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Město a jeho okolí vínem skutečně
žilo, a to nejen proto, že koncem úno-
ra právě vrcholilo vinobraní, na ulicích
hřměly náklaďáky naložené hrozny
a za vinařstvími se vršily stále větší
hory tmavofialových třapin. Končil fes-
tival Fenavinho, na němž  zvolili sleč-
nu Markelen Calza Královnou vína. Ta
pak musela bosky vyšlapat káď hroz-
nů, z nichž vznikne „Vinho da
Imperatriz", jímž připije nové královně
na příštím festivalu v roce 2007.
V pátek bude v městské hale natáčet
jihoamerické MTV hitparádu mezi
hrozny. Být to u nás, jistě by na ulicích
byly stánky s burčákem, ten tu ale
není tradiční pochoutkou, i když jsme
ho pochopitelně také několikrát ochut-
nali…

V hotelu Dall’Onder nás po dnu letu,
dvou mezipřistáních a půldruhé hodině

jízdy autobusem čekalo první setkání
s brazilským vínem prostřednictvím pří-
jemného charmatového sektu Salton
Brut Traditional. Mám rád, když se věci
dotahují do konce. Ve vytoužené kou-
pelně byly připraveny šampóny z červe-
ných hroznů, sprchový gel s olejem
z vinných jadérek a zubní pasta s pří-
chutí vína… Jedli jsme v restaurantu
Chardonnay, semináře se konaly v sále
Cabernet a přehlídka sektů byla
nachystána do salonku Dom Perignon. 

Jak to bylo s brazilským vinařstvím
v historii a co je čeká v nejbližší
budoucnosti – to bylo téma prvního

semináře v moderním konferenčním
pavilonu institutu Embrapa.

Zemi, původně obydlenou jen domo-
rodými indiánskými kmeny, objevili pro
„zbytek světa" před pěti sty lety
Portugalci - mořeplavec Vicente Yáňez
Pinzón vstoupil na dnes brazilskou pev-
ninu 26. ledna 1500,  jeho kolega
Diego de Lepe jen o několik dnů pozdě-
ji. Zřejmě úspěch oslavili portugalským
vínem, které tak poprvé v historii vstou-
pilo na kontinent, protože Jižní Amerika
nebyla přirozeným domovem révy vinné.
Tu sem tu podle dostupných pramenů
přivezli Portugalci v roce 1532, ale bez
většího efektu – koloniální mocnost
nepovolovala hospodářskou činnost
v koloniích. To se změnilo až ediktem
z roku 1808, kdy bylo povoleno budovat
vinohrady. Jejich první populací byly
severoamerické odrůdy Vitis labrusca,
sázené kolem roku 1840. 

„Až Italové v silné přistěhovalecké
vlně roku 1875 dovezli své tradiční
odrůdy – Nebiolo, Prosecco a další,"
ohlíží se do dávné historie Eduardo
Stefani, manažer promoční agentury
Wines from Brazil (na snímku vlevo
vedle slečny Giselle Ribeiro de Souza
a Marcuse Bottona, PR managera divi-
ze Embrapa Grapes & Wine). „Jiné pod-
nebí, jiná teplota a vlhkost nesvědčily

O PROBOUZENÍ ŠŤASTNÉHO OBRA
("O DESPERTAR DO GIGANTE FELIZ")

Dr. Luboš Bárta, Bento Gonçalves - Voce está entrando no mundo do vinho
- právě jste vstoupili do světa vína, hlásá nápis na městské bráně tvaru
obřího sudu, jímž se po strmém stoupání vjíždí do dvěstětisícového města
Bento Gonçalves. Kdo sem přijíždí poprvé, vybaven jen teorií z vinařských
encyklopedií, mohl by se nad troufalou hrdostí nápisu pousmát. Tady víno
a svět? Široký a upřímný úsměv se mu na tváři usadí, jen co teorii nahradí
praxí. Rychle pozná, že nejjižnější stát Brazílie Rio Grande do Sul je zemí
vínu zaslíbenou…

South America - the new wine world

Rio de Janeiro



příliš italským odrůdám vitis vinifera
a po málo úspěšných letech snažení se
Italové jen dívali, jak se daří Němcům
usídleným v sousedství. Jejich původ-
ním německým odrůdám se totiž dařilo
ještě méně a tak se rychle přeoriento-
vali na hrozny vyšlechtěné z americké
vitis labrusca a z původně stolních
odrůd Niagara, Bordo, Concorde či
Isabela začali vyrábět víno." 

