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VYBERTE SI
Pamatujete si, co všechno jste ochutnali v restauracích a barech za loňský rok? Vybavíte 
si rozdílné chutě vín a pivních speciálů – alespoň těch nejlepších (což je subjektivní)? A je 
to celé jenom o chutích? Ani zdaleka!

Koncept – slovo, které místní gastronomickou scénu ovládá stále více, je namístě. Díky 
němu jakožto komplexní nabídce – prostor, servis, plating, samotná chuť atd. – se pak 
může dostavit žádaný wow-efekt. Právě koncept mnoho místních recenzentů vynechává  
a jednoduše napíše, že mu tam či jinde nechutnalo. V lepším případě co konkrétně mu 
nechutnalo. Přitom je to vlastně komentář vytržený z kontextu. S tím souvisí i další slovo, 
na které bych rád upozornil – opravdovost.

S opravdovostí nebo chcete-li s přirozeností je to – dovolím si tvrdit – trochu horší.  
I když zaznamenáváme změnu – přesun některých kuchařů z luxusních restaurací do 
bister, kde je větší fluktuace hostů, nižší ceny, a přitom kvalitativně nemusíte strádat, 
což je naprosto v pořádku. Mnoho z nich nehledalo jenom trendy koncept, jak by se dalo 
bistro díky rostoucí popularitě směle označit. Třeba jednoduše uznali sami před sebou, 
že jednodušší (ne nutně nižší – nezaměňovat) koncept je pro ně přirozenější, lépe se  
s ním ztotožní, a tedy ze sebe mohou vydat více. A to host podvědomě či přímo vycítí  
a ocení. Jednoduchý příklad, samozřejmě hypotetický – jenom stěží se můžete ohánět  
luxusním menu a třeba i prestižním oceněním, pokud vás mají lidé spojeného se značkou 
sítě levnějších supermarketů. A jsme opět u konceptu. Dá pak zabrat, aby vám lidé uvěřili.  
A pokud je přesvědčíte, tak na jak dlouho?

Vážené čtenářky a čtenáři,
dovolte mi za celou redakci popřát Vám skvělý, úspěšný a bezelstný rok 2019, a to neje-
nom při návštěvě gastronomických provozoven.

      
  Ján Chovanec

  šéfredaktor

EDITORIALI
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IGASTROZPRÁVY

OBJEVTE CHUŤ LIMITOVANÉ EDICE 

HAVANA CLUB TRIBUTO 2018

Kuba je kolébkou toho nej-
kvalitnějšího rumu! O tom 
svědčí i oblíbená limitovaná  
edice Tributo, kterou každo-
ročně vytvářejí mistři rumu 
značky Havana Club. Tributo 
2018 vzdává hold samotnému 
procesu výroby kubánských 
rumů, na celém světě je 
přitom k dostání pouhých 
2500 lahví. Rum je namíchán 
z nejvybranějších archivních 
ročníků značky, které v sudech 

zrály minimálně 20 let a překvapí vás svou jemností i příjem-
ným kouřovým nádechem. Poslední kusy Havana Club Tributo 
2018 exkluzivně k dostání na www.prestigeselection.cz

VÍNO DAROVANÉ S LÁSKOU

Ať již plánujete romantický večer společně, nebo chystáte pro svého partnera 
překvapení v podobě romantického večera ve dvou při svíčkách, nevyhnete se 
otázce, čím si večer přiťuknete. Lahev dobrého a kvalitního alkoholu se spolu 
s květinou hodí jako krásný dárek, který nikdy nezklame. S výběrem kvalitních 
vín, která pro vás připravili v prodejnách sítě Tesco, zvládnete připravit krásný 
Valentýn i na poslední chvíli. Vybrat si můžete z intenzivního růžového šumivého 
vína, šťavnatého Chardonnay, elegantní cavy nebo ovocného prosecca. Více 
informací k nabízeným vínům pro tuto příležitost z portfolia společnosti Tesco 
naleznete také na webu Beverage & Gastronomy.

čis
tý ř

epk
ový

 ole
j z 

Rako
usk

a

• vysoce hodnotný olej pro zdravou výživu
• 100% čistý řepkový olej šetrně lisovaný

• vhodný do salátů, na vaření, pečení a fritování
• dlouhodobé obchodní smlouvy s vybranými  

rakouskými pěstiteli

Další informace si můžete vyžádat u 
VOG, s.r.o., Všechromy 43, 251 63 Strančice, 

tel.: 323610511 nebo na www.vog.cz

Kontrolováno f rmou agroVet G
m

bH

145869_Rapso_Ins CZ_84x280mm.indd   1 25.02.16   10:33

DREAM FOOD BISTRO
 
Již od srpna funguje v Dolních Chabrech stylové Dream Food  
Bistro. Spojuje v sobě místo pro krátké zastavení plné delikates, 
cukrářských výrobků i salátů a restauraci pro delší příjemné 
posezení. Čekání na pokrm můžete vyplnit vychutnáním sklenky 
prosecca, pohledem na kuchaře připravujícího váš pokrm z čerst- 
vých ryb, steak či salát. Pozorovat můžete i pekaře, kteří denně 
připravují i pět druhů chleba. V Dream Food Bistru není nikdy 
nuda, majitelé pro hosty pravidelně pořádají speciální akce – 
nedělní brunche, svatomartinskou husu, večery zaměřené na 
španělskou, francouzskou nebo třeba italskou kuchyni 
a podobně. Více na www.dreamfood.cz.

TOMÁŠ RICCIARDI (BETTOLA BAR OSLO): 
EL BOHEMIO – BOHÉM PRO BACARDI 
LEGACY 2019

„Inspirací pro vytvoření mého koktejlu a při výběru ingrediencí pro  
soutěž Bacardi Legacy 2019 mi samozřejmě byl můj domov – ČR, 
ale hlavně aktuální ,problém‘ v této době,“ říká v rozhovoru pro 
Beverage & Gastronomy Tomáš Riccardi. Dle jeho názoru lidé 
zapomínají být sami sebou a přicházet s vlastními nápady, a to 
nejen v pohostinství, ale i ve všech ostatních branžích. Tomáš chce 
svým drinkem vybízet a šipkou jako ozdobou koktejlu určit směr. 
„Sami si můžete vybrat, zda ji namíříte dopředu, a půjdete svou 
vlastní cestou, nebo zpět, a půjdete s davem,“ dodává. Rozhovor 
s ním čtěte na webu Beverage & Gastronomy.

CHUTĚ, KTERÉ BUDOU VLÁDNOUT 
TENTO ROK EVROPĚ

Společnost Kerry, irský lídr v oblasti gastronomie, se zabývala 
spotřebitelskými trendy a vývojem nových produktů v oblasti 
maloobchodních a potravinářských služeb v Evropě. Výzkumy 
předpokládají, že můžeme očekávat více smyslových zážitků,  
zákazníci se více zaměří na chutě Asie – kimchi, wakame, 
matcha. Přibudou chutě více etnické, zejména z Afriky. Začnou 
se objevovat suroviny jako gesho (řešetlák) a moriga (Moringa 
olejodárná), spojené s naší zkušeností z jiných kultur. Další 
prognózy Kerry směřují k chutím, které vyvolají emoce. Převlád-
nou květinové chutě, jako jsou růže či pandan, připomínající 
vůní a chutí oříšky a vanilku.
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ZAVEDENÍ ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU 

BY BYLO PRO ČR PŘÍNOSEM

Právě zveřejněné studie pracovní skupiny Zálohujme? potvrdily 
výhodnost zavedení zálohového systému v České republice. 

Materiál analyzuje možnosti zavedení vratných záloh na PET 
lahve a plechovky. Studie počítá s výší zálohy 3 Kč. Po počáteč-

ní investici by byl systém plně finančně soběstačný. Vedl by 
též k zásadnímu omezení množství odhozených lahví v přírodě 

či okolo dopravních cest. Systém umožní České republice 
splnit cíle Evropské unie v oblasti třídění a recyklace. 

HOLLANDIA SPOLUPRACUJE 

S ASOCIACÍ KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČR

Česká mlékárna HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o., zahájila spolu- 
práci s juniorskou sekcí Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Prostřed- 
nictvím krátkých videí s originálními recepty pěti mladých českých 
kuchařů chtějí spotřebitelům přiblížit vaření a pečení s využitím 
kvalitních jogurtů. „Každý měsíc budeme na našem webu a sociál- 
ních sítích zveřejňovat dva recepty, které si speciálně pro tuto 
spolupráci připravilo pět vybraných juniorských kuchařů nebo 
cukrářů z AKC ČR, jimž je 16-24 let. V lednu začínáme teasingem 
na Instagramu, kde budou využity fotky a videa z natáčení,“ 
vysvětluje Jan Škoda, Corporate PR & Marketing Manager.

VALENTÝN OD PREMIER WINES & SPIRITS 

S LIMITKAMI CHAMPAGNE A CAVY

Společnost Premier Wines & Spirits nabízí před svátkem sv. Valentýna 
některé limitované edice prestižních značek vín v zajímavých cenách. 
Jedná se konkrétně o Cavu ANNA CODORNIU LOVE (cena bez DPH je 299 Kč) 
a skvělé Champagne PIPER HEIDSIECK LIPSTICK (cena bez DPH je 845 Kč). 
Nabídka v těchto cenách platí do vyprodání zásob. 
www.1er.cz

ANNA                                 
DE CODORNIU 0,75L 
LIMITOVANÁ EDICE 

„LOVE“

PIPER HEIDSIECK 
BRUT 0,75L                       
+ CHLADICÍ BOX 
„RTĚNKA“ 

  Platí do vyprodání zásob

   Svatý Valentýn 
2019

IGASTROZPRÁVY

Festival
Jihlavavína

Společenský sál Domu kultury

www.festival-vina-jihlava.cz

• degustace vín z Čech, Moravy i zahraničí
• řízená degustace sommeliérem
• doprovodný kulturní program
• folklorní hudba a tanec
• tombola

23. 3. 2019
9. ročník prezentační přehlídky vína v Jihlavě 
pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
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LIMITOVANÁ EDICE 

„LOVE“

PIPER HEIDSIECK 
BRUT 0,75L                       
+ CHLADICÍ BOX 
„RTĚNKA“ 

  Platí do vyprodání zásob

   Svatý Valentýn 
2019

IGASTROZPRÁVY

Festival
Jihlavavína

Společenský sál Domu kultury

www.festival-vina-jihlava.cz

• degustace vín z Čech, Moravy i zahraničí
• řízená degustace sommeliérem
• doprovodný kulturní program
• folklorní hudba a tanec
• tombola

23. 3. 2019
9. ročník prezentační přehlídky vína v Jihlavě 
pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
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IPIVNÍ ZPRÁVY

NOVÁ POTREFENÁ HUSA 
V OSTRAVĚ

Pivovary Staropramen otevřely před Vánocemi 
v Ostravě Potrefenou husu na novém místě. 
Ta ze Stodolní ulice se přestěhovala do centra, 
které je pro tento úspěšný gastronomický koncept 
přirozenějším prostředím. Konkrétně přímo na 
Masarykovo náměstí do zrekonstruovaného 
OC Laso. Obyvatelé Ostravy tak mají novou moderní
restauraci, kde si mohou vychutnat širokou nabídku 
čepovaných piv v čele s tankovým Mustangem 
i známé kulinářské speciality této sítě restaurací.

www.worldbeeridol.com Jakub Veselý / World Beer Idol

SvijanSká deSítka
Pivovar Svijany

SVIJANSKÁ DESÍTKA NEJLEPŠÍM PIVEM 
PLZEŇSKÉHO TYPU VE WORLD BEER IDOL

Jako nejlepší pivo plzeňského typu (BEST PILSNER) byla v lednu 
ve světové profesionální degustační soutěži World Beer Idol 2019 vyhlá-
šena Svijanská Desítka. Spolu se Svijanským Mázem 11 % se dělila také 

o nejlepší udělené umístění v kategorii českého piva plzeňského typu 
(BOHEMIAN PILSNER). Vedle Svijan se v konkurenci téměř dvou set piv 
dokázaly prosadit i další dva české pivovary - Rodinný pivovar Zichovec 

a Tradiční pivovar v Rakovníku, téměř polovina z celkem 
51 cen nicméně putovala do Německa. Oznámil to 

pořadatel světové soutěže Jakub Veselý.

VELIKONOCE ZAPIJTE ZELENÝM 
SPECIÁLEM LITOVEL PATRIK

Pivovar Litovel letos na jaře opět uvaří speciál Litovel Patrik. 
Kromě své neobvyklé zelené barvy se toto velikonoční pivo 
vyznačuje i dnem stáčení – hanáčtí pivovarníci jej naplánovali 
na 17. března, tedy den svátku stejnojmenného irského světce. 
K dostání bude od dubna ve vybraných restauracích.



PIVNÍ ZPRÁVYI
 

V KARLÍNĚ JSOU
DVA KOHOUTI

Dva kohouti spojují dvě řemesla: pivovarnické a výčepní. 
V pivovaru v domě U Města Hamburku se v první půli dne vaří 

Místní ležák, odpoledne pak berou za kohouty výčepní. 
Zakladateli pivovaru jsou sládek Adam Matuška 

a mistr výčepní z Lokálů Lukáš Svoboda, 
podporováni lidmi z Ambiente.

