Králem rosé vín
se stal Jan Stávek
Dne 30. dubna odborná porota ohodnotila přihlášené vzorky
a ještě večer byly vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže
rosé vín JAROVÍN ROSÉ 2014. Oba nejdůležitější tituly bral
Jan Stávek (Víno J. Stávek) - stal se šampionem soutěže
a získal i pohár starosty města Znojma za nejlepší kolekci.
Přestože je akce putovní, srdcem zůstává ve Znojmě. Město Znojmo je nejen
hlavním partnerem soutěže, ale také místem, kde se vína hodnotí a premiérově představují. Poslední dubnový den se ve štukovém sále Znojemské besedy
sešlo patnáct hodnotitelů a obodovalo všech 160 přihlášených vín. Kromě vín z
Moravy byla přihlášena i vína z Rakouska, Slovenska a Francie. Jediný přihlášený
vzorek z Jihoafrické republiky nakonec přihlašovatel nedodal.
Nejvýše hodnoceným vínem a tedy i šampionem soutěže se stalo, se ziskem
naprosto neuvěřitelných 94 bodů, Rosé Růžený 2013 VOC z Víno J. Stávek. Před
druhým vzorkem v pořadí, kterým bylo nejlépe hodnocené sladké víno Cabernet
Sauvignon 2010 ledové víno z Vinné sklepy Lechovice, odskočilo o 6 bodů! I
nejlepší šumivé víno předložily Vinné sklepy Lechovice – Zweigeltrebe 2011 šumivé víno. Prestižní a velmi ceněné zlaté medaile získali kromě Víno J. Stávek a
Vinných sklep Lechovice ještě Vinařství Volařík, Vinařství LAHOFER, Vinařství
Ludwig, Vinařství Ilias, Vinařství Vajbar, Vinařství na Špičáku, rakouský Weingut Neustifter a slovenský Mavin. Jan Stávek se stal i držitelem Ceny starosty
města Znojma za nejlepší kolekci vín.
K hodnocení byl tradičně využit počítačový systém Národního vinařského
centra ELWIS. Celkem se v komisi sešlo 15 odborníků, mezi nimiž byli paritně
zastoupeni enologové, sommelieři a inspektoři SZPI. Řídícím hodnocení byl vi-

nařský publicista a mezinárodní hodnotitel Branko Černý, na postech předsedů
komisí zasedli vinař Jiří Hort, enolog Bc. Jaroslav Suský a Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Květen i červen je zasvěcen růžové edukaci. Pořadatelé se vydají nejen do
Znojma, ale také do Ostravy, Českých Budějovic a Ústí nad Labem. Na všech akcích budou samozřejmě prezentována všechna přihlášená růžová vína a klarety.
Tato opulentní degustace bude doplněna o drobná neutralizační sousta, mezi nimiž nebudou chybět olivy či sýry. Pitný režim zajistí nejčistší voda k vínu Aquila
a o restart chuťových buněk se postará italská káva Lavazza Blue. To ale zdaleka
není všechno. Špičkoví šéfkuchaři budou na místě prezentovat své jarní a letní
kreace ze studené kuchyně i grilovaných specialit. Ukážou použití kvalitních
olivových olejů Carbonell i řadu kuchařských tipů. Proti vysoké gastronomii
postaví pořadatelé speciální edici grilovacích klobás z Kosteleckých uzenin. Ne
vždy máme totiž doma čas a chuť připravovat velké pokrmy a speciality, vždy bychom však měli myslet na to, abychom jedli dobře. Odhodláme-li se ke grilování
klobás, měli bychom velmi pečlivě vybírat takové, které obsahují přes 90 % masa
a naopak neobsahují separát, soju a podobné věci. Produkty to budou určitě
dražší, ale zážitek z nich bude nesrovnatelný. Na následujících stránkách najdete
ta nejlepší rosé vína sezony. Více se můžete dozvědět na www.jarovin.cz nebo
na www.facebook.com/JarovinRose.

