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7. února 1992 zmûnila Maastricht-
ská smlouva nejen název Evropského
spoleãenství na „Evropskou unii“, ale
zmûnila i osud stotisícového mûsta na
pomezí Nizozemí,  Nûmecka a Belgie
a jeho jméno zapsala navûky do dûjin
Evropy. Takzvaná European treaty byla
podepsána v nizozemském Maastrichtu

v nahofie vyfoceném kongresovém
centru nad ru‰nou fiekou a v navazují-
cím veletrÏním areálu MECC se letos,
po loÀském v˘letu do Lisabonu, konal
14. roãník svûtové soutûÏe vín Con-
cours Mondial de Bruxelles (neplést
s Mondial Selection, která je pofiádá-
na na zcela jiném základû a jin˘mi
pofiadateli, zab˘vajícími se vedle vín
i hodnocením ãokolády, pracích prá‰-
kÛ, tabáku ãi kosmetiky…). Typické
holandské tulipány kvetly jak o Ïivot
a nizozemská královna královna Beat-
rix ( = BlaÏena), jejíÏ vlastní majetek je
odhadován na 3,2 miliardy dolarÛ,
zrovna slavila své narozeniny. Její pod-
daní spolu s ní rádi slaví oranÏov˘
Koningensdaag…

Dr. Lubo‰ Bárta, Maastricht - Z dob dávno minul˘ch pamatuji
Maastricht jako pfiíjemné, ale nev˘razné univerzitní mûsto
s mal˘m historick˘m jádrem a velkou odûvní továrnou
Macintosh, v níÏ pracovala na‰e kamarádka Angele. Pr˘ je
nejstar‰ím z nizozemsk˘ch mûst a za své jméno vdûãí mostu, kter˘ tu pfies fieku
Maasu nechal postavit fiímsk˘ císafi Augustus (Mosae Traiectum).

Maastricht 2007
17 medailí z Concours Mondial de Bruxelles,
ocenûna plná tfietina  vín z âeské republiky!

Po tfii dny (29. dubna - 1. kvûtna)
hodnotily 5 - 7 ãlenné mezinárodní
komise klasick˘m 100 bodov˘m systé-
mem O.I.V. neuvûfiiteln˘ch 5735 vín
a destilátÛ ze 47 zemí svûta. Mezi
220 degustátory z fiad enologÛ, som-
melierÛ a odborn˘ch novináfiÛ letos
bylo 5 zástupcÛ âeské republiky -
Helena a John Baker, Libor ·evãík, já,
vá‰ zpravodaj a dokonce i va‰e vyda-
vatelka Iva Kováfiíková, která spolu
s nûkolika dal‰ími pfiitomn˘mi „lidmi
z branÏe“ na poslední chvíli vytrhla
organizátorÛm trn z paty, kdyÏ zasedli
místo nûkolika francouzsk˘ch

degustátorÛ, ktefií se bez omluvy
nedostavili. Jejími kolegy v komisi,
s nimiÏ se r ychle skamarádila, byli
m.j. znám˘ autor vinafisk˘ch encyklo-
pedií Christian Callec nebo autor vinafi-
sk˘ch uãebnic a v˘pravného vademe-
ka enofilÛ Jacques Mauquoy, komisi
pfiedsedal b˘val˘ generální fieditel
O.I.V. Robert Tinlot, dnes prezident de
l’Académie Amorim. Na zaãátek dost
dobrá spoleãnost!

Mezi degustár y byli letos m.j.
i generální fieditel Mezinárodní asocia-
ce sommelierÛ Luigi Vaccarini, ‰éfre-
daktor Journal international des scien-
ces de la vigne et du vin Guy
Guimber teau, prezident FIJEV Louis
Havaux nebo John Radford, vinafisk˘
specialista BBC a Decanteru…

Prezident soutûÏe Baudouin Havaux
a fieditel hodnocení Thomas Costenob-
le mohli slavnostnû zahájit a Bernard
Sirot, vládce nad skladem tisícÛ vzor-
kÛ, mohl vypustit první vlnu sommelié-
rÛ z hotelové ‰koly v Liége, aby nalila
první vzorky do nachystan˘ch sklenic
Spiegelau…

Wiliam Wouters, prezident belgick˘ch
sommelierÛ, vpravo 10 pfiedních
degustátorÛ, ocenûn˘ch Louisem
a Baudouinem Havauxov˘mi za deseti-
násobnou úãast  v mezinárodní jury.

