Pavlov potvrzují výsledky z vinařských soutěží. Pálava 2013 pozdní sběr získala 
na CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2015 - zlatou mediali, IWSC 2014 Hong Kong - bronzovou 
medaili, PRAGUE WINE TROPHY 2014 - zlatou medaili, KRÁL VÍN České republiky 2014 - zlatou medaili, 
VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2015 - bronzovou medaili, VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2015 - zlatou medaili. 
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ve jménu 
révy

réva vinná – ušlechtilá rostlina, jejíž plody 
lidstvo odnepaměti využívá K výrobě vína, 
vstupuje do světa gastronomicKých zážitKů 
i jinaK. Kromě šťavnatých hroznů je možné 
zpracovat i listy révy a připravit z nich špiČKové 
deliKatesy. o spolupráci jsme tentoKrát požádali 
FrantišKa šKabrouda, šéFKuchaře pražsKé 
restaurace parnas. tento mistr KulinářsKého 
umění miluje výzvy, což je z menu, Které sestavil 
speciálně pro tuto příležitost, znát. měli jsme to 
štěstí a ochutnali. deliKátní zážiteK umocnila 
vína zvolená poKrmům přesně na míru, Která 
doporuČil tomáš brůha, hlavní sommelier 
spoleČnosti bohemia seKt.

GrilovanÝ MarinovanÝ lilek 
s tartareM Z riCottY, suŠenÝCH 

rajčat a Pesta Z vinnÝCH 
listŮ a BaZalkY, s liGurskÝMi 

olivaMi, PinieMi a redukCí aCetto 
BalsaMiCo

 inGredienCe  280 g marinovaného lilku, 200 g ricotty, 
80 g sušených rajčat, 80 g pesta z vinných listů a bazalky, 
120 g ligurských oliv, sůl, bílý pepř, 40 g pinií, 40 ml 
balsamico redukce, 40 ml extra virgin olivového oleje, 
květy levandule, řeřicha.

 PostuP   Smícháme ricottu, pokrájená sušená rajčata 
a trochu pesta, dochutíme. Navrstvíme s lilkem 
a vinnými lístky, přidáme ostatní ingredience 
a pokapeme kvalitním olejem.

 doPoručení soMMeliera   Chuťově zajímavá kombinace 
surovin vyžaduje komplexní, bohatší víno. Pro 
harmonickou kombinaci bych vybral Rulandské bílé 
2013 pozdní sběr Víno Mikulov Sommelier Club. Krásné 
víno zlatavě žluté barvy, bohaté, ovocně kořenité vůně 
a šťavnaté, bohaté chuti s delším, osvěžujícím závěrem. 
Vyzkoušejte, určitě nebudete litovat…

GrilovanÝ MarinovanÝ lilek 

2013 pozdní sběr Víno Mikulov Sommelier Club. Krásné 
víno zlatavě žluté barvy, bohaté, ovocně kořenité vůně 
a šťavnaté, bohaté chuti s delším, osvěžujícím závěrem. 
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Grilované aBaniCo Z iBerijskéHo 
PrasÁtka, doMÁCí kréMové tĚstovinY 

s vinnÝM listeM, deMi GlaCé s lanÝžovÝM 
MÁsleM a kvítkY CHrPY

 inGredienCe  600 g Abanica, sůl, bílý pepř, čerstvý tymián, olivový olej, 
480 g domácích tagliatelle, šalotka, vinné listy, smetana, květy chrpy, 
kvalitní vločková sůl, 60 ml demi glacé, máslo, 40 g lanýžové pasty

 PostuP   Abanico marinujeme s tymiánem a pepřem a poté grilujeme. 
Orestujeme šalotku, přidáme vinné listy, smetanu a vařené tagliatelle, 
dekorujeme chrpou. Demi glacé prohřejeme s lanýži a kouskem 
másla. Abanico servírujeme nafi lírované, osolíme vločkovou solí.