NOVÝM ŘEDITELEM VÝROBY 
A LOGISTIKY SPOLEČNOSTI 
PIVOVARY STAROPRAMEN 
JE MILAN JEŘÁBEK

Společnost Pivovary Staropramen, druhý největší výrobce 
piva v Česku a významný exportér, má ve svém nejvyš-
ším vedení nového člena. Na pozici ředitele výroby 
a logistiky pro Českou republiku a Slovensko nastoupil 
v prosinci Milan Jeřábek, pro kterého jde o návrat 
do známého prostředí pivovarů, kde svou kariéru začínal.
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„MYSLÍM, ŽE JSME BIB-A DOSTALI
ČÁSTEČNĚ I PRÁVĚ DÍKY LA DEGUSTATION.

KOMISAŘI SLEDUJÍ, KAM SE KDO
Z MICHELINSKÝCH RESTAURACÍ

PŘEMÍSTÍ A CO TAM DĚLÁ.“
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TO JE PŘESNĚ TO, 
CO CHCEME 
V ESCE DĚLAT
TEXT Ján Chovanec  I  FOTO Archiv restaurace Eska 

Karlínská restaurace Eska je pod vedením šéfkuchaře 
Martina Štangla v povědomí veřejnosti dobře zavede-
ným podnikem a za tři roky svého fungování získala 
hodně na popularitě. Naráží na své limity zásob? A jak 
to případně řeší? Jak se vaří moderní česká kuchyně 
podle Manifestu české kuchyně? „Nedokážeme zvlád-
nout a udělat všechno, co bychom si představovali,“ 
říká Martin v rozhovoru pro Beverage & Gastronomy.

GASTROI

Na vašem předešlém působišti La Degustation Bohême Bourgeoise (dále 
jenom La Degustation) jste setrval celých devět let – až do chvíle, když jste 
odcházel z pozice sous chefa Oldřicha Sahajdáka do Esky, kde dosud vedete 
kuchyni jako šéfkuchař. 
Je to tak a vzpomínám na tu dobu moc rád – super lidé, skvělá restaurace, prosto-
ry atd. Akorát už jsem přemýšlel o změně, protože se nebylo kam posunout. 

Navzdory tomu, že je to restaurace s michelinskou hvězdou, by se dalo říci, 
že tam byla pro kuchaře jednodušší práce, než je v Esce – odpadá à la care 
menu, v La Degustation v podstatě vědí, kolik hostů v ten večer dorazí, a tím 
pádem je možné se lépe soustředit.
Přesně. Akorát je potřeba říci, že ta hvězda tam nebyla od začátku. Trvalo pět let, 
než ji restaurace dostala. Chodili jsme na jedenáctou hodinu, pak jsme se bavili  
o pokrmech a jak je případně vylepšit. Byl to pomalejší rozběh, více času na přípra-
vu a otvíralo se, až když už bylo všechno připravené, což je to nejlepší. 
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… a v Esce je to úplně jinak.
Tady je to něco úplně jiného. Vzhledem k tomu, že otevíráme v osm hodin ráno, 
chodíme na sedmou hodinu a někdy je to ve finále až čtrnáct hodin výdeje jídel. 
Navíc v noci se připravují věci na další den. Je to neskutečné, hodně mě to posílilo.

Ono to nezní profesně špatně – sous chef v La Degustation a pak šéfkuchař  
v Esce, která po roce dostala titul BIB-a a teď ho obhájila.
Myslím, že jsme BIB-a dostali částečně i právě díky La Degustation. Komisaři sle-
dují, kam se kdo z michelinských restaurací přemístí a co tam dělá. 

Jak se má restaurace s BIB chovat? Jednou z podmínek jsou finance – to 
víme. Ale co dál?
Ano, jak říkáte, musíme se vejít do jistých peněz za jídlo, což se nám zatím ještě 
stále daří. Dále je zde trend lokálních surovin a také, že vaříme českou kuchy-
ni. Takže vaříme kuchyni, která nás baví – a navíc z lokálních surovin. Ztotožňuji 
se s tím, že mají Češi vařit českou kuchyni, baví mě ty chutě a jejich kombina-
ce, navíc se to logicky doplňuje s lokální surovinou. Jsou to dva protipóly jedné 
kuchyně – ta původní, kterou vařily naše babičky, a pak ta moderní, což zna-
mená, že se ji snažíme dělat jinak, originálněji. Pak je zde uvažování o vaření, 
což pro nás znamená spolupráci s místními farmáři. Teď se stalo, že náš farmář 

vypěstoval čínské zelí, ale červené. Do 
této doby jsme s tím nikdy nepracova-
li, ale teď to vyrostlo tady, u našeho 
farmáře, a tak se na to díváme jinak. 
To zelí rostlo pět měsíců, což je pro 
farmáře docela náročné. No ale máme 
tuto surovinu a pak přemýšlíme, jak ji 
využít a zpracovat. Myslím, že takhle 
by se mělo vařit. Tak se přece vařilo 
i dříve – něco vyrostlo, a tak jste pře-
mýšlel, jak to zpracovat.

A co se nezpracuje hned, se násled-
ně nakládá, fermentuje, zavařuje, 
suší…
Ano. Máme u nás tu výhodu, že čeští 
farmáři nemají vybavení, aby mohli 
dlouhodobě uskladňovat a sezónu 
prodloužit. Většinou se všeho logic-
ky snaží zbavit rychle, aby to bylo v co 
nejlepší kvalitě a za dobrou cenu. My 
se pak snažíme nakoupit co nejvíce, 
protože to má tu cenu a je to v ade-
kvátní kvalitě. Pak uskladňujeme, fer-
mentujeme, tvoříme si zásoby. V zimě 
nám pak nevadí, že používáme sušené 
bylinky. Takto je to správně – jsou 
naše, bio, a pokud si půjdete koupit  
v zimě do velkoobchodu čerstvé by-
linky, budou méně aromatické než ty 
naše sušené.

Uvažovali jste vůbec někdy na tím, 
že byste si všechno nechali zavá-
žet od jednoho velkého dodavatele? 
Bylo by všechno jednodušší, ale…
Bylo by to jednodušší, ale to není 
naše cesta. Prostě jsme se museli 
smířit s tím, že zde nedokážeme zvlád-
nout a udělat všechno, co bychom si 
představovali.

Když jsme spolu připravovali roz-
hovor po otevření Esky, což jsou 
zhruba před třemi roky, byly sklady 
prázdné a vy jste mluvil o otázce 
jejich naplnění. Teď už jsou předpo-
kládám plné…
… a je jich málo. Příroda se neptá, 
jestli máte čas sklízet a zpracovávat. 
V dané chvíli je něco například dva 
týdny – a pak už je to nenávratně pryč. 

IGASTRO
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V té chvíli měníte menu.
Měníme, a může to být problém. 
Třeba kvete černý bez nebo jsou 
zralé jahody, farmář musí rychle 
sklízet, protože přijde silný déšť  
a všechno poničí. To se stalo zrovna 
letos. A přesně v pátek. Takže jsme 
museli sehnat lidi, kteří to očistili  
a připravili. 500 kilo jahod není sranda. 

Mířil jsem ale trochu někam jinam. 
Chtěl jsem se zeptat na limity. 
Díky popularitě Esky přece zásoby 
občas také musí dojít.
Jistě. Buďto měníme menu, nebo – 
tam, kde to jde – změníme surovinu. 
Třeba u snídaní jsme měli naši mar-
meládu z čerstvých jahod, která ale 
v jednu chvíli došla. Nechtěli jsme 
žádnou kupovat, takže jsme tu další 
uvařili ze zmražených bio jahod vy-
pěstovaných v Čechách. Když je 
ovoce dobře pěstované a ošetře-
né, následně pak šokově zmražené, 
což se asi běžně dělá, tak nám to 
nevadí. Třeba v severských zemích 
je to běžná praxe, jak uskladňovat 
suroviny.
Ale zpátky k vaší otázce – už máme 
nějakou historii, takže dokážeme 
lépe zásoby odhadnout a napláno-
vat. Mnoho věcí se ve větším objemu 
zpracuje mimo Esku v přípravně ca-
teringu Ambi, protože by se to k nám 
ani nevešlo.

To si právě říkám – zázemí jedné  
z největších českých gastronomic-
kých sítí by mohlo být v tomto pří-
padě výhodou. 
Zřejmě ano. Musím říct, že Tomáš 
Karpíšek (majitel sítě Ambiente – 
pozn. red.) je velký profesionál a na 
začátku, když jsme otvírali Esku a 
já jsem byl hodně nervózní, řekl ně-
které věci, které se jednak naplnily  
a platí dodnes.

Zmínil jste severskou gastronomii, 
která určuje trend několik posled-
ních let a Eska je s ní jistým způ-
sobem spojována. Před ní se ale 

kuchaři orientovali na kuchyně jiných krajin a jistě zase po čase také 
přijde jiná filozofie, která bude populární. Co bude s Eskou, až tato vlna 
odezní?
Ono to není tak, že bychom vařili severskou kuchyni. Vzali jsme si z ní filozo-
fii využívání lokálních surovin, to je to, co chceme dělat. Nemusím dělat jídla 
z mechu a kapradí, i když se mi to třeba líbí. Myslím, že styl Esky se vypro-
filoval do spolupráce s místními farmáři, které tímto podporujeme, a navíc 
bychom byli rádi, kdyby se začaly pěstovat ovoce i zelenina, které jsou jaksi 
zapomenuty a které se nepěstují, ale jsou pro nás tradiční. To naše naklá-
dání a zavařování je vlastně jenom důsledkem toho, že to děláme a chceme 
dělat tak, jak to dělaly naše babičky. Možná něco pozměníme, použijeme 
novou techniku, kterou babička neznala, odbouráme cukr tam, kde ho bylo 
moc – to je to, co chceme v Esce dělat.

Opět se vrátím na začátek – když jste Esku otvírali, publikoval jste  
k tomu tzv. Manifest české kuchyně. Jste s ním tedy stále spokojený? 
Platí? Změnil byste na něm něco?
Asi jenom sem tam nějaké slovo, ale ty zapsané zásady praktikujeme  
do dneška. Nebo naopak, jsme ještě více radikální, než jsme tam napsali. 
Jsme mnohem více navázáni na farmáře, vše se dobře vyprofilovalo, máme 
dodavatele, máme zásoby, jsme na tom mnohem lépe. 

GASTROI
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Pátý ročník Culinary Symposia Prague v naplněném sále Divadla Hybernia byl 
opět plný energie a kuchařských hvězd.

Za největší hvězdu a ikonu letošního sympozia můžeme směle považovat Francouze Alaina Passarda, který elegantně předvedl své 
vegetariánské pokrmy, oceněné třemi michelinskými hvězdami. Se stejným počtem hvězd mu pak „konkuroval“ už jenom Jan Jacob 
Boerma z amsterdamské restaurace The White Room. Velkou energii si s sebou z Moskvy přivezli Vladimir Mukhin i dvouhvězdový 
Španěl Jesús Sánchéz – a svou rozvahou a nasazením jim bez problémů stačil René Mammen z jednohvězdové dánské restaurace 
Substans, který byl na sympoziu schopen bez problémů a zbytečných emocí vyskládat celé degustační menu od předkrmu až k dezer-
tu. V neposlední řadě pak byla ozdobou večera Slovinka Ana Roš, která v roce 2017 získala ocenění jako nejlepší šéfkuchařka na světě 
(The Worlds 50 best) a na pódiu předvedla perfektní práci. Tu už pátým rokem odvádí také šéf festivalu Tomáš Kalina se svým týmem. 
Letošní ročník potvrdil, že se v Praze dá dělat festival pro profesionály v té nejvyšší možné kvalitě a bez kompromisů. 
Časopis Beverage & Gastronomy je hrdým mediálním partnerem Culinary Symposia.

CULINARY SYMPOSIUM PRAGUE 2018

OHLÉDNUTÍ 
ZA HVĚZDAMI
TEXT Red.  I  FOTO } ClouDesign.cz

GASTROI
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13. MEZINÁRODNÍ VELETRH GASTRONOMIE A ZAŘÍZENÍ PRO HOTELY A RESTAURACE

Pořádá:

Partneři:
OFICIÁLNÍ VOZY

21. – 24. 2. 2019
Výstaviště Praha – Holešovice

www.top-gastro.cz

souběžně s veletrhem cestovního ruchu

NA VELETRHU NAJDETE:
• fi rmy se zaměřením na vybavení hotelů, 

penzionů a restaurací
• služby v oblasti gastronomie a hotelnictví
• gastronomii a chutě z různých koutů světa

OCHUTNEJTE

CESTOVÁNÍ 
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MENU 
NA VALENTÝNA
TEXT Red. I  FOTO Archiv restaurací

Praha – Brno – Tatranská Lomnica. Jak bude vypadat menu v několika předních 
restauracích? Co si letos připravili šéfkuchaři, sommelieři a barmani? Čtěte na 
následujících stránkách. 

