
 

 

Bakchanálie na Slovensku – aneb podzimní bakchická jízda. 

RNDr. František Kratochvil, DrSc. 

 

Bakchantky – nezávislý spolek 31 žen, moravských vinařek, vinohradnic, majitelek 

sklepů, latifundií (vinic i vinohradů), manželů a přítelů (kontakt: Nová 48, 692 01 

Mikulov, http://www.bakchantky.cz) uspořádaly ve dnech 1.-2. září 2010 odbornou 

exkurzi za vínem a „viničem“ na Slovensko. Protože asi platí i obrácené přísloví 

„smutno je mužům bez žen“ přizvaly si (pro zaplnění zbývajících míst v autobusu) i 7 

mužů, z nichž však pouze 2 a řidič byli na bakchantkách zcela nezávislí. Mně se pak na 

konci zájezdu dostalo té pocty, že jsem byl vyzván, abych sepsal o této „spanilé cestě“ 

reportáž. Rád jsem se tohoto úkolu ujal a výsledek posuďte sami. 

A musím přiznat, že cesta začala už v Břeclavi velmi slibně. To když, dříve než přijel 

autobus pro hlavní voj zde nastupujících bakchantek, technoložka fy Blatel a.s. Ing. Iva 

Šantavá, degustátorka ISO DIN, komisařka Inspekce pro hodnocení a zatřiďování vín 

umožnila zde čekajícím účastnícím (-kům) zavínit klubové sklenky skvělým růžovým 

Merlotem. To jsem ještě netušil, že je i skvělá kuchářka. Při cestě zpět vyrukovala 

s krabicí skvělých, vlastnoručně manželem upečených sušenek k vínu. Zájemcům jistě 

zašle na požádání recept, který ve skvělé knize, bible bakchantek, „Kuchařka 

moravských vinařek“, chybí. Vzápětí přijel autobus a cesta mohla začít. 20 „amazonek“ 

v bílém, bordó nebo černém klubovém tričku „Bakchantka“ skutečně dbaly pokynů své 

velitelky Vladimíry Seidlové, (výkonná místopředsedkyně Svazu moravských vinařů – 

Moravín, http://www.moravin.eu, degustátorka ČZPI, organizátorka cest za vínem u nás 

i v zahraničí): „Nezapomeňte vzít s sebou – je-li možné 1-2 láhve vína, adjustované na 

reprezentaci a hlavně dobrou mysl a náladu“. A bakchantky skutečně nezapomněly. 

Cesta na Slovensko tak příjemně ubíhala, a protože není vhodné přijet na exkurzi 

tohoto typu hladový, všichni uvítali zajíst „reprezentační vzorky moravských vín“ 

slovenskými haluškami. Po této krátké zastávce našeho řidiče neomylně navigoval Jiří 

Havelka (člen výboru Svazu moravských vinařů – Moravín, znalec většiny vinařství, 

odrůd vinné révy, vína a chodící vinařská encyklopedie) do současného hlavního města 

slovenských „viničů hroznorodých“ - naší první zastávky, Strekova. Zde nás již čekal 

známý vinař, šlechtitel a znalec révy, otec mnoha viničů, autor mnoha odborných 

publikací, člen předsednictva a vedoucí střediska speciální rostlinné výroby (187 ha 

s výrobou stolových a moštových hroznů, šlechtitelského materiálu – očka, štěpy), 

agronom Poľnohospodárského družstva Strekov Ing. Ondrej Korpáš, CSc. se synem, 

http://www.bakchantky.cz/
http://www.moravin.eu/


 

 

kteří nás zavedli do naší první zastávky „Vinařství 1075 Strekov“. Před vchodem do 

vinařství nás pan inženýr zasvěceně seznámil se všemi podrobnostmi o Jižní vinařské 

oblasti, o Strekovském rajonu, který je nejteplejší a nejlepší na Slovensku. Obec se 

svými 300 ha rodících vinic totiž patří k významným centrům vinohradnictví a vinařství 

na Slovensku. Dlouho zde působila Šlechtitelská stanice Výzkumného ústavu 

vinařského a vinohradnického. Byly zde vyšlechtěny např. známé odrůdy Devín, Dunaj, 

Breslava, Nitra, Hron aj. Místní mastné, jílovitě-hlinité půdy s dobrou jímavostí vody leží 

na podloží tvořeném mořskými usazeninami, se velmi odlišují od půd většiny 

vinohradnických obcí jižního Slovenska. Horní vrstvy půdy jsou bohaté na vápník, mají 

zásadité pH a hrozny mívají výraznější kyseliny. Střední vrstvy půdy jsou tvořeny 

slídovými písky a mají vysoký obsah minerálů, což se projevuje ve vyšší mineralitě vína. 

Nejhlubší vrstvy zadržující vodu jsou šedo-žluté až modro-šedé kompaktní jíly. Zdejší 

půdy jsou velmi vhodné pro pěstování modrých odrůd, zvláště pak Alibernetu, Modrého 

Portugalu, Frankovky a Dunaje. Vinohrady jsou obklopeny vodními plochami a 

močálovitým potokem, což vytváří místní mikroklimatické podmínky, pro každoroční 

výskyt ušlechtilé plísně umožňující výrobu sladkých botrytických vín. 

