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Svatomartinské provází
veselá jedenáctka
Staré české pranostiky praví, že „Když na Martina mráz uhodí,
na rok dobré víno se urodí“ nebo „Na svatého Martina – jiskrná
vína“. Zdá se, že letos nepřijede Martin na příslovečném „bílém
koni“, ale už můžeme s jistotou říct, že nám přiveze příjemný dárek.

N

a tu magickou minutu, která přichází každoročně na
svátek sv. Martina, kdy se
11. 11. v 11:00 hod. poprvé připíjí
mladým vínem, čekají netrpělivě
jeho milovníci rok co rok. Tradice Svatomartinského vína vychází
z dávného zvyku vinařů připíjet si
na svátek sv. Martina poprvé novým
jiskrným mladým vínem. Slavnostní rituál je známý již z období, kdy
panoval Josef II. Právě v této době
končila vinařům pracujícím u velkých sedláků služba. Na Martina se
při skleničce nového vína sjednávaly dohody na příští rok.
K obnovení této tradice došlo však
teprve nedávno. Mezi vinaři a milovníky vína oblíbený prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., vypráví o tom,
jak v polovině devadesátých let vznikly první pokusy oživit starou tradici
slavností mladého vína:
„Když jsme v roce 1993 při cestě na kongres pili v Paříži nepříliš
chutné Beaujolais Nouveau a jedli
k tomu kohoutka na víně, říkali jsme
si, jaká je to škoda, že nemáme obdobný fenomén v Čechách. Zrodila
se myšlenka, že bychom u nás měli
také zavést slavnosti mladého vína.
Obrátil jsem se na svého dobrého
přítele, ředitele Vinných sklepů Valtice, Ing. Antonína Šťastného. Ten
byl myšlenkou nadšen a navrhl, aby
se novému vínu začalo říkat, obdob-

ně k Beaujolais Nouveau, „Moravíno
Nouveau“. Jeli jsme okamžitě za panem Nekolou, který byl majitelem
Žofína. Tomu se nápad velice zalíbil,
ale termín na velkou akci byl již příliš
šibeniční. Proto jsme na Žofíně svolali v roce 1994 tiskovou konferenci
o prvním moravském víně a nabídli
k ochutnání vzorky „Moravína Nouveau“. První oficiální ochutnávka
nového vína se uskutečnila ve valtické vinárně Tři Grácie na Novotného
lávce v Praze. Její tehdejší majitel
Mirek Josífko zařídil vše potřebné
a v listopadu roku 1994 se opravdu
odehrála. Víno v tom roce pocházelo
pouze z Vinných sklepů Valtice. Číšnice byly oblečené do moravských
krojů, místo cimbálky hrála harmonika a bylo veselo. V roce 1995 pořádal Mirek Josífko již 5. a 6. listopadu Dny nového vína, které se ještě
jmenovalo „Moravíno Nouveau“.
V tomtéž roce se Ing. A. Šťastný dohodl ještě se Znovínem Znojmo a se
závodem Víno Mikulov a v dalších
letech se již v těchto třech vinařských
závodech vyrábělo a prodávalo mladé víno pod názvem „Moravíno Nouveau“. Slavnosti nového vína se ještě
v roce 1995 začaly slavit v hotelu
Ambassador v Praze a z „Moravíno“
se stalo „Moravavíno“, protože „Moravíno“ podle některých účastníků
připomínalo „mor“. Konaly se vždy
několik dní před příchodem Beau-