GASTROI

REŠTAURÁCIA SISSI, 
TATRANSKÁ LOMNICA
Hotel Lomnica  |  Tomáš Levý

ÚHOŘ
čočka, hrušky, lichořeřišnice
Párování: Víno A: Rariga Winery Silvánske zelené 2016
Víno B: Domaine Laporte Pouilly – Fumé 2015

TELECÍ HŘBET A BRZLÍK
jablka, křen, brambory
Párování: Víno A: Via Jur Cabernet Sauvignon Rosé 2017
Víno B: Pichler – Krutzler Grüner Veltliner Ried Supperin 2016

ŠNEK 
slanina, tuřín, pepř, petržel, lanýž
Párování: Víno A: Mrva Stanko Chardonnay sur-lie 2015
Víno B: St. Michelle Eroica 2014

KUŘE 
tarhoňa, dýně, estragon, sýr Ďumbier
Párování: Víno A: Bott Frigyes Furmint 2016
Víno B: Zind Humbrecht Riesling Turckheim 2016

DIVOČÁK 
zelí, cibulový koláč, pivo, řepa
Párování: Víno A: Repa Winery Pinot Noir Oaked d.s.c. 2013
Víno B: Trávníček & Kořínek Apri Pinot Noir 2015

CITRON 
pomeranč, bílá čokoláda, slunečnice
Párování: Víno A: Fundus Regius Rizling 
rýnsky bobuľový výber 2006
Víno B: Barone Ricasoli Granello 
Passito I.G.T. 2015
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Pečivo, máslo, chutney

TAPIOKA
mousse z kozího sýra, 

sladkokyselá řepa, prach, výhonky
Párování: La Perle, Rosé de Noirs, Salabka, CZ

ÚSTŘICE
saké granita, torro vinaigrette, 

jalapeňo, okurka, bílá ředkev, šalotka, koriandr
Párování: Canard-Duchéne Brut, Champagne, FR

SUMEC 
ravioly, ganache z máslové dýně, fenykl, 

sladkokyselý řapíkatý celer & dýně, 
amaretti sušenky, pomerančová 

beurre blanc, petrželový olej
Párování: Ton Regard, Hibernal, Salabka, CZ

JELENÍ HŘBET 
černý kořen, jelítkové pyré, ostružina, 

shimeji houby, sladkokyselá řepa, 

meringue, emulze, portské Jus
Párování: Romanus, Moulin de 

Léne, Cotes de Thongue, FR

TEXTURY MUŠKÁTU MORAVSKÉHO
Párování: L'Art, Muškát moravský, Salabka, CZ

ČOKOLÁDOVÝ TART 
kaštanový krém, kandovaný pomeranč, 
vlašské ořechy v medu, portské želé, 

tonka fazole, jogurtová zmrzlina
Párování: Le Précieux, Neronet, Salabka, CZ

SELEKCE ČESKÝCH FARMÁŘSKÝCH SÝRŮ 
řapíkatý celer, hroznové víno, 

ořechy, džem, sušenky
Párování: Sauternes Mouton Cadet Réserve, 
Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux, FR

ČOKOLÁDOVÉ PRALINKY SALABKA
espresso, Maddog, Zermatt 
Kaffee Rosterei, Švýcarsko

IGASTRO

SALABKA RESTAURANT, PRAHA
Petr Kunc

Pozn.: Restaurace nabízí také vegetariánskou variantu menu
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PANNA COTTA
jogurt, dýně, kokos, meloun

Párování: champagne

RAGÚ Z ČERNÉHO KOŘENE 
kedlubna, krém z uzené ryby

Párování: Veltlín, Dva Duby

HOUBOVÝ VÝVAR
kořenová zelenina

Párování: vynechává se

LOSOS 
ČERNÁ RÝŽE, BIGARADE SAUCE
Párování: Růžový Leonard, Plenér

KOTLETA PRO DVA 
cider kaše, červené zelí
Párování: Mango Cocktail

PRE-DEZERT

FLOATING ISLAND 
bílá čokoláda, mučenka

Párování: champagne

GASTROI

ATELIER COCKTAIL
BAR & BISTRO, BRNO

Jakub Zatloukal Škaroupka a Milan Bukovský

Pozn.: Restaurace nabízí také vegetariánskou variantu menu.
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DODRŽTE             NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 
TEXT Red. I  FOTO Archiv společnosti Tesco

Oslavy Nového roku jsou už dávno za námi a možná jsme už raději pozapomněli na 
naše novoroční předsevzetí, které jsme letos hodlali dodržet. Najednou zjišťujeme, 
že kila máme stále nahoře a ani naše snaha přestat kouřit zatím nevede k vytoužené-
mu cíli. Jsou to nejčastější předsevzetí, která si řada lidí dává každým rokem. Podle 
odborníků mají podobná předsevzetí smysl, zároveň ale upozorňují na to, že by se 
člověk neměl přeceňovat.

IGASTRO
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DODRŽTE             NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 

GASTROI

Častým předsevzetím bývá to, že se 
lidé rozhodnou zhubnout. Důležité 
je, aby si člověk především uvědo-
mil, že má nějaký problém a chce ho 
řešit. „Vždy je potřeba začít u sebe. 
Pokud si člověk přizná, že si za svou 
váhu může sám, o Vánocích se přejí-
dal a nechce se mu cvičit, tak pak je 
na nejlepší cestě s tím něco udělat. 
Ale pokud si člověk nepřipustí, že 
problém je v něm, tak se to nikdy 
nepodaří,“ upozorňuje MUDr. Petra 
Trojanová, Ph.D., z Lékařského centra 
zdraví a estetické péče, která se 
právě léčbou lidí s obezitou a nadvá-
hou zabývá.
Níže uvádíme pár tipů na potraviny, 
které by vám ve vaší snaze po reduk-
ci tělesné váhy mohly pomoci. Stačí 
je zařadit třeba ve formě svačiny do 
vašeho jídelníčku.

Tesco Sójový nápoj neslazený 1 l 
běžná cena: 39,90 Kč/l

Mnoho lidí špatně tráví mléčné pro-
dukty. Způsobují jim potíže se zaží-
váním, nadýmání a nevolnost. Není 
však potřeba si kvůli tomu odpírat 
například ranní müsli, stačí mléko 
nahradit jiným nápojem. Tesco 
sójový nápoj není slazený a obsahu-
je přidaný vápník, vitamin B12, ribo-
flavin a vitamin D. Dodá tak tělu po-
třebné živiny, aniž by ho zatěžoval 
obtížně stravitelnou laktózou.

Tesco Organic Bio bylinný čaj máta 
běžná cena: 39,90 Kč

Vůni máty pozná téměř každý. 
Někomu je její větrové aroma příjem-
né, jiní ho nemohou ani cítit. Pokud 
však trpíte zažívacími potížemi, 

rozhodně stojí za to mátu vyzkoušet. Máta peprná podporuje vylučování ža-
ludečních šťáv a tvorbu žluči, čímž výrazně zlepšuje žaludeční potíže. Navíc 
její užívání prospívá při problémech s nadýmáním, nechutenstvím, upravuje 
funkci střev, uvolňuje křeče, zastavuje zvracení a pomáhá proti kolikám. Čaj  
z této bylinky tak nahradí mnoho prášků z vaší domácí lékárničky.

Tesco Kefírové mléko 500 ml 
běžná cena: 10,50 Kč

Kefírové mléko nejenže dobře chutná a osvěží vás, ale také je to zdravá su-
perpotravina! Kefír vzniká reakcí mezi kvasinkami a bakteriemi s mlékem. 
Nejčastěji se používá mléko kravské, kozí a ovčí. Záleží tedy jen na vás, jaký 
kefír vám bude chutnat nejvíce. Kefír podporuje celkovou detoxikaci organi-
smu díky svým bakteriím mléčného kvašení, které ničí karcinogeny a další 
zdraví škodlivé látky. Kefír navíc oceníte, pokud procházíte léčbou antibioti-
ky. Jedná se o velmi bohatý zdroj přirozených probiotik, v jednom nápoji se 
nachází až 30 kmenů bakterií a kvasnic. Tyto organismy mají vliv na správné 
fungování trávicího systému a pomáhají udržovat vhodnou tělesnou hmot-
nost. Konzumace kefíru také zlepšuje kvalitu kostí a snižuje riziko onemoc-
nění osteoporózou.

Tesco Free From fusilli těstoviny bezvaječné bez lepku 500 g 
běžná cena: 66,90 Kč

Ať už jste se pro bezlepkovou dietu rozhodli sami, nebo trpíte například ce-
liakií, určitě často trávíte svůj čas v obchodech čtením složení jednotlivých 
potravin. V obchodech Tesco naleznete mnoho bezlepkových produktů pod 
značkou Free From. Právě tato značka se specializuje na potraviny pro osoby 
s potravinovou alergií a intolerancí. Mezi přirozeně bezlepkové potraviny 
patří například proso, brambory, rýže a kukuřice. Právě z rýžové a kukuřič-
né mouky jsou vyrobeny bezvaječné a bezlepkové těstoviny Tesco Free From 
fusilli. 

Tesco Organic Bio ovesné vločky 750 g 
běžná cena: 66,90 Kč

Ovesné vločky mají vysoký obsah bílkovin, nenasycených mastných kyselin, 
vitaminů B1, B6 a E, železa a vápníku. Pro svou vysokou výživovou hodnotu 
jsou proto oblíbeným řešením při přípravě vydatných snídaní. Stačí připra-
vit z vloček kaši, kterou můžete ochutit ovocem, ořechy, medem nebo sko-
řicí. Výhodou ovesných vloček je také jejich snadná stravitelnost a vysoký 
obsah rozpustné vlákniny, která reguluje cholesterol a glukózu v krvi. Ovesné 
vločky obsahují také komplexní sacharidy, kvůli kterým je sportovci používají 
k přípravě předtréninkové svačiny.
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SLÍPKA A KŮŇ 
SLAVÍ ÚSPĚCHY
TEXT Kateřina Kolářová  I  FOTO Archiv institutu SYBA

Velkobílovická slípka a Sedlákův kůň patří oficiálně mezi nej... obaly světa. Tohoto 
vpravdě světového úspěchu dosáhly rovnou dvě etikety z  dílny společnosti Etiflex 
a zvítězily v globální celosvětové obalové soutěži WorldStar Packaging Awards 
2019, kam ovšem mohly být nominovány jen díky vítězství v národní soutěži OBAL 
ROKU 2018. 

IDESIGN
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SLÍPKA A KŮŇ 
SLAVÍ ÚSPĚCHY

DESIGNI
WORLDSTAR PACKAGING 
AWARDS 2019

Je to prestižní globální soutěž  
o nejlepší obaly světa. Soutěž kaž-
doročně organizuje světová organi-
zace World Packaging Organisation 
(WPO), která se zasazuje o neustálý 
pokrok v oblasti inovací a technolo-
gie obalů. 
Odborná porota posuzovala celkem 
319 obalových projektů v několi-
ka kategoriích z celkem 35 zemí 
světa. Obě etikety českých vinařů 
se zařadily mezi vítěze v kategorii 
Beverages – nápoje.
Slavnostní galavečer a předává-
ní ocenění se každoročně koná v ji- 
ném koutě světa. Po loňském pře-
dávání v Austrálii se místo konání 
přesune do České republiky – pro-
běhne 15. května 2019 v The Empire 
Hall Slovanského domu v Praze. 
Předpokládáme, že slavnostnímu 
předávání ocenění budou přítomni 
oba zadavatelé etiket, Milan Sedlák 
za vinaře a za tiskárnu Etiflex, s. r. o., 
Ing. Lucie Hotařová.

PŘÍBĚH ETIKETY 
VELKÁ SLÍPKA

Výběrová cuvée velkobílovických 
vinařů nesou označení Velká bílá  
a Velká červená Slípka. Symbol 
Slípky vzešel z místního nářečí, 
které změkčuje slova – krív, mlíko, 
slípka. Na jižní Moravě si soused-
ní vesnice po generace dávají po-
směšné přezdívky a Velkobílovičtí 
byli vždy nazývání „slípáci“. Když 
spolek místních vinařů hledal spo-
lečný symbol a motiv na etiketu, po-
stavili se k tomu s hrdostí a přijali 
slípku za svou. 
Exkluzivní materiál etikety, 100% 
bavlněný papír Cotone, je ideální 
pro výjimečná vína. Při tisku bylo 
použito několik tiskových techno-
logií. Pomocí embossu, plastického 
vytlačení plochy směrem nahoru, 
byla zvýrazněna slípka. Horká ražba 

je kombinována ve dvou odstínech. Metalická zlatá dodává exkluzivitu  
a naopak transparentní jemně dokresluje detailní ornament, který vzešel  
z místních folklórních motivů.

PŘÍBĚH ETIKETY RODINNÉ VINAŘSTVÍ SEDLÁK

Černá etiketa s oráčem a žhnoucím sluncem je u Sedláků určena pro edici 
nejzajímavějších vín ročníku. Výjimečná vína vznikají už selekcí těch nej-
lepších hroznů ve vinohradu a ve sklepě se s nimi pracuje se zvláštní péčí 
často také v dubových sudech. 
Symbolem vinařství Sedlák je kůň a motiv slunce, které sedláka věrně dopro-
vází při práci od svítání až do západu slunce. Oráč vyobrazený na etiketě je 
zpracován podle fotografie pradědečka majitelů, který založil první vinohrad 
a sklep rodu Sedláků.
Černá etiketa je tištěna na materiál ze 100% přírodní bavlny. Mikroemboss  
a horká ražba s kombinací dvou různých zlatých pásek dodaly nezaměnitelný 
živý efekt jako u skutečného slunce. 

