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Lucemburské velkovévodství se objemem produkce řadí kvinařským trpaslíkům,
nicméně spotřebou vína na jednoho obyvatele (řadu let vůbec nejvyšší na světě),
poměrem plochy vinic krozloze země (révou je osázeno 1 % zemědělské půdy)
avíce než 2 500 let starou vinařskou tradicí (s nemalým přispěním Karla IV.) by
bílým místem naší vinařské mapy rozhodně zůstat nemělo…  

Už proto, že leží vmalebném údolí
révou obklopené řeky Mosely. Místní
vinohradníci nikdy nedosáhli slávy
azisku německých kolegů zoblasti
Mosel-Saar-Ruwer (po proudu řeky),
obdělávajících keře ryzlinku na str-
mých břidlicových srázech. Nepotkal
je ani osud kdysi vzkvétajícího vinařství
(až 30000 ha!) francouzského Lotrin-
ska (proti proudu řeky), dnes známého
produkcí švestek amirabelek. Vinařský
region Moselle luxembourgeoise rozlo-
hu za posledních 150 let ztrojnásobil.
Vinohrady lemují levý (západní) břeh
řeky podél hranice sNěmeckem. Půda
severní části regionu (kanton Greven-
macher) je vápenitá, podloží skalnaté,
svahy prudší, vína minerální, svěží, čas-
to vhodná karchivaci. Na jihu (kanton
Remich) jsou půdy těžší aúrodnější,
hlinité, vína plnější, harmonická, 

určená většinou kbrzké konzumaci.
Lucemburčany dodnes oblíbený tradiční
kultivar Elbling, pamětník starořímských
dob, doplnil ve středověkých vinicích
žádaný Riesling inadmíru plodný Heu-
nisch. Vinohradnictví se po staletí těšilo
podpoře církve išlechty. Přesto až po prv-
ní světové válce došlo na větší výsadby
burgundských odrůd (Auxerrois aPinot
blanc) ataké na nenáročný Rivaner (Mül-
ler-Thurgau). Jeho aromatická, lehká
asuchá vína byla do80. let 20. století
typickým produktem lucemburského
vinařství. Situace se změnila vposledních
20 letech, ikdyž rozloha vinic zůstala stej-
ná amodré odrůdy čestnou výjimkou
(Pinot noir 15 ha, Svatovavřinecké 2 ha).
Ještě vroce 1986 představovaly keře Riva-
neru aElblingu dvě třetiny místních vinic,
dnes jejich podíl klesl na třetinu (Rivaner
377 ha, Elbling 123 ha). Plocha burgund-
ských odrůd za stejné období vzrostla
dvojnásobně (Auxerrrois 184 ha, Pinot
blanc 143 ha, Pinot gris 178 ha). Vlajko-
vou lodí se stalo šumivé víno (prý nejlepší
vEvropě), Crémant de Luxembourg, vyrá-
běné podle méthode traditionelle.
Kvalitu vín kontroluje stát ata nejlepší
zatřiďuje nezávislá komise expertů do
jakostních kategorií Vin Classé, Premier
Cru aGrand Premier Cru. Většina pro-
dukce míří na zahraniční trhy (Belgie,
Německo, Francie, Nizozemsko), tahou-

nem exportu jsou vína bílá (54000 hl)
ašumivá (26000 hl). Třikrát více vína se
dováží anepřekvapí, že hlavně vína čer-
vená. Před dvěma lety opustilo Lucem-
bursko (ve prospěch Francie) nejvyšší
příčku žebříčku spotřeby vína na obyva-
tele arok. Zlé jazyky tvrdí, že by mohlo
za pozici dlouholetého světového lídra
(stejně jako za astronomické HDP)
poděkovat vprvní řadě 100000 lidí
dojíždějících dennodenně do velkové-
vodství zokolních zemí za prací…
Největším vinařstvím Lucemburska ado -
minantním výrobcem sektů je Les Do -
maines de Vinsmoselle, sdružení vinařů
obcí Greiveldange, Grevenmacher, Re -
merschen, Stadtbredimus, Wellenstein
aWormeldange. Vzniklo vroce 1966,
zpracovává hrozny ze dvou třetin lucem-
burských vinic asídlí vCh âteau Stadt -
bredimus, někdejší rezidenci národního
básníka Edmonda de la Fontaine. Jedním
znejstarších azároveň nejslavnějších je
vinařství Bernard-Massard, založené roku
1921 stejnojmenným sklepmistrem ze
Champagne vměstečku Grevenmacher.
Každoročně produkuje téměř 4 mil. láh-
ví (3,5 mil. šumivých), zčehož 70 % je
určeno na export.  

Odkazy: statec.lu, vinsmoselle.lu, bernard-
massard.lu, oiv.org, wikipedia.org

Martin Křístek / foto: archiv autora a redakce

Lucembursko leží
vmalebném údo-
lí révou obklope-
né řeky Mosely.

BÍLÁ MÍSTA NA VINAŘSKÉ MAPĚ: 

LUCEMBURSKO

Les Domaines de Vinsmoselle Auxerrois Nouveau – víno světlé zeleno -
žluté barvy satraktivní vůní broskví, svěží anebezpečně pitelné, zakula-
cené zbytkem cukru ★★★

Bernard-Massard 2000 Riesling – světle žlutozelená
barva, vůně citrusů atypické petrolejové tóny, plnější,
polosuché víno snižší kyselinkou avelmi dlouhým
dozníváním ★★★★

Hodnotící stupnice: ★★★★★ vynikající, ★★★★ velmi dobré, ★★★ dobré, ★★ pitelné, ★ nepitelné

Celková rozloha
vinic: 1300 ha   
Roční produkce
vína: 120000 hl
Roční spotřeba
vína: 55 l/osoba
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