jolais Primeur na trh. Na počátku
se slavností účastnili i Francouzi se
svým Beaujolais.“
I někteří další vinaři přišli s nápady,
jak starou tradici opět uvést do kalendáře. Jedním z nich byl dobšický
vinař Jiří Hort, který vypráví o zrození svého Veselého vína: „Myšlenka
Veselého vína z odrůdy Müller Thurgau vznikla už v roce 2001, kdy jsme
uvedli na trh prvních 1 000 kusů. První etiketa byla velmi zajímavá, byl to
opilý klaun žonglující s veselými barevnými balónky. Doma jsme tomuto
vínu říkali šašek. Veselé víno se díky
své chuti a nápadu velmi rychle ujalo.
V době, kdy se poprvé uvedlo na trh
Svatomartinské, jsem se rozhodoval,
zda se přidám k ostatním, či si ponechám svoji vlastní značku. Naši zákazníci rozhodli a Veselé nám zůstalo.
Veselé nálady není nikdy dost, a proto
je potřeba pít Veselé víno. V roce 2011
jsem přidal k Veselému bílému i Veselé rosé z odrůdy Svatovavřinecké.“
K výraznému zlomu došlo v roce
2005, kdy získal autorská práva
na značku Svatomartinské víno od původního majitele, známého valtického
vinaře Jiřího Kopečka, Vinařský fond,
a tak tuto známku od té doby mohou
využít všichni registrovaní vinaři
v České republice, pokud splní předepsaná kritéria. Označení Svatomartinské mohou nést pouze bílé odrůdy
Müller Thürgau, Veltlínské červené
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rané, Muškát moravský, z červených
Svatovavřinecké a Modrý Portugal,
z nichž se vyrábí i mladé rosé. Novinkou letošního roku je zařazení odrůdy
Zweigeltrebe, od které můžeme čekat
další chuťové vjemy. Tyto odrůdy
byly vybrány proto, že v našich podmínkách dozrávají dříve a nabízejí tak
včas potřebnou vysokou kvalitu hroznů. Všichni vinaři usilující o označení
svého vína svatomartinským logem
musejí předložit vzorky komisi znalců, kteří musí mít evropský certifikát
degustátora nebo podobné vysvědčení České zemědělské a potravinářské
inspekce. Ti posoudí, zda přihlášená
vína odpovídají požadovaným senzo
Díky masivní marketingové podpoře
Vinařského fondu se podařilo vytvořit ze
Svatomartinského skutečný fenomén.
Jak se nám svěřil ředitel Fondu Jaroslav
Machovec, ani on nevěřil, že bude mít
tato značka takový úspěch: „Ze začátku,
když jsme obnovení tradice společně
s vinaři plánovali, jsme si v duchu říkali,
že když se podaří udat na trhu několik
set tisíc láhví s tímto označením, bude
to úspěch. Ještě po několika prvních
ročnících nad dotazy novinářů odhadovali naši přední sommelieři, ale i sami
vinaři, perspektivu a limit Svatomartinských vín někde kolem jednoho milionu
láhví.“ V loňském roce se blížil počet
prodaných láhví s logem Svatomartinského již ke 2,2 milionům.
U Svatomartinského nemůžeme
počítat se všemi tóny a finesami, které přináší vyzrálé víno. Jde o mladé
svěží víno s nižším obsahem alkohoPůvodní etiketa Hortova Veselého vína
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Současná
podoba
tuzemských
svatomartinských vín

lu (okolo 12 %). Některá, zvláště bílá
a růžová vína mohou ve skleničce
jemně perlit. Svatomartinská mladá
vína nejsou určena na dlouhodobé
skladování a doporučuje se je vypít
do Velikonoc následujícího roku,
dokud jsou příjemně svěží. I když
víno zrálo pouze krátkou dobu, má
charakter, podle jehož kvality již můžeme rozpoznávat, jaké bude víno
daného ročníku. Ale jak řekl kdysi
profesor Vilém Kraus: „Mladé víno
se nechutná, mladé víno se pije.“
Podle Marka Babisze, hlavního
sommeliera Národního vinařského
centra, můžeme letos opět čekat svěží vína s příjemnou kyselinkou, všeobecně bude díky průběhu letošního
roku výraznější aromatika. Například
u „müllerky“ se objeví převážně citrusové tóny, Muškát moravský zůstane
věrný své delikátní vůni černého bezu
a samozřejmě muškátu, u červených
vín můžeme očekávat svěží ovocitou chuť se sametovým koncem.
Nově zařazené Zweigeltrebe obohatí
paletu chutí o višně a třešně. U mladých vín se dá samozřejmě očekávat
jemná perlivost, která je pravidelně
provází. K mladému víno patří neodlučně i tradiční pokrmy. Nejznámější

