
POZNÁMKY PRO POŘADATELE
Na více než 200 degustátorů ze

40 zemí čekala klimatizovaná kon-
g resová hala Pavilhão A t lântico,
5447 vín ze 43 zemí (a dalších 198
destilátů pro specializované komise)
a excelentně připravená soutěž.

Věř ím, že ohlédnut í  může být
inspirací i pro tuzemské pořadatele
vinařských soutěží. 

A rgument, že „oni na to mají"
v tomto případě neobstojí: Tým CMB
je r yze soukromý, soutěž stvoři l

k obrazu svému Louis Havaux, milov-
ník vín, šéfredaktor belgického časo-
pisu Vino magazine a prezident
FIJEV (mezinárodní federace noviná-
řů a spisovatelů o víně při OIV) před
13 le ty  a dnes j i  ř íd í  jeho syn
Baudouin. Přípravu má na starosti
opravdu malý tým lidí a soutěž musí
být samofinancovatelná. Nestačí-li
prostředky ze zápisného, musí si najít
své sponzory a své zdroje příjmů. 

Uspořádání jednotlivých komisí
vhodně kombinovalo individuální

systém se systémem hodnocení
u kulatých stolů: každý z degustáto-
rů měl pro sebe velký stůl se skleni-
cemi (velké degustační sklo Spiege-
lau), vodou, plivátkem, neutralizačním
soustem, degustačn ími  l ís tky
a poznámkami, jmenovkou a sprá-
vnou vlaječkou, kolem něj dostatek
prostoru na procházení obsluhy (i na
to, aby se prakticky nedalo opiso-
va t ) ,  p ředseda komise seděl
u obdobného stolu čelem k porot-
cům a mohl ihned reagovat na jejich
dotazy či podněty. 

Degustační lístky byly předtištěné
číslem komise, vzorku, degustátora
i jeho jménem. Nepřipadal tedy
v úvahu omyl nebo záměna lístků –
navíc na správnost a úplnost dohlíže-
li několikastupňově předseda komi-
se a „oblastní manažeři", kteří měli
na starosti ve dvou vždy 10 komisí
a obstarávali jen kontrolu a pomoc
předsedům.

Struktura hodnoticích lístků odpo-
vídala i u nás používanému 100
bodovému systému, jen u vzhledu
chyběl druhý a čtvrtý sloupec – kaž-
dé víno tedy mohlo mít vzhled exce-
lentní, průměrný nebo nepřijatelný,
nic mezi tím. Vzhled hodnoticích líst-
ků by l  t rochu pozměněný opro t i
našim zvyklostem, aby usnadňoval
práci  automatickému scanneru,
čímž odpadla potřeba sčítat body
(přesto jsme to ale dělali, je dobré
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Luboš Bárta, Lisabon  – Jedna z největších a nejvýznamnějších světových
soutěží vín – Concours Mondial de Bruxelles, se letos poprvé přestěhovala
do Lisabonu. „Využili jsme nabídky portugalské promoční agentury ICEP,
pozvání vinařů z Alenteja a korkárny Amorim a uspořádali jsme soutěž poprvé
mimo Belgii, v zemi s dávnou vinařskou tradicí a mezinárodním renomé vlast-
ních vín," zdůvodnil překvapivý krok prezident soutěže Baudouin Havaux.
„Brusel je sice svým způsobem hlavním městem Evropské unie, ale my jsme
chtěli dát konkurzu další rozměr a zkusili jsme udělat cosi opravdu nového.
Cožpak by olympijské hry měly takový ohlas, kdyby neopustily Athény..?"

PUČKÍS MUNDIAL*
aneb Concours Mondial de Bruxelles v Lisabonu

P rez ident CMB Baudouin Havaux
neztrácel ani přes spoustu práce svůj
humor



vědět, jak jsem zhodnotil to které
víno a pak se srovnat s kolegy a po
ukončení degustace i s odhalenými
vzorky).

Bylo třeba přichystat, seřadit,
zkontrolovat a zpracovat na 34 tisíc
hodnoticích lístků! Umýt 17 000
degustačních sklenic, vypili jsme na
1500 litrů vody, po soutěži zbyly bez-
mála 3 tuny prázných lahví. Do výro-
by bylo zadáno 5,5 milionu samolepi-
cích „medailiček" na lahve.