 

Hrozny zde dozrávající však většinou končí v láhvích jiných výrobců desítky, ale i stovky 

kilometrů vzdálených. Dá se říci, že kdo na Slovensku vyrábí dobrá vína  nakupuje 

hrozny ve Strekově (maďarsky Kűrt). 

Výjimkou potvrzující pravidlo je např. Vinařství Strekov 1075, které nám také lehce 

představil a do kterého nás také uvedl. Zde nás přijali majitelé pánové Zsolt Sütö a 

Tibor Melecsky. Mladé, malé, ale ambiciózní, vinařství založené v roce 2002, si vytklo 

za cíl vyrábět vysoce kvalitní vína tak, aby v nich zřetelně vynikl jedinečný charakter 

terroiru. Z toho důvodu produkují vína výlučně ze své „apelace“, což se projevuje ve 



 

 

vínech tabákovými, kouřovými až uzenými tóny. Typická je rovněž zemitost a kořenitá 

dlouhá dochuť. 

 

Produkce 30 000 láhví/rok ve 4 kvalitativních řadách pochází především z hroznů z 

vlastních vinic (12 ha) z honů Góré, Mária völgye - Údolí Marie, Kálvária, Farkasfogó, 

Középhegy – Střední vrch, Előhegy – Přední vrch, Szőlővölgy – Viníční údolí. Na nich 

dozrávají odrůdy Ryzlink vlašský, Veltlínske zelené, Ryzlink rýnský, Děvín, 

Svatovavřinecké, Frankovka modrá, Modrý Portugal, Alibernet a Dunaj. Tak si projdeme 

vinařství a vychutnáme si strekovský tekutý terroir v podání „Strekov 1075“. 



 

 

Tak pánové, dosti bolo teorie, pojďme pracovat, co jste nám připravili k degustaci? 

V prvním patře vinařství pánové Zsolt a Tibor přichystali 10 vzorků vín, skvělý domácí 

chléb a degustační program. Vína byla povětšinou ročníku 09. Jejich zařazení do nám 

známých kategorií majitelé vinařství neuznávají. Kladou důraz na typickou chuť 

místního terroir a proto zatřiďují vína do vlastních 4 řad. První základní řada Corpus je 

určená především do gastronomie, řada Classic představuje dobře vyvážená vína 

s typickým strekovským charakterem. Jsou určena do vinoték a pro domácí pití u 

různých příležitostí. Řadu Terroir, tvoří vína, která nejsou vyráběna každý rok a jsou to 

vína výjimečné kvality s nezaměnitelnými znaky odrůdy a terroir určená znalcům a 

milovníkům vín, kteří hledají osobitost a kvalitu. Poslední řadu tvoří limitované série vín 

Speciální. Jsou to vína botrytická s velkým potenciálem zrání v láhvi určená pro 

sběratele, fajnšmekry a přátele sladkých moků. 

 

Všichni natěšení po dalším odborném výkladu v podání majitelů a pana inženýra 

Korpáše jsme zasedli v prvním patře budovy staré sýpky z 20-tých let 20. století (nyní 

sídlo vinařství) k dlouhému stolu, abychom si připadali jako u Dlouhého stolu přátel vína 

ve sklepení pražského hotelu Hoffmeister, a degustace mohla začít. 

 



 

 

Jako první byl na řadě lehký, svěží, suchý RV sur lie 08, kabinet z řady Corpus a honu 

Kalvárie a sponu 2x0,8 m. Víno bylo jednodušší, s kratší dochutí, nemělo nijak výraznou 

barvu a 11,5 obj.% alkoholu s 6,7 g/l kyselinami nám dobře zavínilo sklenice, takže 

jsme mohli přejít k elegantnějšímu Cuvée VZ 2/3+RR 1/3 08 z řady Klasik. Jedná se o 

kupáž dvou nejkvalitnějších odrůd ve Strekově. Chuť byla harmonická, decentní 

s dostatkem kyselinek a zemitými tóny vyjadřující místní terrroir, obsah alkoholu byla 

12,5%. Dalším vínem z řady Klasik byl jakostní, suchý Devín 08 s 13% alkoholu. Jedná 

se o víno z nejstarších výsadeb této odrůdy na Slovensku. Silně minerální charakter 

vína s citrusovými tóny dává vínu dojem vyšší acidity. Aromatika vína i přes místní 

terroir nezapře svůj odrůdový původ (odrůdu vyšlechtili v r. 1998 Ing. D. Pospíšilová, 

CSc. a Ing. O. Korpaš, CSc., na KVÚVV Bratislava, a to křížením odrůd Tramín červeny 

a Veltlínské červenobílé). Tato odrůda ráda a velmi dobře tvoří cibéby a tak 

samozřejmě následovala novinka vinařství akostné, odrodové, biele, sladké Devín 08 – 

botrytis. Hrozny pocházely z trati Farkasfogó a mošt měl 30o NM cukernatosti, což 

dodalo tomuto plnému, harmonickému a elegantnímu vínu 13,5% alkoholu, takže za 

16,50 € nekupto a za 5-10 let vypito. 

