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Audience Grand Cru Classé Bordeaux
Audience Grand Cru Classé Bordeaux patří zcela určitě k těm nejprestižnějším,
nejzajímavějším a nejočekávanějším vinařským akcím u nás. Dlouhodobě ji pořádá společnost
Merlot d’Or, která se specializuje na francouzská vína a také právě na nákup investičních vín
z Bordeaux. Letos se tato výjimečná slavnost konala v Praze již po osmnácté.
Degustace proběhly v Míčovně Pražského hradu. Letošní
model umožnil uspořádat během dvou dnů hned pět degustací, kdy vína mohlo ochutnat téměř 800 návštěvníků, a to
ve větších prostorách Míčovny Pražského hradu, která nabídla
příjemný poklid a pohodu při každé z degustací.

„Zájemců bylo sice o mnoho více, ale právě omezení počtu hostů a zajištění jejich pohodlí jsme postavili na první
místo, tak aby každý měl svůj komfortní degustační prostor,“
komentuje nové uspořádání degustací Zlatko Míčka, majitel
společnosti Merlot d’Or.

Zlatko Míčka a Diana Sixtová z pořádající společnosti Merlot d‘Or

| 3

Představovala se vína z mimořádného ročníku 2019. Ten byl
výjimečný hned ze dvou důvodů – kvalitou, která návštěvníky
nadchla, ale také obdobím, kdy byla tato vína v roce 2020
v rámci kampaně En Primeur nabízena, což bylo zcela bezprecedentní období covidových lockdownů. I díky tomu se vína
dají pořídit za mimořádně příznivé ceny. Na každé z degustací
bylo prezentováno 58 různých vín, která patří mezi absolutní
špičku v celém Bordeaux. Celkem bylo otevřeno více než
1 000 láhví z těch nejvyšších kategorií v jednotlivých apelacích, kdy průměrná cena láhve byla cca 80 eur, což znamená,
že na akci se vypila vína za přibližně 80 000 eur.
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Na banketu ve Španělském sále bylo připraveno
35 stolů pro asi 330 osob, z nichž část tvořilo přibližně 50 zástupců jednotlivých château. Kromě vín
podávaných k večeři bylo otevřeno téměř 100 láhví
Magnum z mladších i starších ročníků, často již zcela
optimálně připravených k pití, v celkové ceně více
než 30 000 eur. I zde mohl každý účastník banketu ochutnat vína od různých vinařství, servírovaná
v průběhu večera mezi jednotlivými chody na specializovaných vinných barech. Mezi množstvím významných hostů, které organizátoři na banketu přivítali, byl
i velvyslanec Francie J. E. p. Alexis Dutertre.
| 5

Château Cantemerle

Château Latour-Martillac 2019 Rouge
Dominantou vinařství je nepřehlédnutelná věž, která
je poslední památkou na opevněný hrad postavený
ve 12. století. Už v té době zde byly na štěrkovém kopci
u Martillacu a na štěrkových půdách s jílovito-vápenitým podložím u řeky Garonne vysazeny první vinice.
Nejvýraznějšími majiteli je rodina Kressmannů. Edouard Kressmann přijel do Bordeaux v roce 1858. V roce
1871 založil svou vlastní obchodní společnost Kressmann
& co a vyhledával vinařství s potenciálem Grand Cru.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Jean Kressmann
/ Tristan a Loïc Kressmann
Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan
72 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot,
8 % Petit Verdot
46 ha
čtvrtohorní günzské štěrky
16 měsíců, 40 % nových sudů
Lagrave-Martillac

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno s dominancí tmavého ovoce a ryzím charakterem odrůdy
Cabernet Sauvignon.“
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Château Malartic-Lagravière 2019 Rouge
Usedlost s vinicemi u města Léognan se původně jmenovala
Domaine de Lagravière. Po Velké francouzské revoluci ji
koupil Pierre Malartic. V roce 1850 odkoupila Château
rodina Ricard, známí obchodníci s vínem a výrobci
sudů z Bordeaux. Na počest nejslavnějšího člena rodiny
Malarticů, francouzského koloniálního guvernéra a admirála
francouzského loďstva, nechali změnit jméno na Château
Malartic-Lagravière. V roce 1997 jej kupuje belgický
průmyslník a milovník vín Alfred-Alexandre Bonnie.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Véronique Bonnie
& Jean-Jacques Bonnie
Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan
56 % Merlot, 39 % Cabernet Sauvignon,
3 % Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot
46 ha
suché štěrky, hlinité štěrky na
jílovito-vápenitém podloží
18 měsíců, 65 % nových sudů
Le Comte de Malartic

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno s lehčím až středně plným tělem a velmi elegantním
ovocným projevem.“

Château Smith Haut Laﬁtte 2019 Rouge

Château Les Carmes Haut-Brion 2019

Zdejší historie sahá do roku 1365, kdy Verrier du Bosq vysázel
první vinice na štěrkové plošině nazývané Lafitte. V roce 1720
zakoupil usedlost skotský obchodník s vínem Georges Smith
a název Château Smith Haut Lafitte byl na světě. V roce 1842 ho
odkoupil starosta Bordeaux Martin Duffour Dubergier a jeho
rodina zde působila více než 100 let. Významný obchodník
s vínem Louis Eschenauer jej koupil v roce 1958. Posledními majiteli jsou od roku 1990 Florence a Daniel Cathiardovi, majitelé
dvou obchodních řetězců, kteří si splnili sen o vlastním vinařství.

Historický začátek Château Les Carmes Haut-Brion je
spojen s majitelem Château Haut-Brion, jímž byl Jean
de Pontac. V roce 1584 daroval přilehlé louky a vinice
řádu karmelitánů, podle nichž se vinařství jmenuje. Ti
zde víno vyráběli přes dvě stě let. Roku 1840 majetek
zakoupil obchodník s vínem Léon Colin, jehož potomci
vybudovali současný zámek. V roce 2010 château
koupil obchodník s realitami Patrice Pichet a investoval
do vybudování nového, moderního vinařství.

Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Florence a Daniel Cathiardovi
/ Fabien Teitgen
Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan
59 % Cabernet Sauvignon, 36 % Merlot,
4 % Cabernet Franc, 1 % Petit Verdot
67 ha
günzské štěrky
18 měsíců, 60 % nových sudů
Le Petit Haut Lafitte, Les Hauts de Smith

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno s výraznějším charakterem tmavých peckovin, precizně
zpracované a minerální.“

Château Haut-Bailly 2019
Život se na zdejší štěrkovité a pískovcové vinici
začal probouzet v roce 1461. V roce 1630 zakoupila
usedlost rodina Le Bailly a dala jí jméno Château
Haut-Bailly. V roce 1872 odkoupil majetek respektovaný vinař Alcide Bellot des Minières, nechal
postavit zámek, jak jej známe dnes. V roce 1955
odkoupil majetek belgický obchodník s víny Daniel
Sanders, revitalizoval vinice a Château Haut-Bailly
bylo zařazeno mezi Cru Classé de Graves 1959.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Wilmers / Véronique Sanders
Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan
56 % Cabernet Sauvignon, 36 % Merlot,
4 % Petit Verdot, 4 % Cabernet Franc
30 ha
čtvrtohorní pyrenejské písky a štěrky
16 měsíců, 50 % nových sudů
Haut-Bailly·II

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„V tuto chvíli stále velmi sevřené víno, ze kterého je však cítit
struktura a potenciál.“

Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Pichet / Guillaume Pouthier
Pessac-Léognan
42 % Cabernet Franc,
31 % Cabernet Sauvignon, 27 % Merlot
7,6 ha
mindelské štěrky
na jílovito-vápenitém podloží
18–24 měsíců, 80 % nových sudů,
11 % velkých sudů, 9 % terakotových amfor
Le C des Carmes Haut-Brion

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Aristokratické a noblesní víno s důrazem na čistou ovocnost,
finesu a délku.“

Château Pape Clément 2019 Rouge
Historie château se začala psát v roce 1252. V té době se usedlost nazývala Domaine de la Mothe. V roce 1299 ji zakoupil
starý gaskoňský šlechtický rod de Goth. Bertrand de Goth se
v témže roce stal arcibiskupem v Bordeaux. Roku 1305 byl
zvolen papežem a dostal jméno Clement V. Vinařství zůstalo
téměř 500 let ve správě arcibiskupství a na jeho počest je
pojmenovali Château Pape Clément. Roku 1937 vinařství
odkoupil agronom Paul Montagne a současným vlastníkem
je Bernard Magrez, který se do rodiny v roce 1975 přiženil.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Bernard Magrez
Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan
50 % Cabernet Sauvignon, 50 % Merlot
65,5 ha
čtvrtohorní štěrky s příměsí jílů
18 měsíců, 90 % nových sudů
Le Clémentin de Pape Clément

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Výrazně kořenité víno s pevnou, ale dobře vyzrálou tříslovinou, které
potřebuje čas zrát.“

| 7

Château Fombrauge 2019
Château Fombrauge je největší vinice v Saint-Émilionu
a také jedna z nejstarších usedlostí v této oblasti. Jeho
historie sahá až do roku 1679. Okouzlující královský
zámek je jedním z nejhezčích na pravém břehu. Název
získal po Dumasovi de Fombrauge, který byl členem
francouzské vlády. Moderní etapa vinařství začíná až
v roce 1999, kdy ho koupil Bernard Magrez. Průměrné stáří vinic je 30 let. Terroir tvoří jílovité, vápencové
a pískovcové půdy.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Bernard Magrez
Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru
90 % Merlot, 10 % Cabernet Franc
58 ha
jílovito-vápencové a molasy
16 měsíců, 40 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Velmi líbivé víno téměř novosvětského stylu s tóny vyzrálého ovoce
a výrazným využitím nových sudů.“

Château Magrez Fombrauge 2019
Počátek historie tohoto vinařství je
shodný s Château Fombrauge. V roce
2011 se Château Magrez-Fombrauge
stalo samostatným subjektem. Jedná se
o zajímavé mikrocru o rozloze necelé
2 hektary, osázené Cabernetem Franc
a Merlotem. Roční produkce je pouze
okolo 4 000 láhví.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Bernard Magrez
Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru
70 % Merlot, 30 % Cabernet Franc
1,96 ha
jílovito-vápencové a molasy
18 měsíců, 75 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno s obrovskou strukturou, opulencí a velkým podílem nových sudů,
za 5–8 let dosáhne velmi dobré harmonie taninů a ovocné složky.“