Servis zajišťovali dobře proškolení

studenti a studentky hotelové školy
v jednotných oblecích – vždy nejprve
nalili předsedovi komise a až po jeho
souhlasu ostatním členům. Vždy dbali
na to, aby si každý porotce prohlédl
identifikační lístek vína, nalepený na
pevných igelitových tmavomodrých
sáčcích s logem CMB, do kter ých
byly jednotlivé lahve zabaleny.

Množství prezentovaného vzorku
bych odhadoval na 5 cl, což dovolo-
valo dobře hodnotit vzhled i barvu
vín.
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Na hodnocení vzorku jsou tři až
čtyři minuty a servis je přesný jako
hodinky – respektive opravdu podle
hodinek. Každé zaváhání a prodlení
se špatně dohání.

Všechna vína kategorie mají jed-
notnou, správnou teplotu, deklarova-
nou ve statutu soutěže (zajistit při-
měřené chlazení pro čtyři tisíce lahví
šumivých vín, bílých a růžových vín
opravdu není nic jednoduchého).
Organizace přípravy vzorků je úcty-
hodná – v případě vadného vzorku
servis okamžitě přináší bez zaváhání
druhou láhev, samozřejmě i ve správ-
né teplotě.

Hodnotí se vždy ucelená par tie vín
bez ohledu na to, jestli čítá 7 nebo 25

vzorků – tak jsme měli třeba 7 růžo-
vých ze Španělska, 8 různých němec-
kých čer vených, po 9 mladých
Bordeaux následovalo 20 Grand Cru
ze Saint-Emillionu, 15 pinotů z Valais
a Alsaska, nebo 11 Champagne
prakticky neznámých značek.

Za vynikající považuji různě dlou-
hé serie (flighty) jednotlivých komi-
sí. Díky nim měla přestávku vícemé-
ně každá komise j indy a ani př i  
35 komisích se nestalo, že by ve foyer
u občerstvení byla fronta.

* VYSVĚTLIVKA 
V prvních dvou dnech svého pobytu v Portugalsku jsem si myslel, že mlu-

vená portugalština je zaplavena bezvýznamovými berličkami, vycpávkovými
slovy, objevujícími se prakticky v každé větě, jako se v dobách mého mládí
v češtině nekonečně opakovalo „vole", nebo jak můj starý dědeček nahra-
zoval univerzálním slůvkem „tento" nedostatek paměti a podstatných slov
najednou.

Pučkís bylo úplně všude a všechno.
Pučkís byla historie, pučkís byla vína i vinice, pučkís byl korek i korkové

duby, pučkís byli servírující študáci, pučkís byl i mnohý degustátor…
Pro vás, kteří byste byli při své první cestě do Portugalska vystaveni

podobné zkoušce, dávám vysvobozující vysvětlivku. 
Portugalský enolog Carlos Lucas, s nímž jsem strávil 3 dny ve stejné

komisi, mi problém osvětlil: Portugalci jsou malý, ale velmi hrdý národ
a mohou-li zdůraznit svou velikost, význam a výjimečnost, bez váhání to udě-
lají. Taky drmolí a většinu „o" vyslovují jako „u" a „t" zase jako „č".

Je to jasné?
Pučkís je zhutnělá forma slova portuguese (čti portugíz) a tak pučkís je

vše portugalské! Kdo by se tady zdržoval tak dlouhým slovem, když je toho
tolik co sdělit!

Část areálu lisabonského EXPA s halou
Pavilhão Atlântico, vyhlídkovou lanovkou
a mostem Vasco da Gamy na horizontu.

Komise pracovaly tiše a soustředěně,
i když jinde měli přestávku

Všech více než 210 degustátorů z celého světa.

Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. je zkuše-
ným porotcem a příjemným společní-
kem.



Všichni byli soustředění a ani po
40. vzorku (někdy jich bylo až 55 za
dopoledne) nebylo slyšet nic, než
ševelení a vzduchotechnika.

