
Nejvût‰í polská vinice o úctyhodné
rozloze 20 ha sice leÏí jiÏnû od Wroc∏awi
(ov‰em v˘sadby Cabernetu Sauvignon
asi správnou volbou nebudou…), ale za
nejlep‰í polsk˘ vinafisk˘ region s poten-
ciálem v˘sadby aÏ 200 ha vinic je
dodnes povaÏována Zielona Góra.

Vinafisk˘ region Podkarpatí (50 ha
vinic) dûlí Dukelsk˘ prÛsmyk a stovka
ki lometr Û od v in ic v˘chodního
Slovenska. Polsk˘m hroznÛm nechybí
slunce, zato zimní mrazy b˘vají zniãu-
jící. Vinohradníky-polárníky naopak
netrápí oidium a proti peronospofie
postaãí 2-3 postfiiky. Hlavní svízelí je
nedostatek praktick˘ch zku‰eností,
vÏdyÈ ani historicky zde mnoho vinic
nebylo.

MUDr. Martin Kfiístek, Jas∏o – Poãátky polského vinafiství (dnes 155 ha
vinic, 1900 vinafiÛ, roãní spotfieba 5-6 l vína na osobu) kdysi ovlivnila
Velkomoravská fií‰e, hlavní roli ale sehrály mni‰ské fiády cisterciákÛ
a benediktinÛ. Na západû Polska pak dlouhá léta vinafiili nûmeãtí osadníci
(neÏ byli po II. svûtové válce nahrazeni „bramboráfii" z v˘chodu).

Vinafisk˘m stfiedobodem Podkarpatí
je mûsteãko Jas∏o (40 000 obyvatel,
257 m.n.m.). V jeho okolí pÛsobí 35
aktivních vinafiÛ (obvyklá v˘mûra vinice
0,2-0,5 ha, celková plocha 10 ha). 

Právû sem mífiili pfieplnûn˘mi a roz-
bit˘mi polsk˘mi silnicemi prÛmûrnou
r ychlostí 30 km/hod. vínobuditelé
z ostravského K.A.H.A.N.u na prÛz-
kumnou expedici do utajené vinafiské
zemû.

JiÏ sama cesta mûla „vinafisk˘"
nádech - korek je v pol‰tinû slovem
oznaãujícím dopravní zácpu! Úãastníky
v˘pravy tak mohl aÏ s mnohahodinov˘m
zpoÏdûním pfiivítat guru polsk˘ch vinafiÛ,
Roman MyÊliwiec (Winnica Golesz). 

Samouk vinafi, vinohradník a ‰lechti-
tel (hlavní zdroj informací slovenská,
ruská, ale i ãeská literatura) se vínu
vûnuje od roku 1982. V souãasnosti
obhospodafiuje 1,5 ha vinic s 5000 kefii
révy vinné (zatravnûná mezifiadí, organic-
ké hnojení) a jedinou vinafiskou ‰kolku
v Polsku (0,5 ha, 90 000 sazenic
roãnû). 

PÛvodní v˘sadba (podnoÏe Teleki
C2 a K1) zahrnovala pfies 200 odrÛd
(od 2 do 200 kefiÛ na odrÛdu), ale po
letech zkou‰ek povaÏuje Roman
MyÊliwiec jen tucet z nich za perspek-
tivní. Regionu Podkarpatí by snad nej-
více slu‰ela bílá Aurora (vysoce mrazu-
vzdorná raná nearomatická odrÛda,
vhodná do kupáÏí), Sibera (nûmecké
novo‰lechtûní, vína ryzlinkového typu)
a Serena (raná „sestra" Siber y);
modr˘ Marechal Foch (mrazuvzdorná
barvífika nesoucí jméno francouzského
váleãného hrdiny), Regent (citlivûj‰í
odrÛda, ale vína vysoké kvality)
a Rondo (v dobr˘ch letech a pfii tro‰e
‰tûstí podobné Pinotu Noir). 