Château Marquis d’Alesme
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Château La Tour Carnet 2019
Dlouhou historii tohoto původně feudálního
hradu připomíná impozantní čtverhranná věž.
Od 16. století se jeho majitelé zaměřili na pěstování
révy vinné. Dnes je toto panství nejrozsáhlejší
ze čtyř Grand Cru Classé vinařského magnáta
Bernarda Magreze, který ho koupil v roce 2000.
V roce 2013 zde vysadil 75 různých odrůd s cílem
sledovat jejich reakce na vývoj klimatu.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Bernard Magrez
4ème Grand Cru Classé, Haut-Médoc
50 % Merlot, 50 % Cabernet Sauvignon
176 ha
günzské štěrky na jílovém podloží
s velkým podílem vápence
16 měsíců, 30 % nových sudů
Les Pensées de La Tour Carnet

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Mohutnější víno s hebkou strukturou, bude potřebovat jen pár let
k dobré pitelnosti.“

Château Cantemerle 2019
Château Cantemerle je jedním z nejstarších vinařství
v oblasti Bordeaux. Historické dokumenty uvádějí
lordy z Cantemerle v opatství La Sauve Majeur už
ve 12. století, révu vinnou začal pěstovat až Ponset
de Cantemerle okolo roku 1350. V roce 1855 bylo při
klasifikaci Château Cantemerle omylem vynecháno.
Díky vlivu a naléhání tehdejší majitelky paní Villeneuve-Durfortové bylo však zařazeno zpětně. Tato
změna byla první z pouhých dvou změn klasifikace.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Skupina SMA / Laure Canu
5ème Grand Cru Classé, Haut-Médoc
68 % Cabernet Sauvignon, 23 % Merlot,
5 % Cabernet Franc, 4 % Petit Verdot
95 ha
čtvrtohorní křemičité štěrkopísky
12 měsíců, 40 % nových sudů
Les Allées de Cantemerle

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„V tuto chvíli stále ještě diskrétní víno klasického charakteru s velkým
potenciálem zrání.“

Château Beaumont 2019
Panství založené v roce 1772 je dnes jednou
z největších usedlostí v Médocu. První vinice
vysázel v roce 1824 jeho tehdejší majitel pan
Bonnin. Přikupoval pozemky a rozšiřoval
vinice až do jejich současné velikosti. Samotný
zámek byl navržen a postaven v roce 1854.
Vinifikace probíhá v nerezových tancích,
zrání 12 až 14 měsíců v barikových sudech.
Víno je čiřeno vaječnými bílky.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Grands Millésimes de France
/ Anthony Yaigre
Cru Bourgeois Supérieur, Haut-Médoc
53 % Cabernet Sauvignon, 45 % Merlot,
2 % Petit Verdot
97 ha
hluboké garonské štěrky
12–14 měsíců, 35 % nových sudů
Tours de Beaumont

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Svěží, čisté a ovocné víno s velmi dobrou strukturou, opět potvrzuje své
kvality mezi víny s vynikajícím poměrem kvality a ceny.“

Château Labégorce Margaux 2019
Usedlost, která hraničí se zámky Margaux
a Lascombes, je zmiňována již v knize „Bordeaux
a jeho vína“ z roku 1868, kde je uvedena jako „vinice
od roku 1332 šlechtického rodu La Bégorce“. Zámek
je popisován jako „jeden z nejkrásnějších a nejlépe
umístěných v Margaux“. Krásný klasický zámek
Labégorce byl postaven v roce 1821 a během let
vystřídal mnoho majitelů, až jej v roce 1989 získala
rodina Perrodo.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Perrodo
/ Marjolaine Maurice de Coninck
Margaux
46 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon,
9 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot
65 ha
písčité štěrky a písčito-jílové půdy
12 - 14 měsíců, 40 % nových sudů
Zédé de Labégorce

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno s výrazným projevem tmavého ovoce, s lehce kořenitým
charakterem a výraznější taninovou strukturou.“
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Château Marquis d’Alesme 2019
Historie sahá až do roku 1585. Až do roku 1938 se zde
vystřídalo mnoho více či méně významných majitelů.
V tomto roce ale byla usedlost prodána Edmondu
Ritzovi z Alsaska. Jeho vnuk Jean-Claude Zuger
zdědil majetek. V roce 2006 bylo Château Marquis
d’Alesme prodáno za 25 milionů eur rodině Perrodo.
Vinařství prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a je směsicí
asijských a klasických francouzských vlivů, které
pocházejí od majitelky Nathalie Perrodo.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Rodina Perrodo
/ Marjolaine Maurice de Coninck
3ème Grand Cru Classé, Margaux
57 % Cabernet Sauvignon, 37 % Merlot,
6 % Petit Verdot
15 ha
křemičité štěrky a jílovito-vápencové půdy
18 měsíců, 50 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Elegantní projev s výrazným charakterem borůvek, fialek a tmavého
ovoce v delším závěru.“

Château Bastor-Lamontagne 2019
Château se nachází v obci Preignac
v samém srdci apelace Sauternes. Se svými
50 hektary patří k významným vinařstvím
této apelace. Má opravdu bohatou historii
a mezi jeho majiteli se vystřídalo mnoho
významných osobností. Vinice tvoří jeden
blok. Štěrkové a písčité půdy leží na vrstvě
jílů a dávají vína spíše jemná a delikátní
s dobrou kyselinou.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Rodina Helfrich / Pietro Pastore
Sauternes
77 % Sémillon, 23 % Sauvignon
41 ha
křemenné štěrky na vápencovém podloží
8 měsíců, 30 % nových sudů

Château du Tertre 2019
Panství leží na jedněch z nejkrásnějších a nejvyšších
štěrkovitých parcel v Margaux. Založil ho v 18. století
dovozce a obchodník s víny původem z Irska, Pierre
Mitchell. Byl to opravdový milovník tohoto kraje
a zároveň zakladatel první sklárny v Bordeaux. Vinice
jsou vysázeny na štěrkových půdách hlubokých 3–5 m,
dobře odvodňovaných, což pomáhá k přirozeně vysoké
koncentraci šťávy v hroznech, a je zde na levý břeh
velmi vysoký podíl odrůdy Cabernet Franc.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Skvělá ukázka vína vyrobeného z perfektně vyzrálých hroznů.
Komplexní, svěží, ovocné a šťavnaté, dobře strukturované, s dlouhým
závěrem.“

Château Kirwan 2019
Založení Château Kirwan se datuje do roku 1710, kdy vinici
koupil sir John Collingwood, jehož dcera se následně provdala
za Marka Kirwana, který zámek vystavěl a dal mu jméno.
Když v roce 1815 zemřel, majetek přešel na Camille Godarda,
budoucího starostu Bordeaux. V roce 1882 Godard daroval
Château Kirwan městu Bordeaux. Město však nebylo připraveno se o vinařství starat, a tak v roce 1902 podepsalo dohodu
se společností Schÿler a Schröder o výrobě vína a správě statku.
Rodina Schÿler zámek i s vinicemi později odkoupila.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Solidní sauternes nového, méně opulentního stylu s tóny kandované
pomerančové kůry a jemnou mineralitou. Milovníkům klasických
sauternes však bude připadat řídké.“
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CNP a rodina Helfrich / Cynthia Capelaere
5ème Grand Cru Classé, Margaux
54 % Cabernet Sauvignon, 27 % Merlot,
13 % Cabernet Franc, 6 % Petit Verdot
45 ha vinic
garonské štěrky a ledovcové písky
12 měsíců, 30 % nových sudů
Les Hauts du Tertre

Rodina Schÿler / Philippe Delfaut
3ème Grand Cru Classé, Margaux
59 % Cabernet Sauvignon, 28 % Merlot,
6 % Cabernet Franc, 6 % Petit Verdot,
1 % Carménère
37 ha vinic
hluboké pyrenejské štěrky, písčité štěrky
a štěrky s příměsí jílů
18 měsíců, 50 % nových sudů
Charmes de Kirwan

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno lehčího ovocnějšího střihu s velmi dobrou křupavou kyselinou
a šťavnatostí.“

Château Giscours 2019
První zmínku o tomto panství najdeme již v roce 1330,
vinařská tradice zde začíná ale až v roce 1552. Po revoluci získávají vinařství dva Američané, John Gray
a Jonathan Davis z Bostonu. Velká a slavná éra však
začíná až v roce 1845, kdy přichází Hrabě de Pescatore
a do vedení vinařství angažuje Pierra Skawinskiho.
Pierre Skawinski byl jedním z nejnadanějších vinařů
své doby. V roce 1995 kupuje majetek Eric Albada
Jelgersma, jehož potomci spravují panství dodnes.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Albada Jelgersma
/ Alexander Van Beek
3ème Grand Cru Classé, Margaux
65 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot
95 ha
jemné garonské štěrky a ledovcové písky
17 měsíců, 50 % nových sudů
La Sirène de Giscours

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Nádherná ovocnost, svěžest, živost a struktura s velmi klasickým
noblesním projevem.“

Château Lascombes 2019
Château Lascombes vlastnil v 17. století Antoine,
Chevalier de Lascombes a dal mu i své jméno.
Vinařství prošlo obdobími slávy i krizí a velkým
množstvím slavných majitelů včetně například Davida
Rockefellera. V roce 2011 se Château Lascombes
prodalo za téměř 300 000 000 $. Kupující La Mutuelle,
pojišťovací společnost „MACSF“ je největší zdravotní
pojišťovnou ve Francii. Samotné víno bychom mohli
zařadit mezi nejmodernější styly celého Margaux.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

MACSF / Dominique Befve
2ème Grand Cru Classé, Margaux
50 % Cabernet Sauvignon, 45 % Merlot,
5 % Petit Verdot
120 ha
štěrky, hlinito-vápenité štěrky
18 měsíců, 60 % nových sudů
Chevalier de Lascombes

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno s mohutnou tanickou strukturou a tóny tmavého ovoce a mentolu,
které potřebuje čas, aby ukázalo svůj potenciál.“

Château Brane-Cantenac 2019
Vinařství v katastru Cantenac existuje již
od 17. století a od počátku byla zdejší vína velmi drahá a žádaná. V té době byla známá pod
jménem Hostein, později jako Château Gorce.
V roce 1833 je koupil Baron Jacques-Maxime
de Brane, kterému se říkalo „Napoleon médockých vinic“, a dal mu jméno Château Brane-Cantenac. Dnes je v majetku rodiny Lurton
a část vinic je obhospodařována biodynamicky.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Henri Lurton / Christophe Capdeville
2ème Grand Cru Classé, Margaux
70 % Cabernet Sauvignon, 26 % Merlot,
2 % Cabernet Franc, 1 % Petit Verdot,
1 % Carménère
69 ha
hluboké čtvrtohorní a třetihorní štěrky
18 měsíců, 100 % nových sudů
Baron de Brane

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Aristokraticky vyzrálé víno se sametově hebkým tříslem, krásnou
ovocností a mimořádným potenciálem ke zrání. Velmi dlouhý závěr.“