OBAL ROKU 2018

Prestižní certifikovaná obalová soutěž 
OBAL ROKU je určená pro české i zahra-
niční firmy, které se podílejí na zajímavém 
obalovém řešení. Cílem soutěže je vy-
zdvihnout a následně propagovat nejlepší 
myšlenky, inovace a technologie v oblasti 
balení, které se na trhu objevují. Současně 
je dána možnost veřejně ocenit práci oba-
lových konstruktérů a designérů při slav-
nostním předání ocenění na galavečeru 
obalového kongresu OBALKO.  
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Oslňte své hosty dokonalým DNA sklenic francouzské značky Lehmann Glass. 
Udělejte z degustace unikátní a nezapomenutelný zážitek díky perfektnímu prove-
dení a inovativnímu designu, který poukáže na to nejlepší, co v nápoji je. V samém 
srdci Champagne vzniká oceňovaný skleněný poklad, který si zamiluje jak nároč-
ný profesionál, tak milovník vína, šampaňského či destilátů. I proto se jejich Grand 
Champagne stala oficiální sklenicí festivalu La Bouteille de Champagne 2019.

IDESIGN

„NENÍ TO JEN SKLENIČKA, 
JE TO LEHMANN“   
TEXT Premium Gastro  I  FOTO Archiv premium-gastro.com
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DESIGNI

Singature – GRAND CHAMPAGNE: oceněná 
sklenice pro ty nejlepší degustační zážitky

Série Signature je označována jako „vize velkých profe-
sionálů“. Umožňuje profesionálnímu sommelierovi po-
ukázat na všechny dokonalosti vína, a udělat tak z de-
gustace ojedinělý zážitek. Kromě sklenic Grand Rouge 
a Grand Blanc je v sérii také Grand Champagne pro 
vychutnání toho nejkvalitnějšího šampaňské s opravdo-
vou grácií. Letos Grand Champagne dokonce obdržely 
vynikající umístění v anketě prestižního německého 
časopisu Falstaff, zatímco ručně foukané se umístily  
na druhém místě, těsně za rakouskými legendami  
Riedel. Strojem foukaná verze získala neuvěřitelné  
první místo, a jasně tak potvrdila svou unikátnost  
na trhu, i co se týče poměru ceny a kvality. 

La Bouteille de Champagne 
– festival rukodělných 
šampaňských vín

V okouzlujících a nezaměnitelných 
sklenicích Grand Champagne bude 
šumět šampaňské i na letošním roční-
ku festivalu zaměřeného na exkluzivní 
rukodělná šampaňská vína Le Bouteille 
de Champagne 2019, který se koná  
v sobotu 23. února v Nostickém paláci. 
A co o nich říká zakladatel festivalu? 
„Sklenice Lehmann Grand Champagne 
je mnou nejpoužívanější univerzální 
sklenice na šumivá vína. Navrhoval ji 
sám Phillipe Jamesse, má krásný tvar 
a výtečně uchovává perlení a svěžest 
vína. Její širší tělo pak dává skvěle 
vyniknout aromatice,“ dodává Antonín 
Suchánek, který je také zakladatelem 
www.Champagnier.cz a festivalu Praha 
pije víno, kde sklenici Lehmann obdrží 
každý návštěvník. 

Série Elegance – ABSOLUS aneb Křivky  
ve službách degustace

Sklenice Absolus byla vyvinuta na základě 
hledání nového způsobu ochutnávání šam-
paňského. Naši klienti chtěli sklenici, která 
by byla svým tvarem podobná sklenicím 
na víno, ale přesto si zachovala „špičatost“, 
díky níž se umocňuje šumění šampaňského. 
To vedlo k výrobě této maximálně univerzální 
sklenice, která podpoří chuť jak šampaňského, 
tak bílého či červeného vína. Lehmann Glass 
nezapomínají ani na váš bar, a právě série Bar & 
lounge je určena všem, kteří chtějí konzumentům 
zpříjemnit vychutnání svých pestrých koktejlů či 
tradičních destilátů. Sklenice EAUX DE VIE je 
jednou z nich – a je právě ideální volbou. 
Horkou novinkou v portfoliu Lehmann Glass Spirits 
jsou Tokyo Tumbler sklenice, vhodná pro koňak, rum či 
whisky, a sklenice Coupe Montreal, která povýší každý 
koktejl či Martini do dalšího levelu.

Dodává Premium Gastro - kompletní řešení 
vašeho inventáře. Domluvte si schůzku 
v našem showroomu na tel. 800 101 111 
(premium-gastro.com #premiumgastrocom).
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LA BOUTEILLE DE 
CHAMPAGNE 2019
TEXT Ján Chovanec I  FOTO Archiv La Bouteille de Champagne

První ročník La Bouteille de 
Champagne byl velmi úspěšný snad 
po všech stránkách. Budete v zave-
deném konceptu pokračovat i letos? 
A co se případně změní?

AS: Oproti loňskému roku máme o dvě 
vinařství více. Finální počet je tedy  
15 vinařů, kteří do Prahy osobně při-
jedou. Co se týká konceptu, ten bude  
v zásadě stejný, neboť je dobře nasta-
vený a funguje.

Díky zaměření předpokládám, 
že festival navštíví podobná část 
hostů, a určitě se najdou i stejné 
tváře. Zopakují se také i někteří 
vinaři z loňska?

MD: Ano, to je pravda. Již teď víme, 
že se letos potkáme s velkou sku-
pinou návštěvníku z loňska. To nás 

Po úspěšném prvním ročníku prestižního festivalu rukodělných champagne je za 
dveřmi jeho druhý ročník. Festival La Bouteille de Champagne s novými jmény 
a opět skvělým konceptem se uskuteční v sobotu 23. února, a znovu v Nostickém 
paláci na pražském Maltézském náměstí. „La Bouteille de Champagne není běžným 
festivalem, nechceme, aby stagnoval,“ říkají v rozhovoru zakladatelé Antonín 
Suchánek a Miloš Danihelka. Časopis Beverage & Gastronomy je mediálním part-
nerem této prestižní akce.

VÍNOI

samozřejmě moc těší, neboť to znamená, že se jim festival líbil a my jsme od-
vedli dobrou práci. Co se týká vinařů, tak se nám jich vrátí více než třetina.  
Z vinařů, se kterými v rámci své distribuce spolupracuji, to budou Adrien 
Dhondt a Marc Augustin. Adrienovi se v Praze líbilo natolik, že se hlásil vůbec 
jako první. 

Které tváře si tedy zopakujeme?

AS: Po loňském ročníku to vypadalo, že budeme muset zdvojnásobit kapa-
citu, aby se tam všichni vešli. To ale vzhledem ke konceptu není možné.  
Ze „stálic” festivalu se můžete těšit na Vincenta Charlota, Marca Augustina, 
Adriena Dhondta, Francoise Hurého a zástupce vinařství Champagne Fleury. 
U nich ještě není jasné, který ze sourozenců do Prahy přijede, ale hlásili se 
mezi prvními. 

„LETOŠNÍ ROČNÍK BUDE ZAJÍMAVÝ 
I Z TOHO DŮVODU, ŽE DORAZÍ VĚTŠÍ 

SKUPINA MLADÝCH VINAŘŮ. V MNOHA 
VINAŘSTVÍCH DOŠLO KE GENERAČNÍ VÝMĚNĚ.“
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Celkem tedy pět známých tváří a deset bude pro Prahu úplně nových. 
Jakým způsobem budou pokryty jednotlivé oblasti regionu Champagne? 

MD: Snažili jsme se vybrat vinaře tak, aby měli návštěvníci možnost ochutnat  
a porovnat vína takřka ze všech koutů regionu. Je skvělé, že se to povedlo ob-
sáhnout. Champagne je ve své podstatě unikátní a rozmanitý terroir. Právě to se 
festival La Bouteille de Champagne snaží ukázat, a myslím, že se mu to dle po-
zitivních ohlasů daří.

To je opravdu skvělé! Vím, že bude asi těžké vybrat vzhledem k hvězdnému 
obsazení někoho, na koho by se měli návštěvníci zaměřit. Přesto vás ale po-
prosím o pár jmen…

MD: Je pravdu těžké vypíchnout jen někoho. Pokud bych ale měl někoho zmínit, 
tak to budou vinaři, kteří za poslední roky udělali na champagne scéně roz-
ruch. Ať už je to Bertrand Gautherot (Champagne Vouette et Sorbée – pozn. red.), 
velká hvězda současné Champagne a zároveň jeden z prvních dvou následov-
níků legendárního Anselme Selosse, nebo třeba Charles Dufour, což je vynika-
jící vinař, jehož vína plní roli „house champagne“ v kodaňské restauraci Noma  
(aktuálně zřejmě nejprestižnější a nejsledovanější restaurace na světě – 
pozn. red.). Svou návštěvou nás poctí Frederic Zeimett, ředitel a spolumajitel 
Champagne Leclerc-Briant, který je vůbec prvním biodynamickým prestižním 
šampaňským domem. Jak už jsme zmiňovali výše, dorazí také Adrien Dhondt, 
který je vůbec nejmladším držitelem ocenění titulu nejlepší vinař v Champagne 
a opravdu jedním z největších talentů celého regionu. 

AS: Letošní ročník bude zajímavý i z toho důvodu, že dorazí větší skupina mla-
dých vinařů. V mnoha vinařstvích došlo ke generační výměně. Já osobně se 
těším na různorodost stylů, filozofií a pohledů na to, jakým způsobem se budou 
vína ze Champagne dále ubírat. Budou tu jak vinaři, kteří připravují spíše tra-
dičnější vína, tak i vinaři, kteří se nebojí experimentovat a využívat pro tento 
region donedávna zcela nepředstavitelné techniky a postupy. Častokrát z jejich 
práce vznikne něco „nového“, skvělého a jedinečného… O rozmanitost opravdu 
nebude nouze.

Jak je vidět z ohlasů, loňský ročník se velmi líbil. Vrací se více než třetina 
vinařů. Navíc jste byli schopni do Prahy dostat i další velká jména, což je pro 
tak malý trh, jakým Česká republika je, úžasné. Čemu to přisuzujete?

AS: S pořádáním festivalů mám již nějaké zkušenosti. Vždyť letos chystám spolu 
s Bogdanem Trojakem již 6. ročník festivalu Praha pije víno. Pokud chce festival 

přežít, musí mít každoročně návštěv-
níkům co nabídnout. La Bouteille de 
Champagne jsem zakládal s jasným 
konceptem. Festival má vyprofilova-
nou skupinu návštěvníků a konkrétní 
cíl. Jeho smyslem není opilecký dýchá-
nek, ale důstojná oslava a populari-
zace rukodělných pěstitelských vín ze 
Champagne za osobní účasti samot-
ných vinařů. Víte, práce s lidmi, kteří 
do Prahy v únoru přijedou, je hodně 
založena na osobních vztazích. Oni sa-
mozřejmě vnímají, jak já nebo Miloš 
Champagne roky popularizujeme  
a ukazujeme její rozmanitost a krásu. 
Mnozí vinaři pak vnímají La Bouteille 
de Champagne jako svou osobní 
záležitost.    
MD: Dle zpětné vazby také oceni-
li organizaci a připravenost festivalu. 
Jak se prezentoval v médiích, na so-
ciálních sítích a také jeho skvělé roz-
plánování. Rozdělení na dvě skupi-
ny návštěvníků, jejich bezproblémová 
výměna, to, že nebyl prostor přeplně-
ný, vinař měl čas věnovat se každé-
mu návštěvníkovi v rozsahu, jaký byl 
potřeba. Navštěvujeme různé festi-
valy v Champagni i mimo ni a mno-
hokrát tam tento komfort pro vinaře  
i návštěvníka prostě chybí. Jede se ve 
větším a rychle. Díky tomu, jak je La 
Bouteille de Champagne postavený, 
si lidé mohou užít festival i samotná 
vína, která jim daný vinař představuje. 

Takže formát dvou turnusů zůstává.

AS: Ano, festival je opět rozdělen na 
dva časy: První turnus bude 13.00 až 
16.00 hod., druhý od 17.00 do 20.00 hod.

Ten komfort, o kterém jste mlu-
vili, na festivalu samozřejmě ne-
platí jenom pro vinaře, ale i pro 
návštěvníky. 

MD: Samozřejmě. Komfort hostů je 
pro nás jedním z nejdůležitějších fak-
torů, a právě proto je i jejich počet li-
mitován. Festival přece děláme pro 
ně. Velice si vážíme každého jednoho 

IVÍNO

„CHAMPAGNE JE VE SVÉ PODSTATĚ
UNIKÁTNÍ A ROZMANITÝ TERROIR. PRÁVĚ TO SE

FESTIVAL LA BOUTEILLE DE CHAMPAGNE
SNAŽÍ UKÁZAT, A MYSLÍM, ŽE SE MU TO 

DLE POZITIVNÍCH OHLASŮ DAŘÍ.“
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člověka, který se zajímá o víno, je ote-
vřený novým věcem a dorazí sezná-
mit se s „našimi“ vinaři a jejich víny. 
Nepřijedou nám sem ambasado-
ři či obchodní zástupci jednotlivých 
vinařství, jak to na většině podob-
ných akcí bývá běžné. Jak již zmiňoval 
Antonín, na festival přivážíme přímo 
vinaře, tedy lidi, kteří se přímo stara-
jí o vinice, připravují osobně svá vína, 
a „vytáhnout“ je z tohoto procesu je 
velice těžké. Je tedy pro nás nesmír-
ně důležité, aby vinař z festivalu odjíž-
děl s pocitem, že jeho cesta sem měla 
smysl – hosté víno pochopili a všich-
ni si to užili. Loni se to podařilo a pro 
nás jako pro organizátory je právě 
toto vlastně tím nejdůležitějším, co 
musíme udržet. Stejně spokojeni musí 
být na konci celé akce i hosté!