 

Tím jsme skončili s bílými víny a přešli jsme k lehké, ovocné až zemité Frankovce 09 

ze základní řady Corpus, což na ní bylo vidět, přestože mošt měl při sběru cukernatost 

23o NM. To jsme ovšem netušili, že další víno řady Corpus Červené Cuvée 09 bychom 

klidně mohli oželet. 30% AL, 25% SV, 25% Dunaje s 20% Fr a 13,5% alkoholu si 

získalo ohlas pouze nápisem na etiketě „Víno s chráneným ozn. pôvodu“. Lehčí, svěží, 

minerální a jemný Modrý Portugal 09 s velmi nízkým obsahem celkové síry (46 mg/l) 

s příjemnými kyselinami a sametovými taniny byl osobitý a na pozadí odrůdové 

aromatiky stála za pozornost vůně červené řepy. Následovaly 3 vzorky odrůdových vín, 



 

 

které už patřily mezi vína, za kterými jsme sem přijeli. První z nich patří ke chloubě 

vinařství každoročně. Hravý Alibernet 08 sice ještě nebyl ten pravý, který jsem 

očekával, ale přesto tmavá rubínová barva a plná vůně bobulového ovoce (hlavně 

černého rybízu) s čokoládovou dochutí a jemnými strukturovanými taniny řadí toto víno, 

pocházející z mladé výsadby (6 let) v trati Střední vrch (cukernatost při sběru 23-24o 

NM), mezi vína zasluhující si pozornost. Stejně tak v elegantním víně Svätovavrinecké 

08 jasně převládal strekovský charakter (viniční trať Góré). Víno s dominantními 

kyselinami (kombinace starých sudů a nerezu) bylo nefiltrované a bylo nám doporučeno 

ho ochutnat ve spojení se sušenými fiky, což v zimně vyzkouším. Posledním vzorkem 

měl být Dunaj 09, který pochází ze stejné trati. Odrůda pocházející z trojitého křížení 

odrůd (Muškát Bouchet x Oporto) x Svatovavřinecké byla sice vyšlechtěna ve 

Výzkumném ústavě v Bratislavě D. Pospíšilovou už v roce 1958, ale uznanou odrůdou 

se stala až v r. 1997. Na Slovensku pokrývá asi 0,03 % vinohradů. Ve strekovském 

podání to bylo víno ohnivé, tmavočervené barvy, hutné, s výraznou chuťovou plností. 

V chuti marmeládového charakteru převládaly přezrálé třešně a višně s kakaovými a 

kávovými tóny. Tříslovina tohoto vína byla neobyčejně jemná. Předností bylo, že úroda 

byla redukována na 1,2 kg na hlavu a že víno zrálo v dubových sudech. U této odrůdy 

je dle mého názoru použití barikových sudů méně vhodné a vínu vyloženě neprospívá. 

Spokojené bakchantky svým šarmem a potleskem vyprovokovaly majitele vinařství 

k tomu, že na závěr nabídli ještě bonus v podobě Alibernetu 08. Hrozny pro toto víno 

pocházely z 32 létého vinohradu ze svahu Góré, (260 m n.m.), který je obklopený 

dvěma rybníky a má sklon 15%. Zde byla vysázena 1. kmenová výsadba na Slovensku 

z této ukrajinské odrůdy (Alicante bouchet x Cabernet sauvignon). Ročník 08 byl zde 

výjimečný a výjimečným je i tento minerální AL se 14,5% alkoholu. Typická hluboká, 

tmavě rubínová barva, vitální plný buket s dominancí lesního bobulového ovoce a 

pikantní kořenitostí. V chuti je zřetelně cítit hořkou čokoládu, fialových moruší a různé 

koření. Výrazná taninová struktura umocňuje celkový dojem a dává tušit, že víno se 

bude ještě vyvíjet. Autoři nám to potvrzují a na dotaz odpovídají, že skladovatelnost 

takového vína odhadují na 15-20 roků. V testu Alibernetů (Vinotéka 2/2010) získalo toto 

víno za 19,- € 7. pozici s 86,2 body (testováno 21 vín). Posledním vínem také mimo 

pořadí bylo RM 08 sladké botrytický výběr při sběru s cukernatostí 34o NM. U něho 

mně snad zaujala jen hodnota bezcukernatého extraktu - 58 g/l. 



 

 

 

A bylo dopito, nálada výborná, umocněná pozváním Ing. Ondreja Korpaše, CSc. a jeho 

syna, rovněž Ondreja, k ním do vinohradu na pohárek něčeho zajímavého. Tak ještě 

foto na závěr  

a vzhůru do vinic 

šlechtitelského mága. A 

tak mne napadlo při 

psaní, že je to nuda jen 

číst. Proto na konci 

tohoto čtení bude 9 

fotografií Vitis vinifera a 

vy máte možnost k ním 

přiřadit odpovídající ná-

zev. K výběru máte 14 

možností: Breslava, Du-

baj, Merlot, Rubanka, 

Ilona, Veltlínské zelené, 

Hetera, Děvín, Milia, 

Slovakia, Lena, Roza, 

Rulenka, Tramín. Tak 

vzhůru do toho. Pan 

inženýr nás sice po 

procházce vinohradem 

chtěl pozvat do svého 

sklípku na pohárek, ale 

bohužel měl od poslední 



 