Château du Glana 2019
Historie sahá až do roku 1870, kdy vzniklo
panství Saint-Julien. Před rokem 1870 byla
vinice součástí sousedního Château Saint-Pierre.
V roce 1961 majetek koupil Gabriel Meffre. V té
době byl zámek zcela zchátralý a osázeny byly
pouhé 3 ha vinic. Rekonstrukce zámku, vinic
i zařízení byla dokončena v roce 1968. V roce
2003 a 2015 proběhly další renovace ve sklepích
a kvalita vín začala rapidně stoupat.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Jean-Paul Meffre / Ludovic
& Julien Meffre
Saint-Julien
72 % Cabernet Sauvignon, 28 % Merlot
59,5 ha
garonské štěrky
12 měsíců, 40 % nových sudů
Pavillon du Glana

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Solidní červené víno s dobrou strukturou, které však trochu postrádá
eleganci a délku.“
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Château Lagrange 2019
Historické dokumenty je zmiňují již v roce 1631.
V 18. století bylo panství majetkem Barona de Brane,
který vlastnil i Brane Cantenac a Brane Mouton, dnešní
Château Mouton Rothschild. Druhá polovina 19. století
byla jeho zlatou érou. Château Lagrange získal
hrabě Duchâtel, který nechal vybudovat ve vinicích
drenážní systém nebo začal používat síru, což bylo v té
době velice pokrokové. V roce 1983 koupila vinařství
japonská společnost Suntory.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Château Branaire-Ducru 2019
Jeho historie sahá až do 17. století. Tehdy byly
ještě vinice Branaire-Ducru součástí panství Beychevelle. Jean-Baptiste Braneyre, který vinařství
založil, byl přesvědčený o velkém potenciálu
zdejších štěrkových půd, ideálních především pro
odrůdu Cabernet Sauvignon. První vinice odkoupil v roce 1680. Dnes vlastní vinařství François-Xavier Maroteaux a vína jsou skvěle hodnocena
i díky výbornému poměru kvality a ceny.

Suntory / Matthieu Bordes
3ème Grand Cru Classé, Saint-Julien
80 % Cabernet Sauvignon, 18 % Merlot,
2 % Petit Verdot
110 ha
günzské štěrky na
jílovito-vápencovém podloží
21 měsíců, 50 % nových sudů
Les Fiefs de Lagrange

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Klasický charakter levého břehu Bordeaux, koncentrované víno
s obrovským potenciálem zrání. Pravděpodobně nejlepší dosud vyrobené
Ch. Lagrange.“

Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Maroteaux
/ Jean-Dominique Videau
4ème Grand Cru Classé, Saint-Julien
56 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot,
5 % Petit Verdot, 4 % Cabernet Franc
60 ha
hluboké čtvrtohorní štěrky na jílech
18 měsíců, 60–65 % nových sudů
Duluc de Branaire-Ducru

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Elegantní a svěží víno s projevem tmavých a červených bobulovin.
Rarita, která stojí za pozornost.“

Château Pichon Baron

Château Beychevelle 2019
Château Beychevelle je díky své ohromující architektuře a nádherným zahradám často označováno jako bordeauxské Versailles. Zámek
nechal postavit v roce 1565 biskup François de
Foix Candale. Později se zámek stal sídlem Admirála z Épernonu, který požíval takové úcty,
že každá loď plující kolem stahovala plachty.
Dnes je majetkem společností Suntory a Castel
Frères a jeho vína se neustále zlepšují.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Grands Millésimes de France
/ Philippe Blanc
4ème Grand Cru Classé, Saint-Julien
49 % Merlot, 46 % Cabernet Sauvignon,
3 % Petit Verdot, 2 % Cabernet Franc
90 ha
hluboké garonské štěrky
18 měsíců, 60 % nových sudů
Amiral de Beychevelle

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Noblesní a ušlechtilé víno s pevnou ovocnou strukturou a dlouhým
závěrem. Mimořádný potenciál zrání.“
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Château Léoville Poyferré 2019
Vinařství bylo založeno v roce 1840. Rodina Poyferré
však doplatila na nákazu révokazem a po několika
letech marného boje s přírodou byla donucena
zámek prodat. Nová éra tohoto vinařství se ale začíná
psát až v roce 1920, kdy na scénu vstupuje rodina
Cuvelier, velmi důležití négocianti ze severu Francie,
kteří přebírají vinařství. V roce 1979 je pověřěný vedením vinařství velmi precizní Didier Cuvelier, který
začíná zásadně měnit charakter a styl vína.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Cuvelier
/ Sara Lecompte-Cuvelier
2ème Grand Cru Classé, Saint-Julien
67 % Cabernet Sauvignon, 27 % Merlot,
3 % Cabernet Franc, 3 % Petit Verdot
80 ha
mindelské štěrky na písčito-jílovitém
podloží
18-20 měsíců, 80 % nových sudů
Pavillon de Léoville Poyferré

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Dobře vyvážené víno, koncentrované, s klasickým projevem ovocného
bordeaux z levého břehu a minerálně slaným závěrem.“

Château Nénin 2019
V předvečer sklizně v roce 1997 koupil Jean-Hubert
Delon zámek Château Nénin, který od roku 1847
patřil jeho bratrancům, rodině Despujolů. Okamžitě
byla provedena velká restrukturalizace, kompletní
modernizace vinařství i nová výsadba vinic.
V novém začátku rodina využívala i poradenství
slavného enologa Michela Rollanda. Podle rodiny
Delonů je Château Nénin ztělesněním velkého
pomerolského „vin de garde“.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Jean-Hubert Delon / Michael Georges
Pomerol
70 % Merlot, 30 % Cabernet Franc
8 ha
štěrky s jíly a křemičité štěrky
15 měsíců, 45 % nových sudů
Fugue de Nénin

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Velmi atraktivní styl vína plného tmavých plodů a tónů borůvek,
cedrového dřeva a minerality.“

Clos du Marquis 2019
Ikonické Château Léoville-Las Cases vyrábí vedle svého Gran Vin už od roku 1902
i další uznávané víno Clos du Marquis.
Vinice pro Clos du Marquis leží na západní
straně obce Saint-Julien a sousedí s vinicemi svých slavných příbuzných Château
Léoville Barton a Château Léoville Poyferré. Clos du Marquis je typický Saint-Julien,
šarmantní a elegantní.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Jean-Hubert Delon / Michael Georges
Saint-Julien
70 % Cabernet Sauvignon, 23 % Merlot,
7 % Cabernet Franc
36 ha
štěrky a jíly
16 měsíců, 50 % nových sudů
La Petite Marquise

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Nádherně elegantní, šarmantní a nesmírně aristokratické víno. Vyvážené,
hebké, velmi brzy pitelné, přesto s velkým potenciálem.“

Château d’Issan 2019
Historie Château d’Issan je dlouhým seznamem rodin,
které se zde od 12. století vystřídaly. Pod jménem
La Mothe-Cantenac byla tato vína podávána 18. května
1152 při svatební hostině Eleonory Akvitánské a Jindřicha II. Plantageneta, budoucího anglického krále.
Rodina d’Essenault mu dala v 16. století jméno. Dnešní
majitelé, rodina Cruse, koupila château v roce 1945.
Velká část vinic je ohraničena kamennou zdí. Vinifikace
probíhá v nerezu, zrání 18 měsíců v barikových sudech.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodiny Cruse a Lorenzetti
/ Emmanuel Cruse
3ème Grand Cru Classé, Margaux
70 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot
41,90 ha
štěrky na jílovém podloží
18 měsíců, 50 % nových sudů
Blason d’Issan

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Charismatické, elegantní a dlouhé víno s příjemnou svěžestí. Pro toto
château jde o velmi povedený ročník.“
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Château Pédesclaux 2019
Dvě století po založení Château Pédesclaux
jej v roce 2009 koupila rodina Lorenzetti.
V posledních 15 letech prošlo neuvěřitelnou
metamorfózou ve znamení bio vinohradnictví.
Jacky Lorenzetti ho kupoval s velmi ambiciózními
plány na kompletní rekonstrukci. Dosavadní
vinice doplnil o několik opravdu skvělých parcel
v těsném sousedství Mouton Rothschild a všechny
se podařilo převést na bio režim.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Lorenzetti / Emmanuel Cruse
5ème Grand Cru Classé, Pauillac
72 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot,
6 % Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot
44 ha
převážně garonské štěrky na vápencovém
podkladu
16 měsíců, 60 % nových sudů
Fleur de Pédesclaux

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Čisté ovocné víno, které je typickým zástupcem solidního vína
z Pauillacu s velmi dobrým poměrem kvality a ceny.“

Château Clerc Milon 2019
V osmnáctém století patřily pozemky dnešního
Château Clerc Milon k rozsáhlému panství Lafite.
První zásadní změnou pro ně byla Velká francouzská
revoluce, během níž byly pozemky vyvlastněny
a následně je vydražila rodina Clerc. Vinice sousedí
se slavnými vinařstvími Château Mouton Rothschild
a Château Lafite Rothschild a v roce 1970 ho koupil
Philippe de Rothschild a díky rekonstrukcím vrátil
panství jeho bývalou slávu.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Baron Philippe de Rothschild GFA
/ Caroline Artaud
5ème Grand Cru Classé, Pauillac
72 % Cabernet Sauvignon, 22 % Merlot,
4 % Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot
41 ha
jílovito-vápenité štěrky
16–18 měsíců, 40 % nových sudů
Pastourelle de Clerc Milon

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Pikantní, plné a strukturované, bohaté na tmavé ovoce, koření
a živočišnost.“
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Château d’Armailhac 2019
První zmínky o panství dʼArmailhac jsou z roku 1680,
kdy byli majiteli Dominique a Guilhem Armailhacqovi.
Jejich potomek Dominique nejprve osázel 15 hektarů
z celkových 16 vinnou révou a na konci 18. století mělo již
vinařství rozlohu 52 hektarů a bylo známé pod jménem
Mouton dʼArmailhac. V roce 1931 do společnosti finančně
vstoupil Baron Philippe de Rothschild. Víno se prodávalo
jako Château Mouton Baron Philippe, až od ročníku 1989
nese historický název Château dʼArmailhac.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Baron Philippe de Rothschild GFA
/ Lucie Lauilhé
5ème Grand Cru Classé, Pauillac
62 % Cabernet Sauvignon, 27 % Merlot,
9 % Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot
70 ha
jílovito-vápenité štěrky
18 měsíců, 33 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Velmi líbivé víno s výrazně sametově hebkým ovocným projevem
a patrnými tóny dubového zrání.“

