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Vinafiem v Africe i leckde jinde
Antonín Koneãn˘, ná‰ pfiední vinafisk˘ odborník, bilancuje ve své první samostatné kníÏce svÛj
bohat˘ Ïivot spojen˘ s vinnou révou a s vínem jako u‰lechtil˘m mokem. Seznamuje ãtenáfie mimo
jiné i s tím, proã se stal vinafiem, co ho odvedlo za prací na Slovensko, jak vinafiil v Etiopii, AlÏírsku, Bulharsku,
Albánii ãi Maìarsku, ba i s tím, jak tráví svÛj zku‰enostmi nabit˘ Ïivot v malé moravské vesnici dnes. âtivé
a poutavé vyprávûní doprovází mimofiádná fotografická pfiíloha. Kniha je urãena pro v‰echny milovníky ãtenáfi-
sky vdûãn˘ch biografií.

Nakladatel CARPE DIEM, ISBN 80-86362-48-5, Rok vydání 2004 
Poãet stran 202 + 16 stran fotopfiílohy, Formát 12 x 18,8 cm, Vazba váz. 

·ir‰í nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ãásti ãasopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz

190,-
(vã. 5% DPH)

Réva vinná se 
pěstovala ve větši-
ně svazových repub-
lik, hlavním dodava-
telem vína byly Mol-
dávie, Ukrajina, Rus-
ko, Gruzie a Ázer-
bajdžán. V Rusku se 
historie vinařství píše 
asi 2500 let. Nejstar-
ší zprávy pocháze-

jí z dob řecké kolonizace černomořského po-
břeží. Počátkem minulého století bylo v Rusku 
230 000 ha vinic a roční produkce vína 3 mili-
óny hl. O deset let a jednu revoluci později jen 
132 000 ha a 1,5 miliónů hl. Po megaloman-
ských výsadbách druhé poloviny 20. století ná-
sledoval rozpad sovětského trhu a pokles plochy 
vinic na současných 110 000 ha. Dnes je Rus-
ko pátým největším dovozcem vína na světě (4,5 
miliónů hl/rok) a importovaná vína kryjí polovi-

Po stopách ruských vín
MUDr. Martin Křístek, Petřvald Počátkem osmdesátých let minulého století byl Sovětský svaz vinařskou a vinohradnic-

kou velmocí produkující 48 miliónů hl vína ročně (4. místo za Itálií, Francií a Španěl-
skem) z 1,4 miliónů ha vinic (2. místo za Španělskem). V roce 1984 vyhlásil Michail Gor-
bačov boj nadměrné konzumaci alkoholu a ještě před rozpadem sovětského impéria 
byla vyklučena plná třetina vinic, uzavřena stovka zpracovatelských závodů a výroba 
klesla na 16 miliónů hl vína ročně.

nu domácí spotřeby, která Rusy řadí na 9. místo 
světového žebříčku (9 miliónů hl/rok). Průměr-
ně však každý ze 145 miliónů obyvatel vypije za 
rok pouze 6,2 l vína. 

Pro ruské vinohrady je typická široká odrůdo-
vá skladba, pro ruská vína přinejmenším sporná 
kvalita. Většina lahví dobře prodejného levného 
ruského vína je dnes plněna ze zahraničních cis-
teren. Lahvovací závody (v sovětských dobách 
disponovalo plnicí linkou jen pár vinařství, už 
tehdy se víno k nalahvování transportovalo v cis-
ternách) tedy našly uplatnění i po rozpadu So-
větského svazu. Nejvíce žádanými na trhu jsou 
odrůdy Cabernet Sauvignon, Ryzlink rýnský, 
Aligoté, Muškát, Rkatsiteli a Saperavi. Vedle 
tichých vín jsou stále velmi populární vína šumi-
vá, stoupá (zvláště v Moskvě a Petrohradu) obli-
ba suchých vín na úkor sladkých, objevují se čer-
vená vína zrající v sudech z kavkazského dubu, 
ale klesají dodávky fortifikovaných vín z Čečen-
ska…

Ruské vinařské regiony se nacházejí na jihu 
země v okolí Krasnodaru, Stavropolu, Rosto-
va na Donu a na území autonomního Dagestá-
nu. Krasnodarská oblast leží mezi Černým mo-
řem na západě, Kavkazem na jihu a Stavropol-
skou oblastí na východě. Nazývá se srdcem rus-
ké zemědělské prvovýroby a vedle hroznů, kte-
rými kryje 60 % potřeb ruských vinařů, produ-
kuje desítky dalších plodin (ovoce, zelenina, 
obilniny). Leží zde prestižní vinařské podoblas-
ti Anapa (20 % objemu sklizně oblasti) a Temruk 
(62 % objemu sklizně oblasti). Zásluhou blízké-
ho Černého moře netrpí rozmary počasí tolik 
co sousední vnitrozemská Stavropolská oblast. 
Tento domovský region Michaila Gorbačova je 
i přes kontinentální klima s horkými suchými 
léty a krutými zimními mrazy považován za jed-
nu z nejlepších ruských zemědělských oblastí. 
Mrazy nesvědčí ani vinohradům Rostovské ob-
lasti, sahající od Azovského moře na dosah hra-
nic Ukrajiny. Region donských Kozáků produku-

Zanedbaný vinohrad ( Novočerkassk)Autor fotografií u révového keře L. Nemčovský ze Skalice
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je převážně bílé hrozny, zvláště pro výrobu šumi-
vých vín. Většina ruských vinic leží na rovinách 
a pahorkatinách, výjimkou je hornatý Dagestán. 
Ten byl donedávna (spolu s Čečenskem) hlav-
ním ruským zdrojem suroviny pro výrobu červe-
ných vín. Také zde je patrný příznivý přímořský 
vliv, tentokrát Kaspického moře. 