Déle než 100 let se v Brazílii tra-
diční metodou tato vína z ultravyso-
kého vedení vyráběla a pila („Naši
otcové říkali – když si ve vinohradu
nemohu přečíst pod révou noviny,
není to dobrý vinohrad," vzpomíná
Antoninho Salton) – a pijí se ostatně

Roman Vaněk (*1969)
Vystudovaný výtvarník a z osudu
novinář, spoluzakladatel revoluč-
ních  „Studentských listů", porevo-
lučně v Lidových novinách. Cestoval

po světě, pěšky prošel Írán, poznal
Kanadu, Čínu. Brazílie ho oslovila
natolik, že se tam od roku 1993
vrací několikrát ročně – nejprve za
obchodem s obuví a poté, když jako
milovník a vášnivý tvůrce zážitkové
gastronomie objevil kouzlo nově
vznikajících velkých brazilských vín,
jako jejich propagátor a importér
do řady evropských zemí via Praha.
Díky této „české cestě" je firma
Cosmopol i tan Braz i l ian Wines
a Česká republika jedním z největ-
ších dovozců brazilských vín na
světě.

dodnes, než se tu opět ve větší míře
objevily ušlechtilé „globální" odrůdy
vitis vinifera - Chardonnay, Riesling
Italico, Gewurztraminer, Prosecco,
Pinot Noir, Tannat, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Argentinou proslavený

V Miolu nás vítala česká vlajka, rukopis francouzského konzultanta
Michela Rollanda, překrásný areál se špičkovými technologiemi a na
návrší nad vinicemi finišující areál budoucích vinných lázní, který se
otevře veřejnosti letos na Vánoce. Víno zevnitř, víno kolem, zábaly ze
slupek, plavání v chardonnay či raději v cabernetu...?
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dávají sklizeň každých
120 – 150 dnů, tedy

více než 2x ročně.
Poučeni z přesvědčivých

ekonomických výsledků poolu
výrobců a exportérů tradiční bra-

zilské pálenky z cukrové tř t iny
Cachaça, dokázali se ti nejprogresiv-

nější z brazilských výrobců domluvit
na vytvoření společné platformy pro
podporu prodeje vína jak ve vlastní
zemi, která si musí na velká brazilská
vína nové generace teprve přivyknout,
tak pro jeho export do zahraničí podle
modelu, s nímž je úspěšná  Sopexa,
ICEX, ProChile, Austrade, NZwines či
Öster re ichische Weinmarket ing
Service.

„Naší úlohou je připravovat podmín-
ky pro budoucí úspěch," představil na
konkrétních argumentech činnost
agentury Eduardo Stefani. „Stanovili
jsme si scénář postupných cílů – pod-
porovat rozvoj na vinicích i ve zpraco-
vání, diverzifikovat možná obchodní
rizika, vytvořit dobrou image brazil-
ských vín. Rychle naplňujeme databan-
ku o trzích a jejich zákonných požadav-

cích na dovoz vín, budujeme institucio-
nální propojení a partnerství s OIV,
WWTG (World Wine Trade Group),
Ibravinem, se zahraničními univerzita-
mi, kde domlouváme stáže pro naše
odborníky, snažíme se ve spolupráci
s našimi zastupitelskými úřady bourat
případné impor tní překážky.
Organizujeme účast našich vín na nej-
významnějších výstavách – Wine and
Spirits v Londýně, Vinexpo Americas,
Vinitaly, IWF Miami a letos poprvé
bude naše národní expozice na Vínu
a destilátech v Praze. Podporujeme
tvorbu internetových prezentací, tisk
katalogů, ceníků, inzerci a PR články
v tisku. Umožňuje nám to přímá podpo-
ra státu i úzká spolupráce s většinou
dalších brazilských institucí pro
export, zahraniční obchod a turistiku." 

