
s možnosťou svadobnej hos-
tiny v novo zrekonštruova-
nej banketovej sále so skve-
lou akustikou, kde pre OPUS 
nahrávali LP platne Marika 
Gombitová  Modus či Elán.

Mnohí si víno zobrali aj do-
mov. Najviac chutil Rizling 
Rýnsky, Rulandské šedé, 
Chardonnay či Cabernet 
Sauvignon. „Pripomenieme 
si takto pekné chvíle, ktoré 
sme tu s vami prežili. A, sa-
mozrejme, i preto, že nám to 
víno ohromne chutí,“ hovoria 
mnohí návštevníci. Dvanásť 
hodín, polnoc. Ľudia stále 
prichádzajú. Degustujú ví-
no a dišputujú v prítomnosti 
barikových sudov, v ktorých 
dozrieva červené víno prvé-
ho zámockého ročníka 2016. 
Prázdne fľaše s bielostriebor-
nými či so sivými etiketami 

utešene napĺňajú sklad. „Sme 
radi, že vám naše víno chu-
tí. Budeme mať i čierno-zlaté 
etikety. To vtedy, až červené 
zmúdrie v čase a bude pripra-
vené uvoľniť miesto v sudoch 
pre víno mladé a nové,“  ho-
vorí Roman. 

Somelier Rado Polák varu-
je, že v nedeľu poobede bu-
de návštevnosť oveľa slabšia. 
Milovníci vína budú unavení 
z dvojdňových slávností spo-
jených s vínom a budú  ladiť 
motory na pracovný ponde-
lok. Neladili. Za dva a pol dňa 
navštívilo napokon pivnice 
Zámockého vinárstva v Pe- 
zinku viac ako tritisíc  viná-
rov i zvedavcov.

Poslední návštevníci odchá-
dzajú zo zámku neskoro ve-
čer aj na tretí deň. Domácich 
sa zmocnil dobrý pocit, že  

nastúpená ces-
ta  kompletnej 
rekonštrukcie 
Pezinského zám-
ku bola správna. 
Víno, ktoré bude 
spoločným me-
novateľom všet-
kých projektov 
v zámku. V cen-
tre vinárskeho 
života pod Ma-
lými Karpatmi. 
Pezinok je, bol 
a vždy bude s ví-
nom a víno je 
s Pezinkom. Zá-
mocké vinárstvo 
je už otvorené 
a do roka bude 
slúžiť verejnos-
ti celý zámok.

roj, FOTO: ŠIMÁK 
ZÁMOK PEZINOK
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Vynovené pivnice 
návštevníkom 
vyrazili dych 
svojimi rozmermi. 

pezinok - Už prvý víkend, keď sa 
brány nového vinárstva v Pezin-
skom zámku konečne otvorili, ho 
navštívilo viac ako tritisíc viná-
rov a zvedavcov. Rekonštrukcia 
rozľahlých vínnych pivníc trvala 
jeden rok. Stavbári a technológo-
via si riadne švihli. Nebolo možné 
premeškať zber. Už boli kúpené 
rozľahlé vinohrady, a tak sa ne-
dalo čakať. Pivnice pohltili dva 
a pol milióna eur, ale výsledok 
stojí za to a vyráža dych.

Koncom septembra, po-
čas vinobrania v Pezinku, 
sa napokon otvorila veľká 
sivá brána. Sivú tu majú 
takmer všade. V kombiná-
cii s bielou a červenou. Je 
to odtieň striebornej, ktorá 
provokuje, je výrazne svie-
ža a decentná zároveň. Si-
vé sú aj etikety, na ktorých 

svieti logo v podobe klenby 
s nápisom  ŠIMÁK ZÁMOK 
PEZINOK, kvalitu vína zdô-
razňuje bronzovočervený 
podtitul: Edícia ROMAN JA-
NOUŠEK. 

Hneď na prvom stretnu-
tí v roku 2015 sa dohodli. 
Šimák hovorí: „Roman, vy 
viete robiť víno a chcem ho 
robiť aj ja. Mojou túžbou nie 
je byť enológom, na to ste tu 
vy. My so synom Štefanom 
budeme obhospodarovať vi-
nohrady na južnom Sloven-
sku a z ich plodov budeme 
v spoločnom vinárstve pro-
dukovať najlepšie možné ví-
no,“povedal vtedy Štefan Ši-
mák starší.

Prichádzajú prví ľudia. Ne-
smelo nakúkajú a obzera-
jú si modernú technológiu, 
ktorá vonia novotou. Kam-

paň frčí naplno. Momentál-
nym cieľom je, aby sa  zve-
daví návštevníci zoznámili 
s tým, ako sa mení Pezin-
ský zámok nielen zvonka, 
ale i vnútri. Železobetónové 
cisterny, v ktorých sa kedysi 
vyrábali milióny fliaš vína 
a neskôr v nich zrelo Kar-
patské brandy, sú vybúrané 
a  pôvodné priestory zaplni-
la nová technológia.