Château Grand-Puy-Lacoste 2019
Jméno Grand-Puy evokuje mimořádnou polohu vinic, které
se nacházejí v nejvýše položené části celé apelace Pauillac.
Uprostřed vinic stojí zámek Grand-Puy-Lacoste obklopený
krásným parkem a zahradami. V 16. století patřil rodině, jejíchž
několik členů zasedalo v parlamentu města Bordeaux. Během
18. a 19. století ho vlastnila rodina Lacoste, jejíž jméno nese
dodnes. V roce 1932 je získal pan Raymond Dupin, který ho
v roce 1978 prodal otci současného majitele panu Jeanu-Eugènu
Boriememu. Dnešním majitelem je François-Xavier Borie.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

François-Xavier Borie
5ème Grand Cru Classé, Pauillac
83 % Cabernet Sauvignon, 17 % Merlot
60 ha
hluboké hrubé štěrky
16 až 18 měsíců, 75 % nových sudů
Lacoste-Borie

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Ovocné, šťavnaté víno s projevem čerstvého ovoce, velmi klasické,
elegantní, rafinované a dlouhé.“

Château Pichon Baron 2019
Původně byly oba slavné zámky, Pichon Baron a Pichon Comtesse de
Lalande, jedním velkým majetkem v Pauillacu. Pichon Baron, jak jej
známe dnes, se změnil díky baronu Josephu de Pichon Longueville,
který se ujal vedení, když mu bylo pouhých 19 let, a v roce 1850
ve svých 90 letech panství rozdělil mezi svých pět dětí. Jeho dva
synové dostali dvě pětiny vinice a vinařské zázemí – dnešní Pichon
Baron. Jeho tři dcery obdržely další tři pětiny vinic – dnešní Pichon
Comtesse. Pichon Baron zůstal v rodině Pichon-Longueville až
do roku 1933. Dnešním majitelem je pojišťovací skupina AXA.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

AXA Millésimes / Christian Seely
2ème Grand Cru Classé, Pauillac
87 % Cabernet Sauvignon, 13 % Merlot
73 ha
hluboké štěrky
18 měsíců, 80 % nových sudů
Les Tourelles de Longueville,
Les Griffons de Pichon Baron

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Aristokratické a koncentrované víno s mohutnou strukturou, velmi
dobrou svěžestí a projevem tmavých třešní a koření. Výbušné
a dynamické. Jedno z nejlepších vín Audience.“

Château Phélan Ségur 2019
Irský obchodník Bernard Phélan, zakladatel vinařství,
se do Bordeaux přiženil. Název Château Phélan Ségur
začal používat až jeho syn Frank Phélan. Ten nechal
vystavět na svoji dobu unikátní a moderní zámeček.
Novodobou historii zámku nejvíce ovlivnila rodina
Gardinier, kromě investic do technologií hrála i významnou roli v předních michelinovských restauracích
ve Francii. V roce 2017 koupil Phélan Ségur belgický
magnát pan Philippe Van de Vyvere.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Philippe Van de Vyvere /
Véronique Dausse
Saint-Estèphe
56 % Cabernet Sauvignon, 42 % Merlot,
2 % Cabernet Franc
70 ha
jílovité štěrky
18 měsíců, 55 % nových sudů
Frank Phélan

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Typický zástupce vín z této apelace s mohutnou strukturou tříslovin
a tóny připomínajícími svěží višně.“

Château Suduiraut 2019
V roce 1580 vinařství vyženil Léonard de
Suduiraut a od té doby, i když s malými přestávkami, nese usedlost jméno této významné
rodiny ze Sauternes. Kromě jména zde zanechala rodina Suduiraut i krásné zahrady, které
navrhl Le Nôtre, slavný zahradní architekt
Ludvíka XIV. Také díky nim dnes patří Suduiraut mezi nejhezčí zámky v Bordeaux. V roce
1992 ho získala společnost AXA Millésimes.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

AXA Millésimes / Christian Seely
1er Cru Classé, Sauternes
94 % Sémillon, 6 % Sauvignon Blanc
91 ha
štěrky na jílovito-písčitém podloží
18 měsíců, 50 % nových sudů
Lions de Suduiraut, Castelnau
de Suduiraut

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Velmi dobré, plnější a krémovější sauternes s projevem kandovaných
pomerančů a skořice. I zde se však projevuje nový přístup a změna stylu
směrem k lehčím, méně opulentním vínům.“

Château Calon Ségur 2019
První zmínky najdeme v historických pramenech
již z roku 1147, kdy ho vlastnil Monseigneur
de Calon. Nejzajímavější a pravděpodobně
i nejdůležitější postavou v jeho dlouhé historii
byl ale Nicolas Alexandre markýz de Ségur,
ve své době nejvlivnější muž Médocu. Většina
vinic leží přímo u Girondy, což jim dává skvělé
mikroklima. Podloží tvoří směs štěrků, jílů, písků
a vápencových půd. Vína potřebují zrát.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Společnost Suravenir / Vincent Millet
3ème Grand Cru Classé, Saint-Estèphe
73 % Cabernet Sauvignon, 14 % Merlot,
12 % Cabernet Franc, 1 % Petit Verdot
45 ha
štěrky s mezivrstvou jezerních jílů
20 měsíců, 100 % nových sudů
Le Marquis de Calon Ségur

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Kompaktní, vyvážené, harmonické a dlouhé víno, mimořádně povedené.
Plné v těle, s krásně vyzrálým ovocem.“
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Château Canon 2019
Srdcem Château Canon je původně malá vinice,
kterou na počátku 18. století vysázel kolem kostela
St. Martin Jean Biès. Jmenovala se Clos St-Martin.
Château vystřídalo několik majitelů, od rozporuplného
korzára Jacquese Kanona přes rodinu Fournier, které
se podařilo udržet Château Canon mezi špičkou vín ze
Saint-Émilionu, až po luxusní značku Chanel, která ho
koupila v roce 1996. Château Canon disponuje úžasnými sklepy ve vápencovém masivu pod městem.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Chanel / Nicolas Audebert
1er Grand Cru Classé B,
Saint-Émilion Grand Cru
74 % Merlot, 26 % Cabernet Franc
24 ha
jílovito-vápenité
18 měsíců, 50 % nových sudů
Croix Canon

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Nesmírně komplexní a ušlechtilé, kombinující čistotu, eleganci
a mohutnost. Velmi precizní a strukturované, s obrovským potenciálem
dalšího zrání. Jeden z absolutních favoritů celé Audience.“

Château d’Aiguilhe 2019
Château d’Aiguilhe pochází z apelace CastillonCôtes de Bordeaux. Svahy rozkládající se nad
St.-Émilionem charakterizuje hodně slunce
a podloží bohaté na vápenec s jíly. Je to snad
nejkrásnější vinařství v Castillonu, obklopují
je ruiny zámku, které svědčí o dlouhé a bohaté
historii, sahající až do 13. století.

Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Comtes von Neipperg
/ Stephan von Neipperg
Castillon, Côtes de Bordeaux
88 % Merlot, 12 % Cabernet Franc
90 ha
tenká vrstva jílu, vápenec
16 měsíců, 30 % nových sudů
Seigneurs d’Aiguilhe

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno s příjemným ovocným projevem čerstvého zralého ovoce,
kompaktní a velmi solidní. Fantastický poměr kvality a ceny.“
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Château Rauzan-Ségla 2019
Vinařství bylo založeno v roce 1661. V tomto roce
Pierre de Rauzan koupil v Margaux panství Gassies
a připojením prvních vinic založil vlastní vinařství.
Díky jeho skvělé intuici, se kterou kupoval vinice
v nejlepších polohách, má dnes Château RauzanSégla mozaiku skvělých parcel. Na konci 18. století
bylo Rauzan Ségla proslulé po celém světě. V dubnu
1984 koupili Château bratři Wertheimerovi,
majitelé módní značky Chanel.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Chanel / Nicolas Audebert
2ème Grand Cru Classé, Margaux
62 % Cabernet Sauvignon, 35,5 % Merlot,
2 % Petit Verdot, 0,5 % Cabernet Franc
70 ha
jílovito-vápenité parcely u řeky
a mozaika hlubokých a jemných štěrků
18 měsíců, 60 % nových sudů
Ségla

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Komplexní a aristokratické, ušlechtilé, dokonale harmonické, vrstevnaté
a neustále se rozvíjející. Nádherné strukturované margaux, velmi dlouhý
závěr, obrovský potenciál.“

Clos de l’Oratoire 2019
Vinice leží v severovýchodní části apelace
Saint-Émilion. Podloží charakterizují
převážné fronsacké molasy, pro které je typická mezivrstva písků na jílovém podloží.
Ty vyhovují hlavně odrůdě Merlot, která
tvoří 80 % odrůdového složení. Vinifikace
probíhá výhradně na dřevěných termoregulovaných kádích. Víno zraje 18 měsíců
na dubových sudech, z 80 % nových.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Comtes von Neipperg
/ Stephan von Neipperg
Grand Cru Classé, Saint-Émilion
Grand Cru
81 % Merlot, 19 % Cabernet Franc
13 ha
jílovito-vápencové a jílovito-písčité
16 měsíců, 50 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Skvělý kontrast ovocnosti a struktury, s projevem borůvkové šťávy
a tmavého ovoce.“

Château Canon La Gaffelière 2019
Původně dvě samostatná vinařství, Canon
Boitard a La Gaffelière-Boitard, nicméně
v 19. století se obě jména spojila. V roce 1969
zámek koupil hrabě Joseph Hubert von
Neipperg od rodiny Meyrat a dnes se o něj
a další vinařství stará Stephan von Neipperg.
Hodně času zde věnují vinicím, zkouší své
vlastní klony a podnože. Od roku 2014 mají
certifikaci organického vinařství.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Comtes von Neipperg
/ Stephan von Neipperg
1er Grand Cru Classé B,
Saint-Émilion Grand Cru
49 % Merlot, 39 % Cabernet Franc,
12 % Cabernet Sauvignon
19,5 ha
jílovito-vápencové,
v dolní části kopce jílovito-písčité
16 měsíců, 60 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Komplexní, vrstevnaté a velmi dobře strukturované víno s projevem
tmavého ovoce, koření a živočišnosti.“

Château-Figeac 2019
Počátky sahají až do druhého století a jsou spojeny
s římskou rodinou Figeacus. Během dlouhé historie
se zde vystřídalo mnoho významných a vlivných
rodin a dá se říci, že sídlo bylo jedním z důležitých
center dění regionu. Současný majitel, rodina
Manoncourt, jej vlastní již více jak 120 let, a právě
ona stojí za výraznou osobitostí a charakterem
vína. Odrůdová skladba je netypická pro SaintÉmilion, ale reflektuje jedinečné terroir.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Manoncourt / Fréderic Faye
1er Grand Cru Classé B,
Saint-Émilion Grand Cru
36 % Cabernet Franc, 34 % Cabernet
Sauvignon, 30 % Merlot
41 ha
günzské štěrky
18 měsíců, 100 % nových sudů
Petit-Figeac

