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Šimákovci, ako vinárski nováčikovia, 
si zahryzli do poriadneho sústa. Nie-
lenže kúpili Pezinský zámok, ktorému 

sa snažia prinavrátiť život, ale rozhodli sa aj 
kompletne zrevitalizovať viac ako sto hektá-
rov vinohradov, ktoré získali kúpou zámku. 
Pred dvoma rokmi to mohlo znieť ako plány 
z  ríše snov, dnes je to skutočnosť. Zámok 
ukrýva v  pivniciach dokončenú expozíciu 
vinársko-vinohradníckych artefaktov a mo-
derne zariadené vinárstvo. 

Sľub dodržali
Pred vyše rokom sme navštívili Dubník, 
malú dedinku na juhu Slovenska, v katastri 

ktorej majú Šimákovci spomínaný vinohrad. 
Už vtedy väčšia časť vinice nebola v  zlej 
kondícii a úroda sa ukazovala viac ako dob-
rá. Sem-tam nejaký vypadnutý ker, ale tí, 
ktorí vinič pestujú vedia, že to nie je nič ne-
zvyčajné. Napriek tomu sa Šimákovci roz-
hodli, že vypadnuté kry nahradia novými. 
Nečakali na to, že bude vypísaná nejaká do-
tačná výzva, ale zafinancovali túto obnovu 
z vlastného vrecka. Spravili ešte jeden málo 
vídaný krok. Aby uľahčili podsadeným šte-

pom rast, kry, medzi ktoré sa dosádzali jed-
notlivé štepy, zrezali iba na pár očiek, aby 
im netienili. Jednoducho, radšej sa vzdali 
úrody v prospech nového kra. 
V  minulom roku, podobne ako aj v tom-
to, podsadili dvadsaťtisíc štepov. Tento rok 
k  nim navyše pribudlo aj tisícsedemsto je-
dincov Rulandského šedého a  tisícka Riz-
lingu rýnskeho. Výsledky kompletizovania 
staršej výsadby nie sú až tak viditeľné, do 
oka však padne každému určite nová vý-
sadba. Už minulý rok sme uznanlivo krútili 
hlavou, keď na dvanástich hektároch vysadi-
li Rizling vlašský, Müller Thurgau, Veltlín-
ske zelené, Pálavu, Rizling rýnsky a Char-
donnay, z  každej odrody po dva hektáre. 
Tento rok si však vzali ešte väčšie sústo. 
Vyše dvadsaťjeden hektárov rozdelili me-

Zámocké vinárstvo 
dodržalo sľub
Rodina Šimákovcov pred niekoľkými rokmi vstúpila na vinársku scénu 
a sľúbila veci dovtedy nevídané. Málokto im veril, ale oni nesklamali.

TexT A SNíMky: JURAJ MikUlA

Takto vyzerá jedna z najväčších ucelených viníc u nás, ktorá patrí jednému majiteľovi.
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dzi Alibernet, Pinot Noir, Tramín červený a 
Muškát žltý. 
Samotnej výsadbe predchádzala patričná prí-
prava pôdy. Vysadenú repku olejnú až meter 
hlbokou rigoláciou zapravili do pôdy a  teraz 
slúži ako zelené hnojivo. Okrem toho na každý 
hektár použili až osemdesiat ton maštaľného 
hnoja. Netreba sa preto čudovať, že mladé šte-
py začiatkom mája akoby vyskočili zo zeme. 

Čo ďalej? 
Ďalšou výsadbovou destináciou budú terasy, 
ktoré sa nachádzajú na okraji tejto ucelenej 
parcely. Momentálne sú naozaj v  úbohom 
stave, ale ich excelentná expozícia Šimá-
kovcov presvedčila, aby sa do toho pustili. 
Sú štyri a na každú pôjde jedna z modrých 
odrôd vyšľachtených na Slovensku. Mali by 
to byť Rimava, Rudava, Hron a Váh. V rám-
ci tejto výsadby plánujú k  nim pripojiť aj 
Rulandské biele.
Ak o  tri roky začnú rodiť aj tieto výsadby, 
tak sa Zámocké vinárstvo stane v pestovaní 
hrozna sebestačné. Ak pôjde všetko ako má, 
časť z úrody budú dokonca aj predávať. 
Cieľ, ktorý Šimákovci vyslovili pri kúpe 
Pezinského zámku aj s  vinicami, sa blíži 
k tomu, aby bol splnený do bodky. A nás po-
pri výborných vínach z ich produkcie môže 
tešiť nielen zachránená kultúrna pamiatka 
v podobe Pezinského zámku, ale aj záchrana 
jednej z najväčších ucelených viníc, ktorá 
patrí jednému vlastníkovi. 

Šimákovci si potrpia na detaily. Krajné stĺpy sú z opáleného agátu.

Podsadbu v starej vinici robili hydrovrtom.