VÍNO J. STÁVEK - Rosé Růžený 2013 VOC
Morava, Velkopavlovická podoblast, Němčičky, Růžený
Barva je výrazně jahodová. Vůně je doslova neuvěřitelná, s celým spektrem rybízů, marmelád
a dominujícími jahodami se smetanou. Chuť je zpočátku mazlivá, kopírující ovocné a jogurtové tóny
vůně. Poté se však otevřou výrazné a pikantní tóny, v čele se zeleným a červeným pepřem. Uzavřeno
je doslova nekonečnou dochutí. 94 bodů Šampion soutěže
Vinné sklepy Lechovice - Cabernet Sauvignon 2010 ledové víno
Morava, Znojemská podoblast, Oleksovice, U Lipky			
Barva je mosazná. Ve vůni naprosto neuvěřitelná koncentrace černého i červeného rybízu
v čerstvém, marmeládovém i sušeném stavu. Chuť je stejně skvělá jako vůně a stejně
tak nepochopitelná. Probíhá tu neuvěřitelný souboj ovocného cukru a skutečně křupavé
kyseliny, chvíli mají navrch marmelády, chvíli rybízová kyselina, závěr je nekonečný.
88,33 bodu Zlatá medaile
Vinařství Volařík - Svatovavřinecké 2013 moravské zemské víno
Morava, Mikulovská podoblast, Březí, Ořechová hora
Barva vína je lososová. Vůně je kořenitá a jemná. Přechází od podsadité vůně třešní
k mazlivému a nasládlému jahodovému kompotu. Chuť je velmi mazlivá a líbivá, velmi
intenzivní a téměř nekonečná. Hraje si tu s ovocnými tóny buketu, marmeládou a pikantní
kyselinou. 88 bodů Zlatá medaile
Vinařství LAHOFER - Svatovavřinecké 2013 kabinetní víno
Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné pole
Barva je světlá, tělová s meruňkovými odlesky. Vůně je jemná, svěží a šťavnatá. Najdeme
meruňky, broskve i svěží tóny bílého rybízu. Chuť je nekonečná a osvěžující, se svěží
kyselinou. Dominují citrusy, rybízy i šťavnatá panenská jablíčka.
87 bodů Zlatá medaile
Vinné sklepy Lechovice - Zweigeltrebe 2013 jakostní víno odrůdové
Morava, Znojemská podoblast
Barva vína je meruňková s růžovými odlesky. Vůně je velmi intenzivní a bohatá. Zahradní
jahody se střídají s třešněmi, vše doplňuje hruška máslovka a mazlivě podbarvuje rozkvetlý
sad. Chuť je výrazně sladká, líbivá a plná. Marmeládové tóny se pojí s pikantními tóny
citrusů a ovocných listů. 86,67 bodu Zlatá medaile
Vinařství Ludwig - Frankovka 2013 VOC
Morava, Velkopavlovická podoblast, Němčičky		
Barva vína je jahodová. Vůně je velmi výrazná a expresivní. Nacházíme lesní jahody
a maliny v řeckém jogurtu v kombinaci s pikantními rybízovými listy. Chuť je oblá.
Opět nacházíme jahody, tentokrát rozmačkané se sladkou smetanou, na pozadí tvrdí
muziku pikantní tóny. V dlouhé suché dochuti dominuje pecka. 86,33 bodu Zlatá medaile
Vinné sklepy Lechovice - Zweigeltrebe 2011 šumivé víno
Morava, Znojemská podoblast			
Barva vína je cibulová, perlení jemné a velmi bohaté. Vůně krásně nazrálá, s kompotovaným
letním ovocem a lesními jahodami v jogurtu. Chuť je velmi plná, hutná, ale svěží. Je výrazně
jahodová – nacházíme tóny od kompotu přes zahradní až po lesní jahody.
86,33 bodu Zlatá medaile
Vinařství Ilias - Modrý Portugal rosé 2013 kabinetní víno
Morava, Mikulovská podoblast, Dolní Věstonice, U třech panen
Barva vína je v tónu spařeného vepře. Vůně je velmi jemná a decentní, jemně pikantní
po pepři. Zajímavé jsou tóny sušených bylinek a sena s medem. Chuť je sofistikovaná,
plná a oblá. Nacházíme zralé mirabelky a špendlíkovou marmeládu s kandovanou
limetou. V dlouhém závěru intenzivní kyselina a minerální stopa. 86 bodů Zlatá medaile
Vinařství Vajbar - Zweigeltrebe rosé 2013 kabinetní víno
Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky, Přítlucká hora
Barva je vesele lososová s meruňkovými odlesky. Vůně je plná a široká. Přináší mísu malin
a ostružin rozmačkaných do selského jogurtu. Chuť je přímočará, ovocná a svěží. Připomíná
svěží mléčný ovocný koktejl s ostružinovou zmrzlinou, v dlouhé dochuti jahodový Míša.
86 bodů Zlatá medaile
Vinařství na Špičáku - Zweigeltrebe 2013 moravské zemské víno
Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Bílovice, Nová hora
Barva vína je světle meruňková až tělová. Vůně je otevřená, jemná. Snoubí se tu zelená
i žlutá zralá jablíčka, květy ovocných stromů, sušená jablka a hruškové křížaly. Chuť
je mazlivě nasládlá, dominuje hruška máslovka a toast s máslem a marmeládou.
86 bodů Zlatá medaile

Weingut Neustifter - Cabernet Sauvignon 2013 Qualitätswein
Niederösterreich, Weinviertel, Poysdorf, Steinberg
Barva je jahodová s terakotou. Vůně je velmi výrazná, plná a hutná, dokonale odrůdová s černým
rybízem, hruškami a angreštem. Chuť je opulentní. K rybízu a angreštu z vůně se přidávají výrazné
tóny lesních jahod. Dlouhý a pikantní závěr víno vysušuje.
86 bodů Zlatá medaile