La Bouteille de Champagne je vlast-
ně takový butikový festival.

AS: Jsou to butiková vinařství, takže 
je to butikový festival. (smích). Oni 
samozřejmě jezdí po různých – i vel-
kých festivalech. Mnohdy rozhodu-
jí velikost trhu, ekonomická strán-
ka a potenciál cesty. Dostat do České 
republiky taková jména, jaká se tu 
dva roky po sobě vystřídají, je nároč-
ný úkol. Uvědomme si, že Česká re-
publika je v kontextu globálního trhu 
pro Champagne malým trhem. Moc si 
vážíme toho, že se nám to daří. 
MD: Ty vztahy, které máme s vinaři, 
jsou hodně nadstandardní. Jak nás 
vnímají, jak s námi komunikují… není 
to jenom o byznysu. Co se týče čísel, 
tak se samozřejmě nemůžeme po-
rovnávat třeba s Německem nebo  
s Británií… 

Jak moc je náročný a jak se mění 
český milovník champagne?

MD: Na to, jak malá země jsme, se 
sem dováží značek champagne sku-
tečně hodně. Ne každý dovozce má 
jasný koncept v tom, co dováží, ale dá 
se říci, že každý z nich má v portfoliu 

alespoň dvě vinařství produkující naprosto fantastická vína. Spousta dovoz-
ců pořádá degustace, degustační večeře nebo eventy spojené s champagne,  
a tím se celá ta komunita milovníků šampaňských vín posouvá stále dál. Navíc 
Champagne není až tak daleko. Z Prahy je to do Remeše 900 km po dálnici.  
S dnešní stoupající popularitou oenoturistiky se do Champagne ročně podívá 
stále více a více lidí i z České republiky. Výsledkem tohoto všeho jsou samo-
zřejmě stále vyšší a vyšší nároky, což je jen dobře. Popularita „pěstitelských 
vín“ z Champagne každoročně roste a nás oba velice těší, že tomu festivalem 
přispíváme.
AS: Je to samozřejmě také o každodenní edukativní práci s lidmi. Champagni se 
věnuji od roku 2010 a od té doby se trh velmi proměnil. Pamatuji se, že začátky 
nebyly vůbec lehké, i když jsem měl v portfoliu skvělá vína. Bylo to o tvrdé práci 
a postupném vzdělávání trhu. A to vlastně já i Miloš děláme stále. Je vidět, jak 
se konzumenti vyvíjejí a nebojí se objevovat nové; stávají se stále náročnější-
mi. Zároveň se nám daří k champagni přitáhnout i mladou generaci, což je moc 
důležité.       

V loňském roce jste naznačovali, že by v příštím roce (2020) mohla proběh-
nout festivalová pauza. Plánujete ji tedy doopravdy?

AS: V příštím roce si dáme pauzu. V roce 2020 „La Bouteille de Champagne“ 
nebude, nicméně hned po konci letošního ročníku vyhlásíme termín La Bouteille 
de Champagne 2021. Pauza je v podstatě nutná z organizačního hlediska. Máme 
určité plány a nápady, na které budeme potřebovat více času. Nechceme také, 
aby se z festivalu stala samozřejmost. 
MD: Jak říká Antonín, příští rok si na oko odpočineme. Máme v plánu posunout 
festival mnohem dále. Hlavně rozšířit a posunout edukační stránku v podobě 
různých Masterclass, degustací apod. Plánujeme také propojení festivalu s před-
ními českými sommeliery a kuchaři. Ukázat, jak lze s champagne víny pracovat, 
jak je nabízet hostům atd… Plánů je dost. Nechte se překvapit. 

VÍNOI
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TEXT Ján Chovanec I  FOTO Autor

JDE TO I BEZ POSTŘIKŮ
Začínáme ve vesničce Talus-Saint-
Prix, která leží v méně známé oblas-
ti Coteaux du Petit Morin, cca 60 km 
jižně od Remeše směrem na Sézanne. 
V ní má své vinařství přátelský  
a usměvavý chlapík Cyril Jeaunaux, 
jenž ho provozuje se svou ženou 
Clémence. Rodinné vinařství podle dle 
svých slov podědil po svých rodičích, 
kteří ho založili v roce 1964. Na nevel-
kých, příjemných 5,7 ha se díky tomu 
může pyšnit krásnými zhruba 40 let 
starými vinicemi, kde převládá odrůda 
Pinot Meunier (60 %), následuje Pinot 
Noir (30 %) a zbytek doplňuje odrůda 
Chardonnay. Úchvatné je, že vinice za-
čínají přímo za jejich domem. Netrvalo 
dlouho a ocitli jsme se ve vinicích, 
které nás obklopovaly za všech stran. 
Cesta od domu byla pokryta trávou, 
která byla příznačná i pro vinice. Cyril 
se totiž před lety rozhodl převést 
všechny své vinice do certifikované or-
ganiky – a sám k tomu dodává lehce 
uvěřitelný postřeh. „Od té doby, co 
jsme přestali ve vinohradu používat 

La Bouteille de Champagne 2019, festival zaměřený na exkluzivní rukodělná 
šampaňská vína se nezadržitelně blíží, a díky jednomu z pořadatelů, Antonínu 
Suchánkovi ze společnosti Champagnier, se naskytla možnost nahlédnout přímo 
do sklepa některých vinařů, kteří budou na této exkluzivní akci svá vína představo-
vat. Dvě unikátní vinařství nás přivítala osobitým charakterem, příznačným prostře-
dím a svou jedinečností; dohromady tvořící nezaměnitelný půvab každého z nich. 
A taková jsou i jejich vína.

chemické postřiky, začala v něm růst tráva.“ Pro tento způsob hospodaření se 
rozhodli v roce 2015, takže vloni byla vůbec první „certifikovaná“ sklizeň (konver-
ze trvá třiroky). Je ale pravda, že syntetické postřiky přestali používat již v roce 
2005. Cyril je jedním z mála, kdo ve vesnici Talus-Saint-Prix vyrábí vlastní cham-
pagne. Většina jeho sousedů hrozny pouze pěstuje, a ty pak prodává šampaň-
ským domům.
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Pro tuto část Coteaux de Petit Morin je typické jílovito-vápenaté podloží se za-
stoupením slínovito-železitých půd s příměsí pazourku. Jak už bylo řečeno, do-
minantní odrůdou je Pinot Meuiner (70 % vinic Talus-Saint-Prix). Výběr odrůdy 
má svůj důvod, neboť odrůda Pinot Meunier má v porovnání s ostatními pozděj-
ší vegetativní období. To je v tomto případě výhoda, protože říčka Petit Morin, 
která vinice obklopuje, přináší hlavně z jara do oblasti více vlhkosti, a zvyšuje 
tak riziko jarních mrazíků. 

Roční produkce je okolo 40 000 lahví. Většina produkovaných vín jsou klasická 
neročníková cuvée. Jsou jemná, elegantní a skvěle pitelná. Fermentace probíhá 
jak v nerezu, tak i ve starých dubových sudech. Vína jsou perfektně rozeznatel-
ná, mají skvělou texturu, zrcadlí se v nich jemnost, čistota a mají krásnou mine-
rální linku. V lahvi zrají minimálně 2,5 roku.

Sám Cyril říká, že má v oblibě spíše vína svěží, jiskrná, lehká. Nicméně zde 
platí, že jeho vína mají velký potenciál v lahvi dále dozrávat. Pokud tedy budete 
trpěliví a počkáte si, champagne od Jeaunaux-Robin se vám po delší archivaci 
odmění krásnou zralostí a skvělým tělem. 

Po degustaci tzv. vin clair přímo ze sudu (tedy ještě tichých vín) jsme měli 
možnost ochutnat průřez portfolia, které bude mít dovozce Champagnier.cz brzy 
exkluzivně pro Českou republiku. 

Degustaci jsme začali vínem Éclats de Meulière (60 % Pinot Meunier, 30 % 
Pinot Nori, 10 % Chardonnay). Cyril toto cuvée dělá ve variantách Extra Brut  
a Brut Nature. Čisté, přímé, výrazné citrusy na nose i v chuti. Po chvíli se začalo 
otevírat do komplexnějších aromat. Éclats de Meulière je důstojné, reprezenta-
tivní víno vinařství.

Le Talus de Saint Prix Extra Brut je odrůdově totožné s prvním vzorkem, liší se 
od něho prodlouženou dobou zrání v lahvi, která je 3,5 roku. Základ cuvée tvoří 
ročník 2014, který je doplněn rezervními víny z ročníků 2013 a 2012. Prodloužená 
doba zrání je velmi znát. Na nose nazrálejší, aromaticky se vyvíjí do červeného 
ovoce. Víno je plnější, harmonické, s jemným perlením a krásně se pije. 

Fil de Brume Brut Nature (80 % Chardonnay, 20 % Pinot Noir) je víno pocito-
vě přísnější. Může za to dominantní zastoupení odrůdy Chardonnay. Aromaticky 
je profiluje opět do citrusů, po chvíli se objevují květinové tóny. Velmi suché, 
přímé, minerální. Tomuhle vínu by prospěl delší čas v lahvi, nicméně bude skvě-
lým gastronomickým vínem. Úplně si ho dokážu představit v kombinaci s moř-
skými plody, ústřicemi nebo rybou. 

Les Grands Nots Brut Nature 2006 bylo jediným ročníkovým vínem. Již etiketa 
nabádá k tomu, že se jedná o cosi výjimečného. Cyril dělá Les Grands Nots každý 
rok. Snaží se o zachycení každého jednotlivého ročníku se všemi jeho atributy. 
Les Grands Nots je tvořeno všemi odrůdami ve třetinovém poměru, fermenta-
ce probíhala v dubovém sudu a pak strávilo 10 let v lahvi. Toto víno potřebu-
je čas, aby se tzv. nadýchlo. Po chvíli vám to vrátí v úžasné komplexní aroma-
tice, která jde do tropického ovoce a medových pláství. Plné, charakterní víno, 

které neztrácí nic na svěžesti, která je 
příznačná pro celou produkci vinařství. 
To musíte ochutnat!

Na závěr jsme měli to štěstí, že 
jsme mohli ochutnat čerstvě odstře-
lenou lahev budoucího single viney-
ard 100% Pinot Meunier ročníku 2015 
(viz. lednové video na instagramovém 
profilu @beveragegastronomy). Byl 
to skvělý a zajímavý zážitek – ochut-
nat víno hned po odstřelení. Na začát-
ku působilo tak nějak divoce a syrově, 
což je pochopitelné, ale do budoucna 
slibuje mnoho. Dokonalá tečka za naší 
návštěvou ve vinařství Champagne 
Jeaunaux-Robin.

„SVŮJ“ OLIVER
Z vesnice Talus-Saint-Prix jsme se pře-
sunuli asi 12 km na severovýchod do 
vesnice Congy, kde už na nás čekal 
Olivier Collin, jedna z nejzásadněj-
ších osobností současné Champagne. 
Mohli jste se s ním loni osobně setkat 
v Praze na prvním ročníku La Bouteille 
de Champagne. 

Energický, pozitivní, originál-
ní a velmi soustředěný – takový je 
Oliver Collin, který stojí za vinařstvím 
Champagne Ulysse Collin. Tomu, kdo 
se o Champagne pravidelně zajímá, 
není nutné Champagne Ulysse Collin 
dlouze představovat. Na českém trhu 
ho exkluzivně zastupuje společnost 
Champagnier.cz a za tu dobu jste se 
s jeho víny mohli setkat v té nejvyšší 
gastronomii. 

Oliver je ve výrobě svých vín na-
prosto precizní. Udržení dlouhodobé, 
konstantní kvality je pro něho tím zá-
sadním. Jeho produkce 50 tisíc lahví 
není v Champagni sice ničím výjimeč-
ným, nicméně je nutné dodat, že se 
jedná o tzv. single vineyard cuvée. To 
je ve své podstatě unikátní a Olivier 
Collin je aktuálně největším producen-
tem šampaňských vín pouze z jedné 
vinice.

V současné době obhospodařuje 
9 ha vlastních vinic, ze kterých si ne-
chává pouze ty nejlepší hrozny. Zbytek 
hroznů prodá. V celkovém součtu tedy 

„POKUD TEDY BUDETE TRPĚLIVÍ A POČKÁTE SI,
CHAMPAGNE OD JEAUNAUX-ROBIN SE

VÁM PO DELŠÍ ARCHIVACI ODMĚNÍ
KRÁSNOU ZRALOSTÍ A SKVĚLÝM TĚLEM.“

IVÍNO
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vyrábí vlastní vína asi z poloviny vý-
sadeb. Oblast Champagne získala 
své renomé díky umění scelovat vína  
z různých poloh, oblastí, odrůd a roč-
níků. Olivierův přístup je zcela od-
lišný, neboť mu jde primárně o víno 
jako takové. V jeho případě se bavíme  
o konkrétní vinici a odrůdě. Dříve, když 
neměl ještě zcela vybudováno zázemí, 
produkoval vína pouze z jednoho roč-
níku. Dnes obsahují jeho cuvée někdy 
více než polovinu rezervních vín, čímž 
se mu daří udržovat vysokou konstant-
ní kvalitu každý rok. Jeho vína jsou ex-
presivní, plná síly, opulentní. Primární 
i malolaktická fermentace probíhá 
spontánně v dubových sudech a sou-
časné šarže zrají minimálně tři roky  
v lahvi. Vína nejsou nijak filtrována ani 
čiřena. Díky dlouhému ležení na kvas-
nicích jsou i více stabilní. 