 doPoručení soMMeliera   Bohatá chuť masa z iberijských prasátek 
společně s těstovinami a silným demi glacé vyžadují chuťově 
jemné, ale přesto plnější červené víno. Habánské sklepy Cuvée 1614 
pozdní sběr ročníku 2012 je cuvée odrůd Zweigeltrebe a Rulandské 
modré. Elegantní víno rubínové barvy, jemně kořenité vůně s tóny 
připomínajícími peckové ovoce i lesní ovoce a středně plné, ovocné 
chuti s měkkou tříslovinkou v dochuti vytvoří ideální harmonické 
spojení.
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kandovanÝ vinnÝ list, joGurtovÝ 
nÁkYP, MeruŇkY Marinované 

ve slÁMovéM rYZlinku, vlaŠské 
oŘeCHY v BaileYs 

 inGredienCe  400 g řeckého jogurtu, 40 g medu, 200 g 
sušených meruněk, 4 ks plátkové želatiny, mletá skořice, 
40 g vanilkového cukru, 4 kusy vinných listů, 150 g cukru, 
100 ml slámového ryzlinku, 50 g vlašských ořechů, 50 ml 
Baileys

 PostuP   Jogurt vymícháme do hladka s medem, skořicí 
a vanilkovým cukrem, přidáme rozpuštěnou želatinu, 
pokrájené marinované meruňky a ořechy (část si necháme 
na ozdobu). Dáme do zapékací misky vymazané máslem 
a necháme v lednici ztuhnout. Předem je třeba připravit 
kandované cukrové listy. Namočíme je v cukrovém rozvaru, 
pak je rozvineme a procukrujeme. 

 doPoručení soMMeliera   Netradiční dezert si žádá delikátní 
víno. Jednoznačná volba – Ryzlink vlašský 2012 slámové 
z Vinařství Pavlov tyto požadavky dokonale splňuje. Krásná, 
zlatavě žlutá barva, intenzivnější vůně připomínající med, 
pražené oříšky či broskvovou marmeládu. Chuť je bohatá, 
s příjemnou kyselinkou, osvěžující delší závěr s vyšším 
zbytkovým cukrem. Věřím, že touto kombinací vaše 
chuťové pohárky zažijí úžasnou symfonii.

sušených meruněk, 4 ks plátkové želatiny, mletá skořice, 
40 g vanilkového cukru, 4 kusy vinných listů, 150 g cukru, 
100 ml slámového ryzlinku, 50 g vlašských ořechů, 50 ml 

 Jogurt vymícháme do hladka s medem, skořicí 
a vanilkovým cukrem, přidáme rozpuštěnou želatinu, 
pokrájené marinované meruňky a ořechy (část si necháme 
na ozdobu). Dáme do zapékací misky vymazané máslem 
a necháme v lednici ztuhnout. Předem je třeba připravit 
kandované cukrové listy. Namočíme je v cukrovém rozvaru, 
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smíme prosit?
do Kola s „tanČícími 
brusinKami“ 
co se stane, Když do víru bublineK v sKleniČce 
bohemia seKtu vKlouzne pár sušených brusineK? 
nejprve se ponoří Ke dnu, ale vzápětí je obKlopí 
bublinKy a vynesou je vzhůru na hladinu. 
užijí si to, a vy taKy – příjemně nasládlá chuť 
brusineK se spojí s osvěžující perlivostí seKtu 
a výsledeK je sKvělý!

Tento zážitek se Bohemia Sekt rozhodl zprostředkovat zákazníkům 
obchodních center prostřednictvím ochutnávek. V průběhu března 
a dubna se u prodejních regálů zaplněných lahvemi různých druhů 
Bohemia Sektu objevily půvabné hostesky – sommelierky, které 
oslovovaly nakupující, nalévaly jim do skleniček sekt a přidávaly 
brusinky (ty byly v období promoakce zavěšeny na hrdlech lahví 
Bohemia Sektu v malých krabičkách).

Reakce byly různé. Někdo byl touto kombinací překvapen, 
protože si s Bohemia Sektem spojuje spíše jahody, jiný toto 
spojení znal a ocenil. Lidem se líbilo, že se na chvíli mohli 
odpoutat od všedních starostí a místo nákupní tašky vzít do ruky 
sektovou skleničku. Degustovali a na chvíli zapomněli, že spěchají.