Mavin - Cabernet Sauvignon rosé 2013 výběr z hroznů		
Slovensko
			
Barva je jemně růžová s lehkým oranžovým nádechem. Vůně je velmi expresivní,
s listy černého rybízu a rozkvetlým třešňovým sadem. V závěru se přidávají lesní
jahody. Chuť je plná a svěží, dokonale kopíruje vůni. Je velmi dlouhá, s pikantním
a minerálním závěrem. 86 bodů Zlatá medaile
Vinné sklepy Lechovice - Svatovavřinecké 2013 jakostní víno odrůdové
Morava, Znojemská podoblast			
Barva je lososová. V mazlivé a lákavé vůni najdeme červená jablka, višně i třešně. Chuť je
výrazně nasládlá, doslova nabitá ovocnými a marmeládovými tóny. Červená jablka, letní
zahradní ovoce i višně v dlouhé a jemně nakyslé dochuti.
85,67 bodu Stříbrná medaile
Vinařství Kachyňa s.r.o. - Cabernet Sauvignon rosé 2013 jakostní víno odrůdové
Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Bílovice, Široká hora
Barva je plně růžová s lososovými tóny. Vůně je velmi výrazná, plná a mnohovrstevnatá.
Lesní a zahradní ovoce se tu střídá v rychlém tempu. Chuť je velmi mazlivá, nasládlá,
dokonale koresponduje s vůní. V dlouhém pikantním závěru nacházíme příjemnou
kyselinu. 85,67 bodu Stříbrná medaile
Vinařství Volařík - Merlot 2013 pozdní sběr
Morava, Mikulovská podoblast, Březí, Liščí vrch
Barva se nachází v lákavém oranžovém tónu. Vůně je výrazná, citrusová s červeným
pomerančem a krvavým grepem. V závěru se posouvá až ke kyselým gumovým
bonbonům. Chuť je rozčepýřená. Doslova tu bojují sladké tóny marmelád s čerstvými
grepy a kandovanou pomerančovou kůrou. 85,33 bodu Stříbrná medaile
Pavel Binder − rodinné vinařství - Rulandské modré ROSÉ 2013 pozdní sběr
Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Kozí horky
Barva vína je meruňková s narůžovělými odlesky. Vůně je dynamická, čistá a výrazná.
Krásně tu hraje šípková i brusinková marmeláda, sušená jablka, hrušky i brusinky.
Chuť je hladká a svěží. Nacházíme sušené ovoce, výraznou stopu peckovin, v závěru
i jablka a jádřince. 85,33 bodu Stříbrná medaile
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC, s.r.o. - Zweigeltrebe rosé 2013 pozdní sběr
Morava, Znojemská podoblast, Chvalovice, Dívčí hora
Barva je jasně růžová s malinovými odlesky. Vůně je intenzivní a ovocná, pojí třešně a višně.
Je velmi výrazná, v závěru najdeme i šťovík. Chuť je velmi pikantní a osvěžující. Snoubí se tu
špendlíky s rybízem, srstnatý angrešt a pikantní listy maliníku v krásném závěru.
85,33 bodu Stříbrná medaile
Templářské sklepy Čejkovice - Sekt Rosé klasik brut 2012 šumivé víno
Francie
Barva vína je meruňková, perlení bohaté. Vůně je svěží a intenzivní. Cítíme medové
plástve, jarní louku i sušenou trávu. Chuť je nekonečně osvěžující, lehká a svěží.
Nese se v tónu peckovitého ovoce, dominují třešně a višně. V delším závěru svěží
kyselina a pikantní hořčina. 85,33 bodu Stříbrná medaile
Vinařství Vajbar - Dornfelder rosé 2013 pozdní sběr
Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Pavlovice, Nadzahrady
Barva je působivá, světle malinová. Vůně je plná a podsaditá. Najdeme tu sušené švestky,
čerstvé i kompotované brusinky a ostružiny. Chuť je oblá a hladká, příjemně nasládlá.
Dominují tu ostružiny a maliny se šlehačkou. Pikantní dlouhý závěr.
85 bodů Stříbrná medaile
Vinařství Volařík - Frankovka 2013 kabinetní víno
Morava, Mikulovská podoblast, Březí, Liščí vrch
Barva vína je lososová. V krásném a bohatém buketu cítíme jahody a maliny v jogurtu,
v druhé části i zavařené jahody. Chuť je stejně krásná jako vůně. Harmonické a dlouhé
víno přináší maliny a jahody ve smetanovém hávu a smetanovou dochuť.
85 bodů Stříbrná medaile

