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RECENZIA
Začiatkom roka sa mi dostala do rúk kniž-

ka od Alice Feiring „Nahé víno“. Po jej prečí-

taní mi nedá nenapísať pár slov, ktorých cie-

ľom je uviesť niektoré veci na  pravú mieru. 
Prečo? Lebo na záver knižky jeden zo sloven-

ských výrobcov vyjadruje podporu jej myš-

lienkam, ako predstaviteľ slovenských viná-

rov vyrábajúcich vína spôsobom, ktorý au-

torka opisuje. Vyzýva čitateľa ku konfron-

tácii svojho poznania a skúseností s vínami, 

s  vinármi stojacimi na  pomyselnom opač-

nom brehu. Kvôli hlbšiemu pochopeniu na-

turálnosti. Akej a prečo?

Alice rozpráva svoj príbeh, ktorý je prešpi-
kovaný naturálnym, autentickým a  biodyna-
mickým vínom. Pozitívnou diskrimináciou 

opisuje naturel a  preferencie výrobcov a  mi-
lovníkov tohto typu vín. Pomerne šťavnato, 
odvážne a  určite zaujímavým spôsobom opi-
suje svoje dojmy z  tejto oblasti, inak veľkého 
sveta vín. Celý kolorit týchto faktov a udalos-
tí dotvára svojim všadeprítomným, veľmi pek-
ným vzťahom k vínu. Je pochopiteľné, že keby 
písala príbeh povedzme o modernej vinárskej 
firme, kde všetko funguje „ v  súlade s  tokom 
času“, bola by to asi nuda. Žiadne šliapanie 
hrozna nohami, spánok medzi nepríjemným 
hmyzom počas noci na  vidieku a  podobné 
romantické zážitky... tie by jednoducho ne-
boli. Rebeli, ktorí sa vzoprú, sú zaujímavejší. 
Príbeh je fajn, až po tú úroveň, v ktorej začne 
riešiť označovanie vinárov, ktorí nie sú „natu-
rálni“. A  tu sranda končí. Používanie výrazov, 

ako napr. technologické vína, pretechnologi-
zované vína, enzymatická fermentácia, enzy-
matické regulovanie kyslosti, experimentova-
nie s  klonmi a  pod., patria do  oblasti výrob-
no-marketingových nástrojov, ktorých použí-
vaniu musím rozumieť, kedykoľvek ich vedieť 
vysvetliť a  plnohodnotne o  nich diskutovať, 
ak vôbec majú vedecký základ. Lebo výroba 
vína je okrem umenia aj  veda. No a  nie som 
presvedčený, že Alice je v  tejto oblasti doma 
rovnako, ako slovenskí „autentisti“! Alice, ter-
movinifikácia nie je proces, ktorý trvá niekoľ-
ko hodín, klon – vegetatívne množené potom-
stvo jednej jedinej rastliny – je efektívnym vý-
sledkom udržiavacieho šľachtenia viniča, pri 
vzniku sírky vo víne neplatí rovnica – nadbytok 
tejto látky – síry – rovná sa nádych nechutnej 
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spáleniny a vajcovky. A vôbec koľko je to nad-
bytok?!

Tak si teda predstavme, že som spisovateľ 
a  zaútočím svojim záujmom medzi špičku mo-
dernistov, a budem písať o  tom, že sú aj nejakí 
naturalisti a tí to nerobia tak, ako by mali. Lebo tí 
moji, o ktorých píšem, to robia najlepšie. Najlep-
šie, lebo tak sa to robiť má. A na to, aby som to 
všetkým vysvetlil, potrebujem tých druhých ako 
príklad a tým zdôraznil svoju inakosť.

Dajme si teda otázku „Čo je to technologic-

ké víno?“ 
Súčasne si položme otázku „Čo je to auten-

tický?“

Kým vo vyhľadávači som odpoveď na  prvú 
otázku nenašiel, výraz autentický znamená hod-
noverný, dôveryhodný, pravý, zvyčajný. Takže 
autentisti – vyrábajú svoje vína dôveryhodne 
a pravo. Skutočne tak, ako sa to má. A tí čo nie sú 
autentisti, tí to robia ako?

Každý, kto čokoľvek vyrába, používa techno-
lógiu. Tá sa skladá takpovediac cool epitatonom 
z Hardware-u a Software-u. V reči vína Hardwa-
re je v  tomto prípade súhrn spracovateľských 
zariadení (mlynčekový odstopkovač, lis, nádo-
by z  ušľachtilej ocele, sudy) pomocou ktorých 
a v ktorých sa víno vyrába. Software predstavuje 
„know-how“ technológa, jeho poznatky, skúse-
nosti, vedomosti a v neposlednom rade aj talent, 
ktorý aplikuje na Hardware-i. s cieľom dosiahnuť 
určitý výsledok.

„A je úplne jedno, či riešime ultramoderné 

víno, alebo víno podľa starých receptúr“.

