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TAG HEUER CARRERA AUTOMATIC DIAMONDS

Nové výzvy pro Audi TTS: Adrenalinová jízda
po Atlantické silnici v Norsku

Maria Sharapova never stops challenging herself. Like TAG Heuer, she keeps pushing her
limits and never cracks under pressure.

Audi RS 7 Sportback: Suverén
TAG HEUER BOUTIQUE
03/2014
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ˇ žská 15 | 110 0 0 Praha 1
+420 222 311 823 | tagheuer@jgap.eu

Rozhovor s Jiřím Menzlem
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www.audi.cz

inspire
Pohled z rozhledny Kraví hora, která leží na kopci
Olbramy mezi obcemi Bořetice a Němčičky
na Břeclavsku v nadmořské výšce 272 m

I víno je cesta
Na podzimním výletu s Audi A3 Cabriolet do výjimečných vinařství
Čech a Moravy se seznámíte nejen se skvělým vínem, s krajinou
a vinaři, ale také s kvalitní současnou architekturou.
Petr Bílek (text), Jakub Frey (foto)
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Jan Stávek (dole) je milovníkem vína. O svou lásku se dělí i se
čtenáři, pro které vydal několik knih.

Stavba je dílem
společnosti Bukolský
architekti a získala
ocenění Průmyslová
stavba Jihomoravského
kraje 2009.

Gotberg
Popice
www.gotberg.cz

Jan Stávek
Němčičky
www.jstavek.cz

Krásná hora
Starý Poddvorov
www.krasnahora.cz

Při příjezdu nepřehlédnete sídlo společnosti, skvělý
příklad současné vinařské architektury. Stavba je dílem
společnosti Bukolský architekti a získala ocenění Průmyslová stavba Jihomoravského kraje 2009. Od vinařství
pohledem obsáhnete nejen 43 hektarů vinic, na nichž
Gotberg hospodaří, ale také Novomlýnská jezera a Pálavu. „V roce 2004 jsme začali sázet vinice, v roce 2009
dokončili budovu vinařství a v témže roce bylo první vinobraní,“ rekapituluje historii ředitel vinařství Michal Mlejnek. S ročníkem 2009 Gotberg o rok později také poprvé
vstupuje na trh vína. Sází přitom na vína špičkové kvality
a zaměřuje se na odrůdy Pálava, Tramín červený, Ryzlink
rýnský, Muškát moravský, Rulandské šedé, Chardonnay,
Sauvignon, Sylvánské zelené, Rulandské modré, Merlot
a Frankovka. Vinná réva je vysazena na oblých terasách
s břehy porostlými broskvomandloněmi, šípky, planými
višněmi a především keři lékořice. Specifický charakter
dodávají vínu zejména hluboké jílovito-sprašové půdy bohaté na obsah vápníku a dalších minerálů na viničních
tratích Panenský kopec, Svidrunk a Sonberk.

Jan Stávek je specialista na vybroušenou lahůdku
moravské „portské“. Tzv. likérová vína se vyrábějí technologií fortifikace, kdy se do kvasícího vinného moštu přidává jemný a ušlechtilý vinný destilát. Jan Stávek je jedním
z pouhých čtyř vinařů, kteří se fortifikovanými (tj. dolihovanými) víny u nás zabývají a mají na jejich výrobu koncesi.
„První naše fortifikované víno vzniklo v roce 1999 z bílé
odrůdy muškát, která se aromatem hodí ke sladkosti
a vyššímu obsahu alkoholu. V roce 2006 jsme poprvé
a úspěšně zkusili červené sladké fortifikované víno,“ říká
Jan Stávek. „Svěží Mistelle de Muscat Juveano 2010 na
významné soutěži AWC Vienna dokonce porazila i 33leté
portské či 40letou madeiru. Tam jsem si řekl, že to asi děláme dobře,“ dodává vinař. Kromě fortifikovaných vín
Mistelle de Muscat a Lokus se Jan Stávek zaměřuje také
na cuvée a růžová vína, o nichž loni vydal odbornou knihu.

Ve vinařství Krásná hora se dle slov Marka Vybírala
„o víno starají jako o děti: Milují je, ale zároveň se snaží,
aby z něj vyrostlo to nejlepší.“ Hospodaří na 5 hektarech
vinic v bio režimu: místo používání umělých hnojiv raději
vysazují byliny a ošetřují postřiky na přírodní bázi. Cílem
není úroda co největší, ale co nejzdravější, proto po žádném ze svých keřů nechtějí víc než 1 kg zdravých hroznů.
První vinice v trati Krásná hora založil francouzský mnišský řád cisterciáků ve 13. století a dodnes pěstují tradiční
francouzské odrůdy – Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir a Merlot. Vinařství Krásná hora se může pochlubit i citlivou přestavbou původní
staré budovy, kterou navrhl Tomáš Havlíček ze studia Létající inženýři. „Chtěli jsme postavit něco, co by respektovalo tvarosloví a proporce stavby. Máme pozitivní ohlasy
i od ostatních lidí z obce. Naše zásadní rozhodnutí bylo,
že se nechceme předvádět.“

Náš tip na víno: Mistelle de Muscat Juveano
Náš tip na víno: Rulandské modré

Náš tip na víno: Sylvánské zelené
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