Pokud by se takováhle podpora líbi-
la i našim vinařům, kteří článek čtou, je
na nich, aby se vzali za svá práva tak,
jako to udělali v družstvu Aurora, Casa
Valduga, Cavalleri, Cordelier, De
Lantier, Don Laurindo, Georges Aubert,
Lidio Carraro, Lovara, Miolo, Mioranza,
Peterlongo, Salton a Sulvin v Brazílii.

Až na dvě výjimky jsme všechna
tato vinařství navštívili s naším průvod-
cem brazilskými víny Romanem
Vaňkem, kterého tu vážně každý znal,
vítal a objímal. Bylo to velmi, velmi
poučné.

Malbec či tradiční italská Ancellotta.
„Vinařský potenciál Brazílie objevily

v sedmdesátých letech mezinárodní
koncerny – třeba Chandon nebo
Martini Bacardi, které se tu jednak
zaměřily na exploataci stávajících
porostů, jednak začaly zkoušet nové
polohy a odrůdy, které by splňovaly
podmínky pro výrobu jejich tradičních
produktů," doplňuje výklad Marcus
Botton. „Střet tradičního brazilského
vína se světovými odrůdami nastal
náhle, když sem v 90. letech přišly
masivní importy standardních světo-
vých vín z Argentiny a Chile. Výrazně
stoupla spotřeba vína v zemi a brazilští
vinaři se rozhodli tohoto trendu využít.
Začali nahrazovat staré porosty novými
odrůdami Vitis vinifera. Embrapa, státní
výzkumná instituce pro podporu brazil-
ského zemědělství, zaměstnávající na
8000 výzkumných pracovníků po celé
zemi, založila divizi pro révu a víno, kte-
rá zkouší, šlechtí a množí vhodné klony,
poskytujeme poradenskou službu, ško-
lení, technologickou podporu. Věřím, že
výsledky této nové éry brazilského
vinařství oceníte sami…"

Národní zemědělská agentura
Embrapa se začala intenzivně věnovat
šlechtění a testování efektivních klonů
nejen na chladnějším jihu mezi 28°-
30° jižní šířky, ale i v centru Jales v tro-
pické oblasti Bahía mezi 8° a 10° jižní
šířky, kde zejména aromatické hrozny

V čele největšího brazilského vinařského družstva Aurora (Asociação dos artesãos Aurora,
Federação das cooperativas vinícolas di Rio Grande do Sul) stojí skutečné osobnosti – vle-
vo výrobní ředitel Antonio Czarnobai, místopředseda Mezinárodní unie enologů, vpravo
obchodní ředitel Clário Jerônimo Tasca, titán historie moderního brazilského vinařství…



Auroru, založenou v roce 1931,
dnes tvoří 1350 družstevníků a akcio-
nářů, především pěstitelů. Jejích 300
zaměstnanců vyrábí a prodává 70 mili-
onů litrů vína ročně pod značkami
Aurora, Marcus James, Brazilian Soil,
Saint Germain, Conde de Foucauld,
Country Wine a Sangue de Boi. Se
značkou Casa de Bento vznikají tradič-
ní hroznové džusy Suco de Uva (tvoří
téměř třetinu produkce!), Keep Cooler
se jmenují stále populárnější osvěžující
nízkoalhokolické perlivé nápoje na bázi
vína. Vedle dožívajících tradičních dře-
věných 60 tisícových tanků a betono-
vých ležatých „dvacítek" stojí řady
moderních dvouplášťových nerezových
nádob řízeného kvašení. 