Jaké mají lidé 
reakce na nevšední 

doplněk sektu?„
Brusinky? Snad 

jahody, ne? Ale ráda 
to zkusím… Hmmm, 

chutná to dobře.

“

„
Ty jo, tak to by mě 
nenapadlo, dávat 

brusinky do bublinek. 
Ale je to vážně dobré!

“

„
Já už to znám, 

Bohemka s tím přišla 
už dřív. No jasně, že mi 
to chutná! Bohemka mi 

chutná vždycky.

“

„
Zajímavá 

kombinace. Jednu 
Bohemku si rovnou 

koupím domů 
a o víkendu si dáme.

“
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chateau 
radyně, 
brilantní 
extra 
brut

NEJSTARŠÍ NEPŘETRŽITĚ VYRÁBĚNÝ 
SEKT U NÁS

Chateau Radyně se právem řadí mezi špičku sektů, 
které vznikají v České republice. Co o něm říká hlavní 
sommelier společnosti BOHEMIA SEKT Tomáš Brůha? 

„Chateau Radyně extra brut je nejstarší nepřetržitě 
vyráběná značka sektu v České republice, na trhu je 
od roku 1945. Zároveň se jedná o jeden z nejsušších 
sektů u nás. Kategorie extra brut zahrnuje sekty 
v rozmezí 0–6 g/l zbytkového cukru, v případě tohoto 
sektu se pohybujeme okolo 4,5 g/l. Chateau Radyně 
extra brut je vyráběný klasickou metodou kvašením 
v lahvi s minimálně 12měsíčním zráním na jemných 
kvasničných kalech. Má jiskrný vzhled a zlatavě žlutou 
barvu, kterou doplňuje jemné, elegantní perlení. 
Ve středně intenzivní vůni najdeme tóny připomínající 
sadové ovoce, citrusy, v pozadí jemný nádech 
minerality. Chuť je středně plná, osvěžující a šťavnatá 
s delším, ovocným závěrem. Rozhodně je to skvělý 
aperitiv, báječně si rozumí se studenými předkrmy, 
hodí se také k jemným úpravám sladkovodních ryb.“ 
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chateau radyně je seKt jedineČný 
nízKým obsahem zbytKového 
cuKru, Který jej řadí do Kategorie 
extra brut. doKonalá harmonie 
a ušlechtilá perzistence chuti jsou 
výsledKem dlouhého ležení seKtu 
na KvasinKách při tradiČní metodě 
přípravy – Kvašením v lahvi.

ETIKETU JSME POJALI MINIMALISTICKY

Sekt Chateau Radyně jsme byli zvyklí léta vídat v barokně zdobné 
ambaláži. To se nyní mění. Nový design, který bude sekt nyní 
reprezentovat, pochází z dílny agentury Fiala & Šebek.

„Předchozí podoba lahví sektu Chateau Radyně byla poněkud 
zavádějící. Podle našich zjištění u spotřebitelů vyvolával dosavadní 
design očekávání zcela odlišného typu sektu, než jakým Chateau 
Radyně je. Tím byl limitován jeho potenciál růstu,“ říká Jiří Fiala, 
kreativní ředitel agentury Fiala & Šebek. „Extra brut sekt je 
určen fajnšmekrům, lidem, kteří se v dobrém slova smyslu propijí 
k suchým vínům. Mají zajímavé zkušenosti a zážitky a jsou ochotni 
vynaložit peníze, aby získali další. Do etiket jsme chtěli promítnout 
nejen atributy tohoto sektu, ale i člověka, který si jej vybere. 