 

bouřky potrhané elektrické vedení a ve sklepě byla tma tmoucí. Nicméně mladý pan  

Korpáš nám rozdal připravené sklenice venku „na stojáka“ a postupně nám dával 

ochutnat jedno zajímavější a krásnější víno za druhým. A co jsme vlastně degustovali 

jsem si nepoznamenal neb jsem zapomněl psací potřeby v autobusu. Ovšem díky 

Blatnické bakchantce paní Aleně Vyskočilové, skvělé vinařce, pilné fotografce a 

pořizovačce poznámek dnes vím, že mezi víny byly např. Ryzlink korenistý (RV x TV) 

26o NM, Noria 04 VH (RR x Semilon), Muškát žltý 08 BV, CS 08 VH a krátké zastavení 

bylo ukončeno, jak jinak než, skvělým cibébovým výběrem Dunaje z roku 1996. Den 

se pomalu chýlil ke konci, i slunce odcházelo, a tak jsme se rozloučili a hurá po 

náročném, ale pěkném dni do penzionu ve Šturově. 

 

 

Druhý den pokračovala spanilá jízda dalším nabytým programem. Čekala nás návštěva 

a degustace ve dvou velevýznamných vinařstvích: Château Béla a Elesko. Ing. Miroslav 

Petrek, enolog z Château Béla, měl podmínku, abychom se dostavili přesně v 9 hodin 

jinak nás nemůže přijmout. A tak jsme se na Ostřihomskou biskupskou katedrálu museli 

jen podívat z druhého břehu Dunaje. 



 

 

 

Za 5 minut 9 náš autobus vjel do obce Belá, která leží uprostřed vinohradů na jižních 

svazích Podunajské pahorkatiny, 10 km od Štúrova směrem k obci Mužla. První zmínka 

o osadě je z r. 1138 kdy patřila do majetku Dömösského probožství. Osadou zůstala 

mnoho století a vystřídala mnoho majitelů. Zdejší kaštel začal stavět v r. 1770 generál 

András Török ve stylu venkovského baroka (arch. Jakab Mayer). Celkově byl dokončen 

v r. 1874. V r. 1880 celý majetek koupil bankéř Baldácsyho rodiny a ten ho následně 

prodává Žigmundovi Bródimu. Posledním majitelem byla rodina Ullmanovců. V roce 

1945 musel Juraj Ullman i s rodinou emigrovat do Švýcarska. Pak nastaly časy... 

Nejdříve Sovětská armáda, pak Československá armáda, pak Poľnohospodárská škola, 

1956-9 vězení politických vězňů, JRD a nakonec velkosklad domácích potřeb. Za 30 let 

bylo totálně zničeno vše, v interiéru nic, vytrhané parkety, fresky na stěnách zalíčeny 

vápnem, střecha samá díra, prostě ruina. Tato ruina byla v r. 1990 prohlášena za 

chráněnou památku i když nebylo co chránit. V r. 2000 dcera posledního majitele grófka 

Ilona a manžel Mathias von Krockow koupili ruiny zpět a trochu zainvestovali, bratru 3 

miliardy slovenských korun a tak jsme si mohli ty peníze prohlédnout a povzdechnout 

s latinským příslovím „Práce šlechtí člověka“. 



 

 

 

 

 

Deník SME 18.12.2009 Jozef Klucho: „Mal som tú česť absolvovať prehliadku zámku v 

sprievode šéfa recepcie p. Baranyaia - fakt super zrenovovaný kaštieľ a za vlastné 



 

 

peniaze majiteľov, ktorí si ho odkúpili späť od komunistov, ktorí im ho znárodnili, to sa 

len tak nevidí.“ 

Zpět in media res, tedy k vínu. Musím se přiznat, že určité povědomí o něčem 

mimořádném jsem tušil od loňského Světového festivalu vín v Hustopečích. Zde jsem 

pod číslem 81 ochutnal RR Château Béla s.r.o. ročník 2001 VB, který předčil RR 08 

Schloss Johannisberg nemluvě o ostatních. Tehdy jsem ovšem netušil, že tento RR je 

mnohými považovaný za nejlepší slovenské víno, že na výstavách v Paříži a New Yorku 

získal zlatou a platinovou medaili a od renomovaného amerického kritika a publicisty 

Roberta Parkera získal 94 bodů a že se dostal mezi TOP 10 evropských vín roku. Ještě 

dnes je možné si ho koupit za 155 €. 