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Fantastické víno s perfektním propojením ovocnosti, svěžesti, plnosti
a struktury. Velmi dlouhé a nesmírně precizní. Jeden z favoritů celé
Audience.“

Château Troplong Mondot 2019
Není náhodou, že si toto místo vybrali pro pěstování
révy vinné již Římané. Kopec Mondot je nejvyšším
místem v okolí a dnešní vinice Château Troplong Mondot se nachází na jeho svazích. Zámek nechali postavit
v roce 1745 tehdejší majitelé, obchodnická rodina de
Sèze. Výraznou osobností v historii Troplong Mondot
byla od roku 1980 Christine Valette, která kvalitu vína
posunula směrem k dokonalosti. Château od roku 2017
vlastní francouzská pojišťovací společnost SCOR.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Skupina SCOR / Aymeric de Gironde
1er Grand Cru Classé B,
Saint-Émilion Grand Cru
85 % Merlot, 13 % Cabernet Sauvignon,
2 % Cabernet Franc
43 ha
vápenec a křemičité jíly
12–16 měsíců, 60 % nových sudů, 40 % sudy
po jednom víně & velké sudy & amfory
Mondot

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Mimořádně komplexní a mohutné, přitom sametově hebké a elegantní.“

Château Barrail du Blanc 2019
Malé sedmihektarové vinařství patří již
více než 150 let rodině Elliès a najdeme je
v obci Saint-Sulpice-de-Faleyrens. Stáří
zdejších vinic, vysázených na jílovitoštěrkovitých půdách a pečlivě ošetřovaných
panem Ellièsem a jeho dcerou Nathalií, je
v průměru dvacet pět let. Obchodně ho
exkluzivně zastupuje J. P. Moueix.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

SCEA Vignobles J. J. ELLIES
Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru
89 % Merlot, 11 % Cabernet Franc
7 ha
štěrky s příměsí jílů a písků
částečně na dubových sudech (67 %),
z nichž je 50 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Víno lehčího, atraktivního a ovocného stylu s projevem černých
třešní a lehce herbálního charakteru. Ve své cenové hladině téměř
bezkonkurenční.“
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Château Chantalouette 2019
Chantalouette je druhým vínem Château
de Sales, největšího majetku v apelaci
Pomerol. Už více než pět století jej vlastní
jedna rodina. Používají tradiční postupy,
práci s koňmi a ruční sklizeň, vše v duchu
dlouhodobě udržitelného zemědělství. Stejné
kouzlo a eleganci, jakou má zámek vystavěný
v 17. století, mají i vína, která skvěle
vyjadřují dokonalost terroir.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

GFA Château de Sales
/ Bruno de Lambert
Pomerol
81,5 % Merlot, 9,5 % Cabernet Sauvignon,
9 % Cabernet Franc
47,5 ha
štěrky, písky, železo
1/3 v dubových sudech,
2/3 v nerezových tancích

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Aristokraticky noblesní víno s tóny cedrového dřeva a tmavého ovoce,
harmonické, opět se skvělým poměrem kvality a ceny.“

Château Latour à Pomerol 2019
Tento půvabný zámeček, pojmenovaný po malé
věži, získala Madame Loubat, v té době majitelka Petrusu, v roce 1917. Od roku 1962 si
vinařství pronajímá Jean-Pierre Moueix. Vinice
se vyznačuje rozmanitostí půd a tento terroir
dodává vínu složitost a harmonii. Vinice má
průměrný věk 25 let. Vinifikace je prováděna se
stejnou péčí jako u ostatních vinařství patřících
rodině Jean-Pierre Moueix.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Ets. Jean-Pierre Moueix
Pomerol
100 % Merlot
8 ha
štěrky s jemnými jíly a písky s jíly
16–18 měsíců, 40 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Koncentrované a opulentní víno s vyzrálou tříslovinou a velmi dobrou
mineralitou, velmi zajímavý zástupce své apelace.“
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Château La Grave 2019
Château ukryté v záplavě zeleně, je
jedním z nejstarších a nejuznávanějších
v regionu. V roce 1971 jej koupil
J.P. Moueix. Vinice s průměrným
věkem 20 let se rozprostírá
na západním svahu Pomerolu a již
dle názvu lze dovodit, že se vyznačuje
štěrkovitým podložím.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Ets. Jean-Pierre Moueix
Pomerol
85 % Merlot, 15 % Cabernet Franc
8 ha
štěrky s jemnými jíly
16–18 měsíců, 40 % nových sudů

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Masivnější a mohutnější styl vína s charakterem černých třešní a mléčné
čokolády. Velmi dobrý potenciál zrání.“

Château Bélair-Monange 2019
Toto místo bylo osázeno vinohrady už v době
římské říše. V roce 2008 zchátralé a zanedbané
panství Château-Bélair kupuje J. P. Moueix a mění
název na Bélair-Monange. Jméno vybral Christian
Moueix na památku své babičky Anne-Adèle
Monange. Byla první ženou z rodiny Moueixů,
která se usadila ve vesnici Saint-Émilion. Zámek
prošel nákladnou rekonstrukcí a vlastní velmi staré
vinice, některé až z roku 1900.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Ets. Jean-Pierre Moueix
1er Grand Cru Classé B,
Saint-Émilion Grand Cru
96 % Merlot, 4 % Cabernet Franc
23,5 ha
směs vápence a jílů
16–18 měsíců, 50 % nových sudů
Annonce de Bélair-Monange

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Špičkové, téměř dokonalé víno perfektně kombinující eleganci, harmonii
a finesu. Velmi dlouhé a ušlechtilé.“

Château La Fleur-Pétrus 2019
Château La Fleur-Pétrus odvozuje svůj název od svých
nejbližších sousedů Château Pétrus a Château Lafleur. Klasický francouzský zámek ve venkovském stylu byl postaven
v roce 1782. Na konci 19. století již byla vína známá po celé
Francii. Vinařstvím prošlo mnoha majitelů, včetně rodiny
Arnaud, která také vlastnila Pétrus. Původně byla zdejší
vína prodávána pod názvem Pétrus Lafleur. Až rodina
Pineau změnila název na Château La Fleur-Pétrus a v roce
1953 vinařství prodala Jeanu Pierru Moueixovi.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:

Ets. Jean-Pierre Moueix
Pomerol
94 % Merlot, 5 % Cabernet Franc,
1 % Petit Verdot
18,7 ha
štěrky a tmavé jíly na podloží s vysokým
obsahem železa
16–18 měsíců, 50 % nových sudů

Château Beauregard 2019
Historie vinařství sahá až do 12. století k řádu
maltézských rytířů, jejichž kříž je dnes jeho
symbolem. Ti byli v Pomerolu velmi aktivní,
starali se o klid a bezpečí poutníků do Santiaga
de Compostela. O pět století později zde nechala
rodina Beauregard postavit první zámek
a plně se soustředila na výrobu vína. Tradiční
vinifikace probíhá v betonových tancích, zrání
16 až 20 měsíců v barikových sudech.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodiny Moulin a Cathiard
/ Vincent Priou
Pomerol
70 % Merlot, 30 % Cabernet Franc
15,5 ha
štěrkovito-jílové na jihovýchodní části
pomerolské plošiny
18 měsíců, 50 % nových sudů
Benjamin de Beauregard

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Dokonalá ukázka noblesního mimořádného vína. Koncentrace, harmonie,
struktura a nebývalá délka zaručují dokonalý zážitek. Hebkost a ovocnost
pak jasně dokazují mimořádnost jeho terroir. Absolutní špička.“

„Velmi solidní, kořenitější a strukturovanější pomerol s příjemnou délkou.
Překvapivě připravený k pití.“

Château Petit-Village 2019

Château La Conseillante 2019

Vinařství je známé již od konce 18. století, kdy ho vlastnila rodina Dufresne. Vína Petit-Village byla v té době
velmi ceněna a na pomyslném žebříčku pomerolských
vín zaujímala páté místo. Po několika dalších změnách
majitelů získává v roce 1919 Petit-Village významný
négociant Fernando Ginestet. V roce 1989 vinařství
koupila pojišťovna AXA Millésimes a k poslední změně
došlo v červnu 2020, kdy vinařství koupila rodina
Moulin, které patří sousední Château Beauregard.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Moulin / Vincent Priou
Pomerol
80 % Merlot, 15 % Cabernet Franc,
5 % Cabernet Sauvignon
10,5 ha
hluboké štěrkovité podloží s písky a jíly
15 měsíců, 30 % nových sudů
Le Jardin de Petit-Village

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Plnější a mohutnější pomerol se zajímavým projevem tmavého ovoce
i nádechem exotiky, cedrového dřeva a santalu.“

La Conseillante je spojeno s vinařstvím a Pomerolem
již od poloviny osmnáctého století. Jméno zdědilo
po vlivné dámě Catherine Conseillan. Současní
majitelé, rodina Nicolas, je koupili v roce 1871
a jsou ukázkovým příkladem spojení jedné rodiny
a velkého vína. Dnes mají správu na starosti zástupci
již páté generace Nicolasů - Bertrand a Jean-Valmy.
Všechny vinice jsou v majetku rodiny už od roku
1871 a nacházejí se na slavné pomerolské plošině.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Nicolas / Marielle Cazaux
Pomerol
84 % Merlot, 16 % Cabernet Franc
9,77 ha
jíly a písčité štěrky na jílovém podloží
s vysokým obsahem železa
16 měsíců, 70 % nových sudů, 3 % amfor
Duo de Conseillante

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Koncentrované, dlouhé a mohutné víno, které charakterizuje noblesa,
ušlechtilost a obrovský potenciál dalšího zrání. S věkem bude jen růst
na kráse.“
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Château Gazin 2019
Gazin patří mezi nejstarší vinařství v Bordeaux, jeho
existenci lze doložit již ve 12. století. Až do Velké francouzské revoluce patřila usedlost řádu maltézských
rytířů. Vlastní vinařství sídlí v historické budově bývalého špitálu. Dnes ho vlastní rodina de Baillencourt,
jedna z vůbec nejstarších rodin z oblasi Artois. Vinice
leží v nejvyšší části pomerolské plošiny mezi Château
LʼEvangile a Petrusem. Půdy jsou štěrkové a leží na jílovém podloží s vysokým obsahem železa.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina de Bailliencourt / Mickaël Obert
Pomerol
88,5 % Merlot, 4,5 % Cabernet Franc,
7 % Cabernet Sauvignon
22 ha
jílovito-štěrkovité podloží
a günzské štěrky
15 měsíců, 50 % nových sudů
L’Hospitalet de Gazin