Předpokládáme u něj pevný názor, v němž se nenechá ovlivnit. 
S přibývajícími zkušenostmi umí ocenit kvalitu a hodnotu. Segment 
těchto zákazníků není velký, ale má schopnost edukovat další lidi. 
Současně jsme do etikety chtěli promítnout extra brut charakter 
Chateau Radyně. To je důvod, proč je etiketa pojatá minimalisticky, 
až stroze. Její čistota a chladná stříbrná barevnost vyjadřují 
charakter tohoto šumivého vína a odpovídají vkusu jeho zákazníků. 
Jediné, co lahev zdobí, je původní znak, který jsme otiskli na hrdlo. 
Brilantní mok se promítá i do fazety linií, dojem umocňuje těžká 
tmavá lahev. Nová podoba Chateau Radyně, to je vyzrálá osobitost 
extra brut sektu.“

CUVÉE S OSOBITÝM 
REGIONÁLNÍM 
CHARAKTEREM

Na přípravě sektu Chateau Radyně 
se podílí také Josef Švéda, hlavní 
sklepmistr společnosti BOHEMIA SEKT, 
a i jeho zásluhou je tak mimořádným 
nápojem. Co říká o cuvée, z něhož se 
Chateau Radyně připravuje? 

„Základ pro cuvée, z nějž vzniká sekt 
Chateau Radyně, tvoří odrůdy Ryzlink 
vlašský a Veltlínské zelené původem 
převážně z Pálavy. Půda v této 
oblasti má podobný charakter jako 
ta v oblasti Champagne, je minerální 
a obsahuje vysoký podíl vápníku. 
Pokud je hrozen ve vinici správně 
sklizen, má všechny předpoklady, aby 
nabídl v optimálním složení dostatek 
kyselin a mineralitu, která dává vínům 
z této oblasti osobitý regionální 
charakter. Vína jsou velmi svěží, 
ideální pro přípravu cuvée šumivých 
vín. Co se týče jednotlivých odrůd, pro 
Ryzlink vlašský jsou typické ovocnost, 
svěžest a pikantní kyselinky, Veltlín 
dodává mohutnost a delší perzistenci. 
Sekt Chateau Radyně pak z těchto 
odrůd vzniká tradiční metodou 
kvašením v lahvi. Pro svoji výjimečnou 
kvalitu může být připravován i v té 
nejsušší kategorii extra brut.“
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pražsKá vodKa 
zísKala ocenění 
v san FrancisKu
to, ŽE sE čEsKé liHovinY vE světě nEztrAtí, 
PotvrdilY tuzEMsKá PrAŽsKá vodKA 
A BEcHErovKA, KtEré jAKo jEdiné znAčKY 
z čEsKé rEPuBliKY usPělY v soutěŽi sAn 
FrAncisco World sPirits coMPEtition 2015. 
z nEjPrEstiŽnějŠíHo AMEricKéHo Klání si 
PrAŽsKá vodKA PřivEzlA stříBrnou MEdAili, 
BEcHErovKA zísKAlA Bronzovou v KAtEgorii 
BYlinné liKérY. 

Patnáctý ročník 
soutěže San 
Francisco World 
Spirits Competition 
nabídl souboj 1 580 
vzorků lihovin 
z 66 zemí. Soutěžilo 
se v 90 kategoriích, 
o oceněních 
rozhodovala v rámci 
anonymního testování 
porota složená 
z 41 profesionálů 
z celého světa. Ti 
v kategorii vodek 
ocenili stříbrnou 
medailí českou 
Pražskou vodku. 

„Máme z toho 
upřímnou radost. Toto 
ocenění totiž potvrdilo 
výsledky degustací, 
ve kterých nám Pražská vodka dlouhodobě vycházela jako nejlepší. 
Těší nás, že její kvality si cení i v zahraničí,“ reaguje na ocenění 
manažer Pražské vodky Marek Žižkovský.

První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2000, tehdy se v ní 
hodnotilo „pouze“ 292 vzorků. „V posledních patnácti letech jsme 
byli svědkem prudkého rozvoje segmentu lihovin, více se profi lují 
například subkategorie na základě stáří či druhu alkoholu. Nacházíme 
se nyní ve strhujícím období pro podnikání v oblasti nápojů,“ říká 
zakladatel World Spirits Competition Anthony Dias Blue. Díky jeho 
úsilí získala sanfranciská soutěž pověst akce, jejíž výsledky refl ektují 
aktuální trendy a oceňují ty nejkvalitnější produkty.

www.prazska.czwww.pijsrozumem.cz

Máme stříbrnou medaili z mezinárodní soutěže lihovin San 

Francisco World Spirits Competition. To chce pořádný přípitek!

Pražská vodka – ta naše!

