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Představení nového ročníku 2016 u Svaté Kláry

ˇ
FRANCOUZSKÝMA OCIMA

Vinici a vína z ní představila vedoucí vinice paní Vladimíra Egertová a kurátor
Ing. Martin Beránek (vpravo).

Vína ze svaté Kláry pro vás chutnal francouzský sommelier Cédric Picot.

Památkově chráněná vinice sv. Kláry
je součástí expozic Botanické zahrady
od roku 1995. Jde o jednu z nejznámějších vinic v Praze a díky její rozloze 3,5
hektaru i o jednu z největších. „Počátek
vinařství v Troji sahá až do období vlády
Václava II. Botanická zahrada hl. m. Prahy na tuto tradici navázala a dále ji rozvíjí. Vína ročníku 2016 navázala na ta
předchozí a získala již mnohá ocenění.
Mezi ta nejcennější patří vítězství našeho růžového Rulandského modrého
v Národní soutěži vín vinařské oblasti
Čechy,“ uvedl Bohumil Černý, ředitel
Botanické zahrady hl. m. Prahy.
„V nabídce vín ročníku 2016 jsou tradiční odrůdová bílá vína a dvě růžová.
Letošní novinkou jsou pak dvě cuvée:
Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a Sauvignon, Muškát moravský, Ryzlink rýnský.
Obě sklidila úspěch na vinařských soutěžích a získala ocenění v podobě zlatých medailí,“ představuje nabídku nového ročníku Martin Beránek, vedoucí
vinice sv. Kláry. K tomu dodává: „Vína
z vinice sv. Kláry tak dokazují, že vína
z pražských vinic mohou co do kvality
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randa nebo vybíral vína ve vyhlášeném
restaurantu Paula Bocuse, aby pro nás
vína zhodnotil. A on se toho zhostil se
šarmem a noblesou.
„Všechna vína ročníku 2016 mají
pěkný šat, jiskrnou barvu, jsou čistá a již
na první pohled lákala k ochutnání,“
pustil se do hodnocení Cédric. Začali
jsme českou klasikou Müller Thurgau
v kategorii české zemské polosuché
víno. První nos je delikátně jemný, tenký, ale v ústech se už plně vyjadřuje
svou plností a hutnou chutí bílé broskve. Je šťavnaté a skvěle se bude hodit
jako aperitiv.
„Ryzlink rýnský české zemské víno
suché. V nose velice intenzivní odrůdové aroma. V ústech ihned okouzlí
osvěžující chuť, čistá, suchá, zvýrazněná minerálním až slaným charakterem.
Rozdráždí chuťové pohárky, že se hned
chcete napít znovu a dát si k tomu třeba
smaženého okouna.“

Foto Iva Kováříková a Botanická zahrada

Darina Miklovičová, Cédric Picot, Praha - Botanická zahrada hl. m. Prahy je díky
vinici sv. Kláry jednou z mála botanických zahrad, jejíž součástí je rozsáhlý
produkční vinohrad prezentujíci na 90 odrůd! Od roku 2009 se celá úroda
z něj zpracovává v místním vinném sklepě vybaveném nejmodernější technologií. Kombinace dlouhé tradice, výjimečné lokality i technického zázemí
tvoří optimální podmínky pro produkci vín, která dobývají srdce stále většího
počtu milovníků vín. V roce 2017 bylo víno z trojské botanické zahrady poprvé zařazeno do nabídky Vinného klubu Bokovka. Díky této spolupráci získala
vína ročníku 2016 tři vzácné kmotry: režiséra Jana Hřebejka, uměleckého fotografa Tono Stana a someliéra Bokovky Romana Novotného.

konkurovat vínům z nejlepších českých
i moravských vinařských oblastí.“
My jsme pozvali na degustaci nového
ročníku vín z vinice sv. Kláry zkušeného francouzského sommeliera Cédrica
Picota, který obsluhovat v prezidentském paláci hosty prezidenta Mitte-

„Tramín červený české zemské, suché víno, odpovídalo mému očekávaní.
V nose květinové a ovocné tóny – růže,
liči. V ústech krásně vyrovnaná, harmonická a přitažlivá chuť,“ chválil Cedric.
„Cuvée Sauvignon, Muškát moravský
a Ryzlink rýnský české zemské polosladké víno, prý letošní novinka. V nose
komplexní ovocné, květinové, exotické
aroma růžového grepu, který najdeme
i v ústech. Chuť muškátu není dominantní, vjemy jsou vyrovnané. Toto víno
se bude líbit labužníkům.“
„Cuvée z Rulanského šedého je harmonické, zbytkový cukr je dobře vyvážený. Cuvée s Ryzlinkem rýnským je
aromatičtější, více ovocné. Tato vína se
výborně hodí v gastronomii jako skvělý
doprovod při degustaci modrých sýrů
s plísní nebo dokonce i k zákuskům.“
„Obě dvě růžová cuvée mají krásnou
jiskrnou růžovou barvu. Modrý Portugal rosé české zemské polosladké víno
má lahodnou chuť malého červeného

ovoce, malin a červeného rybízu. Je
příjemný, osvěžující, hodí se ke každé
příležitosti. Rulandské modré rosé české
zemské polosuché víno je komplexnější,
odhalí nám větší hloubku charakteru,
skvěle doprovodí lehkou letní nebo exotickou kuchyni.“

„La dégustation des vins qui suivit la
présentation, refléta ce qui nous avaient été expliqué. On retrouve dans l’ensemble une belle qualité des vins qui
précise le soucis du détail et l’envie de
communiquer des émotions aux plus
grand nombre de personnes (les vins
sont en bouteilles de 50cl).
Le domaine produit également une
belle eau de vie blanche, du vin de paille
et des vins rouges de Pinot noir, dont
certains sont depuis peu de temps en
élevage dans des fûts français Seguin
Moreau et Mercier.
Cette matinée fut un moment de partage, d’émotions, je ne manquerai pas de
suivre l‘évolution des vins encore en fûts.
À la sortie du caveau le soleil brillait…!“
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