Tak opět trochu historie neuškodí. Když se neteř Ilony von Krockow vdala za jednoho 

z nejlepších a nejuznávanějších německých vinařů Egona Müllera (cítíte to víno ve 

jméně „Nomen omen“), rozhodli se noví majitelé spolu s ním založit kromě Hotelu 

Château Béla i Vinařství Château Béla a pokračovat v rodinné vinařské tradici; 

Ullmanovci samozřejmě vlastnili za první republiky i vinice. Jméno Egon Müller je 

synonymem špičkových ryzlinků od řeky Mosely, především jejich klasické podoby, tj. 

nižší alkohol, zbytkový cukr a dostatek kyselin. Takže dříve než byl zrekonstruován 

zámek byly opraveny sklepy, provozy, dovezena technologie a místní vinař tělem a 

duší, který s hrozny a s vínem žije více jak 40 roků Ing. Miroslav Petrek se zde stal 

technologem. Jeho firmě Rivel Mužla, které je spoluvlastníkem patří v okolí Bély 80 ha 

vinic. Mimochodem hrozny od něj kupují i M. Pavelka, P. Podola aj., a samozřejmě 

všechno víno Château Béla pochází z hroznů vypěstovaných v jeho vinohradu Rivel. 

Čím jsou tedy vína Château Béla, kterých se zde vyprodukuje „jen“ 40 000 láhví (28-32 

000 bílých) výjimečná? Je to prosté a jednoduché jako u každých výjimečných vín. 

Snoubí se v nich výjimečnost jihoslovenské vinařské oblasti (Rivel, Mužla), péče 

o vinohrady a tím i kvalita hroznů, precizní německá technologie, um tandemu 

odborníků na slovo vzatých E. Müllera a M. Petreka a v neposlední řadě precizní 

marketing. Nápis na etiketě „Produced and bottled by Egon Müller“ – hned pod názvem 

„Product of Slovakia“ jistě udělá své. Pojďme tedy do „pivnice“ na degustaci vín o nichž 

se hovoří jako o jedinečných, svěžích, aromatických vínech, která uchvátí každého 

znalce. My sice nebudeme chutnat vína určená na export do USA a Japonska, jejichž 

cena se pohybuje od 60 – 120 €, ale zato budeme mít možnost vychutnat vína, ve 

kterých je cítit slunce jižního Slovenska, filozofie mužlanských vín a rukopis Ing. 

Miroslava Petreka. Mluvím-li o filozofii mužlanských vín musím citovat pana Petreka, 



 

 

který cestou do sklepa pronesl: „Hrozny sklízím v plné fyziologické zralosti a to během 8 

týdnů z téměř celé výměry 80 ha, mým záměrem je mít ve vínech dokonalou harmonii 

svěžest a o něco vyšší zbytkový cukr než je běžným vkusem“. Tak vzhůru dolů do 

pivnice. 

 
K zavínění sklenky posloužilo VZ 09 PS, víno měkčí nepříliš aromatické s nádechem 

zelené barvy s ovocnou chutí připomínající jarní louku. Pak již následovaly vína 

z hroznů fyziologické zralosti. RV 08 VH, 24o NM, s bohatou kořenitou vůní, 

s komplexní hroznovou chutí a vyrovnanou kyselinou. Tři různé RR nám byly 

představeny jako průřez tohoto rodinného zlata: medový v chuti, ve vůni broskve a 

lipový květ RR 09 VH 24o, 13,4% alk, 3,8 g/l zbytkového cukru a 6,1 g/l kyselin, vystřídal 

starší, vyzrálejší, ale také výrazně sladší RR 07 VH, který měl při sklizni 27o NM a 

analytiku 12,6;   21,0;   9,4 opět medové tóny s lipovým květem, v chuti medový plást a 

limetková svěžest. Myslím si, že víno má dobrý předpoklad pro delší dobu zrání v láhvi, 

následovaný vyloženě sladkým RR 07 VB s 10,8% alk. 9,1 g/l kyselin a 47,0 g/l 

zbytkového cukru. Zlatožlutá barva, vysoká viskozita, plná sladká vůně květového 

medu, lipového květu a sušeného ovoce. V chuti plné, snesitelně sladké s pěknou 

kyselinou. Víno na zamyšlení a zhodnocení celodenních událostí, přivonět, usrknout, 

poválet na jazyku a říci si to byl dobrý konec dne. Pak přišlo „sladké pokušení“ bratru 

40,- € za 3 deci. Au 08 VB, 38o NM, 9,0% alk., 9,0 g/l kyselin a 20 deka zbytkového 

cukru, Au přesně jaký mám rád a jaký má doma i Ing. Michlovský. Sytá zlatožlutá barva, 

výrazný odrůdový charakter, v buketu akátový med a hrozinky, komplexní plná chuť 

s jemnými kořenitými tóny, dlouhá dochuť. Sklenici je nutné před dalším vzorkem 

vypláchnout. Víno jednoznačně s dlouhým potenciálem zrání v láhvi a k dobrému 

dezertu. Nelitoval jsem papírku s portrétem Františka Palackého a bez etikety jsem si 

lahvinku přivezl. Bílá sladká tečka měla podobu ledového RR 08. Ve vůni a chuti 



 

 

pikantní, kořenité a až překvapivě svěží. Analytika 8,0% alk., 10,0 g/l kyselin a 220,0 g/l 

zbytkového cukru. Na závěr jako obvykle přišly 3 „červeniska“: klasika ze světa CS 08, 

24o NM, 13,4% alk., 5,2 g/l zbytkového cukru a 2,8 g/l kyselin, 11 měsíců na bariku. Co 

dodat, středně plné, dobře strukturované s pěknou kabernetovou vůní podtrženou 

pobytem v bariku, tmavší rubínová barva, přiměřené třísloviny, v chuti vystupují bobule 