ř j ě husa,
h
b í atribut sv.
je samozřejmě
osobní
Martina. Podle pověsti se prý Martin zdráhal přijmout biskupský úřad,
a proto se schoval do hejna hus. Ovšem
ty ho svým kejháním prozradily, a tak
musel poctu přijmout. Kromě husy ale
na stolech mnohých restaurací najdeme
i další speciality. Patří mezi ně například restovaná husí jatýrka na cibulce
s anglickou slaninou a žampiony, moravské špačky - pečené vepřové a domácí uzené na česneku, kmínu a cibuli
- s jemným bramborovým knedlíčkem
politým smaženou cibulkou. Plněné
kuřátko pečené po vinařsku s jemnou
zeleninou na másle se smetanovými
bylinkovými bramborami se hodí k bílým i růžovým odrůdám, ze sladkých
jídel připomeneme martinské koláče,
posvícenské kobližky či moravský koláč s drobenkou.
Martinské hody, mladé víno a husička byly vždy spojeny s nespoutaným
veselím - ve středověku byla totiž jedenáctka pokládána za číslo bláznivé,
šílené. Buďme tedy i my jedenáctého
listopadu trochu blázniví a trochu šílení, trochu mladí a trochu svěží. Stejně
jako to letošní martinské víno!
Te xt a foto: J iří K olečko

Svatomartinský Mikulov:
8.-17. listopadu 2013

O

d 8. do 17. listopadu ožije Mikulov bohatým programem
Svatomartinských slavností. Návštěvníci se mohou těšit
především na mladá vína, husí speciality a mnoho další zábavy a kultury.
Mikulovské náměstí zaplní řemeslný jarmark a dobově pojatý umělecký program, jehož součástí je i příjezd svatého Martina. Mikulovské restaurace, vinotéky a hotely při slavnostech nabízejí speciální
svatomartinská menu a ochutnávky mladých a Svatomartinských
vín. Během svatomartinských oslav budou mimořádně zpřístupněny historické památky, je možné využít kostýmovaných prohlídek
v Ditrichsteinské hrobce, vystoupit s průvodcem na Svatý Kopeček
a seznámit se s bohatou historií města.
Kompletní program najdete na www.mikulov.cz

Svatomartinské hody v Brně:
11.-17. listopadu

V

listopadu ožije Brno již čtvrtým ročníkem Svatomartinských
hodů. V rámci speciální gurmánské přehlídky se návštěvníkům
představí Svatomartinské víno a také tradiční svatomartinské
pokrmy. Každoroční oslavu mladého vína a Svatomartinské husy zahájí
slavnostní žehnání Svatomartinskému vínu v katedrále sv. Petra a Pavla
na Petrově, odkud se i letos vydá průvod v čele se sv. Martinem přes
město na náměstí Svobody. Akce bude probíhat nejen v brněnských restauracích, na náměstí Svobody a v Městském divadle, ale dějištěm hodů
se stanou nově i unikátní prostory brněnského podzemí. Už nyní se milovníci dobrého vína mohou těšit na speciality od nejlepších brněnských
šéfkuchařů. Místa v restauracích si můžete od začátku listopadu rezervovat na www.svatomartinskehody.cz

Festival vína Český Krumlov:
11.-30. listopadu 2013

P

řijeďte do Českého Krumlova a zúčastněte se Festivalu vína, který začne příjezdem svatého Martina a propojí víno, gastronomii
a kulturu. Můžete se těšit na hostinu pro všechny smysly, jež nabídne zážitky návštěvníkům mnoha zájmů a generací. Festival zahájí
přípitek Svatomartinským vínem v den svátku sv. Martina. Po celý týden pak budou vybrané restaurace podávat Svatomartinskou husu a Svatomartinské víno. Celým festivalem prostupuje pestrá nabídka Víno &
Gastronomie & Kultura. Nejen restaurace, ale také kulturní zařízení
připravily programy kombinující přednášky odborníků, degustace vín,
gastronomické speciality a různé formy kultury. Stěžejním bodem bude
Zahradní slavnost vína v sobotu 16. 11. od 14 do 22 hodin. K ochutnání
bude více jak 100 vzorků vína od 13 tuzemských i zahraničních vinařů.
Více informací na www.festivalvina.ckrumlov.cz
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