Au rora ročně přivítá 160 tisíc
návštěvníků, pro něž má za chodbou
plnou vlajkoslávy připraveny čtyři stylo-
vé degustační místnosti, do nichž
„spadne" několik autobusů, aniž by
o sobě věděli. Tady se hosté příjemně
připraví na následující rozlehlý obchod
s víny a suvenýry přes ulici. Žádné
vinařství u nás nemá takové zázemí pro
návštěvy! I když má Aurora na 12.000
obchodních partnerů po celé zemi, ten-

to přímý prodej rozradostněným turis-
tům činí nemalý objem obratu… 

„Vyvážíme do Japonska, Finska,
USA, Kanady, Dánska, Paraguaye,
dokonce i do Argentiny a Francie.
Česká republika zatím nakupuje jen
Suco de Uva, ale věříme, že to brzy
budou i vína," nalévá pan Tasca první
vzorky – charmatový sekt z čistého
chardonnay, zrající v desetitisícových
tlakových nádobách, lehké a pitelné
vlašáky, semillony, trebiano, merlot,
pochopitelně poznamenané jak rozdíly
v přístupu na jednotlivých vinicích, tak
určující olbřími technologií velkopro-
dukce. Pak ale přichází Carmenére,
dovezené na 20 hektarů po složitých
peripetiích z Bordeaux přes Chile, těl-
natý Tannat, Cabernet Franc z vybra-
ných vinic s redukovanou sklizní. Více
než 100 medailí včetně zlata z Vinitaly,
Vinalies v Paříži, Chardonnay-du-mon-
de, Sélection Mondiales v Kanadě,
Concours Mondial v Bruselu, Vino
Ljubljana, Wine & Spirits v Londýně
svědčí o tom, že tým Antonia
Czarnobaie své práci rozumí.

Pravým opakem družstevní rozleh-
losti  bylo malé butikové vinařství Lidio
Carraro, které se pyšní tím, že jako
první je obchodováno ve free shopech
na všech brazilských mezinárodních
letištích. -Jako » nový koncept brazil-
ských vín« nazval směr rozvoje svého
rodinného podniku mistr vinař Lidio
Carraro – takový brazilský Jožka
Peřina, per fekcionista a novátor.
„Každá kombinace půdy, klimatu a prá-
ce dává rozdílné výsledky. Hledáme
cestu, jak se přizpůsobit podmínkám
a identitě našich vín, aby souzněla cen-
nou harmonií s místem svého původu,"
uvádí své pokorné vinařské motto sám
vinař. 

Na moderně vedených kamenitých
vinicích na  Monte Belo i ve sklepě je
jeho pravou rukou dvaadvacetiletá eno-
ložka Monica Rosseti, žijící vedle vína
svůj život pro juniora nástupníka Juliana
Carraro (oba na prvním snímku vpravo).
Ve víně žije od dvanácti, prošla španěl-

skými, francouzskými, chilskými a kali-
fornskými vinařstvími, pracovala
v Toskánsku i v Austrálii. Je rázná, zna-
lá, otevřená a především přesvědčivá.
V nevelkých sklepích hýčká zatím jen
dvě vína – Merlot a Assemblage Grande
Vindima, celkem třináct tisíc lahví vyso-
ké hodnoty a ceny, určených především
pro privátní klientelu. 

„Ahoj, kluci," pozdravila česky
a s razancí buldozeru dokázala o svých
výjimečných vínech mluvit a mluvit, až
jsme v nich za jejím maršálským mečí-
kem objevili hloubky a tóny, které
bychom sami přehlédli… Populární
magazín Veja zařadil Assemblage 2002
mezi  pět aktuálně nejlepších brazil-
ských vín (o skvělé přípravě cesty svěd-
čí, že z pěti těchto vín jsme během
pobytu ochutnali všech pět!). Julianova

Příjem hroznů je velmi důležitou operací, která mnohdy
určuje kvalitu budoucí produkce. O  zahájení sklizně někde
ještě rozhoduje instinkt pěstitelů, stále častěji ale rozsáh-
lé laboratorní analýzy. Ve vinařském družstvu Aurora ještě
čekají hrozny v bedničkách hodiny na náklaďácích a modří
je kopistem pobízejí k pádu do mlýnkoodzrňovače. Do
Miola (uprostřed) a k Saltonům (zcela vpravo) jezdí chladi-
cí kamióny, je prováděn selektivní příjem, bílí v rukavicích
a někdy i rouškách vybírají na vibračních pásech narušené
bobule a vše během minut mizí ve vinifikátorech, rotatan-
cích, nerezových kvasných nádobách – slovem v přísně
sledovaném a řízeném technologickém procesu.