Neosvûdãilo se moravské novo‰lech-
tûní Agni a vykluãení zfiejmû neujde ani
MI 5-26 („sestra" Laurotu neboli
Merlan). Klasické odrÛdy (Pinot Blanc,
Pinot Gris, Pinot Noir, Mıller Thurgau,
Irsay Oliver, Mu‰kát moravsk˘, Modr˘
Portugal) ve zdej‰ím klimatu neuspûly
vÛbec. Hlinité pÛdy vinice Golesz
s vysok˘m obsahem hofiãíku dávají
minerální vína s vysok˘m obsahem
kyselin. Roman MyÊliwiec odbourává
kyseliny na 6g/l, mo‰t sífií 30-40
mg/l pfied dodáním ASVK, pak 50
mg/l pfii prvním stáãení (celkem max.
100-140 mg/l). Vína zrají ve
sklenûn˘ch demiÏónech, men‰í partie
v sudech z polského dubu a nûco málo
i v nerezu od Prudíka. Pfied lahvováním
po dvou zimách zrání uÏ vína nesífií ani
nefiltruje. A jaké byly na‰e dojmy z prv-
ního setkání s polsk˘mi víny ?

Na úvod pfiíjemnû pfiekvapila velmi
povedená kupáÏ 12 rezistentÛ Cuvée
Golesz 2004. Víno s vÛní flambo-
van˘ch banánÛ a bezové limonády
bylo v chuti plné, minerální a svûÏí,
i kdyÏ pocházelo z problematického
roãníku (krutá zima s mrazy aÏ -25°C,
chladné léto).

Malinovû rÛÏová smûs modr ˘ch
hroznÛ (vinifikace témûfi bez nakvá‰ení)
rezistentních odrÛd dvou roãníkÛ -
Golesz Rosé 2003/2004, vonûla sme-
tanou a karamelem, malinami i jahoda-
mi, na patfie byla harmonická, kofienitá,
jen ponûkud krat‰í. 

Za Jitfiní hvûzdou do Podkarpatí 
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Rondo 2002 se po pÛlroãním zrání
v dubovém sudu vyznaãovalo tmavû
rubínovou bar vou, kakaov˘mi
i Ïivoãi‰n˘mi tóny, lehkostí a dlouh˘m
dozníváním. OdrÛdu Jutrzenka (ãesk˘
pfieklad Jitfienka alias Veãernice, kaÏdo-
pádnû hvûzda je to stejná…) vy‰lechtil
Roman MyÊliwiec kfiíÏením Villardu blanc
a Pinotu blanc. Dává snad aÏ pfiíli‰ aro-
matická suchá bílá vína, a proto její
autor preferuje tradiãní technologii aro-
matizovaného tzv. medového vína
(bûhem fermentace pfiidává 2,5-3 kg
medu na 50 l vína). Jutrzenka 2002
dosáhla ve velmi dobrém roãníku cuker-
natosti 22°NM. Víno bylo slámové barvy
s v˘razn˘m aroma listu ãerného rybízu,
máty a lipového medu (ten byl k doslaze-
ní opravdu pouÏit), mohutné, dobfie vyvá-
Ïené a perzistentní.

Závûreãn˘ vzorek, fortifikovan˘ Elmer
2002 s vÛní jahodové Ïv˘kaãky (pama-
tujete znaãku Bolek i Lolek?), byl aÏ pfií-
li‰ ohniv˘. Pokud je tento extrémnû mra-
zuvzdorn˘ (pfieÏije pr˘ aÏ -40°C mráz)
kfiíÏenec Vitis vinifera s Vitis labrusca
z dílny plodného minnesotského
‰lechtitele Elmera Svensona zpracován
na stolní víno, b˘vá nositelem nepfiíjem-
né vÛnû zkva‰en˘ch jahod. Proto je
lépe jeho vína fortifikovat. V tomto pfií-
padû byla fermentace mo‰tu (cukerna-
tost 21°NM) pfieru‰ena pfiídavkem dva-

krát destilované vínovice téÏe odrÛdy
ve chvíli, kdy prokvasila polovina
v mo‰tu obsaÏen˘ch cukrÛ. 