černého rybízu a borůvek s tóny čokolády v pozadí a na závěr dva „Ukrajinci“ Alibernety 

AL 08 PS 13,0% alk. odrůdově typická barva 

červenofialové tuše, v extraktivní vůni černé 

bobulové ovoce, chuť výrazná a harmonická 

s pěknou taninovou strukturou a dlouhou do-

chutí a mladý Al 09 VH, 25o NM, víno intenzivní 

barvy s fialovým nádechem, ve vůni černý rybíz, 

paprika a tabák. V chuti dominují svěží kyseliny, 

černý rybíz a bílá a zelená paprika. Naše 

chuťové pohárky se naplnily, skleněné pohárky 

se vyprázdnily a tak se ještě rozhlédnout po 

exteriéru, nakoupit a skupinové foto. 



 

 
 



 

 

Čas nás opět tlačí, jako vždy. V době kdy opouštíme Južnoslovenskou vinohradnickou 

oblasť, Štúrovský region, obec Béla a vinohrady Mužla jsme již měli sedět v restauraci 

další „štace“ Vinařství Elesko a.s., dříve In vino a.s. na obědě. A tak sice se 

zpožděním jsme zasedli v hypermoderní restauraci k připravenému menu po/před 

degustací skládajícího se z „Biele cesnakové polievky s chrumkavým chlebom a syrom“ 

a 5 kuchařů grilovalo „Kurča se zeleninou a opečenými zemiakmi“, což jsme završili 

„Zemiakovými pirohy plnené slivkovým lekvárom“.  

Členové Moravínu sem do Modré, do nového moderního vinařství, nedávno zavítali na 

exkurzi a zvěsti, které pak o jejich poznatcích a mimořádně kvalitní degustaci kolovaly 

po jižní Moravě přiměly bakchantky k tomu, že i ony si cestu naplánovaly tak, aby se 

zde zastavily a ověřily si, zda Elesko a.s. a In vino a.s. jedno jest. A skutečně vinařský 

komplex původně nazvaný In vino se vymyká našim běžným představám o vinařství. 

Hypermoderní architektura budovy v sobě skrývá nejen vinařský provoz vybavený 

nejmodernější hi-tech technologií, ale nachází se zde i báječná restaurace s jedinečnou 

kuchyní a unikátní Zoya muzeum s výstavou obrazů současného světového moderního 

umění. 

 



 

 

Návštěvník se tak kromě zážitků z degustace kvalitních vín může v moderní restauraci 

potěšit obyčejnými, ale i neobyčejnými slovenskými jídly, vždy však neobyčejně dobře 

připravenými a nádherně servírovanými. Po absolvování gurmánských hodů pak jako 

bonbónek může přidat i „pastvu pro oči a ducha“ při procházce muzeem-galerií (1 000 

m2), mj. se 120 originály významného představitele pop-artu Andyho Warhola (1928-

1987). 

 
Dříve než se vydáme na prohlídku vinicemi a vinařstvím, dříve než ochutnáme vína 

ročníku 2009, o kterém se jako u nás hovoří jako o výjimečném, jsme se dozvěděli proč 

firma nese nový název Elesko a co vlastně toto jméno znamená. 

Elesko je maďarské jméno hradu Ostriež (Scharfenstein) Ostrý Kameň, který stál 

nedaleko sídla firmy. Poprvé se tento hrad vzpomíná v listině z r. 1273 jako strážní 

(pohraniční) hrad na západní hranici Uherska. Měl za úkol chránit dálkovou obchodní 

cestu známou jako „Česká cesta“ z Budína do Prahy. Původně královský hrad vlastnilo 

postupně v průběhu věků mnoho uherských feudálních rodin (Kegelevičovci, Thurzovci, 

Forgáčovci, Czoborovci, Bakičovci, Révaiovci aj.). Ke konci 16. stol. však „Česká cesta“ 

změnila směr, vedla přes Bratislavu a hrad ztratil svou funkci. V r. 1704 se v jeho okolí 

odehrála velká kurucká bitva, hrad byl poškozen a Pálffyovci, kteří ho v tu dobu vlastnili 



 

 

přenesli své sídlo do Moravského Svätého Jána a hrad pustl až zanikl. Dnes hrad 

připomínají jen malebné zříceniny. Majitelé vinařského parku v Modré, společnost 

EASTFIELD a.s., použili nejen toto jméno, ale na jedné ze svých nových vinic nechali 

postavit sochařem Bohušem Kubinským monumentální travertinovou sochu ve tvaru 

oka bdícího, podobně jako kdysi hrad, nad vinohrady. 

 

 

Region Modrá a zajímavosti z budování vinařství nám nejdříve přiblížili pánové Michal 

Faluši, agronom a Erik Brunovský, technolog. Prohlídku vinařství jsme začali, jak jinak, 

než ve vinici Malá Zoya 

v bezprostředním okolí vi-

nařského parku. Techno-

loga Erika Brumovského, 

původem ze Záhoria (Zo-

hor), si bakchantky získaly 

svými dary a šarmem a tak 

za námi do vinic už přišel 

v dresu se zlatým logem 

Bakchantek na prsou (viz 

foto). 