BRAZILSKÉ VINAŘSTVÍ



sestra studující architekturu navrhla
originální embaláž s nezaměnitelnou
horizontální etiketou a vtipně řešenou
kontraetiketou, kterou lze „rozloupno-
ut" a uvnitř se dočíst, jak víno chutná
a k čemu je nejlépe je podávat. Těším
se, až tu spustí ohlášenou výrobu kla-
sických sektů z nově vysazených vinic
ve 350 kilometrů vzdálené
Encruzilhadě.

Pod heslem Amor pelo vinho (=láska
k vínu) skvělý tradiční sekt již dnes
vyrábí Ademir Brandelli (foto nahoře) se
svými bratry v po otci pojmenovaném
malém vinařství Don Laurindo, živý, svě-
ží, s jemným, dlouhotrvajícím perlením,
jak se na dobrý sekt sluší. Ochutnali
jsme tu ale hlavně dlouhou řadu červe-
ných vín, z nichž Tannat, Ancellotta,
kupáž obou a Assemblage těchto odrůd

s Cabernet Sauvignonem přinesly neče-
kané a vzrušující chuťové zážitky.
Nepochybuji, že mezi sběrateli a „hle-
dači pokladů" by i na našem trhu našly
řadu příznivců a bojovníků za svou slá-
vu.

Vítejte v Miolu - hlásal příjemný
nápis v příjemném vinařství, kterým nás
provázeli Morgana Miolo a Carlos
Nogueira. Začal tak nezapomenutelný
řetězec čtyř podniků, které v naší
republice zatím nemají obdobu: jejich
majitelé dokázali využít toho, co nám
před patnácti lety vyteklo mezi prsty –
efektivně soustředili na samém počát-
ku své budoucí slávy nejmodernější
dosažitelné světové technologie, aktu-
ální poznatky a s požehnáním štědré
přírody – výjimečně úrodné půdy, vhod-
ného klimatu a šťastně zvolených klonů
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- dokáží produkovat v obchodně zajíma-
vých objemech dobrá, lepší, ještě lepší
až výjimečná vína. Úspěch motivoval
banky a investory. Za poslední roky bylo
při našich nebo ještě nižších cenách
proinvestováno téměř 100 milionů USD.
Kde před několika lety byla jen vinice
stojí dnes nejen elegantní, ale přede-
vším efektivní kolosy na produkci vín,
která přivážejí největší ocenění z nejvý-
znamnějších světových soutěží, o nichž
píše  Decanter, Wine Spectator, Wine
Enthusiast, Falstaff… Byli jsme u toho.
Brazílie je šťastná země. A takhle se
probouzí šťastný gigant.

Výřez ukazuje, jak vypadala pr vní
a jediná výrobní hala s dřevěnými tanky
uprostřed vinic v roce 1999. Dnes tvoří
rodinné vinařství Miolo rozsáhlý, este-
ticky harmonický  komplex budov
vybavených špičkovými technologiemi.

Zcela nahoře obchodní ředitel Miola
Carlos Eduardo Nogueira, vedle sympa-
tická "dědička"  Morgana Miolo a pod
ní strýčkové Darsy a Paulo a  tatínek
António Miolo, spolumajitelé podniku.
V archivních sklepích vyzrávají velká
brazilská vína včetně toho nejslavnější-
ho, šestilitrových lahví Lote 43 z roční-
ku 1999, které si z oficiálních návštěv
Brazílie odvážejí hlavy států. A co jsou
ty housličky? Jedna z ukázek vtipných
grafických nápadů, jimiž Miolo ve
svých embalážích a prezentacích hýří.
Skr ývají lehoučký, muškátový sekt
typu Asti TERRANOVA ze vzdálených
vinic pod rovníkem.