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE VÍN



Pro zápis v˘sledkÛ senzorické ana-
l˘zy jsme pouÏívali známé hodnotící
„stovkové“ formuláfie, které tu ale byly
automaticky skenovány a zpracovává-
ny, pfii v˘poãtu v˘sledkÛ bylo pouÏito
zvlá‰tního v˘poãetního systému, vytvo-
fieného na univerzitû v Leuwen, kter˘
se osvûdãil i v minul˘ch letech a kter˘
do znaãné míry eliminuje rozdíly mezi
komisemi. V˘sledky po ãtyfidenním
zpracovávání ovûfiil Ser vice Public
Fédéral Economie du gouvernement
Belge.

Tak, jak byla rekordní úãast vín ze
svûta, byla rekordní i úãast vín z âes-
ké republiky - celkem 58 vzorkÛ se
ucházelo o nûkterou z medailí. Limity
byly stanoveny pfiísnû - Velkou zlatou
medaili mohla získat vína s prÛmûrem
pfies 96,1 bodu, zlatou pfies 87,1 a na
stfiíbrnou teoreticky staãilo 82,5 bodu,
ale dÛleÏitûj‰í hranicí  byl limit medai-
lového ocenûní jen 30% hodnocen˘ch
vín, takÏe stfiíbro se fakticky pohybova-
lo kdesi nad 84 body.
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To, Ïe pln˘ch 17 vín z âeské repub-
liky získalo medaili na soutûÏi takové-
ho vûhlasu, jako je Concours Mondial
de Bruxelle,  z toho ‰est zlatou , je
dal‰ím opravdov˘m úspûchem na‰eho
vinafiství, jemuÏ k úãasti na podobn˘ch
akcích napomáhá i podpora Vinafiské-
ho fondu a pomoc Národního vinafiské-
ho centra ve Valticích.

V‰em úspû‰n˘m blahopfiejeme

a tûm, kdo si chtûjí projít v˘sledky do
detailu, doporuãujeme adresu na
www.concoursmondial.eu.

Tuhle historku vám musím fiíct: V Maa-
strichtu byl od 19.3. do 7.4. 1865 na
náv‰tûvû revoluãní filozof Karel Marx.
Levice na radnici mu chtûla nechat vybu-
dovat pomník, ostatním to bylo vícemé-
nû jedno a tak si odhlasovali, Ïe postaví
takov˘ pomník, na kolik se nasbírá ve
vefiejné sbírce. Takhle to dopadlo…

Vlevo Paul Robert Blom s Roberto Zironim,
pod nimi mÛj prezident Luciano Parrinello,
vpravo odpoãívá u novin Andrea Gabbrielli,
k hodnocení se chystají Ben Ami Fihman
z Venezuely a John Radford z britské BBC
a dole libanonsk˘ vinafi a v˘znamn˘ vinafi-
sk˘ funkcionáfi Ellie Maamari.

Christian Callec - a kdo to juká za ním?
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Zlaté mmedaile
Merlot Pozdní Sběr 2004

Vinařství Josef Valihrach
Rulandské Šedé Výběr z hroznů 2002

Vinařství Josef Valihrach
Chateau Valtice Slámové Víno Sauvignon 2004

Vinné Sklepy Valtice a.s. 
Chateau Valtice Ledové Víno Chardonnay 2005

Vinné Sklepy Valtice a.s. 
Spielberg Rulandské Bilé 2005

Spielberg CZ, s.r.o.
Sonberk Sauvignon Výběr z bobulí Sladké 2005

Sonberk a.s. 
Stříbrné mmedaile
Cuvée Cygnus Ryzlink Rýnský - Sauvignon Blanc 2005

Nové Vinařství a.s. 
Cuvée Lange' Warte Ryzlink Rýnský 2005

Nové Vinařství a.s. 
Sauvignon Výber z hroznů - Suché 2005

Vinarství Eko Hnízdo 
Sonberk Slámové Víno Tramín Sladké 2004

Sonberk a.s. 
Bohemia Sekt Prestige Rosé Brut 2005

Bohemia Sekt, Českomor. vinařská a.s. 
Ryzlink Rýnský Výběr z bobulí 2005

Vinné Sklepy Valtice a.s. 
Pavlov Müller Thurgau 2006

Víno Mikulov a.s. 
Vinum Moravicum Chardonnay 2005

Vinum Moravicum
Ego No.69 Ryzlink Vlašský Výběr z hroznů 2005

Moravské Vinařské Závody Bzenec
Baloun Dornfelder 2006

Radomil Baloun
Baloun Sauvignon 2006

Radomil Baloun

V˘sledky tuzemsk˘ch vín na 
XIV. Concours Mondial de Bruxelles 2007
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Ivana Kováfiíková, Maastricht - Vinafiství v Nizozemí? ¤eknûte si to je‰tû jednou
- není to protimluv? Vinice pfieci zdobívají malebné svahy, ale kde je v Nizozemí
vzít? A pfieci je tu hned nûkolik zajímav˘ch vinohradnick˘ch lokalit!