Vinařství Volařík - Frankovka 2013 pozdní sběr
Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Železná
Barva je lososová s teplými oranžovými tóny. Vůně je velmi zralá a mnohovrstevná. Nacházíme med,
čerstvé i sušené fíky, hrozinky a černý rybíz. Chuť je doslova mazlivá. Snoubí se v ní cukrová vata,
třešňová marmeláda a marmeláda z čerstvých fíků.
85 bodů Stříbrná medaile

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. - André rosé 2013 pozdní sběr
Morava, Velkopavlovická podoblast, Bořetice, Trkmansko
Barva je lososová se světle mosaznými odlesky. Vůně je čistá, plná a výrazná, s tóny
kandovaného ovoce, meruněk, sušených jahod a třešní chrupek. Chuť je po mazlivé
vůni až strohá, převládají chrupky. V dlouhém závěru najdeme vedle jemné kyseliny
i třešňové pecky. 85 bodů Stříbrná medaile
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC, s.r.o. - Zweigeltrebe rosé 2013 jakostní víno
odrůdové, Morava, Znojemská podoblast, Chvalovice, Dívčí hora
Barva vína je nafialovělá – starorůžová. Ve zralé a sladké vůni najdeme maliny a na pozadí
banán. Chuť je plná a oblá. Šťavnaté, příjemné, harmonické, ovocné víno s dominujícím
tropickým ovocem. Delší šťavnatý závěr. 85 bodů Stříbrná medaile

Cotes de Provence rosé − Domaine Houchart 2013 AOC − známkové
Francie, Provence, Aix-en-Provence		
Barva je meruňková až tělová. Vůně je pikantní, krásně se v ní střídá koření (dominuje
pepř) s jablky i jejich jádřincem. Chuť je pikantní, plná, hutná, s výraznějším alkoholem
a tóny pepře. Delší dochuť v grepovém tónu.
85 bodů Stříbrná medaile
Vacenovský Petr − vinařství B/V - Rulandské modré rosé 2013 pozdní sběr
Morava, Slovácká podoblast, Ratíškovice, Hrubé pole
Barva je starorůžová s jemnými sluníčkovými tóny. V hebké a ovocné vůni nacházíme
jahody v jogurtu i smetanové lesní jahody. V dynamické chuti najdeme osvěžující, ovocný
koktejl, šťavnaté tóny i příjemnou kyselinku. V delším závěru najdeme meruňky a meloun.
84,67 bodu Stříbrná medaile
Pavel Binder − rodinné vinařství - Zweigeltrebe ROSÉ 2013 kabinetní víno
Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko
Barva vína je lososová se starorůžovými tóny. Vůně je lehce zastřená, postupně
se prosazují výrazné tóny ovoce – třešní, višní i rybízu – na závěr doplněné smetanou.
Chuť je velmi plná, ale kratší. K ovoci z vůně se přidává suchá a pikantní dochuť listů.
84,67 bodu Stříbrná medaile
Morávia Víno - Zweigeltrebe 2013 moravské zemské víno
Morava, Velkopavlovická podoblast, Moravský Žižkov, Slovenské
Barva je bledě oranžová. V plné a nasládlé vůni cítíme hrozinky, fíky, med, pomeranč a
mandarinku. Chuť se projevuje bojem dominantního cukru s kyselinou. Najde se i lehká
ovocnost a cukrová malinová vata.
84,67 bodu Stříbrná medaile
VINICE HNANICE - Cabernet Sauvignon 2013 kabinetní víno
Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Vinná hora
Barva je světle růžová s fialkovým nádechem. V pikantní a plné vůni dominuje kůra
grapefruitu a grepy, najdeme i červená letní jablíčka. Chuť je svěží, čistá a intenzivní,
dominují lesní plody. Dochuť je křupavá a ovocná.
84,67 bodu Stříbrná medaile
Vinařství Vajbar - Cabernet Moravia rosé 2013 kabinetní víno
Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Úlehle
Barva je sytě malinová. Vůně je expresivní a výrazná, velmi viskózní, s projevem lesních jahod, malin a ostružin. Na pozadí vše dekoruje hustá domácí smetana. Chuť je plná, široká a
šťavnatá. Přináší čerstvé zralé až přezrálé lesní jahody, maliny i ostružiny se lžičkou řeckého
jogurtu. Dlouhá dochuť. 84,67 bodu Stříbrná medaile
Vinařství na Soutoku - Cabernet Moravia klaret 2013 pozdní sběr
Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Krátký
Barva vína je útlá, tělová. Vůně je lehce zastřená, postupně nastupuje kůra z citrusů,
v další vlně i rybízové tóny. V přímé a oblé nasládlé chuti najdeme mix zralého letního
a podzimního ovoce. Středně dlouhý závěr s osvěžující kyselinou.
84,67 bodu Stříbrná medaile