Pražská
dobyla Ameriku!

i vánEK zE sluncEM 
sálAjícíHo lisABonu 
MůŽE Být osvěŽující. 
nAMícHEjtE si 
lEtní KoKtEjl 
z trAdičníHo 
APEritivu MEtroPol 
A uvidítE sAMi. 

lisabonsKý 
váneK

PrŮvodCe BarMana

lisabonsKý váneK
Potřebujete:

 ¡ 4 cl aperitivu Metropol Rosso
 ¡ 2 dl grepového džusu

 Vše nalijte do sklenice typu long 
naplněné ledem a ozdobte plátkem grepu. 
Hmmmmm…
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august breaKFastaugust breaKFast

nové avanti: 
zažijte léto 
v hugo stylu!

PrŮvodCe BarMana

AvAnti Hugo jE osvěŽující novinKA, KtErou si zAMilujEtE 
Po PrvníM douŠKu! oBlíBEný drinK, zE KtEréHo nové 
AvAnti vYcHází, BYl PoPrvé nAMícHán v rocE 2005 
v jiŽníM tYrolsKu z ŠuMivéHo vínA, siruPu čErnéHo 
BEzu, ŠŤávY z liMEtKY A MátY. od té doBY sE PřEdEvŠíM 
v něMEcKu A rAKousKu stAl lEtníM FEnoMénEM.

 Svěží chuť tohoto nápoje z rodiny 
Avanti vás vždy příjemně překvapí 
a přenese do pohodové dovolenkové 
nálady. Avanti Hugo je již namíchaný, 
a tak si ho můžete vychutnat kdekoli 
a kdykoli. Stačí vychladit! Jak jej 
servírovat? Úplně jednoduše! Avanti 
Hugo nalijte do skleničky, přidejte 
led, ozdobte lístkem máty a plátkem 
limetky a pak už si s přáteli užívejte 
jeho skvělou chuť! 

barmanem 
roKu 2015 
se stal tomáš 
melzer
Nejlepší barmani z České republiky se utkali v prestižní 
soutěži Grand Prix CBA 2015 Bohemia Sekt Cocktail 
Competition. Do soutěže se nominovalo 22 barmanů, 
jejichž klíčovým úkolem bylo namíchat jeden sparkling 
koktejl s Bohemia Sektem a jeden libovolný dle vlastní 
fantazie. 

Ve velké konkurenci, kdy všichni soutěžící předvedli 
své nejlepší dovednosti a obrovské nasazení, vyhlásila 
Česká barmanská asociace absolutního vítěze, kterým 
se stal Tomáš Melzer se svými koktejly August Breakfast 
a Hanky Švestky.

Nominace dvaadvaceti nejlepších barmanů dokazuje, 
že se v České republice skrývá mnoho talentů. „Naše 
barová scéna je opravdu na vysoké úrovni, máme 
úspěchy v zahraničí a Češi i Slováci jsou tam velmi 
ceněni,“ říká Tomáš Melzer, který se začal této profesi 
věnovat v 16 letech.

 ¡ 20 ml ibiškového likéru
 ¡ 10 ml broskvového likéru Cartron
 ¡ 10 ml čerstvé citronové šťávy
 ¡ 5 ks malin

Dolijte Bohemia 
Sektem Prestige 
Chardonnay Brut 
a ozdobte jedlými květy.



co je dobré 
vědět
Chcete-li snížit svou váhu, vybírejte si nápoj 
s nižším množstvím alkoholu a prokládejte 
ho nealkoholickým nápojem. Čím menší 
doušky pijete, tím lépe. Frekvenci doušků 
vám pomůže kontrolovat zvyk pokládat 
po každém z nich skleničku na stůl. Čím 
kratší doba pití, tím lépe. A zásadně nepijte 
na lačno. Když něco málo pojíte, zpomalí 
se vstřebávání alkoholu a část se ho 
naváže na bílkovinu. 