Navzdory tomu, že nás od ves-
nice Talus-Saint Prix nedělí velká 

vzdálenost, v Congy je zcela odlišný terroir. Pod svrchní jílovitou vrstvou půdy je 
celistvý křídový masív, ve kterém má Olivier vyhloubený i svůj sklep. V křídě jsou 
navíc k nalezení větší či menší kusy onyxu, které (jak sám říká) dodávají jeho 
vínům více energie.

Oblast Coteaux du Petit Morin nikdy nepatřila mezi hojně navštěvované  
a v podstatě by se o ní ani mezi milovníky champagne nebýt Oliviera nic moc 
nevědělo. Díky němu se čím dál více ukazuje, že vína z vinic, které se geo-
graficky nalézají někde mezi Cotes de Blancs a Sézanne, mají potenciál 
a mohou zde vznikat famózní záležitosti. Olivier Collin je vinařem, který 
dokáže vytěžit maximální potenciál ze svých vinic a ukazuje Champagne 
tak, jak umí, jak sám cítí. Jeho vína potřebují čas a otevřenou mysl – a 
odmění se plnou, delikátní chutí. Spolu s Antonínem Suchánkem (zaklada-
tel Champagnier.cz) jsme strávili s Olivierem několik hodin, kdy nám ote-
vřel aktuální šarže svých vín. Třešničkou na dortu pak byla čerstvě odstře-
lená lahev Les Maillons ročníku 2009 (viz lednové video na instagramovém 
profilu @beveragegastronomy). Pokud se dostanete k nějaké lahvi Ulysse 
Collin, pak neváhejte ani minutu.    

„OLIVIER COLLIN JE AKTUÁLNĚ
NEJVĚTŠÍM PRODUCENTEM ŠAMPAŇSKÝCH 

VÍN POUZE Z JEDNÉ VINICE.“

VÍNOI
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TEXT PR  I  FOTO Archiv veletrhu ProWein

PROWEIN 2019: 
JUBILEJNÍ ROČNÍK BODUJE KVALITOU 
I ROZMANITOSTÍ 

25. ročník veletrhu ProWein – to už je zajisté důvod  
k oslavě! Mezinárodní specializovaný veletrh vína  
a lihovin bude v roce 2019 probíhat zcela ve znamení 
oslav. 

vítězná vína jarního ročníku MUNDUS 
VINI. Sekci BIO ozdobí účast všech 
předních mezinárodních svazů pro 
ekologické vinařství a také mnoho vý-
robců bio vína. Po úspěšné premiéře 
v loňském roce představí mimořádná 
přehlídka „same but different“ s více 
než 100 vystavovateli z 20 zemí novin-
ky z oblastí Craft Beer, lihoviny Craft 
Spirits a Cidery. Všech deset pavilónů 
je kompletně obsazeno. S touto ve své 
velikosti a kvalitě jedinečnou nabíd-
kou je veletrh ProWein nejdůležitěj-
ším setkáním odborníků z oblasti vína 
a lihovin z celého světa.

Další informace k veletrhu najdete na 
adrese: www.prowein.com. 

V tomto jubilejním roce pořadatelé očekávají okolo 6800 vystavovatelů z celého 
světa. Na veletrhu budou zastoupeny všechny důležité vinařské regiony a jejich 
expozice přehledně uspořádány v pavilónech podle jednotlivých zemí. Mezi vy-
stavovateli jsou všichni, kteří v tomto oboru něco znamenají. Nabídka sahá od 
velkých vinařství až po malé specializované vinaře a  často zatím neobjevené 
šampiony. K tomu se přidává přibližně 400 prodejců lihovin se zajímavými spe-
cialitami. Tuto obsáhlou nabídku uzavře samostatný doprovodný program na 
stáncích vystavovatelů nebo na specializovaném fóru ProWein. Nádech luxusu 
bude k vidění v „Champagne Lounge“, ve které se představí přibližně 40 tradič-
ních výrobců šampaňského, a to vedle dalších asi 150 značek, prezentujících se 
v sekci šampaňských vín veletrhu ProWein. Rozsáhlá degustační zóna nabídne 

VÍNOI
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GEORGE NĚMEC: 

O TOM, CO BYLO, 
JE A BUDE 

IBAR

TEXT Ján Chovanec  I  FOTO Magdaléna Straková

Přední barmanská osobnost George Němec je v posledních letech silně spojován 
se značkou Becherovka. Se svým týmem ji oprášil, omladil a obrátil na ni pozor-
nost novodobé barmanské komunity, což byl nelehký úkol. Rozhovor tedy není 
jenom o mixologii, ale především o práci, kterou s Becherovkou již osmým rokem 
úspěšně odvádí.

A pokud bych se zeptal přímo na tvou práci v minulém roce?
Jak už jsem se zmínil, mou úlohou je vytvářet a zastřešovat platformu pro barmany 
s názvem Bohemian Bar Club. Ať už u nás v ČR, nebo kdekoli na světě, kde má distri-
butor snahu dělat něco originálního pro lokální barovou komunitu.

Prvním krokem bylo tuto platformu vytvořit a druhým krokem je zajistit, aby se 
rozvíjela a byla stále podnětná pro účastníky, což je mnohdy daleko těžší. 

Mám velkou radost ze skvělého umístění značky, které každoročně vyhlašuje 
Drinks International. V roce 2018 se zadařilo hned dvakrát a Becherovka se umístila 
jak v Top Ten Trending Brands, tak v Top Ten Best Selling Brads, což znamená, že 
je společně s Chartreuse a Campari obsažena v obou kategoriích. S ohledem na 
velikost značky to považuji za obrovský úspěch, za který bych rád poděkoval všem 
barmanům, přátelům a kolegům, kteří nám pomáhají šířit její dobré jméno. Je to vel-
ká satisfakce, protože v marketingu se někdy velmi těžko objektivně hodnotí úspěch 
vašich kroků, tzv. KPI’s (key performance indicator).

Byl jsi podruhé s Becherovkou na Bar Conventu v Berlíně. Loni se o tomto stán-
ku mluvilo snad ještě více než v předchozím roce.
Jestli se o jednom či druhém ročníku mluví více nebo méně, nedokážu posoudit. 
Měřil jste to někdo?☺Osobně cítím, že náš první vstup na Bar Convent byl naplněn 
větší dávkou adrenalinu. Byl to první ročník, a ten si prostě zapamatuješ – všechno 
pro nás bylo nové, nevěděli jsme co a jak, chtě☺li jsme zapůsobit a povedlo se to na 
jedničku. Organizátoři za námi přišli sami a říkali – máte jeden z nejhezčích stánků, 
jen tak dál. Náš druhý Bar Convent 2018 byl i proto velkou výzvou – nezklamat po 
předešlém úspěchu, a zároveň to udělat ještě trochu jinak.

A povedlo se. Za barem už nebyli barmani, ale barmanky, tedy pokud nepočítám 
pánské hosty.
Bylo tam více rozdílů. Především jsme se museli poprat s rozpočtem, protože jsme 
měli stejný budget jako v roce 2017, ale poslední Bar Convent byl o jeden den delší. 
Bylo tam pár změn na stánku, ale celkový vzhled jsme chtěli zachovat… Co dál změ-
níš? Program. A také se zaměříš na vyladění detailů, které se poprvé nepovedly na 
100 procent.

Za bar jsme postavili čistě ženský tým. Barmanské řemeslo je často vnímáno 
jako mužská profese a chtěli jsme ukázat, že to je zbytečný předsudek. Vznikají přece 
různé soutěže a akce podporující přímo barmanky… Na veletrhu neměl nikdo čistě 
ženský tým. Bylo to originální – a měli jsme na stánku rušno. 

BARI

„BARMANSKÉ ŘEMESLO JE ČASTO VNÍMÁNO JAKO MUŽSKÁ PROFESE
A CHTĚLI JSME UKÁZAT, ŽE TO JE ZBYTEČNÝ PŘEDSUDEK.“

Díky tvé práci a týmu kolem Beche-
rovky je tato tradiční značka v České 
republice v posledních letech vní-
mána jako omlazená, je spojována 
s aktuálním kulturním děním a důle-
žitými barmanskými akcemi. Jak bys 
hodnotil uplynulý rok 2018? 
Někdy není potřeba omlazovat věci, ale 
pohledy na ně samotné, a to je můj hlav-
ní úkol už od roku 2010. 

V každém případě u jakékoli značky 
je potřeba rozlišovat tzv. on-trade, což 
je práce s barovou veřejností, a tzv. off-
-trade, práci s koncovým zákazníkem. Já 
mám na starost tu první skupinu. Tam 
navazujeme na předchozí roky, a i když 
máme pozitivní ohlasy, projekty se stále 
snažíme  vylepšovat. Jedná se především 
o koncept Bohemian Bar Club, pod který 
spadá Bohemian Bar Session a Bohemian 
Bar Spa nebo Punch In Da House. 

Za tu off-tradovou část si nedovolím 
moc mluvit, ale máš na mysli zřejmě pří-
tomnost značky na karlovarském festi-
valu nebo změnu designu lahve a etike-
ty Becherovky a způsob její komunikace. 
Rovněž došlo k rekonstrukci návštěvní-
ho centra značky v Karlových Varech. To 
všechno jsou pozitivní změny – je jich 
daleko víc, ale na to by bylo lepší zeptat 
se některého z mých kolegů. 

Ideální stav samozřejmě je, pokud 
jsou dobře viditelné akce pro on-trade  
i off-trade, které navenek působí smyslu- 
plně a podporují Becherovku jako jeden 
celek. 
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Zmínil jsi slovo tradice. U Becherovky 
ji můžeme chápat ve dvou rovinách. 
V prvním případě je to prémiový likér, 
který najdeme v displejích prestižních 
zahraničních barů mezi nejlepšími 
destiláty světa, na druhé straně je tu 
tradice, kterou u nás Becherovka nese 
z období před rokem 1989.
Jedním z mých hlavních úkolů bylo 
značku oprášit a vrátit ji do povědo-
mí českého a slovenského barmana. 
Během komunismu se s Becherovkou 
v koktejlových barech pracovalo, byl 
však omezený výběr produktů – po revo-
luci často sáhli barmani po nových za-
hraničních značkách a Becherovka byla 
opomíjena. Barmani v zahraničí tuto 
zkušenost neměli, nikdy ji nevnímali 
skrze našich 40 let komunismu, takže  
v jejich očích nikdy nesestoupila z pozi-
ce prémiového nápoje.

Takže pracovat marketingově s Beche-
rovkou v zahraničí je jednodušší?
Nevím, jestli se dá říci jednodušší, spíše 
se liší způsob, jakým značka komunikuje. 
Každý trh má svá specifika, a ta je potře-
ba vnímat a reagovat na ně. 

Co Becherovce jako ryze českému 
likéru hraje v zahraničí do karet?
Je to český likér, jak říkáš, což může být 
na jednu stranu škoda, a lepší by bylo, 
kdyby to byl italský likér, protože co je 
italské, je automaticky skvělé, a to pře-
devším v samotné Itálii, nehledě na to, 
jak to vypadá a jak to chutná. (smích) 
Becherovce nahrává všeobecný boom, 
vzestup obliby likérů, hořkých a hořko-
sladkých bitterů, bylinných nápojů vů-
bec. Líbí se 100% přírodní charakter a její 
dlouhá tradice. Takže je to dobrý vítr do 
plachet.

Co může Becherovka nabídnout sou-
časnému barmanovi? 
V jedné rovině je to prostředí Bohemian 
Bar Clubu, které nekonvenční formou 
inspiruje a motivuje. Ve druhé rovině 
je to samotný produkt. Je chuťově ori-
ginální, 100% přírodní, neobsahuje bar-
viva, modifikátory, stabilizátory... Proto 

A dalším lákadlem byli zajímaví hosté.
Ano, nebyl to jen Pavel Tvaroh – velmi silnou trojici doplňovali Zdenda Kaštánek 
a Maroš Dzuruš. Šlo nám o výrazné barové osobnosti, které Česko a Slovensko 
reprezentují ve světě. Rok předtím tam pro nás střídavě míchali drinky Erik 
Lorincz, Luboš Rácz a Robin Kolek. Miluju, když se záměry propojuji a navzájem 
doplňují. 

Čím dokáže na podobných akcích, jakou je právě třeba Bar Convent, Beche-
rovka oslovit barmana?
Lidé chodí do baru za komplexním zážitkem – interiér, servis, skvělý drink… 
V tomto případě se ale jedná o třídenní show, kde je obrovské množství vy-
stavovatelů, takže tam musí být daleko větší důraz na „wow efekt“, aby si 
nás návštěvníci pamatovali. A to ve všech směrech – kvalita drinku, přístup 
personálu i v celkovém vizuálním provedení. To jsou přesně ty tři věci, na které 
jsem se zaměřoval. Na Bar Conventu není úplně zvykem, abys všude dostal 
stoprocentní koktejl, i když se to pomalu zlepšuje. V posledních letech přichá-
zelo organizátorům také hodně stížností na personál, na jejich laxní a chladný 
přístup. Proto jsme se snažili vytvořit na stánku především příjemnou přátel-
skou atmosféru. Na začátku jsem týmu řekl, že pokud se budou usmívat, máme 
z poloviny vyhráno. 