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

Už od roku 1766 si Château Guiraud nese nálepku
nekonformního vinařství. V průběhu staletí si
zachovalo svoji nezávislost na kulturních, politických
a módních trendech. Moderní vzhled a přístup stejně
jako jméno mu vtiskla rodina Guiraud. Xavier Planty, jeden z nejvýraznějších mužů v historii vinařství,
přišel na Château Guiraud v roce 1982. Současná
filozofie vinařství, kterou mu vtiskl, je neustálé
hledání rovnováhy mezi člověkem a přírodou.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Matthieu Gufflet, R. Peugeot, O. Bernard,
S. Von Neipperg / Luc Planty
1er Cru Classé, Sauternes
65 % Sémillon, 35 % Sauvignon Blanc
25 ha
písčité štěrky 80 %, štěrky s příměsí
jílů 20 %
18–24 měsíců, 90 % nových sudů
Petit Guiraud

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Špičkový pomerol kombinující eleganci, šťavnatost a koncentraci ovoce
a koření. Dlouhé a kompaktní.“

„Jediné opravu klasické sauternes na této degustaci s typickou mastností,
strukturou a plností. Špičkové víno.“

Château Latour-Martillac 2019 Blanc

Château Malartic-Lagravière 2019 Blanc

Dominantou vinařství je nepřehlédnutelná věž, která
je poslední památkou na opevněný hrad postavený
ve 12. století. Už v té době zde byly na štěrkovém kopci
u Martillacu a na štěrkových půdách s jílovito-vápenitým podložím u řeky Garonne vysazeny první vinice.
Nejvýraznějšími majiteli je rodina Kressmannů. Edouard Kressmann přijel do Bordeaux v roce 1858. V roce
1871 založil svou vlastní obchodní společnost Kressmann
& co a vyhledával vinařství s potenciálem Grand Cru.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Rodina Jean Kressmann
/ Tristan a Loïc Kressmann
Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan
58 % Sauvignon Blanc, 42 % Sémillon
9 ha
jílovito-vápenité
15 měsíců, 25 % nových sudů
Lagrave-Martillac

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Svěží víno s jemnými citrusovými tóny, velmi dobře integrovaným
dřevem a téměř slaným závěrem.“
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Château Guiraud 2019

Usedlost s vinicemi u města Léognan se původně jmenovala
Domaine de Lagravière. Po Velké francouzské revoluci ji
koupil Pierre Malartic. V roce 1850 odkoupila Château
rodina Ricard, známí obchodníci s vínem a výrobci
sudů z Bordeaux. Na počest nejslavnějšího člena rodiny
Malarticů, francouzského koloniálního guvernéra a admirála
francouzského loďstva, nechali změnit jméno na Château
Malartic-Lagravière. V roce 1997 jej kupuje belgický
průmyslník a milovník vín Alfred-Alexandre Bonnie.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Véronique Bonnie
& Jean-Jacques Bonnie
Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan
76 % Sauvignon Blanc, 24 % Sémillon
7 ha
suché štěrky, hlinité štěrky na
jílovito-vápenitém podloží
14 měsíců, 55 % nových sudů
Le Comte de Malartic

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Svěží víno s příjemnou ovocnou strukturou, velmi šťavnaté a precizně
zpracované.“

Château Smith Haut Laﬁtte 2019 Blanc
Zdejší historie sahá do roku 1365, kdy Verrier du Bosq vysázel
první vinice na štěrkové plošině nazývané Lafitte. V roce 1720
zakoupil usedlost skotský obchodník s vínem Georges Smith
a název Château Smith Haut Lafitte byl na světě. V roce 1842 ho
odkoupil starosta Bordeaux Martin Duffour Dubergier a jeho rodina zde působila více než 100 let. Významný obchodník s vínem
Louis Eschenauer jej koupil v roce 1958. Posledními majiteli
jsou od roku 1990 Florence a Daniel Cathiardovi, majitelé dvou
obchodních řetězců, kteří si splnili sen o vlastním vinařství.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Florence a Daniel Cathiardovi
/ Fabien Teitgen
Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan
90 % Sauvignon Blanc, 5 % Sauvignon Gris,
5 % Sémillon
11 ha
günzské štěrky
12 měsíců, 50 % nových sudů
Le Petit Haut Lafitte, Les Hauts de Smith

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Komplexní, plné, krásně strukturované víno, noblesní a ušlechtilé,
s minerálním závěrem.“

Château Pape Clément 2019 Blanc
Historie Château se začala psát v roce 1252. V té době se
usedlost nazývala Domaine de la Mothe. V roce 1299 ji
zakoupil starý gaskoňský šlechtický rod de Goth. Bertrand
de Goth se v témže roce stal arcibiskupem v Bordeaux. Roku
1305 byl zvolen papežem a dostal jméno Clement V. Vinařství
zůstalo téměř 500 let ve správě arcibiskupství a na jeho počest
je pojmenovali Château Pape Clément. Roku 1937 vinařství
odkoupil agronom Paul Montagne a současným vlastníkem
je Bernard Magrez, který se do rodiny v roce 1975 přiženil.
Majitel / manager:
Klasifikace / apelace:
Odrůdové složení:
Rozloha vinic:
Půdní podloží:
Doba zrání na dubovém sudu:
Jméno druhého vína:

Bernard Magrez
Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan
46 % Sauvignon Blanc, 40 % Sémillon,
14 % Sauvignon Gris
18 ha
čtvrtohorní štěrky s příměsí jílů
16 měsíců, 70 % nových sudů,
15 % betonových vajec
Le Clémentin de Pape Clément

NÁZOR ČASOPISU WINE & DEGUSTATION

„Elegantní víno s atraktivní aromatikou a svěžím ovocným projevem.
Spíše křehčí než opulentní, se středně dlouhým minerálním závěrem.“

Château Gazin
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Anketa s vinaři
Audience Grand Cru Classé Bordeaux není jen možností ochutnat na jednom
místě mnoho skutečně mimořádných vín, každoročně jde také o vzácnou
příležitost mluvit s jejich tvůrci, mnohdy velkými ikonami světového vinařství.
Na následujících stránkách tak najdete odpovědi zástupců zúčastněných
château na dvě zcela identické otázky a je to určitě zajímavé srovnání
vinařských ﬁlozoﬁí i názorů na právě představovaný ročník.

Edouard Kressmann
Château Latour-Martillac, Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Rodina, elegance, komplexita“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Pro mě osobně je ročník 2019 srdeční záležitostí. Je to první ročník, na kterém jsem se
ve vinařství podílel. Očekávejte klasický ročník z Bordeaux jak pro bílá, tak pro červená vína.
Hrozny byly velmi dobře vyzrálé, bílá vína jsou velmi svěží, harmonická, se skvělou texturou.
Červená vína plná, ale elegantní, se sametově hebkými tříslovinami. Je radost a potěšení je pít
už nyní, ale budou skvěle vyzrávat po mnoho let.“

Véronique Bonnie
Château Malartic-Lagraviére, Grand Cru Classé
de Graves, Pessac-Léognan
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Elegance, finesa, emoce“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 je ročníkem jak bílých, tak červených vín. Podařilo se nám docílit velmi dobré
svěžesti a délky v případě bílých vín s vyšší proporcí Sémillonu ve výsledném víně. Bílá vína
jsou komplexní a energická. Červená vína jsou postavena převážně na výrazném ovocném
projevu, jsou hebká a schopna vyzrávat. Obecně to bude skvělý ročník, dle mého názoru více
přístupný než například ročník 2010, přesto s velkým potenciálem.“
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Fabien Teitgen
Château Smith Haut Lafitte, Grand Cru Classé
de Graves, Pessac-Léognan
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Harmonie, textura, potěšení“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Pro mě osobně je 2019 báječným ročníkem. Dostalo se nám dostatku slunečního svitu,
díky kterému jsme dosáhli velmi dobré zralosti hroznů, a zároveň si hrozny udržely
dostatek kyselin. Naše bílá vína jsou proto velmi hebká a jemná, mají skvělou strukturu
a svěžest. V případě červených vín došlo k výraznějšímu vyzrání taninů. Vína jsou plnější,
strukturovanější a robustnější, přesto stále svěží a příjemně komplexní.“

Alice Leuret
Château Les Charmes Haut-Brion, Pessac-Léognan
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Cabernet Franc, neodstopkované hrozny, macerace“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 je skvělý tím, že vína jsou pitelná už nyní. Je to ročník plný elegance
a přístupných vín a speciálně pro naše château byl tento ročník opravdu výjimečný.
Díky perfektním podmínkám jsme totiž dokázali vyrobit víno přesně tak, jak jsme
chtěli. 55 % neodstopkovaných hroznů, 100% macerace slupek bez jakéhokoliv potápění
matolinového klobouku a čisté a intenzivní ovocné aroma. Skvělé víno a skvělý ročník.“

Romain Racher
Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Preciznost, delikátnost, elegance“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Charakteristickým rysem ročníku 2019 jsou svěží ovocná aromata a dlouhý závěr. Je to
ročník tradičního stylu, který se promítá i do našeho vína. Svěžest, struktura a vyzrálost taninů
jsou jasným ukazatelem perfektních vegetačních podmínek. Když ochutnáváte naše víno,
skrze vyzrálé aroma cítíte dostatek slunečního svitu, který jsme v ročníku 2019 měli.“
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Philippe Magrez
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château Fombrauge, Grand Cru – Saint-Émilion Grand Cru
„Rozmanitost, komplexita, pitelnost“

Château Magrez Fombrauge, Grand Cru – Saint-Émilion Grand Cru
„Atypičnost, moderna, mohutnost“

Château La Tour Carnet, 4ème Grand Cru Classé, Haut-Médoc
„Rozmanitost, atypičnost, prestiž“

Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan
„Historie, elegance, noblesa“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 je jeden z nejlepších ročníků, jaké jsme kdy měli. Z počátku k nám
nebylo počasí tolik přívětivé, měli jsme řadu komplikací ve vinohradech, hodně deště.
Pak ale přišly prosluněné teplé měsíce s dostatkem vláhy a vše se obrátilo. Každý
rok se s našimi víny snažíme o co nejlepší výsledek a chceme za každou cenu udržet
nastavený standard. V ročníku 2019 jsme se kvalitou vín posunuli ještě dále, vína jsou
skvěle pitelná již nyní, ale dejte jim čas a odmění vás.“

Anthony Yaigre
Château Beaumont, Cru Bourgeois Supérieur, Haut-Médoc
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Ryzí Medoc, elegance, preciznost“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 je ročníkem harmonie. Vína mají charakter červeného ovoce, jsou
svěží, možná ne tolik plná jako jiné ročníky, nicméně speciálně pro Beaumont se jedná
o opravdu klasický ročník.“
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Laurence Beuton
Château Cantemerle, 5ème Grand Cru Classé, Haut-Médoc
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Elegance, šarm, pitelnost“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Podobně jako u všech ostatních i pro nás byl ročník 2019 skvělým. Byl to prakticky
‚jednoduchý‘ ročník. Podmínky byly naprosto ideální. Měli jsme dostatek slunečního svitu, ale
ne příliš, dostatek deště, ale ne příliš. Konkrétně v našem případě je Cantemerle 2019 velmi
přívětivé a pitelné víno už nyní, ale zajímavé bude je vyzkoušet třeba za 5 let. Určitě je to
ročník, který bude krásně vyzrávat dalších 20 let.“