Keď vyrábali víno naši otcovia, dozais-

ta predstavovali pre svojich otcov modernu. 

Možno nie takú dynamickú, ale celkom určite 

modernu. A  tak to bude v  prípade nás a  na-

šich synov.

Pri prezentovaní vlastných vín je pre mňa ne-
prípustné verejne porovnávať mnou vyrobené 
výrobky s úplne opačným chápaním fi lozofi e vý-
roby vína rovnako, ako aj vína vyrobené podob-
ným spôsobom akým uplatňujem. Ako výrobca 
a predajca vín by som sa mal pozitívne vyjadro-
vať o vlastných vínach. Ako milovník a degustá-
tor by som mal rešpektovať aj ostatné spôso-
by výroby, všetky odrody, ako aj  ostatné sme-
ry vinárstva, pričom sa  vedieť v nich orientovať 
a nájsť to najlepšie.

Negatívne vyjadrovanie sa o spôsobe výroby 
vína „ktoré nie sú pre kohokoľvek tým pravým 
orechovým“ je absolútne neprípustné a  sved-
čí o  potrebe vinára, pomôcť si opisom výroby 
svojej konkurencie a  na  základe jej negatív-
neho hodnotenia vyniknúť. A opäť je jedno, či 
riešime moderné alebo naturálne víno. Dovo-
lím si položiť otázku. Apropo, kto vám pove-
dal, resp. ako ste dospeli k  názoru, že to vaše 
je naturálne? Čo tí „moderní“ robia víno z vody 
a  prášku? Alebo ako? Ak to viete, sem s  tým! 
Aj ja to chcem vedieť! Defi nujte presne pojem 
„Naturálne víno“!

V súčasnosti je ťažšie vyrobiť skôr veľké biele 
víno než víno červené. Nedá sa to zjednodušiť, 
závisí to od  mnohých faktorov, ako ročník, ter-
roir a pod. Nemienim to dopodrobna rozoberať. 

Som však presvedčený, že takto to je. Snom kaž-
dého vinára je okrem bieleho vyrobiť aj veľké 
červené víno. Ak máme ročník s  dokonale vy-
zretým hroznom z odrody s dobrou farebnosťou 
(napr. Sagrantino, odroda,z ktorej Alice vyrába 
jedenkrát víno) určitú mieru skúseností a  tech-
nológiu, je táto cesta oveľa ľahšia, ako produk-
cia veľkého bieleho vína. Hrozno „stačí“ pomlieť, 
nechať fermentovať v „nerezovom“ alebo dreve-
nom vinifi kátore (dá sa aj v  kadi bez akéhokoľ-
vek prípravku, ktoré mylne niektorí označujú ako 
chemikálie), vylisovať, zvládnuť jablčno-mliečnu 
fermentáciu, stočiť do  drevených nádob a  ne-
chať vyzrievať. 

Dostatočná sila objemového percenta al-
koholu, proantokyanitická vyzretosť tanínov 
a  rozumné využitie elagitanov, dokážu ochrá-
niť víno aj pri nižších dávkach oxidu siričitého, 
pri zachovaní vysokej kvality vína. Takže spô-
sob dosiahnutia veľkého červeného vína v spo-
menutom príklade je veľmi podobný pri oboch 
technológiách. Naturálnej i tej modernej. Použí-
vanie šlendriánskych označení typu „Pridáva-

nie chémie do vína“, môže len ten, kto nemá 
vinárske vzdelanie a  jeho odbornosť je na  veľ-
mi nízkej úrovni. A sme pri vzdelaní. V súčasnos-
ti sa vo víne „našli“ automechanici, elektrikári, 
právnici a  rôzne iné profesie, ktorí prišli na  to, 
že by mohli byť vinármi. A tak sa nimi stali. Ta-
káto situácia je napr. pri výrobe destilátov ne-
mysliteľná.

Alice píše, že naturálne víno dokážu vyrobiť 
len v dobrých ročníkoch. A v priemerných a zlých 
je to ako? Víno nevyrábajú?

Keď v septembri začne hrozno hniť a dosiah-
ne „dobrých 18 brixov“, tak čo bude? Čo je to 
naturálnosť, prirodzenosť, kde je etalón pô-
vodného charakteru vín, kto o tom rozhoduje, 
ako má ten pôvodný charakter tradičných vín 
 vyzerať?

 Ako vedecko-výskumný pracovník na  Vý-
skumnej stanici vinohradníckej a  vinárskej 
v  Šenkviciach, ktorá patrila pod Výskumný 
ústav vinohradnícky a  vinársky v  Bratislave, 
som robil pokus, v ktorom som na štyroch roz-
ličných odrodách sledoval kvalitu vína pri šty-
roch rozličných technológiách. Prvé tri predsta-
vovali použitie prípravkov dostupných v  tom 
období (rok 2002-2004) na Slovensku, od troch 
významných dodávateľov. Pri štvrtom spôso-
be som zvolil len odkalenie muštu. Výsledky 
po  anonymnej degustácii hotového vína boli 
viac ako prekvapivé. Je pravda, že to boli vína 
len z pokusných objemov a ich výsledok nebol 
signifi kantný. Napriek tomu bolo konečné hod-
notenie 75 % / 25 %, v prospech vína, ktoré bolo 
len odkalené!