Produkci čisté hroznové šťávy z čer-
stvých hroznů vitis labrusca odrůd
Bordo, Concord a Isabela se v době vinobraní
věnuje většina dobrých vinařství. Hrozny se
vyluhují v několikastupňových kolonách při růz-
ně vysokých teplotách podobně, jako při vaření
sladu. Lahodná, příjemně zahuštěná šťáva se
bez jakékoli chemické konzervace plní do
malých lahviček, které se pak sterilizují. Cena
Suco de Uva, které vydrží až dva roky, je nezříd-
ka vyšší, než cena sedmičky vína. Vlevo výroba
v Auroře, lahvička z Casa de Madeira vinařství
Valduga a vpravo superlinka ve Vinícola Salton.
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a sklepy mají v oblastech Campanha
(Quinta do Seival) na uruquayských
hranicích,  Vale do Sao Francisco
v tropickém regionu Bahía pár tisíc
k i lomet rů na sever, s rodinou
Benedett i  e Tecchio hospodař í
v Lovaře a s Raulem Anselmo
Randonem v Campos de Cima da
Serra, nejchladnější oblasti Brazílie,
kde v tisícimetrové nadmořské výšce
vzniká slavný RAR. Sepážní vína byla
výborná, ale až s odstupem při studiu
degustačních poznámek jsem si uvě-
domil, jak patrná byla ruka francouz-
ského konzultanta Michela Rollanda:
Nejlepší vína byly kupáže Cuvée
Giuseppe, Lote43, RAR, Seleção
Branco, Seleção Tinto a t ropické
cuvéé Terranova Cabernet Sauvig-
non / Shiraz…

Casa Valduga fascinovala vedle
opravdu pěkných vín (vynikající byla
všechna Duetta – kupáže vždy dvou

odrůd, i řady Persona a Gran
Reserva) a 300 tisíc lahví skvělých,
ale drahých sektů („Nenajdeš drahé
víno za levné peníze," povzdechl si
Juarez Valduga, na snímku v klobou-
ku zcela vlevo dole) dokonalostí
kamenických prací v historizujících
objektech. V roce 1994 zpřístupnili
agroturistice původní rodinné sídlo –
pousadu – přeměněnou na restauraci
a hotel. „Lidé se tu napijí, najedí,
ubytu j í ,  nakoupí  domů, my j im
k tomu hrajeme a oni se radují.
V sezoně je to i sedm dnů v týdnu,
takže mám pocit, že mám někdy
zamrzlý úsměv od ucha k uchu," zleh-
čuje ohromný boom vinařské turisti-
ky druhý z bratrů Joao Valduga a ges-
tem naznačuje, že z toho všeho
plynou peníze. Dnes dostavují již čtvr-
tý rozměrný kamenný vinařský hotel
a na pátý jsou přichystány základy.
Ročně se tu raduje až 80 tisíc lidí…

Miolo nás fascinovalo vyvážením
techniky a přírody, velikosti a lid-
ských dimenzí. Speciální tvar zkose-
ných nerezových tanků dovoluje
nechávat řízeným způsobem vína na
kvasničných kalech či na rmutu tak
dlouho, jak enolog potřebuje, za pou-
žití pikáže nebo probublávání plyny –
13 tisícové na nejlepší vína, 23 tisí-
cové pro špičková. V degustační
místnosti pro 60 osob, kde jsme
s výkladem mladého enologa Alvara
Zavarise Domingueze ochutnali 25
vín, jsou pořádána školení, kurzy,
setkávají se tu vinaři z okolí, aby
ochutnávali svá vína a radili se, jak
dál. „Máme kamarádské vztahy, zná-
me se většinou už jako děti," říká
Darsy Miolo. 

V inařstv í  Mio lo ve Vale dos
Vinhedos dnes produkuje 5 milionů
litrů ze stovky vlastních a 300 kon-
trahovaných hektarů, další vinice



Don Lidio Ziero, majitel Vinícola
Cordelier a prezident Associação dos
Produtores de Vinhos Finos do Vale
dos Vinhedos, (na snímku vlevo) je
z celého podniku nejúžasnější sám.
Ne že by jeho vína nebyla skvělá -
Cordelier Reser va Merlot – Safra
2001 má třeba prest ižní  z latou
z Concurso Internacional Vinus 2004
z argentinské Mendozy, špičkový
sekt Espumante Brut Cordelier se
pyšní nejen velkou zlatou z téže
výstavy, ale i absolutor iem
v Chardonnay-du-monde apod. Jejich
tvůrce, skvělý chlap, odešel z domo-
va v osmi, pomáhal kde mohl, dělal
nýtaře, lakýrníka. Pak začal pálit
whisky, po pár letech dost dobře na
to, že Seagrams byl ochoten smluvně
si pojistit celou jeho produkci single
maltu. Lidio si dobře přečetl smlouvu
a vybudoval několik lihovarů, takže
Seagrams musel nakonec nakupovat
200 tisíc litrů špičkové suroviny
měsíčně…. V roce 1972 se pustil,
opět od nuly, do vinaření. Dnes se
v jeho vyhlášené vinné restauraci