Doba vyzdvihování důležitosti přírody, rukodělných věcí, bylinek a podobně 
vlastně Becherovce hezky nahrává. I proto jste měli stánek v přírodních bar-
vách, instalace lahve jako stropu byla z mechu, vše bylo jaksi rustikální?
To, co jsi právě vyjmenoval, jsou nejen nosné pilíře Bohemian Bar Clubu, ale  
i charakteristiky značky samotné. Je tedy samozřejmé, že jsme se na to zaměřili. 
Becherovka má dlouhou tradici, je to jedna z nejstarších českých značek, s tím 
potřebujeme pracovat, ale v kabátě, který by neměl působit staře. Žijeme přítom-
ností, a ta vyžaduje neotřelý, originální přístup. Becherové byli objevitelé a velcí 
inovátoři, a tak se pokoušíme jít v jejich stopách. 

Na druhou stranu nebo snad právě díky tomu je Becherovku možné brát jako 
starou známou věc, se kterou už barman umí pracovat.
Jistě, minimálně mezi barovou komunitou se Becherovka dobře prodává, protože 
přináší jistotu, přirozený respekt, aniž by ses jí ihned musel nutně napít. Každopádně 
to je devíza. Ale jak jsem říkal, v našem světě a v naší době Becherovka potřebuje 
jistým způsobem ukazovat, co je trendy. 

IBAR

„KDYŽ JSEM OSLOVEN, ABYCH PRO NĚKOHO
NAMÍCHAL JEDEN ČI VÍCE DRUHŮ KOKTEJLŮ,

UŽ NĚKOLIK LET VYUŽÍVÁM RECEPTURY
 PŘÍMO Z KONKRÉTNÍCH ČESKÝCH BARŮ.

SOUČASNĚ TAK PŘEDSTAVUJI ČESKOU
BAROVOU KULTURU, POMÁHÁM BARU

A POMŮŽU SVÉ PRÁCI.“

bude lahev, která vyjela z továrny před 
rokem či dvěma, chutnat trochu jinak 
než ta, která sjela z plnicí linky přede- 
včírem. 

Díky zmíněnému Bohemian Bar Clu-
bu se setkáváš s velkým množstvím 
barmanů. Ještě pořád tě inspirují? 
Jejich reakce mě motivují pro další práci 
se značkou. A inspiruje mě jakékoli ba-
rové okolí. Nemám doma laboratoř ani 
nestojím denně za barem, takže si nedě-
lám iluze o tom, že by mi neunikaly nej-
novější trendy. Když jsem osloven, abych 
pro někoho namíchal jeden či více druhů 
koktejlů, už několik let využívám recep-
tury přímo z konkrétních českých barů. 
Současně tak představuji českou baro-
vou kulturu, pomáhám baru, pomůžu 
své práci. Takže například říkám – Tady je 
sour, který si běžně můžete dát v praž-
ském Hemingway baru. Ten bar je tako-
vý a takový, navštivte ho. To samé třeba  
o baru L’Feur nebo Bugsys’ a podobně. 

… a zasadíš i samotný brand do kontextu. Mimochodem, Becherovka i díky 
tomu, jak je na trhu dlouho, už toho mixologicky zažila opravdu hodně. Když 
se jenom podívám na webové stránky, kde jsou receptury, najdu tam čer-
venou řepu, pšeničné pivo, tropické ovoce nebo třeba červené víno. Jsou 
u Becherovky vůbec nějaké mixologické limity? Měl by se barman něčeho 
vyvarovat?
To je dobrá otázka. Diplomaticky řečeno – limity v barmanském řemesle, co se 
týká vytváření koktejlů, nejsou. Stále vznikají nové koncepty a receptury. Pamatuji 
si doby, kdy používání mléka či másla bylo nemyslitelné. Teď jsou to populární 
ingredience a fungují. Nejsem si vědom toho, že by něco vysloveně nefungovalo, 
maximálně změníš poměry nebo techniky. V první řadě je potřeba zbožíznalství, 
zpracování ingrediencí, techniky přípravy – to jsou důležité veličiny toho neomeze-
ného drinku. Už je to několik let, co si bereme do baru inspiraci z kuchyně, a stejně, 
jako je tomu v kuchyni, jsou zdroje neomezené. I ta samotná řepa, kterou jsi zmínil, 
se dá přece připravit na mnoho způsobů.

Jaké máš plány s Becherovkou na letošní rok?
Bar Club pojede dál, také bude pokračovat Punch in da house, akorát dostane 
trochu jiný nádech, možná se změní současná lokace ve vile Štvanice – uvidíme. 
Je potvrzena účast na dalším ročníku Bar Convent v Berlíně. Rádi bychom zakti-
vovali trh v Americe, Kanadě a ve Velké Británii. Vedle toho bych se rád zaměřil 
na rozvoj vlastní značky, která bude spíše orientovaná na off-trade, kde vidím 
další pole možnosti a potřeb, ale k tomu bych ještě nechtěl moc prozrazovat. Po 
dovolené u klokanů se na to vše vrhneme – a bude to pestrobarevné. ☺
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Zmínil jsi slovo tradice. U Becherovky 
ji můžeme chápat ve dvou rovinách. 
V prvním případě je to prémiový likér, 
který najdeme v displejích prestižních 
zahraničních barů mezi nejlepšími 
destiláty světa, na druhé straně je tu 
tradice, kterou u nás Becherovka nese 
z období před rokem 1989.
Jedním z mých hlavních úkolů bylo 
značku oprášit a vrátit ji do povědo-
mí českého a slovenského barmana. 
Během komunismu se s Becherovkou 
v koktejlových barech pracovalo, byl 
však omezený výběr produktů – po revo-
luci často sáhli barmani po nových za-
hraničních značkách a Becherovka byla 
opomíjena. Barmani v zahraničí tuto 
zkušenost neměli, nikdy ji nevnímali 
skrze našich 40 let komunismu, takže  
v jejich očích nikdy nesestoupila z pozi-
ce prémiového nápoje.
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rovkou v zahraničí je jednodušší?
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časnému barmanovi? 
V jedné rovině je to prostředí Bohemian 
Bar Clubu, které nekonvenční formou 
inspiruje a motivuje. Ve druhé rovině 
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ginální, 100% přírodní, neobsahuje bar-
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Bar Club pojede dál, také bude pokračovat Punch in da house, akorát dostane 
trochu jiný nádech, možná se změní současná lokace ve vile Štvanice – uvidíme. 
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Píše se rok 2009 a Aleš Půta se svým tý-
mem otvírají dnes už legendární pražský 
podnik, Hemingway bar. Sám spisova-
tel, podle kterého je bar pojmenován, 
byl milovníkem, kromě jiného alko-
holu, právě absinthu. Vzpomíná na to 
David Andrle, spolumajitel bratrského 
Cash Only Baru, který si ve zmíněném 
Hemingway baru odkroutil za barem 
slušnou řádku let a je s ním stále úzce 
spjat. „Když se v roce 2009 Hemingway 
bar otevřel, chtěl ho Aleš (Půta – pozn. 
red.) zaměřit právě na drinky, které mi-
loval Ernest Hemingway. A absinthe je 
jednou z kategorií, se kterou byl tento 
spisovatel hodně spojován. I proto bar 
už tehdy nabízel a nadále nabízí velkou 
a zajímavou selekci absinthů,“ říká Da-
vid a k tomu dodává komentář také dal-
ší matador české barové scény, autor 
L’Fleur konceptu Miloš Danihelka – „už 
v době, kdy Aleš Půta Hemingway bar 
otvíral, měli on i jeho tým k absinthu 
blízko.“ Zde bychom snad tedy mohli 
s jistou dávkou drzosti datovat začátek 
této absinthové dekády. A to stále není 
vše z výčtu argumentů, proč se novodo-
bá absinthová éra dá počítat zrovna od 
roku 2009.
Na rok 2009 totiž Miloš Danihelka v sou-
vislosti s absinthem a Hemingway barem 
vzpomíná ještě trochu jinak. Na zmíně-
ném místě a v tu dobu totiž pro drtivou 
většinu české (a slovenské) barové ko-
munity začíná absinthová edukace a ob-
rat správným směrem. „Pamatuju si na 
své první setkání s Martinem Žufánkem 
a s pravým absinthem, což bylo v roce 
2009 v Hemingway baru, kde se usku-
tečnil workshop ohledně historie, výro-
by a servisu absinthu. V této době jsme 
v koktejlových barech pracovali s ab- 
sinthy málo, hosté pili spíš v klubech 

a povětšinou v shooteru, se zapálenou kostkou cukru. Lidé, kteří to ochutnali, 
si samozřejmě mysleli, že vědí, jak tento destilát chutná. Ovšem bylo to úplně 
jinak. Když jsem ochutnal pravý absinthe tak, jak se pít má, začalo mě to bavit,“ 
vysvětluje svoji zkušenost Miloš, a David Andrle celou situaci potvrzuje. „V roce 
2009 jsme s Martinem v Hemingway baru navázali spolupráci, protože právě on 
byl tím průkopníkem, jedním z mála lidí, kteří tady o tom věděli nejvíc. Opravdu 
si v té době i mezi barmany mnoho lidí myslelo, že absinthe se servíruje na lžíci 
s hořící kostkou cukru. Právě i díky Martinovi se za posledních deset let zakořenil 
v české gastronomii mnohem více správný servis toho pravého absinthu.“ 

DVOJÍ MYSTÉRIUM
Na začátku textu padla zmínka o různém dělení, kastování a separování, ke které-
mu díky absinthu dochází. Tyto skupiny se různě propojují či pomlouvají, část jedné 
je ochotna přijmout jisté názory jiné skupiny kolem absinthu a tak dále. V okolí 
Milošem zmíněného, tzv. falešného absinthu se neustále tvoří skupina nových zvě-
davců, kteří díky filmům a legendám očekávají mystérium, halucinogenní účinky, 
objevení génia v sobě a další unikátní prožitky. Druhým, zcela opačným „kouzlem 
daného momentu“ označme absinthový rituál, společné a společenské popíjení 
pravého absinthu z absinthové fontány. Obě tyto cesty se setkávají v Praze, po-
tažmo v České republice, a i díky absinthové prohibici, která se Československa 
nedotkla, jdou spolu absinthe a Čechy ruku v ruce napříč mnoha léty. Do barů se 
v Praze chodí za absinthem – otázkou je ovšem za jakým.
„Česká republika je historicky spojena s absinthem, ačkoli se tu žádný pravý ab-
sinthe nevyráběl. Alespoň nejsou žádné důkazy o tom, že by se tu konstantně vyrá-
běl,“ vysvětluje Miloš Danihelka. „Po revoluci se začal velmi dobře prodávat hlavně 
falešný absinth. Chodí k nám velká skupina turistů, kteří chtějí absinthe zkusit. 
Ptají se na jeho efekt na lidský organismus. Pokud očekávají třeba halucinogenní 
účinky a nenechají si to vymluvit, odkazujeme je na Václavák.“
„Víc dostávám otázku ohledně absinthu od turisty než od Čecha,“ vypočítá lehce 
David. „Mám pocit, že absinthe je snad vypsán jako téma ve všech turistických 
průvodcích v souvislosti s Prahou – dát si svíčkovou, navštívit Pražský hrad a ochut-
nat absinthe,“ dokončuje David, a Miloš tuto myšlenku potvrdí – „čeští milovníci 
absinthu k nám chodí méně, je to spíše v případech, kdy si chtějí přechutnat napří-
klad některou limitovanou edici, kterou už nemají nebo ji dlouho neměli, případně 
ji vlastní, ale nechtějí ji doma otvírat.“

ABSINTHE LOVERS
Jak už bylo výše uvedeno, právě Martin Žufánek v České a Slovenské republice 
zapracoval a stále pracuje na absinthové osvětě. „Existuje tu komunita absinth 
lovers kolem Martina Žufánka a Štefana Habulince (Czech Absinthe Mafia!). Tito 
lidé mají absinthe skutečně pod kůží, rozvíjejí debaty a organizují privátní degus- 
tace. Pokud se dá mluvit o české klientele, tak to budou právě tito lidé,“ říká 
David.

BARI
TATO ABSINTHOVÁ 
DEKÁDA
TEXT Ján Chovanec  I  FOTO Archiv redakce

Absint(he), zelená víla našich barů. Zvláštní, kontroverzní, a přitom populární, odmí- 
taný, a navzdory tomu atraktivní průtahový destilát. Lidi rozděluje, a současně dává 
dohromady, třeba kolem absintové fontány. To a mnohem více se dá říci o absinthu 
hned na první dobrou. Tento mystický nápoj – dá se říci – slaví v České republice 
jistým způsobem svoji dekádu. Jak k tomu došlo?