nade v‰í pochybnost Apostelhoeve -
Apo‰tolsk˘ dvÛr. PrÛvodcem nám tu
byl Paul Robert Blom, ná‰ kamarád
a mezinárodní degustátor, ale také
obchodník s víny, majitel distilérky
a sám vinafi na vinici Wijngaard „De
Water toren van Hoorn“ severnû od
Amsterdamu.

„S Hulstov˘mi se známe dlouho
a ãas od ãasu si radíme,“ uvádí nás
Paul do prosvûtlené degustaãní míst-
nosti neÏ pfiijde Julka Hulst a provede
nás historickou usedlostí. „Ve ãtyfiia-
devadesátém jsem jen tak vzal pár
jejich vín na svûtovou soutûÏ do Ljubl-
janû a pfiivezl jsem jednu zlatou a jed-
nu stfiíbrnou medaili!“  Na zdech
kolem nás visí i ocenûní z La Morra ze
severoitalského Barola, ocenûní La
revue du Vin de France, Perswijn, ãest-
n˘ diplom z Rioji, reportáÏ Toma Ste-
vensona.

Hulstovi, ktefií hospodafií v Apostel-
hoeve jiÏ ãtvrtou generaci, jsou zemû-
dûlci a pfiedev‰ím ovocnáfii - mají jab-
leãné a tfie‰Àové sady a vinice jim

pfiibyly v roce 1970, kdy si pozvali
na pomoc vinafiského entuziastu Jea-
na Bellefroida z belgického Borgloonu.
Dnes na malebném 6,5 hektarovém
svahu pûstují jiÏ na znovuobnovené
vinici odrÛdy Müller Thurgau,
Auxerrois, Riesling a Pinot-Gris.

„Je to nejvût‰í a nejv˘‰e poloÏená
vinice v celém Nizozemí,“ bere Julka
realitu s úsmûvem. Julka a Mathieu
se mohou pochlubit tím, Ïe jejich víny
se zapí jel podpis maastrichtské
smlouvy nebo Ïe jimi královna Beatrix
hostila své hosty pfii pfiíleÏitosti pfie-
vzetí prestiÏní Karlovy ceny v Aachen.

I my jsme ochutnali sor timent
napfiíã odrÛdami i roãníky, na oplátku
pfiedali láhev dobrého moravského
sauvignonu a odjíÏdûli s vûdomím, Ïe
pfiíjemná vína a milé lidi lze najít v‰u-
de, v Apostelhoeve jsou ale moÏná
je‰tû trochu milej‰í…

Vy‰etfiete si ãas a zastavte cestou
do Amsterdamu, Rotterdamu, Haagu,
Antwerp nebo Bruselu na den v Maa-
strichtu.

PÛjãte si v‰udypfiítomné kolo nebo
se vydejte na procházku kolem návr‰í
Sint-Pietersberg údolím Iekeru a uvidí-
te malebné jiholimburské vinice osá-
zené Pinot Noir, müllerkou a Ryzlin-
kem r˘nsk˘m - vÏdyÈ jak daleko je to
odsud k R˘nu? 

Na „nejstrmûj‰ím“ svahu v zemi se
rozprostírá vinice Hoeve Nekum, kde
pfii tro‰e ‰tûstí mÛÏete v fiíjnu natrefit
na pro tuto zem zcela netypick˘ svátek
vinobraní. Dobrou adresou je i nedale-
ké Chateau Neercanne, zámeãek zná-
m˘ nejen svou pÛvabnou vinicí
a zahradami, ale také exkluzivní res-
taurací. Svého ãasu tam byl hostem
i car Petr Velik˘ a dlouho po nûm tu na
terase veãefieli mocní Evropy pfii maa-
strichtském summitu. 

Ale nejslavnûj‰ím vinafistvím je tu

Apo‰tolské víno
z Apostelhoeve a dal‰í zajímavosti
nizozemského vinohradnictví
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SOMMELIER NA CESTÁCH