Druhý a třetí den doplnili komise
mladí portugalští vinaři, kteří se tak
dostali k přechutnání stovek vín
z celého světa. Nepodařilo se mi zjis-
tit, zda se jejich hlas počítal či niko-
liv, ale rozhodně to pro každého byla
velká zkušenost.

Nebyla hodnocena jen vína, ale
i porotci  – všichni jsme dostal i
matematické i grafické vyjádření
míry naší konformity i „úletů", což je

součástí počítačového programu
vytvořeného pro CMB Katolickou
univerzitou v Leuwen. Ten dokáže
„vážit" hlasy jednotlivých komisí
a matematickým modelem je při
závěrečném hodnocení výsledků
srovnat natolik, jako by všechna
v ína hodnot i la  ste jná komise.
Přidělování velkých zlatých, zlatých
a stříbrných medailí je pak ještě
objektivnější…

NE VŽDY JEN VÁŽNĚ
Jakkoli bylo hodnocení seriozní

a práce náročná, našla se chvíle pro
rozptýlení i obyčejné klukoviny.

Hned můj vstup do komise nebyl
třeba úplně nejšťastnější.

Slušně jsem se představil kole-
gům z F ranc ie ,  Po r tuga lska
a Španělska a šel jsem se pozdravit
s předsedkyní komise, která do té
doby telefonovala. Viděl jsem na sto-
jánku na stoje modrobílou pruhova-
nou vlajku, tak jsem vesele zašveho-

lil: „Hahá, vidím, že se potkáme za
čtrnáct dní v Delfách!"

Když jsem viděl nechápavý pohled
Isabely Mazzuchelli, dodal jsem na
vysvětlenou: „Na kongresu sommelierů
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Na startu druhého dne

u vás v Řecku. Budete tam přeci,
že?"

Nevěřili byste, jak r ychle se člo-
věk zpotí, když se vaše předsedkyně
poroty usměje a rozvine vlaječku, na
níž je vlevo nahoře namísto očekáva-
ného bílého kříže v modrém poli zla-
té smějící se slunce!

„Já jsem z Uruguaye…"
Australané se pyšnili zástěrami

„Šetři vodou, pij víno…", Jihoafričan
Dave Hughes vytr vale nosil jednu
ponožku australskou a druhou portu-
galskou, až si tím vysloužil audienci
u ministra zemědělství,  dva i u nás
známí, jinak velmi seriozní páni vyso-
koškolští profesoři si tu o přestávce
vyměňovali na tajno jmenovky na
stolech, výjimkou nebyla ani hro-
mádka špuntů, čekající na opozdilce
pod potahem židle… 

Olivový olej ve víně při večeři?
Maličkost!

Rozdáva j í  se těžké,  bezmála
letecky nepřenosné knihy o historii

korkařského rodu? „Tamtomu dejte
ještě, ten má hodně dětí," spiknou
se tajně dobří kamarádi na kolegu.

P řed zahájením a po skončení
degustací se kongresovou halou

Brazilský kolega Eduardo Viotti. To
jsem ještě netušil, že s ním strávím
týden při Wine Brasil Awards, stejně
jako s Pierrem Casamayorem z Francie
(dole).

Hodnocení vín v Lisabonu i setkání s porotci při společné večeři v jezdecké
škole se zúčastnil portugalský ministr zemědělství. O čem hovořil - tomu rozu-
měl, na anglické dotazy odpovídal anglicky, na francouzské se zamozřejmostí
Pařížana a španělština byla jeho druhou mateřštinou. Dokázal přesvědčivě
argumentovat o národním programu pomoci vinařům doma i při expor tu
i o společné zemědělské politice Bruselu, a to včetně různojazyčných bonmotů
a žertítů. Jaký kontrast! I když na oficiality v časopise moc nehraji, tohohle
člověka stojí za to představit! A tak jsem se vydal s poznámkovým sešitem za
PR manažerkou hostitelské firmy Amorim Joanou Mesquita, abych polohlasně
zjistil jeho jméno včetně formální správnosti zápisu. „Počkej, to nevím, ale
zeptám se," odešla za svým kolegou ze státní agentury. „Ministr?" podivoval
se kolega. Nevěděl, ale nezaváhal. Otočil se na ministra s jednoduchou otáz-
kou: „Ministře, jak se jmenujete?" Ministr se usmál, vzal z jeho rukou blok
a napsal zřetelně své jméno Jaime Silva. Poděkoval za pozornost a dál se
věnoval hostům. Tak jsem přišel k autogramu portugalského ministra…