 Rizling rýnsky, neskorý zber r. 2002, ktorý zís-
kal titul šampión na najstaršej súťaži vín na sve-
te VÍNO LJUBLANA, bol spracovaný na starej FU-
LOGRAPE, vylisovaný na HHL-ke, odkalený a fer-
mentujúci 5000 litrovej plastovej nádrži bez 
chladenia, len s jemnými zásahmi pri čírení muš-
tu a podpore kvasenia.

 Pri mojich prvých kontaktoch s  vínom 
(1993) som sa ako pivničný majster v Limbachu 

na družstve snažil vyrobiť okrem vín, ktoré boli 
také, aké vtedajšie technologické možnosti 
a tzv. časopriestor umožňovali, vyrobiť aj vína 
s veľkým V. Moja technológia spočívala v tom, 
že po  ručnej prebierke hrozna vo vinohra-
de zberaného do malých debničiek, putovalo 
hrozno po  odstrapení do  malého Panákové-
ho lisu, pri približne 50 % výlisnosti, odkalenie, 
fermentácia v 50 litrových demižónoch. Po pr-
vom stočení nasledovalo pridanie bentonitu, 
použitie SO2, filtrácia a fľaškovanie. Získal som 
nálepku skvelého výrobcu vín, ale len v 50 lit-
rových nádobách, ktoré získavali medaile jed-
nu za druhou. Tohto označenia som sa defini-
tívne zbavil zlatom z Ljublany. Podstatné však 
je, že som dosiahol cieľ v jednom či v druhom 
spomenutom prípade, podobným spôsobom. 
S minimálnymi zásahmi a bez chladenia. Tak-
že sa to dá. Otázkou však je, čo na  to výroba 
vo veľkom. Nemyslím si, že kontrola kvasného 
procesu rovná sa neprirodzené víno.

Tak povediac „vojenskou terminológiou“, kaž-
dé kúzlo sa raz skončí a čaro pominie. A nič sa vo 
svete nedeje spôsobom „zničohonič“.

 Výroba, povedzme naturálnych vín, stra-
tí svoje šokujúce promo a  pevne verím, že sa 
dostane do  koľají pevného a  poctivého stavu 
výrobca–zákazník–milovník. Zároveň som pre-
svedčený, že nebude musieť používať pri svo-
jich obchodných nástrojoch označenia a  doj-
my, z  ktorých cítiť negatívny obsah i  formu 
rovnako, ako emócie ku svojej inak zmýšľajúcej 
konkurencii. Ak sú producenti vína presvedče-
ní, napr. o biodynamike a potrebujú ku svojej 
práci napr. spln mesiaca, je to ich dobré právo. 
Dôležité však je, aby pri svojej prezentácií pri 
tomto aj ostali a nepoužívali výrazy a pojmy ta-
kým spôsobom, ako sa to nepatrí. Preto si ich 
dovolím osloviť. Ak si myslíte, že hrozno treba 
šliapať nohami (ešte som nezažil nohy, ktoré 
by voňali), fermentovať neodstrapené hrozno, 
dávať na stôl bakteriálne napadnuté kalné víno 
v transparentnej fľaši s korunkovým uzáverom, 
víno s vysokým podielom kyseliny octovej a.i., 
je to len vaša šikovnosť, že takéto vína doká-
žete aj draho predať, napr. v Dánsku či Japon-
sku. Hoci aj na Marse. Riešte však len tieto vína 
a  vína, ktorým nerozumiete, alebo rozumieť 
nechcete, opovrhujete nimi, či len to chcete 
robiť inak – nechajte prosím na pokoji. Nebu-
dem sa vyjadrovať k tomu, a vôbec o tom, ako 
sa dá znížiť objemové percento alkoholu vo 
víne „počas jazdy“! Lebo to je už vrchol.

 Neviem, či majú výrobcovia tzv. naturálnych 
vín .... listinu, podľa ktorej sa riadia a  vyrábajú 
svoje víno. Som však presvedčený, že o až infan-
tilnom marketingu, ktorým sa niektorí z nich pre-
zentujú, tam nie je ani slovo.

 Slušnosť, rešpekt a úcta boli, sú a mali by aj 
aj v  našej profesii zostať. Buďme teda priatelia 
a „sekeru“ nechajme zakopanú tam, kde je. Ne-
zneužívajte pojmy, ako pôvodný, tradičný, prí-
rodný, remeselný a neviem aký. Nie sú to čierno-
biele pojmy, majú viac odtieňov a už vôbec nie 
sú „privatizovateľné“!

Roman Janoušek


