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jížďky na parníku, Bruce Willis pil naše 
víno v hotelu Four Seasons, v domácím ar-
chivu jej má fotbalový trenér José Mou-
rinho, v restauraci ochutnali naše víno Rol-
ling Stones či Sean Connery.

Které víno byste rád vyzkoušel?
Každý vinař chce okoštovat víno z Roma-
née-Conti, což je v Burgundsku asi nejzná-
mější vinařství, pokud jde o výrobu Pinot 
Noir. Ještě jsem ho nepil, v nákupu se dá 
sehnat lahev za pět tisíc, v restauraci za 
dvacet. Slýchávám od someliérů, jaký je to 
skvost, že mají perfekcionistické zásady 
výroby vína. 

Vůně dvacetiletého burgundského Musigny 
bývá někdy označována jako animální, po-
pisuje se jako vůně koňského sedla nebo 
dokonce ženského klína. Dají se i na Moravě 
najít vína s nezvyklou vůní?
To nevím. V Česku se pijí červená vína pří-
liš mladá, mám raději, když jsou nazrá-
lejší. Primární aromatické látky, které se 
nacházejí těsně pod slupkou, voní ve víně 
zhruba rok. Když víno nalahvujete, stárnu-

tím se tam začínají vyvíjet sekundární aro-
matické látky a po několika letech terciární 
– lanýže, zmoklá zem, podhoubí, tlející listí, 
kůže a tak dále.

Kdy se moravské víno dočká alespoň zlomku 
proslulosti, jaké se ve světě těší burgundské 
nebo bordeaux?
Ta otázka se mi vůbec nelíbí. U bílých vín 
sbírají moravští vinaři jednu medaili za dru-
hou – v Bruselu i v Paříži, na Vinitaly. Ne-
snáším řeči, že na Moravě není dost slu-
níčka na to, aby tu víno dostatečně uzrálo, 
a tudíž se tu nedá udělat velké červené. Ať 
si Václav Klaus říká, co chce, oteplování 

na Moravě funguje. Když nám Pinot Noir 
před deseti lety dozrával na cukernatost 23 
stupňů, byla to fantazie, teď ho musíme hlí-
dat, aby nepřezrál. Zdejší červená vína se 
začínají hodně přibližovat jižním vínům.

V Bořeticích byla v roce 2001 vyhlášena Svo-
bodná spolková republika Kraví hora. Co je 
to za útvar?
Je to recesistický spolek vinařů, založil jej 

Franta Šebesta z Tálků (a Václav Petrásek, 
pozn. red.), dnes už nežije. Záměr se poda-
řil, nalákalo to sem mraky lidí. Název vznikl 
podle viniční trati – dříve se jim říkalo hora 
– Kraví hora, Stará hora a tak dále.

Kdy si dá vinař pivo?
Když okopávám celý den vinohrad, mám na 
něj chuť. Nebo po degustacích, když mám 
překyselený žaludek, tak ho pivo skvěle 
zneutralizuje.

Dokážete na pohled odhadnout, jaké víno 
bude komu chutnat?
Možná, když se spolu chvíli bavíme. A ně-

kdy podle postavy... (smích) Nevím, jak je 
to možné, ale většinou si i po několika le-
tech pamatuji, co se kterému návštěvníkovi 
sklepa líbilo.

Vy říkáte, že se někomu víno líbilo, a ne, že 
mu chutnalo?
A když jdeme s chlapama do sklepa, tak ří-
káme, že to jdeme „olíznút“. 

Jitka Vlková ■

Pavel Springer a jeho o čtyři roky starší bratr Jaroslav v době,  
kdy spolu ještě mluvili. Dnes vinaří každý zvlášť v Bořeticích. 

Vpravo jejich otec Jaroslav.

Červené víno zraje v 225litrových vypalovaných  
barikových sudech, postupně se do něj vymývá  
vanilin a dává mu chuť. 
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