SOUTĚŽĚ VÍN



nesl zpěv Jacquese Orhona, předse-
dy jedné z komisí, kanadského tele-
vizního moderátora pořadů o vínech
Vins du Monde a neúspěšného kan-
d idáta na post  pres identa
Mezinárodní asociace sommelierů
ASI z jeho čerstvého CD. Já jsem
dostal CD s věnováním, on 15 euro
a všichni si vezeme domů, co jsme
si přáli.

Až na výjimky je rodina degustáto-
rů – těch opravdu dobrých – přátel-
ská, vstřícná a otevřená. Diskuse
jsou věcné, i když někdy vášnivé,
argumenty promyšlené. Jen pár soli-
térů dává najevo svou nadřazenost
a nezájem, a le to jsou buď
Američané z Wine Spectatoru nebo
paradoxně lidé, kteří byli přizváni
nějakým řízením osudu víceméně
náhodou a své slávy si sami před
sebou užívají.

My ostatn í  jsme se nasmál i
a pobavili dosyta…

VÝSLEDKY A SOUVISLOSTI
Z 5447 soutěžících vín získalo 30%

ocenění – v tom 49 velké zlaté medai-
le, 583 zlaté a 974 stříbrné.

Počtem oceněných vín byla nejús-
pěšnější zemí Francie se 456 medaile-
mi (z celkem 1762 přihlášených vzor-
ků) před Španělskem s 293 medailemi
(z 995 vzorků), Portugalskem se 174
medailemi (z 516 vzorků) a Itálií se
161 medailemi (z 558 vzorků). Naše
české či spíše moravské 4 zlaté a 10
stříbrných z celkem 37 vzorků jsou
dobrým výsledkem – třeba Maďarsko
či Rumunsko získaly při téměř shod-
ném počtu vzorků jen medaili jedinou.

Počtem vzorků jsme byli 20. zemí
v sousedství s Maďarskem,
Rumunskem, Brazilií a Slovinskem,
počtem medailí devatenáctou v sou-
sedství  Peru, Uruguaye, Mexika
a Martiniku a v procentu úspěšnosti
s 38% dokonce sedmnáctí podobně
jako Maroko, Švýcarsko či
Lucembursko.

Zlatem se letos může pyšnit Nové
vinařství za cuvée Ardea, Bohemia
Sekt za Prestige Brut, Mikrosvín za
Vlašský ryzlink a Radomil Baloun za
výběr Chardonnay 1 – tomuhle vinaři

ale patří i skvělých 5 stříbrných! Další
stříbro získaly VS Valtice,  Znovín,
Vinselekt a Nové vinařství.

Skvělého úspěchu dosáhli Slováci
se 100% úspěšností vzorků – ze tří při-
hlášených vín inkasovali Mr va
a Stanko dvakrát zlato za Tramín

a Cabernet Sauvignon a Peter
Maryšák stříbro za svou Palavu.

Úplné výsledky najdete na
www.concoursmondial.be.

VINAŘI!
Tak stud pr yč a vzhůru na další

mezinárodní soutěže! 
Vinařský fond již začíná chytat

správný vítr a snad se chytí i Národní
vinařské centrum. 

Určitě pomůže i naše redakce, kte-
rá je vedle spolupořadatelství veletržní
soutěže Vína a Destilátů partnerem
další světové soutěže srovnatelné
s Concours Mondial - perspektivní
awc-vienna v Rakousku (letos při uzá-
věrce přes 5000 vín z 27 zemí včetně
požehnané porce vín tuzemských),
stejně jako putujícího VinoFora.

