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víno & styl     letem světem

■  Rusko: Kruté mrazy zničily vinice
Letošní nejtužší zima na jihu Ruska za posledních 
25 let zničila téměř polovinu tamních vinic. Jak uvedl 
týdeník Argumenty Nedeli, rozsah zkázy se dá při-
rovnat jedině k protialkoholnímu tažení někdejšího 
sovětského prezidenta Michaila Gorbačova z roku 
1985. Tehdy ale nejvíc utrpěly vinohrady na Ukra-
jině a v Moldavsku, zatímco v samotném Rusku 
zůstaly vinice touto akcí nedotčené.
Teploty ve vinařských oblastech klesly v zimě až 
na minus 25 stupňů Celsia. Nejvíce poničené jsou 
vinice v Krasnodarském kraji a na Tamanském 
poloostrově. Jejich obnova bude trvat několik let, 
protože lze očekávat nedostatek sazenic vína na 
ruském trhu, neboť mráz poničil vinice i na Krymu, 
Moldavsku a Kavkazu.

■  Problémy s odbytem vína
Ázerbájdžánské vinařství prochází v současné 
době velikou krizí. V dobách existence Sovět-
ského svazu se víno odsud úspěšně vyváželo do 
chladnějších oblastí této velké země, po jeho roz-
padu si ale zdejší vinaři nejenže neudrželi stávající 
trhy, ale ani za ně nenašli náhradu jinde. Plocha vinic 
se tak v důsledku těchto skutečností zmenšila za 
poslední roky přibližně patnáctinásobně.

■  Světový den odrůdy Malbec také v ČR
Podruhé v historii jsme v České re-

publice oslavili 17. duben jako Svě-
tový den odrůdy Malbec. Přidali 
jsme se tak k milovníkům tohoto 
vína na celém světě, která Světo-

vý den odrůdy Malbec slaví z pů-
vodní iniciativy organizace Wines of 

Argentina. Právě Argentina je největ-
ším producentem Malbecu na světě 
a Malbec, původně pocházející z re-

gionu Cahors v jihozápadní Francii, 
se tam stal národní odrůdou, 

která je pěstována ve všech 
vinařských oblastech země. 
V rámci oslav Světového 
dne Malbecu se uskutečnily 
různé doprovodné akce ve 
významných městech Evro-
py, Asie a Ameriky. V Praze se 

tyto akce soustředily zejména 
do argentinské restaurace La 

Casa Argentina, kde se konaly 
ve spolupráci s Club del Vino.

Slámová a ledová vína 
budou opět soutěžit

Druhý ročník mezinárodní soutěže ledových a slámových vín IceWine du Monde, 

jejímž cílem je poskytnout výrobcům slámových a ledových vín příležitost vzájem-

ného srovnání na světové úrovni a upozornit na Českou republiku jako na vinař-

skou destinaci, se letos uskuteční ve dnech 31. srpna až 2. září v Lednicko-valtic-

kém areálu.

Slámová vína představují gurmánskou spe-

cialitu, která se konzumuje při zvláštních 

příležitostech. Vyrábí se z pečlivě vybraných 

hroznů – nejlepších a nejvyzrálejších, jež se 

nejméně na tři měsíce ukládají na slámu či 

rákos, nebo se zavěšují ve větraném prosto-

ru. Jedná se o zcela speciální technologii, 

kdy je čistou přírodní cestou, tzv. odparem, 

odstraněna z hroznů voda. Zcela vysušené 

a zdravé hrozny se následně pomalu ručně 

lisují, přičemž výlisnost činí pouhých 15 až 

30 procent oproti 70 až 75 procentům u kla-

sických hroznů. 

Tradice stará téměř tři tisíce let
První dochované záznamy staré minimálně 

2 800 let popisující výrobu vína přirozeným 

vysoušením hroznů pocházejí z Kypru. 

Hrozny sklizené na sopečných vinicích byly 

sušeny na slunci a z takto získaných cibéb 

bylo vyráběno sladké víno známé jako Com-

mandaria. Na rákosových rohožích se hroz-

ny sušily rovněž ve starém Řecku a Římu. 

Na noc se rohože zakrývaly plachtou nebo 

tenkou rohoží, aby se hrozny zbavovaly 

vody i v noci a neztrácela se teplota a suchý 

vzduch, jenž vířil kolem rohoží přes den. 

Podobně se slámové víno vyrábí dodnes 

v Itálii a Španělsku, přičemž nejvýznamněj-

šími producenty slámových vín jsou Fran-

cie (Vin de paille), Itálie (Passito), Česká 

republika a Slovensko (slámové víno), Ně-

mecko, Rakousko a Švýcarsko (Strohwein). 

Alternativu slámových vín představují vína 

sušená na třtinových rožích v Rakousku na-

zývaná Schilfwein.

Jako každý rok v únoru a březnu, tak se 

i letos v jednotlivých vinařstvích konalo 

slavnostní lisování vína, jež bývá záro-

veň příležitostí pochlubit se s produkcí 

ostatního vína předchozího roku. Jednou 

z těchto akcí, jež již má svoji tradici a patří 

k neojblíbenějším a nejvyhledávanějším, je 

lisování slámového vína v produkčním are-

álu Vinných sklepů Lechovice v Boroticích. 

Lechovičtí jsou známi ve vinařském světě 

svojí kvalitní produkcí a jejich vína jsou 

oceňována na mezinárodních soutěžích, 

není tedy divu, že slámové víno představuje 

v jejich sortimentu pomyslnou královskou 

korunku. Prapůvod toho letošního spočívá 

v odrůdě Veltlínské zelené, jehož hrozny 

uzrály v Boroticích na viniční trati Nad 

Kolářovým sklepem. Při sklizni měly cu-

kernatost 21,2°, mošt z nich pak v únoru 

49,6° normovaného moštoměru.
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