 



 

 

 
Nově vysázené vinohrady v okolí firmy leží na svazích Malých Karpat s JZ expozicí. 

Půdy jsou převážně hnědozemě s příměsí štěrků a jsou vhodné pro pěstování odrůd 

jako jsou RR, Ch a Sg. Další vinice firma vlastní v nedaleké obci Vištuk na náhorní 

rovině. Zde v rovinatém terénu rovněž s hnědozemí jsou vysázeny především 

aromatické bílé a modré odrůdy. Společnost Elesko začala s výsadbou prvních 50 ha 

na podzim v roce 2005 a v současnosti zde obhospodařuje 110 ha.  

 



 

 

Odborníci při výběru vhodných odrůd pro výsadbu posuzovali nejen půdní a klimatické 

podmínky, ale i vhodnost jednotlivých klonů a podnoží. Všechny vinice jsou od samého 

začátku zařazené do integrované produkce s minimalizací používání chemických 

přípravků. Při výsadbě byla použita laserová technika, aby byla zajištěna 100 % 

rovnoběžnost jednotlivých řádků, které jsou až 1 km dlouhé. Vedení společnosti myslelo 

na všechno a každou novou výsadbu nechalo požehnat farářem a vinice „pokřtít“. První, 

největší dostala jméno Zoya, druhá Iveta a třetí Maria. Nejmenší a nejkrásnější, kterou 

jsme navštívily a která je, tak říkajíc „za humny“, nese jméno Malá Zoya. Co se týče 

spektra odrůd zatím byly vysázené Ch, RŠ, Pa, TČ, RM, Al, Me a nová slavná odrůda 

Dunaj (mají největší výsadbu na Slovensku). Společnost také vlastní 15 ha vinic 

v Tokajské oblasti na úpatí Zemplínských vrchů v obci Malá Trňa v honu Lastovičie 

s názvem Viera. Na podloží sopečného původu jsou zde lehké, kyselé půdy typu 

kambizem s velkým podílem kamenitých frakcí. Letos navíc na rozhraní obcí Malá a 

Veľká Trňa na honech Keska a Fazekaš budou pokračovat s výsadbou dalších 10 ha 

nových vinic. Zde samozřejmě vysazují a pěstují tradiční tokajské odrůdy Furmint, 

Lipovinu a Muškát žlutý. 

Pojďme tedy nahlédnout do provozní části vinařství připomínající zařízení moderního 

farmaceutického závodu. Výrobní kapacita je naplánovaná tak, aby mohla pojmout víno 

ze tří úrod. Jedna se může zpracovávat, druhá školit v sudech a třetí být uskladněná. 

Investoři v současnosti realizují menší podobný projekt ve Slovenské tokajské oblasti a 

naopak ještě větší v Rusku, nedaleko Černého moře v Krasnodarské oblasti. 

 

Bakchantky byly konsternovány tak jako před několika týdny členové Moravínu. Mnozí 

viděli mnoho, ale nad takovou investicí zůstává rozum stát.  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Tak dosti bolo technologie, raději pojďme zjistit zda i víno je tak skvělé. 

 

 

Specialitou firmy je Rulandské šedé a tím také začala naše degustace. RŠ 09 VH 

suché, vyrobené z hroznů, které pochází z integrované produkce z Malokarpatské 

vinařská oblasti, pěstitelský rajón Dolanský a vinařské obce Vištuk. Zaujme zelenkavě-

žlutou barvou s jiskřivou čistotou, má pěknou a čistou aromatiku v podobě přezrálého 



 

 

tropického ovo-

ce, citrusů a 

jemného doteku 

medové vůně. 

Chuť je uhlaze-

ná s harmonicky 

vyváženou kyse-

linou ve struktu-

ře připomínající 

mandarinky. 

 Harmonické ví-

no se skvělou 

strukturou a asi i 

dobrým poten-

ciálem ve zrání. Lipovina 09 PS, nebo též, jak se tu na Slovensku nesmí říkat 

Hárslevelü, panenská úroda z Malé Trni, trať Lastovička na svahu se sklonem 15o, 

pokrytým kamenem o průměru 5-8 cm (jako u Pavelky v Pezinku). Zde ve Slovenské 

tokajské oblasti je zastoupena 20-25%. Víno bylo jiné, bylo panenské, přesto 

aromatické s vůní připomínající lipový květ. Další odrůdou, které se v Modré mimořádně 

daří, je Ch 09 VH. Minerální klon R8 byl zpracován čistě reduktivně. Víno krásné, žluté 

barvy se zelenkavým nádechem mělo příjemnou ovocnou aromatiku, živou kyselinu a 

výraznější mineralitu. Jiná byla klonová kupáž Ch 09 VH, klony 76+96. Víno mělo 

možnost poznat barikový sud, což já nemusím mít, a získalo stříbro (85,33 bodů) na 

Vinoforum Ostrava 2010. Dalším barikovaným vínem bylo RŠ 08 PS, které bylo 

kvašeno přirozenými kvasinkami. Buket tohoto vína s tóny přezrálého tropického ovoce 

a žlutého melounu byl naopak barikem posílen a víno mělo dlouhou dochuť. Zajímavý 

byl i medový RR 09 PS, v chuti kořenitý se zvýrazněnou kyselinou a ve vůni broskve a 

luční květy. Ještě zajímavější byl aromatický TČ 09 VH, tzv. „German selection“ mající 

bobule tří barev. Ve vůni a v chuti jako kytka s bezovými tóny a jemným kořenitým 

nádechem, s nižším obsahem kyselin, zato asi s vyšším zbytkovým cukrem. 