Îáka Romana MyÊliwiece Wiktora
Szpaka (Winnica Jasiel) jsme nav‰tívili
jako vÛbec první zahraniãní skupina.
Uãitel botaniky, jehoÏ pfiedkové tradiãnû
pûstovali rybíz a vi‰nû, zaloÏil vinici (0,3
ha, vedení na hlavu, drátûnka) na
lehk˘ch spra‰ov˘ch pÛdách nûkdej‰ího
sadu. V roce 2001 vysadil 700 kefiÛ
dvou desítek odrÛd. Také on dnes pova-
Ïuje za vhodné jen nûkteré odrÛdy,
napfi. kefie Tramínu pfied krut˘mi mrazy
neochrání ani pfiihrnutí zeminou.
Mikroklima vinice pfiíznivû ovlivÀuje blíz-
kost fiíãky Wislok (vi‰nû vÏdy dozrávaly
dfiíve neÏ sousedÛm) a jihov˘chodní
expozice svahu. V loÀském roce sklidil
Wiktor Szpak 1,5 tuny hroznÛ, vyrobil
1000 litrÛ vína a pfiikoupil dal‰í 1,5 ha
pÛdy, kde chce v nejbliÏ‰í dobû vysadit
dal‰í vinohrad. Docukfiuje sacharózou
(dosud jen jednou vyzkou‰el hroznov˘
cukr), sífií úmûrnû normám, potfiebám
vína a klimatick˘m podmínkám (je-li
‰patn˘ rok, jak˘m byl 2004, pak více).
Vína zrají ve sklenûn˘ch demiÏónech
a od leto‰ního roku také v prvním 100
l sudu z polského dubu.

Ochutnali jsme Seyval Blanc 2004,
kupáÏ s odrÛdou Aurora. Zadu‰ená
vÛnû extraktivního vína s pfiemírou kyse-
lin a ‰tiplavou dochutí si pfiízeÀ vínobu-
ditelÛ nezískala. Nepatrnû lépe dopadla
Sibera 2004, obohacená 15%
Jutrzenky. Víno s neãistou vÛní, nehar-
monické a bohuÏel dlouhé. Naopak
Sibera 2003 z vysoce cenûného roãní-
ku (cukernatost 20°NM) zabodovala
vÛní kosatcÛ, vyváÏenou chutí i pfií-
jemn˘m dozníváním. Oblíbené víno paní
domu, uãitelky hudby Elwiry, Mu‰kát
odûssk˘ 2003 vÛní nepfiesvûdãil, zato
na patfie byl pfiíjemnû mu‰kátov˘

a pomûrnû harmonick˘. Medicinální
náplasÈovû-punãové tóny ponûkud kazily
celkov˘ dojem ze svûÏího, lehkého
a perzistentního vína polské odrÛdy
Jutrzenka 2004. Panenské hrozny tepr-
ve dvouletého (!) kefie odrÛdy Regent
2004 daly po tfiiceti hodinách macerace
víno rubínové barvy, smetanov˘ch tónÛ,
stfiední plnosti a vyváÏené ovocité chuti.
To nejlep‰í v‰ak pfii‰lo na závûr: Rondo
2004 aneb „první ko‰t z první beãky".
V˘sledkem ‰edesátihodinové macerace
s pfiídavkem enzymÛ a zrání v polském
dubu bylo víno temnû granátové barvy
s vÛní ãerstvû rozemletého pepfie, har-
monické, stfiednû plné a dlouze dozníva-
jící.

Polsko asi nikdy v˘znamnou zemí na
vinafiské mapû nebude, vzrÛstající obli-
ba tohoto nápoje spolu s úctyhodn˘m
poãtem obyvatel pfies 38 milionÛ ale
z Polska dûlá atraktivní trh pro ty zemû,
kde se vínu dafií…

PomÛcka: Aurora - (Seibel 788
x Seibel 29), Serena - (Saperavi
severnyj x Foster White Seedling
x Prachtraube), Sibera - (Saperavi
severnyj x Foster White Seedling
x Prachtraube), Marechal Foch -
(V.riparia MgT 101-14 x Ryzlink zlat˘),
Regent - (SZ x MT x Chambourcin),
Rondo - (Saperavi severnyj x Sv), MI
5-26 -  (Mer lot x Seibel  13666
x Fratava), Seyval blanc - (Seibel
4995 x Seibel  4986),  Mu‰kát
odûssk˘ - (Muskat sinij rannij x SV
20-366). 

SOMMELIER NA CESTÁCH

www.e-sommelier.cz / 25  