30      PErlivý svět

s nastupujícím jarem a létem odKládáme slupKy teplého 
obleČení, Které doKážou milosrdně zaKrýt stopy našich 
dietních hříchů… váhu řeší Kde Kdo. pro mnohé shazovaČe 
zimních Kilogramů není největším problémem pohyb Či 
odlehČená strava, ale trápí je, že by se měli obejít bez 
spoleČensKé Konzumace alKoholu, Který je zdrojem 
nežádoucích Kalorií.

dieta a víno… 
jaK na to? 

A přesto, jak říká Vít Chaloupka, dietolog 
a fi tness konzultant, víno a dieta k sobě 
patří: „Jedna sklenka denně odbourává tuk, 
a proto se díky ní lépe hubne. Potvrzuje to 
i několik vědeckých studií, které byly v tomto 
směru provedeny. Vyvrátily dřívější tvrzení, 
že víno obsahuje příliš mnoho prázdných 
kalorií, a tak není vhodné pro lidi, kteří chtějí 
zhubnout, nebo si udržet štíhlou linii.“ 

Když začínáte s dietou, je nejvhodnější 
pít kvalitní červené víno, protože obsahuje 
silný antioxidant resveratrol. Ten se do vína 
dostává ze slupek modrých odrůd vinné révy. 
Resveratrol navíc ovlivňuje tukové buňky 
způsobem, který se nám líbí – brání tomu, 
aby vznikaly a aby se množily. Jako ideální 
cestu pro ty, kteří drží redukční dietu, pak Vít 
Chloupka doporučuje popíjet vinný střik. 

Prázdné kalorie míří do břicha
Tak zvané prázdné kalorie se ukládají 
především v oblasti břicha. Všichni známe 
fenomén „pivního břicha“ u pánů, ale ani 
ženy nejsou imunní proti ukládání tuku 
v těchto místech. Alkohol sice prázdné 

kalorie obsahuje… „Ovšem na tuk se přemění 
jenom zhruba pět procent kalorií přijatých 
z alkoholu a ty ostatní nejsou tak zákeřné,“ 
říká Vít Chaloupka. „Ale velmi samozřejmě 
záleží na tom, kolik alkoholu si dopřejeme.“

Co ukázaly experimenty
Pokud si dáte dvě deci červeného vína denně, 
neměl by to být problém. Takové množství 
představuje 15,5 g alkoholu, tedy 125 kcal 
nebo chcete-li 525 kj. Tělo se snaží alkoholu 
rychle zbavit, a proto při jeho zpracování 
spálí více kalorií, než je tomu u proteinů. 
Tato skutečnost se do dietního programu 
velmi hodí. Ve své knížce Hubneme 
s alkoholem Vít Chaloupka popisuje 
experiment, kdy jedna skupina mužů alkohol 
nekonzumovala, zatímco muži ve druhé 
skupině dostávali denně 56 g etanolu (to je 
mimochodem množství odpovídající čtyřem 
pivům). Obě skupiny měly stejnou fyzickou 
aktivitu a stejně se stravovaly. A představte 
si, že na konci experimentu na tom byli muži 
z obou skupin váhově zhruba stejně. Druhý 
experiment byl zaměřen na ženy. Ty v první 

Bs rÁdCe

Energetická hodnota vína ve 100 ml

226 kj
víno bílé

257 kj
víno červené

632 kj
vermut 

skupině pily každý den asi 200 ml bílého 
vína, druhá skupina holdovala čerstvé 
grapefruitové šťávě. U žen, které pily víno, 
došlo k váhovému úbytku, druhá skupina 
zůstala na své váze. 

Alkohol potlačuje oxidaci tuku
Znamená to tedy, že s vínem se skutečně 
hubne snáz? „Výsledky experimentů ukazují, 
že alkohol stimuluje výdej kalorií, ovšem 
měli bychom mít stále na paměti, že zároveň 
potlačuje oxidaci tukových zásob,“ vysvětluje 
Vít Chaloupka. „Naše tělo tedy spálí více 
kalorií, ale méně tuku, a to je důvod, proč 
bychom se při dietě měli držet doporučených 
denních dávek alkoholu.“ 

Bs rÁdCe



naši 
oslavenci

Firmu tvoří především lidé, kteří v ní pracují. A proto nás velmi těší, že někteří 
zaměstnanci jsou nám věrní dlouhá desetiletí. Jejich loajalita dokazuje, že jsme 
skutečně dobrý a respektovaný zaměstnavatel. Děkujeme. Kromě těchto jubilantů 
přejeme – jako vždy – i ke kulatým výročím soukromého charakteru. Ať se vám 
všem daří. Na zdraví! 