Delphine Kolasa
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château Labégorce Margaux, Margaux
„Ženskost, svěžest, vyváženost“

Château Marquis d’Alesme, 3ème Grand Cru Classé, Margaux
„Ovocnost, plnost, dlouhověkost“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 byl specifický dvěma klimatickými faktory. Na jedné straně to bylo velmi
slunečné počasí, které zapříčinilo dobrou vyzrálost hroznů a bohatost vín. Na straně
druhé jsou to vyšší kyseliny dodávající vínům perfektní svěžest, kterou si ponesou vína
z tohoto ročníku do dalších 15–20 let.“

Coralie Bernard
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château du Tertre, 5eme Grand Cru Classé, Margaux
„Elegance, unikátnost, dlouhověkost“

Château Bastor-Lamontagne, Sauternes
„Historie, terroir, bio“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„V případě červených vín se může ročník 2019 pít díky jeho výrazně ovocnému charakteru
prakticky ihned. Je to špičkový ročník, s kterým jsme velmi spokojeni. Pro sladká vína byl
ročník 2019 náročnější, neměli jsme velký výnos, na druhou stranu mají sauterny skvělé
kyseliny a dobrý potenciál.“
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Hervé Diez
Château Kirwan, 3ème Grand Cru Classé, Margaux
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Rodina, finesa, elegance“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Na počátku roku jsme neočekávali žádný výjimečný ročník. Ale díky příznivému červenci
a skvělým podmínkám v srpnu byl sběr velmi ‚jednoduchý‘. Tento ročník je pro nás velmi
důležitý. Podařilo se nám totiž dosáhnout vína s velmi poddajnou a jemnou tříslovinou,
výrazným ovocným charakterem, přesto je víno komplexní. Jsme na ně velmi hrdí.“

Laure Bastard
Château Giscours, 3ème Grand Cru Classé, Margaux
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Svěžest, struktura, preciznost“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„V ročníku 2019 jsme začali pracovat s novým konzultantem. Naše DNA vždy byla a stále
je odrůda Cabernet Sauvignon. S příchodem nového konzultanta jsme se ale začali více
soustředit na to, jak zpracováváme odrůdu Merlot. Naše víno v ročníku 2019 je proto
o poznání svěžejší, křupavější a ovocnější. Pomohl tomu určitě i ročník 2019, který se projevil
výbornými kyselinami a ovocností.“

Marie-Hélène Dussech
Château Brane-Cantenac, 2ème Grand Cru Classé, Margaux
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Terroir, taniny, vůně“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 bude pro budoucnost Brane-Cantenac zlomový. 2019 je ukázka perfektního
ročníku, kdy vyšlo všechno. V Brane-Cantenac máme fantastický terroir, který speciálně
v případě Cabernetu Sauvignon dává unikátní projev i v rámci Bordeaux. Už když ochutnáváte
mladá vína z nového ročníku, Cabernet z Brane Cantenac má vždy úžasné aroma a texturu.
Počínaje ročníkem 2019 proto nově využíváme více Cabernetu v našem víně. Styl vína se
nezměnil, jen je trochu strukturovanější a zkrátka lepší. Ročník 2019 je rokem protipólů –
na jedné straně jsou to vyšší kyseliny, na druhé straně hebký a bohatý projev vín se stopou
mentolu a lehké hořkosti v závěru, který je nesmírně dlouhý.“
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Karine Barbier
Château Lascombes, 2ème Grand Cru Classé, Margaux
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Elegance, moderna, romantika“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 byl samozřejmě velmi dobrým ročníkem napříč Bordeaux. Stejně tak tomu bylo
i u nás. Máme velké štěstí na kvalitu ročníků v posledních letech, konkrétně roky 2018, 2019
a 2020 byly mimořádné. Výsledkem ročníku 2019 jsou šarmantní, elegantní, ovocná vína,
která však doporučuji nechat zrát. Když je ochutnáváte, cítíte tu výraznou strukturu sametově
hebkých taninů. Můžete je zkrátka pít nyní anebo nechat ležet ve sklepě.“

Matthieu Bordes
Château Lagrange, 3ème Grand Cru Classé, Saint-Julien
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„St. Julien, elegance, žádné kompromisy“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 je pro Lagrange 120. výročím současných majitelů na château. Víc než
kdy jindy jsme proto chtěli vyrobit opravdu výjimečné víno. Použili jsme jen tu nejlepší
surovinu, historicky nejvyšší poddíl odrůdy Cabernet Sauvignon (80 %) a z celkového objemu
sklizených hroznů vyrobili pouze 30 % prvního vína. Nahrály nám k tomu perfektní podmínky
ročníku 2019 a dokonalá vyzrálost odrůdy Cabernet Sauvignon.“

Jean-Dominique Videau
Château Branaire-Ducru, 4ème Grand Cru Classé, Saint-Julien
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Ovocnost, svěžest, finesa“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Pro nás je víno z ročníku 2019 stále velmi otevřené, skvěle pitelné a přívětivé. 2019
kombinuje vyzrálost a svěžest a také lehce kořenitý charakter a výrazné aroma. Konkrétně
naše víno je velmi dobře vyvážené, elegantní a svěží s poddajným taninem. Tento ročník je
pěkným spojením mezi kulatostí a hebkostí a klasickým projevem strukturovaných taninů
a vyšších kyselin. Především proto bude milovníky vín v budoucnu velmi bavit.“
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Philippe Blanc
Château Beychevelle, 4ème Grand Cru Classé, Saint Julien
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Harmonie, vyváženost, požitek“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Pro nás byl ročník 2019 relativně brzkým ročníkem. Léto bylo velmi teplé a relativně
suché. Před sklizní pak v září začalo pršet, což nesmírně pomohlo révě a bobulím po suchém
létě. Přestože nebyl sběr ideální kvůli občasným dešťům, hrozny byly perfektně vyzrálé.
S ročníkem jsme velmi spokojeni, jak s kvalitou, tak s kvantitou. Vína z ročníku 2019 jsou
rafinovaná a elegantní, s mimořádnou svěžestí a nesmírně sametově hebkými tříslovinami,
právě díky tomu jsou vína tak pitelná už nyní. V žádném případě se ale nebojte tato vína
nechat zrát dlouho ve sklepě, ideálně 20 nebo 30 let.“

Lori Westmoreland
Château Léoville Poyferré, 2ème Grand Cru Classé, Saint-Julien
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Pitelnost, preciznost, elegance“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 byl dle našeho enologického týmu velmi prosluněným ročníkem, ne tolik jako
ročník 2018, ale stále velmi teplým rokem. Jaro nebylo tak příznivé, spíše pršelo, postupně
ale přibylo slunečního svitu a zejména na konci léta došlo k největšímu posunu směrem
ke kvalitě. 2019 je klasickým ročníkem, elegantním, s dobrou strukturou a skvělou pitelností
a přívětivostí vín. Celý tým je velmi spokojen s výsledkem.“

Antoine Gimbert
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Clos du Marquis, Saint-Julien
„Noblesa, svěžest, preciznost“

Château Nénin, Pomerol
„Vyváženost, svůdnost, elegance“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 je ročníkem paradoxů. Na jedné straně jsou vína hebká, sametová, svěží
a přívětivá a můžete je pít hned. Na druhé straně jsou opravdu dlouhověká, předpokládáme, že
jejich potenciál bude obrovský. Taniny jsou hebké, poddajné, podpořené o obrovskou svěžest.
2019 je klasický ročník, vyvážený, s nižšími alkoholy a doslova okamžitým požitkem. To ale
neznamená, že nedokáže zrát, právě naopak.“
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Charlotte Bory
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château d’Issan, Margaux, 3ème Grand Cru Classé, Margaux
„Vyváženost, opulentnost, bohatost“

Château Pédesclaux, Pauillac, 5ème Grand Cru Classé, Pauillac
„Elegance, hebkost, organika“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Pro nás byl ročník 2019 příjemným překvapením. Měli jsme perfektní vegetační podmínky,
především velmi příznivé léto a klidný sběr. Podařilo se nám docílit perfektní harmonii
ve fenolické vyzrálosti hroznů a ve finále jsme byli odměněni vynikajícím ročníkem. Je to
ročník svěžích a komplexních vín s úžasným potenciálem zrání.“

Caroline Artaud
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château d’Armailhac, 5ème Grand Cru Classé, Pauillac
„Jemnost, ovocnost, elegance“

Château Clerc Millon, 5ème Grand Cru Classé, Pauillac
„Čistota, preciznost, komplexita“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Měli jsme chladné jaro, a ne příliš horké léto. Réva proto nebyla sužována suchem ani
extrémním horkem a dokázala perfektně vegetovat. V konečném důsledku se tak jedná
o opravdu špičkový ročník. Sbírat jsme začali kolem 20. září a skončili jsme relativně pozdě,
kolem 10. října. Sběr byl dlouhý především díky tomu, že jsme byli schopni sbírat v daný
moment vždy právě ty hrozny, které byly v dokonalé zralosti.“

Ana Carvalho
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château Pichon Baron, 2ème Grand Cru Classé, Pauillac
„Věčnost, čistota, výjimečnost“

Château Suduiraut, 1er Cru Classé, Sauternes
„Zlato, elegance, energie“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Pro Pichon Baron byl ročník 2019 doslova snem vinaře. Hrozny byly perfektně zdravé díky suchému
létu, kdy krásně dozrály. Skvělé podmínky zejména pro Cabernet Sauvignon, kterého jsme ve finálním
víně použili na 83 %. Pichon Baron 2019 je plné zralého ovoce, nesmírně omamující a plné života
a dlouhověkosti. V případě Sauternes jsme museli být daleko trpělivější, na konci léta bylo totiž hodně
sucho. Na konci září pak zapršelo, ušlechtilá plíseň dorazila do vinic a my jsme tak mohli vyrobit
Sauternes ve velmi omezeném množství. Na druhou stranu jsou sladká vína plná energie a svěžesti.“
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Mathieu Margnac
Château Phélan Ségur, Saint-Estèphe
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Vyváženost, elegance, síla“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 byl v Saint-Estèphe a obecně v Bordeaux jednoznačně skvělým rokem, ale
konkrétně pro Saint-Estèphe bych jej neoznačil za vyloženě klasický. V každém případě mají
vína úžasný komplexní charakter s výraznou svěžestí a ‚křupavostí‘ ovoce. Phélan Ségur
v ročníku 2019 je dynamické víno s dobrou kyselinou, koncentrací a ušlechtilou strukturou
pevných taninů.“