Vinohradnická družstva dosud obhospodařu-
jí téměř 90 % vinic. Ekonomické okolnosti roz-
hodující měrou přispívají k ekologickému pří-
stupu s minimálním využitím chemických pro-
středků po celou dobu pěstování hroznů a vini-
fikace. Osobní zkušenosti se současnými ruský-
mi víny má skalický vinař pan Ladislav Nemčov-
ský. V červenci 2006 navštívil v Rostovské vinař-
ské oblasti nejprve Všeruský vědecko-výzkumný 
vinohradnický a vinařský institut Novočerkassk. 
Institut byl založen v roce 1970 a vedle vědec-
kých úkolů vyrábí víno z 16 ha vinic. Prohlídku 
vinohradů zaměstnanci institutu návštěvníkům 
nedoporučují. Není divu, po jejich zhlédnutí je 
zřejmé, proč zanedbané vinohrady nepostřikují 
(keře jsou prakticky nepřístupné). Ve výsadbách 
najdeme např. novočerkasské novošlechtění Kri-
stal, výsledek rusko-maďarské spolupráce, do-
sahující vysoké výnosy (17–20 t/ha), dále mod-
rou muškátovou odrůdu Stepna rosa, držitel-
ku několika medailí z vinařských konkurzů, au-
tochtonní kozácké Stremennoe, skalické Fran-
kovce údajně senzoricky blízký Saperavi sever-
nyj (podnož Kober 5BB, výnos 20 t/ha), novo-
šlechtění Cvetočnyj a další kultivary. Ochutnáv-
ka vín zahrnovala 5 vzorků: Kristal (suché bílé 
víno s jemnou kyselinkou, chutí i buketem po-
dobné Rulandskému bílému, chlebovinka za-
střena vyšší sírou), Muškát aksaljskij (polo-

sladké bílé víno, pěkný muškátový tón, příjem-
né v chuti, trochu krátké), Kaberne (suché čer-
vené víno, temně rubínová barva, jemné aroma 
i chuť černého rybízu, harmonické, velmi dob-
ré), Stepná rosa (polosladké červené víno, bar-
va Alibernetu, intenzivní vůně černého rybízu, 
v chuti maliny, josta, víno velmi plné, hutné), 
Augusta (sladké víno fortifikované vinným de-
stilátem, v buketu až tóny medoviny, v chuti do-
minující sladkost). 

Puchljakovskij, vinařská vesnice na pravém 
břehu Donu, se pyšní vinařskou školou, kterou 
už v roce 1814 založil hrabě Platov. Při jejím zro-
du pomáhali odborníci z Burgundska a Cham-
pagne. Součástí vesnického muzea je Kozácký 
degustační sál, tradiční místo slavnostních obřa-
dů (svatby, křtiny). Původní název obce, Chutor 
Sabačij, byl změněn na počest místního vínobu-
ditele Puchljakova. Spolu s maďarskými pěstite-
li m.j. propagoval výsadbu odrůdy Kozí cecky, 
která se skutečně na čas stala populární. Tradiční 
odrůdou severovýchodní části Rostovské oblas-
ti je Stepňak (historie pěstování 300 let), mra-
zuvzdorný stejně (–30°C), jako kultivary Dojna 
a Dekarskij. Vyšší cukernatosti (24–26° NM) 

dosahují Bianca a Gičikoš samaroš, nejvyšší 
výnosy mívá Platovskij. Zemědělské družstvo 
Puchljakovskij obhospodařuje 6 ha vinic (před 
20 lety 30 ha). V písčitém podloží je většina vý-
sadeb na podnoži Kober 5BB ve sponu 3 x 1 m. 
Průměrný výnos činí 6 t/ha. Vedle odrůdových 
vín družstvo vyrábí kupáž Cvetočnyj a Zala-
ďondi sucholimanský pod názvem Žemčo-
žava Dona. Na trh dodává také stolní hrozny 
Moldova a Pameti verdijovskij, které dozrá-
vají až počátkem října. Družstevní vína však ne-
bylo možno ochutnat (neuspěl ani pokus uplatit 
zaměstnance zde málo používaným moštomě-
rem). O mnoho lépe nedopadla návštěva zdejší-
ho (údajně nejlepšího) malovinaře, který nabídl 
k ochutnání pouhé dva vzorky: zoxidované bílé 
a sladké červené. Dokonce neznal ani názvy po-
užitých odrůd (šlo o přímoplodné hybridy), za 
to prozradil originální kozácký recept na výrobu 
červeného vína: „Hrozno sa porajbuje do bočky, 
začne kvasiť a za 3 dni na 56 l dáš 3 stakany po 
200 gr. cukru, za 6 dní spravíš žmych (vypresu-
ješ) necháš vyčistit a je to.“

Literatura: Johnson, H.: Kapesní průvodce svě-
tovými víny 2005; Hauft, J.: Nový brevíř o víně; 

Stevenson, L.: Světová encyklopedie vína; 
www.oiv.org; www.russiawines.com

Foto: Ladislav Nemčovský, Skalica  

Meždurečenskij Saperavi – temně rubí-
nové víno s vůní sena, animálními tóny, 
středně plné s vyšší kyselinkou

Stremennoe – autochtonní odrůda don-
ských Kozáků

Čtyřletá vinice (Novočerkassk) Odrůda Platovskij (Puchljakovskij)

Zrezivělý horizontální lis na hrozny – 
opuštěný pamětník starých dob
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Starý spôsob vedenia viniča (Puchljakovskij) Vinarská škola (Puchljakovskij)

Vinarský institut (Novočerkassk)