životní
jubilea

60 let věku
Libuše Kalinová 

50 let věku
Jana Šimková 
Libor Cmaro 

pracovní
jubilea

40 let práce
Růžena Brázdová

30 let práce
Jana Kratochvílová 

25 let práce
Rudolf Jakl

20 let práce
Ivan Peterka 
Miroslava 
Kuťáková 
Petr Konečný
Pavel Záhrubský

15 let práce 
Rastislav Vašica

pracovní
jubilea

40 let práce
Růžena Brázdová

30 let práce
Jana Kratochvílová 

životní
jubilea

60 let věku
Libuše Kalinová 

50 let věku
Jana Šimková 
Libor Cmaro 

naši 
Firmu tvoří především lidé, kteří v ní pracují. A proto nás velmi těší, že někteří 

je důležité vědět
Pokud mají být zaměstnanci motivovaní, musejí vědět, 
co se v jejich fi rmě děje a kam směřuje. Právě proto 
BOHEMIA SEKT organizuje již třetím rokem setkání, 
na kterém jednatelé společnosti prezentují její výsledky 
a plány.

Letos proběhla setkání na dvou místech – ve Starém 
Plzenci a v Mikulově. Zatímco v Plzenci už se dá hovořit 
o tradici, Mikulov měl premiéru. Akce na Moravě 
byla určena zaměstnancům Vinařství Víno Mikulov 
a Habánských sklepů. 

Na každém setkání, v Plzenci i v Mikulově, se 
zúčastnilo kolem osmdesáti zaměstnanců. Obě akce, 
které proběhly koncem března, měly stejný program. 
Nejprve jednatelé představili výsledky společnosti 
BOHEMIA SEKT za rok 2014 a také její strategii 
a vizi. Probíral se i výhled na rok 2015. Další bodem 
byly investice ve skupině. HR manažerka Markéta 
Králová se s přítomnými podělila o výsledky průzkumu 
spokojenosti zaměstnanců. 

Úplně nakonec se degustovalo. Rodina nápojů 
Avanti, které zákazníkům společnosti BOHEMIA SEKT 
zpříjemňují léto, se brzo rozroste o nové příchutě. 
Zaměstnanci mohli jako první ochutnat čtyři varianty 
a vyjádřit se, která je oslovila nejvíce. Jaké příchutě byly 
ve hře a která získala nejvíc hlasů, je zatím obchodní 
tajemství. Ale budete-li sledovat značku Avanti, dozvíte 
se to už brzy. 

výroČní KonFerence sKupiny 
se zaměřila na spotřebitele

„Český spotřebitel po roce 2020“, to bylo téma letošní Výroční konference skupiny 
BOHEMIA SEKT 2015.  Kromě manažerů a vedoucích pracovníků skupiny se 
na začátku března ve Starém Plzenci sešla také řada externích odborníků. 

Zákazník se v čase mění, je náročnější a informovaný. Ví, na co má nárok, a to 
také nekompromisně vyžaduje. Příspěvky účastníků konference byly zaměřeny 
na změny spotřebitelského chování, o čemž svědčí témata jednotlivých prezentací, 
například „Krize a digitální pokrok stvořily Chytrého spotřebitele“, „Elektronový 
řízek“ či „Kam kráčíš, uživateli?“. Další příspěvek přiblížil dnešní „Mladé Čechy“ 
a zajímavá byla také prezentace zaměřená na výhledy vinohradnictví do roku 
2020. 

V neformální části konference pak hosté navštívili v rámci partnerství s Plzní 
2015 – Evropským hlavním městem kultury výstavu plzeňského rodáka Jiřího 
Trnky a degustovali unikátní kolekci sektů s názvem Perly Evropy. 
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Avanti Hugo je osvěžující jemně perlivý nápoj, 
který se vyznačuje svěží bezinkovou chutí a vůní s nádechem limetky.
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