Stéphanie Libreau
Château Calon Ségur, 3ème Grand Cru Classé, Saint-Estèphe
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Dokonalost, křehkost, srdce“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„S výsledkem jsme velmi spokojeni. Ročník 2019 je velmi dobře vyvážený, s dostatkem
ovoce, svěžesti, vína jsou velmi dobře pitelná už nyní, ale se skvělým potenciálem. Vnímáme
tento ročník jako okouzlující rok plný okouzlujících vín, a nejen našich.“

Magali Malet-Serres
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château d’Aiguilhe, Castillon Côtes de Bordeaux
„Síla, svěžest, závěr“

Clos de L’Oratoire, Grand Cru Classé – Saint-Émilion Grand Cru
„Šarm, komplexita, hebkost“

Château Canon La Gaffeliére, 1er Grand Cru Classé B – Saint-Émilion Grand Cru
„Elegance, kořenitost, délka“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Tento ročník je opravdu skvělý. Kombinuje totiž vše – strukturu, komplexitu, eleganci, taniny
jsou poddajné a vyzrálé, vína jsou šťavnatá s vyššími kyselinami. To vše doprovázeno mírnou
slaností a hořkostí v závěru, která vás nutí se znovu napít. O takovýchto vínech jednoznačně
rádi mluvíme a prezentujeme je, jsou nesmírně elegantní, klasická, bohatá a komplexní.“
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Romain Jean-Pierre
Château–Figeac, 1er Grand Cru Classé B – Saint-Émilion Grand Cru
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Svěžest, ovocnost, délka“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Výsledek je úžasný. Samozřejmě nejlepší ročník poslední dekády. Důležité bylo především
udržet svěžest a kyseliny v letním období, kdy bylo poměrně sucho a teplo. Při vinifikaci
jsme se pak snažili o co nejjemnější extrakci, zejména u Cabernetu Sauvignon – bobule byly
velmi koncentrované a vyzrálé. Cílili jsme na vyzdvižení křehkého ovocného charakteru vína
a jemné třísloviny, to se nám myslím povedlo velmi dobře. V dalších ročnících budeme určitě
na této zkušenosti stavět.“

Bertil Corgié
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château Barrail du Blanc, Grand Cru Classé – Saint-Émilion Grand Cru
„Rovina, Cabernet Franc, šťavnatost“

Château Chantalouette, Pomerol
„Půvab, druhé víno, tři odrůdy“

Château La Grave, Pomerol
„Štěrk, hedvábnost, vyzrálost“

Château Latour a Pomerol, Pomerol
„Terroir, kostel, koncentrace“

Château Bélair-Monange, 1er Grand Cru Classé B – Saint-Émilion Grand Cru
„Plošina, vápenec, energie“

Château La Fleur-Pétrus, Pomerol
„Komplexita, samet, noblesa“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Z ročníku 2019 jsme velmi nadšení už od doby, kdy jsme začali ochutnávat první vína. Použiji
v tomto kontextu slova Christiana Mouiexe a našeho výkonného ředitele Laurrenta Navarra –
pravděpodobně je to jeden z nejlepších ročníků vín, který dosud ve své kariéře zažili. Pro mě
osobně je 2019 perfektně vyváženým ročníkem, vína jsou šťavnatá, komplexní, s obrovským
potenciálem. Ale není to jen úžasný ročník pro skupinu Jean Pierre Mouiex, ale i pro celé
Bordeaux, všechna vína jsou fantastická.“
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Vincent Priou
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:

Château Beauregard, Pomerol
„Elegance, svěžest, čistota“

Château Petit-Village, Pomerol
„Opulentnost, komplexita, potenciál“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 je pro Château Beauregard jedním z nejlepších ročníků, protože přesně ztělesňuje
tři výše uvedená slova – eleganci, svěžest a čistotu. Jsem si jist, že vína z tohoto ročníku budou
patřit k těm nejlepším v historii Beauregard i díky vyššímu obsahu Cabernetu Franc. Château
Petit Village v ročníku 2019 symbolizuje posun směrem k mimořádné kvalitě. Víno je opulentní
a precizní, ale protože se nám podařilo získat toto château do vlastnictví teprve nedávno, v dalších
letech chceme cílit na kvalitu ještě více a zařadit tak Petit Village mezi ikony Pomerolu.“

Bertrand Nicolas
Château La Conseillante, Pomerol
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Rodina, elegance, preciznost“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Velmi pěkný ročník. Deštivé počasí přišlo přesně v červnu v době kvetení, takže jsme se
trochu obávali. Nejdůležitější bylo léto, které bylo naštěstí ideální. Téměř 48 dnů se teplota
pohybovala kolem 30 stupňů Celsia a po dalších 9 dnů až kolem 35 stupňů Celsia. K tomu
byly noci chladné, takže kyseliny a svěžest přetrvaly a hrozny postupně perfektně vyzrály.
Jediným problémem v ročníku 2019 byly logicky vyšší alkoholy v případě Merlotu, ale
konkrétně v našem případě díky stáří vinic a skvělému terroir je La Conseillante 2019 opět
nesmírně elegantní a dlouhé víno.“

Inés de Bailliencourt
Château Gazin, Pomerol
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Klasika, tradice, Merlot“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„S ročníkem jsme velmi spokojeni. 2019 je velmi dobrý ročník, pravděpodobně lepší než
2018. Už nyní jsou vína velmi kulatá a připravená k pití, ale samozřejmě bychom zákazníkům
doporučili, aby počkali alespoň 5 let. Spokojení jsme i z hlediska kvantity sklizených hroznů,
takže celkově vynikající rok.“
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Luc Planty
Château Guiraud, 1er Cru Classé, Sauternes
Tři slova, která nejlépe charakterizují vaše château:
„Přímost, čistota, finesa“

Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Byl to velmi dlouhý ročník. Podmínky v průběhu roku byly skvělé jak pro bílá, tak červená
vína. V Sauternu to bylo trochu složitější, mnoho našich hroznů nebylo zdravých, ztratili
jsme až 70 % sklizně. I proto jsme velmi hrdí na kvalitu tohoto vína vzhledem k podmínkám,
v jakých jsme je vyrobili. Použili jsme jen ty nejzdravější hrozny s ušlechtilou plísní, a dosáhli
tak velmi čistého a komplexního sauternu.“

Alex Debavelaere
Barriére Fréres
Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
„Ročník 2019 byl zčásti ovlivněn pandemií spojenou s nelehkou ekonomickou situací, a tak
bylo velmi příjemné, když jsme poprvé v dubnu roku 2020 měli možnost ochutnat první vzorky
vín a byli překvapeni jejich mimořádnou kvalitou. Dnes už je jasné, že 2019 je špičkový ročník
pro všechny. Méně příznivým byl snad jen pro Sauternes, a to kvůli teplému a suchému létu.
Na druhou stranu jsou sauterny z ročníku 2019 méně sladké, svěžejší a energičtější.
Příjemně jsme byli překvapeni i z obchodního hlediska. I přes lockdown byly prodeje zejména
ze stran privátních klientů opravdu obdivuhodné a obchod se nezastavil. Lidé zkrátka pili
mnoho skvělých bordeaux i mimo restaurace a gastronomická zařízení a uvědomili si, jak skvělé
bordeaux je. I proto se En Primeur dle mého osobního názoru stává oblíbenějším než kdy jindy.“

| 33

Ročník 2019 očima organizátorů
Mgr. Diana Sixtová
Jednatelka, majitelka společnosti Merlot d‘Or
Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
Ročník 2019 byl nejslunnějším a nejsušším rokem v Bordeaux od roku 1981 a dokonce během
léta prošlo několik vln tropických veder. Září bylo ale zcela perfektní a vína dozrála k dokonalosti.
Struktura vín je plná, s vyzrálými taniny, ale s až překvapivou svěžestí, ovocností a šťavnatostí.
Velká vína dosáhla absolutních vrcholů, ale i vína z menších vinařství opravdu potěší. Ceny
En Primeur byly nižší místy až o 25 % oproti předchozím letům, což z tohoto ročníku dělalo
i jednu z nejlepších investičních příležitostí v posledních dvaceti letech. Díky kvalitě ročníku
a nízkým cenám se z tohoto ročníku stala legenda dříve, než se vína dostala na trh. Ceny sice letí
nahoru a výhoda nižších cen se rychle ztrácí, ale kvalita ročníku zůstane po mnoho desetiletí.

Zlatko Míčka
Jednatel, majitel společnosti Merlot d‘Or
Jaký byl pro vás ročník 2019 a jak jste spokojeni s vínem?
Ročník 2019 byl pro mě již při degustacích En Primeur nesmírně zajímavý a z mého pohledu
úžasný pro svou délku, svěžest, aromatiku a potenciál. Při Audienci se vše nejen potvrdilo, ale
je vidět, že půjde opravdu o úžasná vína, která budou vyzrávat do jemných a elegantních tónů,
což se nestává v posledních letech tak často! Dala by se použít stará, „otřepaná“ fráze, že jde
o klasický ročník, ale já bych to ještě posunul – klasika s elegancí a finesou!
Rád bych tato vína ochutnal za dvacet let, kdy půjdou do své lahvové zralosti, a myslím, že to
bude opravdu zážitek. Navíc s pocitem, jak dobře jsem je nakoupil, což je takový bonus navíc
a vzpomínka, že i v době covidové se stalo něco pozitivního…

Milí přátelé,
je za námi další ročník Audience Grand Cru Classé Bordeaux a věřte nevěřte
bylo to již po osmnácté, co jsme tady na Pražském hradě mohli ochutnat ta
nejlepší vína z vyhlášených château za účasti majitelů, sklepmistrů a zástupců
jednotlivých vinařství, kteří opět po roce přijeli do Prahy představit ročník
vstupující na trh v láhvích, úžasný ročník 2019.
Jak Míčovna, tak i Španělský sál se staly společně s Vámi i námi svědky
zážitků, dojmů, překvapení, ale i polemik a hodnocení nejen vín, ale
i atmosféry, gastronomické rafinovanosti a kulturního pohlazení všech
smyslů, které si každý milovník nejen vín umí představit.
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Děkuji Vám všem, kteří jste svojí účastí přispěli k naplnění našich očekávání a pomohli nám přivítat nový ročník vín z Bordeaux, který se právě
„narodil“ a s nímž, jak věřím, v budoucnu zažijeme jen samé úžasné
chvilky, které nás budou provázet při otevření každé láhve, kdy krása vína
a vzpomínka na naši první společnou degustaci ročníku 2019 pohladí
všechny naše smysly.
Přeji krásné dny při sklence dobrého bordeaux a doufám, že se opět
za rok potkáme při degustaci ročníku 2020!

Zlatko Míčka
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