Následovala 14 „voltová“ Pa 09 VH s 6 g/l kyselin a 16 g/l zbytkového cukru. Plné 

extraktivní víno, aromatická klasika s příjemnou kořenitou vůní s tóny vanilky a chutí 

tropického ovoce. Harmonie jemnější než u TČ. Na závěr přišly opět 3 červená vína. 

Změna byla, že jsme začali Me 08 PS, zde nazývaný Petit Merle, protože odrůda dosud 



 

 

není na Slovensku registrována. Tento krásný Merlot tmavočervené barvy s intenzivní 

vůní drobného lesního ovoce a fialové přezrálé moruše ležel 9 měsíců ve velkém 

dubovém sudu. Dříve než ochutnáme další 2 červená vína si přečteme co dokáže 

marketing: „Vinařská společnost Elesko darovala prezidentovi Ruské federace Dimitriji 

Medveděvovi během jeho oficiální návštěvy Slovenské republiky speciálně vyrobené 

prémiové cuvée Alibernet - Dunaj 2008. V třílitrové láhvi Double Magnum z Eleska se 

spojila odrůda Alibernet, vyšlechtěná v bývalém Sovětském svazu, s odrůdou Dunaj, 

vyšlechtěnou na Slovensku, a metaforicky tak podpořila myšlenku slovanské 

vzájemnosti. Dar ruskému prezidentovi tak mimo jiné symbolizoval i propojení a 

porozumění dvou států v oblasti podnikání.“ Lucia Kulihová, PR manažér Eastfield, a.s. 

My jsme samozřejmě toto cuvée neochutnali ale měli jsme možnost ochutnat obě 

odrůdy samostatně. Nejdříve to byl tvrdší Dunaj 09 VH (Muškát Bouchet x Oporto) x 

Svatovavřinecké Ing. Dorota Pospíšilová, CSc1958 s hlubokou, tmavočervenou, téměř 

neprůhlednou barvou. Tento prémiový slovenský novošlechtěnec je zde velmi oblíbený, 

dává velmi dobré úrody, mošt přitom má značnou cukernatost a víno pak 13,5-14% 

alkoholu. Degustovaný vzorek byl příliš mladý, abychom mohli vychutnat typickou 

odrůdovou vůni a chuť. Víno delším ležením získává eleganci a zvláštní čokoládový 

buket s vůní přezrálých višní a třešní. V dochuti pak zůstává v ústech vjem bonboniéry 

s višněmi v čokoládě. Na závěr následoval Alibernet 09 kabinet přislazený na 21o NM, 

který si 9 měsíců poležel ve velkém sudu. Víno bylo dobře strukturované, technologicky 

dobře zvládnuté, čisté, hladké i když s trochu nižší úrovní ovocnosti. Dobře pitelný 

„ukrajinec“ s troškou makové vůně a převládajícím aroma listů černého rybízu. V chuti 

bylo víno živé, se sametovou taninovou strukturou, ale ne velmi výraznou. Trochu jsem 

postrádal v dochuti sladkou fialovou moruši, která je pro odrůdu typická. Ochutnali jsme 

11 zajímavých, profesionálně perfektně zvládnutých vín, v profesionálním vinařství, 

s profesionální prezentací a byl to opět velmi pěkný profesní zážitek. Pokud bude 

Ing.E.Brumovský nosit tričko Bakchantek bude to reklama na správné hrudi. 

A co říci na závěr a tím nemyslím jen tuto degustaci. Byl jsem s Bakchantkami poprvé a 

musím konstatovat, že zájezd a především profesní exkurze byly profesionálně 

připravené, vše mělo hladký průběh, atmosféra v autobuse při přesunech byla perfektní 

a jistě si každý musel z této „spanilé“ jízdy odnést plný demižón zážitků a snad i nějaké 

poučení. Já jsem si odnesl to poučení, že honba za vysokou cukernatostí moštu vede 

ke snížení celkového obsahu vody ve víně a že přece: Non vini vi no, sed vi no 

aquae. Takže jak říkáme my latiníci: Roma locuta, causa finita. 



 

 

A nyní slíbený kvíz k ověření pozornosti: U pana Ing. Korpáše bylo pořízeno 9 následujících 

fotografií hroznů Vitis vinifera a vy k nim máte přiřadit odpovídající název odrůdy. K výběru 

máte 14 možností: Breslava, Dubaj, Merlot, Rubanka, Ilona, Veltlínské zelené, Hetera, Děvín, 

Milia, Slovakia, Lena, Roza, Rulenka a Tramín. Tak vzhůru do toho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