vedle sklepů pořádají státní sedánky
i noblesní svatby. „Jsem šťastný.
Mám dobré víno, hodnou velkou rodi-
nu, čas na to, abych si mohl sám
navrhnout třeba tyhle lustry," ukazuje
na výzdobu podniku.

Salton nakonec. 
Oč je Antoninho Salton menší

postavou, o to větší je jeho neuvěři-
telný podnik. Kdyby vás tam někdo
zavedl se zavázanýma očima, jen těž-
ko byste hádali, zda jste v chemic-
kém provoze či atomové elektrárně.
S momentální kapacitou přes 15 mili-
onů litrů je „na prahu budoucího růs-
tu", říká tenhle malý, úsměvem zářící
Napoleon. Okusil jsem tu dvě nejlepší
bílá brazilská vína Chardonnay 2004
Classic a SVG 2004 Classic. Pěkná,
čistá, citlivě líznutá barikem, vyváže-
ná. Zbytečné psát příliš mnoho…
90-95 bodů. Slavné Talento, harmo-
nické, vyzrálé, s chutí černé čokolády,
cedrového dřeva či černých lesních
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V roce 2003 prosadili ti dobří prv-
ní státem uznanou apelaci Vale dos
Vinhedos (Valé dus vinědus – údolí
vinic), sdružující dnes 23 producentů
a této prestižní oblasti tak zvedli
cenu hektaru osazené vinice na 3-4
miliony korun, neosazené přes mili-
ón. Každé uznané víno, které splní
přísné podmínky apelace, dostane
číslovaný bandalír.

Vinařství Salton jsme navštívili na
samý závěr. Je to jeden z nejrozsáh-
lejších vinařských komplexů - jeho
velikost můžete porovnat na letec-
kém snímku celku v porovnání se
vstupním průčelím. Před čtyřmi lety
tu byla jen vinice. Dnes nejmoderněj-
ší technologie dovoluje zpracovat
800 litrové partie výstavních vín ved-
le 20-50 tisícových partií špičkových
vín i milionových objemů dobrých vín
pro běžnou spotřebu. V klimatizova-
ných a zvlhčovaných sklepích vyzrá-
vají červené poklady v 5000 bariko-
vých sudech. Antoninho Salton má
důvod se radovat...



bobulí – ostružin, borůvek až černého
rybízu, bylo vynikající, ale Merlot 2002
za necelou třetinu ceny s ním byl plně
srovnatelný. Jsou ale lidé, kteří se
nechávají unést cenou… Milovníci aro-
matických vín by v našich vinotékách
přivítali kupáž Flowers Aromatico
z odrůd Malvazia, Žlutý Muškát
a Tramín - v polosuché poloze bomba
trhu. Opravdu hezké pro lidi, kteří to
mají rádi. 

Chardonnay a Cabernet Sauvignon
řady Volpi s etiketami zobrazujícími
obrazy rodinného přítele, jednoho z nej-
významnějších moderních brazilských
malířů Alfredo Volpiho – neměly chybu.
Výjimečný byl excelentní sekt Volpi
z Chardonnay, nejlepší z těch, které
jsme v Brazílii ochutnali. Vedle něj nabí-
zí Salton devět dalších šumivých vín.