Právě tyhle velké a největší výstavy
jsou tou správnou platformou pro
porovnání skutečné kvality. A konec
konců i tou nejlepší reklamou i na
domácím trhu! ♣
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Naše komise č. 10 – zleva Didier Coutenceau (F), Isabel Mazzuchelli (URG), stu-
dent-servisman Fabio Santos, Carlos Lucas (PT), José Ramón Martinez Peiro
(SP), pak já a jeden ze střídajících se mladých Portugalců. 

Na závěr jsme se všichni podepsali
našemu por tuga lskému ko legov i
Carlosu Lucasovi.



H.B. „Johnův otec, John Law Baker
V., působil v Estorilu v jazykové škole
od začátku 70. let minulého století
a tak jsem tam za tchýňáky s manže-
lem z Londýna pravidelně dojížděla.
Byly to pro nás vlastně prázdniny
u moře na Costa da Caparica, něja-
kých pár kilometrů od jejich bydliště
v Mirateju.  Navíc švagrova první žena
je Portugalka a jejich syn Kim, alias
John Law Baker VII., jde dnes ve šlépě-
jích svého dědečka.  Příští měsíc má
v Lisabonu svatbu a tak se zde zase
sejdeme s celou slavnou rodinou (pra-
praprapraděd John Law Baker I.,
důstojník Madras Army, má pomník
v areálu kostela sv. Martina in-the-
Fields na Trafalgar Square v Londýně
a babička, původem ze skotského cla-
nu Cameronů, má předky s tituly Sir)...

L.B. Večer jsem bloumal ve starém
Lisabonu po Bareiro Alto a koukal, co
bych si dal za zdejší specialitku.
Udělalo mi radost, že jsem našel stále
ještě dost normálních malých podniků
za normální peníze, kde je typická
treska s cibulí v olivovém oleji s půllit-
rem dobrého bílého v karafě opravdu
pro každého. Navíc z oken se ozývaly

ty škřípavé tesklivé dlouhé písně –
jmenují se fado, viď? Jakmile se ale
vkročí do Lisabonu „všedních dnů",
člověka chytne ruch a fastfoody, jako
kdekoliv jinde…

H.B. Již v první edici svého Atlasu
světových vín nazval Hugh Johnson,
známý autor, guru a světová autorita
ve víně, Portugalsko „nejlepším mís-
tem pro eno-romantiky".  Skutečně,
když si s nostalgií vzpomenu na svoji
první návštěvu této krásné země na
pokraji světa, vybaví se mi kilometry
liduprázdných pláží na Caparice, výlo-
vy ryb v Sesimbře, volské spřežení či
stádo ovcí na silnici někde mezi
Palmelou a Azeitâo, modrobílé kachle
azulejos, zdobící bílé fasády domů
téměř všude, háje olivovníků a korko-
vých dubů či borovic pinheiros
v Mirateju, a fado se tam nezpívalo
pro turisty, ale jeho tóny doznívaly
z malé osady…  Do těchto vzpomínek
se pak mísí aroma čerstvě grilovaných
sardinek či dorády, olivového oleje,
česneku a koriandru, které se snoubí
perfektně s dobře vychlazeným svě-
žím Vinho verde, právě takovým, jaké
podávala Cabana do Pescador na bře-
hu Atlantiku ve stínu eukalyptů…  Ale
to už je opravdu dávno!  Vzpomínky
překr ývají desítky dalších návštěv
a Costa da Caparica je dnes obléhaná
tisíci turistů, z Mirateja (což v překla-
du znamená „výhled na řeku Tejo") je
moderní panelákové předměstí
Lisabonu, odkud zmizely korkovníky,
oleandry, eukalypty, pinheiros i řeka
Tejo, z Cabany do Pescador je luxusní
restaurace, ve které lze dnes platit
kartou American Express, a volské
spřežení či ovce na silnici lze spatřit
už snad jen v Trás-os-Montes….