„Rekonštruované pivni-
ce sú elegantné, moderné, 
ale koncipované tak, aby 

nerušili historický ráz celé-
ho interiéru. Všetko je účel-
né, zacielené na predsavza-
tie vyrábať excelentné víno. 
Časť starých cisterien sme 
zachovali a po ich renovácii 
ich zaradíme do výrobného 
cyklu, čím potvrdíme snahu 
pokračovať vo výrobe vína 
takpovediac v pôvodnom 
štýle,“ hovorí hlavný vinár 
Roman Janoušek. 

Po  informatívnom zo-
známení sa s tým, ako sa to 
podarilo, prechádzajú náv-

števníci pod klenbami piv-
níc naplnenými barikovými 
a omnoho väčšími barelový-
mi sudmi. Tie sú na biele ví-
no.  Vo finále je umiestnená 
degustačná miestnosť so sto-
lom z 15. storočia. Tam všet-
ci chutnajú krížom-krážom 
a rozhodujú sa, aké víno si 
potom kúpia v obchode.

Blíži sa večer a somelieri 
už nestíhajú nalievať. Ľu-
dia pokračujú do múzea, 
ktoré vzniklo v pôvodných 
priestoroch so starými sud-

mi spolu s historickými ex-
ponátmi.  Atmosféra vybičo-
vaná prirodzeným záujmom 
najmä zo strany Pezinčanov, 
by sa dala krájať. V priebe-
hu pár hodín sa vracajú zas 
a znova. Prinášajú so sebou 
svojich známych. Rodinu. 
Tu sme vyrastali... Tu som 
pracoval... Sem sme chodili 
na víno a potom na čaje, ne-
skôr na  diskotéku...

A že sa tu bude dať i spať? 
Perfektné! Konečne tu v Pe-
zinku vyrastie pekný hotel 
s wellness priamo  v centre 
mesta uprostred Zámocké-
ho parku. Určite prídeme! 
Môžeme takto stráviť u vás 
príjemný čas i v pivničných 
priestoroch pri dobrom ví-
ne. Z druhej strany zámku 
práve obnovujú kaplnku, 
kde budú svadobné obrady 

Keď je šedá najkrajšia

Pezinský zámok roky chátral. Teraz ožíva a vracia sa k tradíciám

Víno tu pil už gróf Pálffy
PEZINOK

Prvé záznamy o vinobraní v 
Pezinku pochádzajú z 13. 

storočia. Z tohto obdobia sú aj 
prvé písomné záznamy o hrade 
s dvomi vodnými priekopami. 
Neskôr sa zmenil na zámok, v 
ktorom sa vystriedalo množ-
stvo vlastníkov. Jedno mali 
spoločné: v pivniciach vyrábali 
a skladovali víno.

Posledným majiteľom bol 
Ján Pálffy, ktorému patril aj 
Bojnický zámok. Po jeho smr-
ti v roku 1936 prešiel zámok 
pod Slovenské vinohradnícke 
družstvo, ktoré zlučovalo 126 
vinohradníkov. Po zoštátnení 
tam hospodáril štát. Tunajší 
Vinársky podnik produko-
val milióny fliaš vína, ale aj 

vyhľadávané Malokarpatské 
brandy špeciál.

Posledné desaťročia však 
výroba zanikla a zámok sa 
premenil na vykradnutú a 
zdevastovanú ruinu. Teraz 
ožíva a vracia sa k tradíciám. 
Ťažké zastarané betónové 
tanky nahradila moderná 
technológia. Opravili a vy-

čistili staré klenby, vybudo-
vali degustačné priestory. 
Nová je elektrina, chladenie 
i vzduchotechnika.

Po renovácii pivníc príde 
na rad oprava historických 
priestorov a prestavba býva-
lej administratívnej budovy 
na hotel. Časom sprístupnia 
aj historické Pálffyho apart-
mány s dobovým nábytkom, 

Navštívte vynovené vinárstvo v Pezinskom zámku  +++  Rekonštrukcia obrovských  pivníc trvala rok a výsledok rozhodne stojí za to!

Dať si vínko priamo v pivnici 
je mimoriadny zážitok.

Majitelia vinárstva Šimákovci 
a hlavný vinár Roman Janoušek.

Po príjemne 
strávenom večere 
môžete na zámku 
aj prespať.

Po roku 1936 prešiel zámok 
pod veľké vinohradnícke družstvo.