Bublinky jsou ostatně v Brazílii velké
téma. Vyrábí je prakticky každé
významné vinařství a pijí se při každé
slavnostnější příležitosti. Přehlédneme-
li sycené „šumáky", od nichž se ti dobří
distancují, pak najdeme většinu pro-
dukce z propracované charmatové
metody, mnozí potomci Italů se hlásí ke
kořenům pěkným svěžím Proseccem
z hroznů této odrůdy a milovníci slad-
kých bublinek se najdou ve sladkých,
muškátově až iršajově vonících vínech
typu Asti (výborné bylo třeba ve vinař-
ství Sulvin ve Flores da Cunha, asi 
150 km od Benta a jasně vítězné
v Miolu). Ti nejlepší (Salton, Valduga,
Miolo, Cordelier) nabízejí opravdu vyni-
kající, jeden až tři roky klasicky lahvově
zrající sekty vyrobené tradiční metodou.

Brazílie je daleko a tak jsme byli ve
vinařství Armando Peterlongo svědky
zajímavého pokusu o vysvětlení, proč
se tu i na charmatových lahvích skví
světové označení Champagne. Enolog
od Peterlonga Gilbert Petrus pro to
nachází oporu v historii: firma vznikla
roku 1908 a šampaňská unie, jejímž
byl původní majitel spoluzakládajícím
členem, až 1938. „Dnes je těžké něko-
mu vysvětlovat, že se v Brazílii dělá
Champagne. Respektujeme historii pra-
vých šampaňských a oni naši, máme
i medaile z výstav v Evropě. Ne náho-
dou začal v Brazílii v roce 1975 svou
produkci Chandon…"

Degustované produkty nebyly špat-
né, být o něco chladnější, mohl být záži-
tek lepší. Rozhodně vysoko převažovaly
nad sekty z přehlídky jiného producen-
ta, značky Georges Aubert, odkazující
se tradicí až do Francie roku 1875,
v nichž bylo až příliš patrno, že vinařství
nemá vlastní vinice a nakupuje, co kdo
nabídne.

Ptáte se, zda jsem ochutnal i tradič-

ppřřiijjddttee  
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ní brazilská vína z odrůd vitis labrusca?
Samozřejmě! V Mioranze jsme měli
možnost okusit všechny tváře a zákoutí
brazilských vín a bylo to nezapomenu-
telné. Nejsem si jist, zda bych si zvykl
na aroma dehtu a právě vulkanizované
gumy… I tady se už ale vydali na cestu
k vinhos finos – vínům z vitis vinifera,
která jsou na vítězném tažení Brazílií. 

Brazílie má výjimečné přírodní pod-
mínky, rozlohu větší, než Evropa od
Helsinek po Atény, od Lisabonu po
Litvu, pracovité a tvůrčí vinaře, kteří se
těší podpoře státu. Vědomě využívá
slavného jména svých zkušenějších
sousedů Chile a Agrentiny a svá vína
často ráda označuje jako Jihoamerická
vína. To se změní, až sama dosáhne
věhlasu – a nebude to dlouho trvat.
Pokud se dobrá práce na vinici s akcen-
tem na ekologické aspekty stala zákla-
dem, pokud vinařství vedou samí mladí,
mezinárodně vzdělaní lidé, pokud tech-
nologie umožňuje šetrnou výrobu, pak
je to záviděníhodná cesta správným
směrem. Pokud jsem při letošní únoro-
vé sklizni viděl, jak pečlivě jsou moder-
ními laboratořemi sledovány analytické
hodnoty vznikajících vín ve všech fázích
jejich zrodu, nemám jinou volbu, než
věřit, že nová vína budou stejně dobrá
a ještě lepší, než ta, která jsem s rado-
stí ochutnal ve Vale dos Vinhedos.
Z Brazílie přivážím tu nejlepší zprávu
o současnosti a budoucnosti brazil-
ských vín.

P.S. Brazílie je vážně nepředstavitel-
ně velká. Jumbem ji přeletíte za 
7 hodin. Pokud jsem  obrázky z vinic
a vinařství smontoval s podkladem slav-
né sochy Krista na Corcovadu nad Rio
de Janeirem (strana 6-7), panoramatem
slavné noční Copacabany a zálivu
Guanaba (strana 8-9) a snímkem
Cukrové homole Pao de Açúcar, tyčící
se nad ním (strana 10-11), pak to bylo
proto, že tato fotogenická místa známe
z filmů a pohlednic i my. Ve skutečnosti
jsou mezi oběma těmito místy asi dva
a půl tisíce kilometrů…