L.B.  Světové EXPO dalo Lisabonu
novou moderní čtvrť, areál výstaviště
se podařilo funkčně začlenit do města

DIALOGY O VÍNĚ

Dialogy o víně: 
Lisabon v proměnách času
Helena Baker a Luboš Bárta, Lisabon  – Spolu s degustátory, s nimiž se potká-
váme na jiných mezinárodních soutěžích, jsme pro volné chvíle kolem vlastních
soutěžních hodnocení na Concours Mondial de Bruxelles vytvořili jakousi
východoevropskou enklávu – Fedor Malík ze Slovenska, Marin Berovič ze
Slovinska, Peter Sarkány z Maďarska, ale prim hráli Helena a John Bakerovi.
V Lisabonu se pohybovali jako doma, poradili, doporučili. Není divu, před lety tu
opravdu doma byli…

Symbol Lisabonu – Torre de Belém
v ústí řeky Tejo. Prý nejkrásnější celni-
ce světa.

Podmořský svět – obří expozice plná
akvárií se 16 000 rybami tu zůstala od
dob EXPA
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a propojit s jeho každodenním životem
– ostatně právě tady se Concours
Mondial konal. Třeba návštěva pod-
mořského světa je opravdu úžasná…

H.B. Lisabon se od roku 1997, kdy
jsme byt v Mirateju prodali, opravdu
výrazně změnil. Poprvé jsme ho znovu
navštívili až teď po dalších více než
osmi letech.  Např. tento hotel –
Tivoli Tejo – a vůbec celý areál Expo
kde se momentálně nacházíme, včet-
ně mostu Vasco da Gama, nádraží

Or iente, či  Casina a Pav i lonu
A t lântico, kde soutěž Concours
Mondial de Bruxelles probíhá, neexi-
stoval. To všechno bylo postaveno na
místě bývalých doků a slumů. 

L.B. Fedor Malík se v komisi pot-
ka l  s Chardonnay  od  Radka
Balouna, já jsem si vedle spousty
obvyklých vín sice uži l  krásných
sladkých vín, které se po rozkr yt í
ukázala být všechna ze Švýcarska,
měl jsem dlouhou řadu podprůměr-
ných šampaňských, o nichž jsem si
původně myslel, že jsou to sekty
z v ina řských  rozvo jových  zemí ,
a nakonec mě čekala hrůza mladých
Bordeaux s tak drsnými tříslovina-
mi ,  že  se  neda l y  an i  v yk lok ta t

vodou. Ale na žádný z „našich"
tuzemských vzorků jsem v komisi
10 nenarazil…

H.B. Ani já, ani John jsem také
neměli žádné víno z ČR. V mé komisi
21, ve které se mnou hodnotili autor
nové kn ihy  „Vína Řecka"
Constant inos Lazarakis a Gi l
Lemper t -Schwar tz  z W ine
Spectatoru, jsme měli jak vynikající
letitá por tská tawny jako Noval,
Cálem a Sandeman, která získala zla-
té medaile, ale také podprůměrná
čer vená z apelací  Chinon
a Bourgueil, která nás přímo šokova-
la.  John pro změnu zasedal v komisi
15 a tam měli zase fantastické sher-
r y  z odrůdy Pedro Ximénez Tres
Pasas Selección 1906 (zlatá medai-
le) a Alvear Pedro Ximénez Solera
1927 (stříbrná), což potěšilo, proto-
že posledně jmenované v íno je
k dostání i v ČR.  Tato komise výbor-
ně ohodnotila i švýcarská červená
vína z oblasti Valais, avšak naopak
vína z Bordeaux shledala velmi nud-

nými.  Že moravská v ína z ískala
v takovéto soutěži čtyři zlaté a deset
stříbrných medailí svědčí o tom, že je
zahraniční degustátoři museli shle-
dat velmi zajímavými v takové smršti
průměrnosti. ♣
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DIALOGY O VÍNĚ

Historická část Lisabonu se vtiskne do paměti za jakéhokoliv počasí.
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Náš hotel Tivoli Tejo vznikl také v rámci
EXPO 1998.

John měl ve své komisi štěstí na sladká
vína, čer vených si ale také moc ne-
užil…

Por tugalci tvrdí, že most Vasco da
Gama je se svými 17 kilometry nejdelší
v Evropě, Dánoivé si to myslí o svém
rekordmanovi. Rozhodně je ale krásný,
funkční – a přejezd přes něj je velmi dra-
hý…


