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Zámok Šimák Pezinok
na víťaznej vlne
Tohtoročný Národný salón vín je výnimočný tým, že až tri vinárstva v ňom majú
zhodne po sedem vín. Jedným z tejto trojice je aj Zámok Šimák Pezinok.
Text a snímky: Juraj Mikula

N

ajviac sa zablyslo Veltlínske zelené sur lie 2017, ktoré sa stalo šampiónom v kategórii Vína tiché biele suché. Šampióna
majú síce iba jedného, ale v tomto vinárstve si nesmierne
cenia, že medzi najlepšiu stovku sa tento rok do Národného salónu
dokázalo v neľahkej konkurencii tých najlepších slovenských vín
prebojovať aj ďalších šesť ich zástupcov.
Jedným dychom však dodávame, že cesta k takémuto úspechu nebýva jednoduchá a ovplyvňuje ju niekoľko faktorov. Pravdepodobne
tým najdôležitejším je príroda, a hlavne počasie, ktoré zásadným
spôsobom určuje kvalitu a charakter vín z daného ročníka. Neodmysliteľnou súčasťou je však aj práca technológa, na ňom záleží, ako
sa s tým dokáže popasovať. Technológ zo Zámku Šimák Pezinok to
zvládol na jednotku, o čom hovoria hlavne vína samotné.

Úspešné rulandy
Až tri z týchto siedmich vín boli z odrody Rulandské šedé. Všetky pochádzajú z ich vlastných vinohradov, z obce Dubník na juhu
Slovenska.
Najmladším z tejto partie je Rulandské šedé 2018. K tomuto vínu sa
viaže zaujímavý príbeh. Keď prišlo hrozno na spracovanie, vonku
začalo liať ako z krhly, preto si nad násypkou urobili provizórne
zastrešenie. Hrozno potom bezpečne odstrapili a vynaložená námaha sa im vrátila v podobe skutočne nádherného vína. Je síce
postavené na primárnej aromatike, ale napriek tomu má aj dostatočnú plnosť.
Ďalším je Rulandské šedé 2017, ktoré sa stalo ich najpredávanejším
vínom z tohto ročníka. Už tento ukazovateľ značí, že ide o neoby-

V tomto sude sa rodilo Veltlínske zelené 2017 sur lie, šampión NSV 2019 v kategórii Vína tiché, biele suché.
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čajné víno. Pôvodným zámerom bolo vyrobiť víno na štýl nemeckých rizlingov, teda také, v ktorom šťavnatým kyselinám pekne sekunduje zvyškový cukor. To sa nakoniec aj podarilo, dokonca tak,
že ostalo v kategórii suchých vín a momentálne púta pozornosť
nielen plnosťou, ale aj šťavnatosťou a lahodnými medovými tónmi.
Posledný z trojice je Rulandské šedé 2017 sur lie. Vo vinárstve Zámok Šimák Pezinok ukrýva pivnica desať veľkých tritisíclitrových
drevených sudov. V troch z nich vyzrievajú aj biele vína. Jedným
z nich bol aj tento ruland. Viac ako rok bol v ňom točený na jemných kaloch, a tým získal okrem ovocnosti aj ľúbivý krémový prejav.
Zabodovali aj ďalšie odrody
Medzi úspešnú stovku sa prebojovalo aj šumivé víno Opus. Nesie
meno nášho najslávnejšieho nahrávacieho štúdia, ktoré kedysi sídlilo v priestoroch dnešného Zámok Šimák Pezinok. Za týmto vínom sa ukrýva iba jedna odroda, ktorou je Rulandské biele z ročníka 2017. V tomto vinárstve sa odhodlali k zaujímavému kroku.
Takmer polovicu z celého objemu uviedli na trh po ročnom vyzrievaní na kaloch po sekundárnej fermentácii. Zvyšok však degoržujú
a uvoľňujú na trh postupne, takže každá ďalšia várka nazrieva dlhšie, čo robí víno viac krémovým a typické tóny biskvitu, briošky či
chlebovinky sú intenzívnejšie.
Ďalším z tejto výnimočnej kolekcie je Rizling rýnsky 2017 v kategórii bobuľový výber. S takýmto materiálom naložili veru tak, ako sa
patrí. Keďže táto odroda si to priam pýta, v konečnom víne ponechali vyšší zvyškový cukor. Vďaka akurátnym kyselinám však vôbec
neotravuje, skôr naopak, pôsobí veľmi príjemne a krásne dotvára
celkový harmonický dojem. Vyšší alkohol a kvalitný prírodný korok
mu predurčujú ešte dlhú a nádejnú budúcnosť.

I

Predposledným je Sauvignon 2017 Sur Lie. Táto odroda napriek
tomu, že sa radí medzi aromatické, veľmi dobre zvláda aj metódu Sur lie, teda vyzrievanie na jemných kaloch. Tento sauvignon
sa nechal trochu prezrieť zámerne a po dokvasení sa tiež miešal
v spomínanom trojtisíclitrovom drevenom sude. Pri tomto sauvignone musíme poznamenať jednu zaujímavosť, že skončil tesne na
druhom mieste v rozstrele o šampióna v kategórii Vína tiché biele
suché v Národnom salóne vín 2019, keď ho dokázalo poraziť iba
Veltlínske zelené 2017 sur lie, tiež z tohto vinárstva.
Časť tohto výnimočného predstaviteľa odrody Veltlínske zelené
bola tesne po dokvasení, ako mladé víno ponechané na pôvodných
prvých kaloch vo veľkej cisterne viac ako dvanásť mesiacov. Zvyšok
sa, ale už iba s jemnými kalmi dal do tritisíclitrového dreveného
suda, kde si pobudol rovnaký čas a potom sa celý objem znovu
spojil. Pri tomto víne bol použitý trochu netradičný spôsob výroby,
ale ako vidieť, a hlavne cítiť bol veľmi dobrý.
Vinárstvo Šimák Zámok Pezinok je výnimočné nielen po architektonickej stránke, ale možno tu obdivovať aj unikátnu výstavu
umeleckého skla, historických motoriek, vychutnať si špičkovú
gastronómiu a v neposlednom rade výnimočnosť sa ukrýva aj v ich
vínach.

Túto úspešnú kolekciu vín by sme mohli prirovnať k umeleckému dielu, čo vo vinárstve Zámok Šimák Pezinok nadobúda vyšší rozmer.
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