„ČEŠTÍ MILOVNÍCI ABSINTHU K NÁM CHODÍ MÉNĚ.
JE TO SPÍŠE V PŘÍPADECH, KDY SI CHTĚJÍ PŘECHUTNAT

NAPŘÍKLAD NĚKTEROU LIMITOVANOU EDICI,
KTEROU UŽ NEMAJÍ NEBO JI DLOUHO NEMĚLI,

PŘÍPADNĚ JI VLASTNÍ, ALE NECHTĚJÍ JI DOMA OTVÍRAT.“
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vše z výčtu argumentů, proč se novodo-
bá absinthová éra dá počítat zrovna od 
roku 2009.
Na rok 2009 totiž Miloš Danihelka v sou-
vislosti s absinthem a Hemingway barem 
vzpomíná ještě trochu jinak. Na zmíně-
ném místě a v tu dobu totiž pro drtivou 
většinu české (a slovenské) barové ko-
munity začíná absinthová edukace a ob-
rat správným směrem. „Pamatuju si na 
své první setkání s Martinem Žufánkem 
a s pravým absinthem, což bylo v roce 
2009 v Hemingway baru, kde se usku-
tečnil workshop ohledně historie, výro-
by a servisu absinthu. V této době jsme 
v koktejlových barech pracovali s ab- 
sinthy málo, hosté pili spíš v klubech 

a povětšinou v shooteru, se zapálenou kostkou cukru. Lidé, kteří to ochutnali, 
si samozřejmě mysleli, že vědí, jak tento destilát chutná. Ovšem bylo to úplně 
jinak. Když jsem ochutnal pravý absinthe tak, jak se pít má, začalo mě to bavit,“ 
vysvětluje svoji zkušenost Miloš, a David Andrle celou situaci potvrzuje. „V roce 
2009 jsme s Martinem v Hemingway baru navázali spolupráci, protože právě on 
byl tím průkopníkem, jedním z mála lidí, kteří tady o tom věděli nejvíc. Opravdu 
si v té době i mezi barmany mnoho lidí myslelo, že absinthe se servíruje na lžíci 
s hořící kostkou cukru. Právě i díky Martinovi se za posledních deset let zakořenil 
v české gastronomii mnohem více správný servis toho pravého absinthu.“ 

DVOJÍ MYSTÉRIUM
Na začátku textu padla zmínka o různém dělení, kastování a separování, ke které-
mu díky absinthu dochází. Tyto skupiny se různě propojují či pomlouvají, část jedné 
je ochotna přijmout jisté názory jiné skupiny kolem absinthu a tak dále. V okolí 
Milošem zmíněného, tzv. falešného absinthu se neustále tvoří skupina nových zvě-
davců, kteří díky filmům a legendám očekávají mystérium, halucinogenní účinky, 
objevení génia v sobě a další unikátní prožitky. Druhým, zcela opačným „kouzlem 
daného momentu“ označme absinthový rituál, společné a společenské popíjení 
pravého absinthu z absinthové fontány. Obě tyto cesty se setkávají v Praze, po-
tažmo v České republice, a i díky absinthové prohibici, která se Československa 
nedotkla, jdou spolu absinthe a Čechy ruku v ruce napříč mnoha léty. Do barů se 
v Praze chodí za absinthem – otázkou je ovšem za jakým.
„Česká republika je historicky spojena s absinthem, ačkoli se tu žádný pravý ab-
sinthe nevyráběl. Alespoň nejsou žádné důkazy o tom, že by se tu konstantně vyrá-
běl,“ vysvětluje Miloš Danihelka. „Po revoluci se začal velmi dobře prodávat hlavně 
falešný absinth. Chodí k nám velká skupina turistů, kteří chtějí absinthe zkusit. 
Ptají se na jeho efekt na lidský organismus. Pokud očekávají třeba halucinogenní 
účinky a nenechají si to vymluvit, odkazujeme je na Václavák.“
„Víc dostávám otázku ohledně absinthu od turisty než od Čecha,“ vypočítá lehce 
David. „Mám pocit, že absinthe je snad vypsán jako téma ve všech turistických 
průvodcích v souvislosti s Prahou – dát si svíčkovou, navštívit Pražský hrad a ochut-
nat absinthe,“ dokončuje David, a Miloš tuto myšlenku potvrdí – „čeští milovníci 
absinthu k nám chodí méně, je to spíše v případech, kdy si chtějí přechutnat napří-
klad některou limitovanou edici, kterou už nemají nebo ji dlouho neměli, případně 
ji vlastní, ale nechtějí ji doma otvírat.“

ABSINTHE LOVERS
Jak už bylo výše uvedeno, právě Martin Žufánek v České a Slovenské republice 
zapracoval a stále pracuje na absinthové osvětě. „Existuje tu komunita absinth 
lovers kolem Martina Žufánka a Štefana Habulince (Czech Absinthe Mafia!). Tito 
lidé mají absinthe skutečně pod kůží, rozvíjejí debaty a organizují privátní degus- 
tace. Pokud se dá mluvit o české klientele, tak to budou právě tito lidé,“ říká 
David.

BARI
TATO ABSINTHOVÁ 
DEKÁDA
TEXT Ján Chovanec  I  FOTO Archiv redakce

Absint(he), zelená víla našich barů. Zvláštní, kontroverzní, a přitom populární, odmí- 
taný, a navzdory tomu atraktivní průtahový destilát. Lidi rozděluje, a současně dává 
dohromady, třeba kolem absintové fontány. To a mnohem více se dá říci o absinthu 
hned na první dobrou. Tento mystický nápoj – dá se říci – slaví v České republice 
jistým způsobem svoji dekádu. Jak k tomu došlo?

„ČEŠTÍ MILOVNÍCI ABSINTHU K NÁM CHODÍ MÉNĚ.
JE TO SPÍŠE V PŘÍPADECH, KDY SI CHTĚJÍ PŘECHUTNAT

NAPŘÍKLAD NĚKTEROU LIMITOVANOU EDICI,
KTEROU UŽ NEMAJÍ NEBO JI DLOUHO NEMĚLI,

PŘÍPADNĚ JI VLASTNÍ, ALE NECHTĚJÍ JI DOMA OTVÍRAT.“
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VARIABILITA ABSINTHOVÁ
Nejenom Žufánkův absinthový svět se 
utěšeně rozrůstá. Zrušení absinthového 
zákazu se táhlo postupně zeměmi od 
počátku 90. let 20. století až k přelomu 
milénia a díky tomu je dnes situace 
trochu jiná než ta, ze které ještě stále 
čerpají různé turistické publikace. Vzni-
kají nové značky a produkty, svatá tro-
jice ale zůstává stejná. „Přirovnal bych 
ho trochu k ginu, kdy máš neutrální 
lihovinu, kterou ochucuješ botanicals. 
Kromě svaté trojice ti vlastně nikdo 
nediktuje, čím svůj absinthe odlišíš. Je 
na tobě, jestli se budeš držet spíše kla-
sických chutí, nebo ho ochutíš nějakými 
jinými bylinkami. To všechno je možné. 
Výrobní škála se tak rozrůstá, i když 
ten nahořklý pelyněk, fenykl a aný- 
zovka budou vždy hrát svoju zásadní 
roli,“ vysvětluje aktuální trend výroby 
absinthu Miloš. Ano, právě zmíněná 
charakteristická chuť a vůně anýzu 
jsou dalším z faktorů, díky kterému 
absinthe člení společnost – buď to 
ho máte rádi a chutná vám, nebo ho 
odmítáte. „Za celou dobu, kdy pracuji 
v gastronomii, jsem se nesetkal s ni-
kým, kdo by byl vůči anýzu neutrální,“ 
dodává Danihelka. „U absinthu je vel-
mi zásadní otázkou, jestli mají hosté 
rádi anýz, a pokud odpovědí striktně 
ne, jsou zklamáni, protože je to samo-
zřejmě především o této chuti,“ potvr-
zuje David Andrle.

Jestliže tento destilát, specifický 
nejenom díky anýzu, ale i svým servi-
sem s ikonickou fontánou, máte rádi, je 
zde možnost vychutnat si ho i v koktej-
lech. „Třeba v těch klasických – Sazerac 
či Death in the afternoon, který odka-
zuje přímo na Ernesta Hemingwaye,  
Corpse Reviver No. 2, kde se s absint- 
hem pracuje jenom ve formě vstřiků, 
stejně jako je tomu u Sazeracu,“ vyjme-
novává David.

„Suissesse nebo třeba Green beast 
jako fizz koktejl na absinthu. S cukrem 
a trochou citrónové šťávy vyšejkruješ 
absinth, přecedíš ho do vychlazené skle-
ničky na led, doplníš sodovkou a plát- 
ky okurky. Tento drink hosta krásně 

refrešuje,“ nabízí Miloš a k tomu ještě přihodí Absinthe frappé – „velmi jednoduchá 
věc se sladkou a kyselou složkou, do toho panák absinthu a ledová tříšť. Můžeš 
k tomu přidat bylinky, bazalku či mátu, jako twist a drink perfektně funguje.“

S odkazem na poslední koktejl od Miloše se nabízí otázka, jestli v českých 
barech, s ohledem na všechno výše zmíněné, je důvod klasické absinthové kok-
tejly twistovat. „Určitě to pro nás smysl má,“ odpovídá David. „Do každého menu 
Hemingway baru zapojujeme minimálně jeden signaturní koktejl s absinthem.  
Je to samozřejmě spojeno s dalšími wow-efekty v servisu a zřejmě i díky tomu 
je náš The Revenant – aktuální absinthový koktejl v menu – jedním z nejprodáva-
nějších drinků sezóny. Servírujeme ho v absinthové fontáně (viz Davidem dopo-
ručený drink na následujících stranách – pozn. red.) a v propojení s poptávkou ze 
strany zahraniční klientely je jeho prodejnost velmi dobrá.“

„Twisty se řeší v souvislosti s absinthem jako s modifikátorem,“ vysvětluje 
Miloš. „Využívá se spíše třeba pro svěžejší či sladší věci – fizzy, soury, collinsy. 
Krásně absinthe funguje v koktejlech v kombinaci se smetanou,“ doporučuje.  
A jakých ingrediencí by se měl barman naopak při práci s absinthem vyvarovat? 
„Asi bych nepoužíval absinthe v kombinaci s výrazně hořkou složkou. Třeba 
Negroni na absinthu, to asi ne,“ směje se Miloš.

Oba barmani současně absinthe označují jako výborný modifikátor v koktej-
lech. „Absinthe je skvělý modifikátor, jako snad každá tato bylinková záležitost,“ 
říká David „Takže ať ho použiješ ve vstřicích, nebo v menším množství kolem jedno-
ho dvou centilitrů, či jenom na vymytí skleničky, tak to vždy drinku přidá bylinkový 
efekt, který koktejl příjemně vyladí.“

„Několik receptur v  signature menu L’Fleur baru obsahuje absinthe ne jako 
bázi, ale právě jako modifikátor. Taky třeba v Sazeracu, o kterém jsme mluvili, není 
absinthe bází, nicméně hraje tam svoji roli. Nebo například klasický recept na Man-
hattan z roku 1874, kde je absinthe použit namísto bitteru, který se tam momen-
tálně běžně používá,“ dodává Miloš, a David variabilitu absinthu v koktejlech ještě 
dále rozvíjí. „Stejně jako Becherovka je relativně neutrální lihovina, dá se i absinthe 
propojit s mnoha hezkými surovinami. Například jsme v Hemingway baru míchali 
skvělý drink na absinthu s kombinací ananas – máta. Teď s ním zase mícháme 
koktejl, kde jsou zázvor, kombucha a limeta. V obou případech to funguje krásně. 
Podívej se ale na Death in the afternoon, kde se absinthe kombinuje se cham- 
pagne, a na druhou stranu v Sazeracu přichází dohromady s cognacem či rye whis-
ky.“ Díky rozkvětu absinthu a kultury kolem tohoto legendami opředeného 
destilátu se dá s radostí konstatovat, že nás má čím obohatit a rozhodně 
ještě překvapí. Výrobců pravého absinthu přibývá, ti zavedení zase dovádějí 
svůj absinthe k dokonalosti, byť ta může být subjektivní. Na konci zmíněné 
pomyslné absinthové dekády nám absinthe kvete, voní a chutná stále více, 
a to nejenom z fontány, ale i z míchaných drinků. I zde se souhře neotřelých 
propojení meze nekladou. Vše je nakonec o rovnováze, jak vysvětluje Miloš 
Danihelka. „S absinthem je potřeba kombinace prostě zkoušet. Kolikrát něco 
vypadá na papíře jako crazy záležitost, ale ve výsledku to může dopadnout 
velmi dobře a zajímavě, pokud najdeme cestu, jak daný koktejl vybalancovat.“

„THE REVENANT – AKTUÁLNÍ ABSINTHOVÝ
KOKTEJL V MENU – JE JEDNÍM

Z NEJPRODÁVANĚJŠÍCH DRINKŮ SEZÓNY.“

BARI
V Praze je především pro turistu ab-
sinthe argumentem navíc, proč konkrét- 
ní bar navštívit. Žufánkovy absinthy patří 
k tomu nejlepšímu, čím se může česká  
alkoprodukce pochlubit, a právě proto 
patří jeho absinthy k nejvíce nabízeným. 

„Díky našim vztahům jsme vždy 
pracovali s tím, co je nám nejblíže a co 
nejlépe známe, takže jsme vždy hodně 
doporučovali Žufánkův absinthe St. An-
toine. Pracujeme ale samozřejmě s hos-
tem a ptáme se, jestli je to jeho první 
absinthe, jestli preferuje něco sladšího, 
slabšího, více hořkého či výraznějšího. 
Pokud bychom ale měli mluvit vše- 
obecně o nejpopulárnějších absinthech 
našeho baru, tak na prvním místě bude 
naše hausová záležitost, Pernod Ab-
sinthe, ovšem srdcovkou jsou Žufánko-
vy absinthy, které máme rádi i proto, 
že jsou české a jedny z nejkvalitnějších 
u nás. Pak jsou zde samozřejmě naše 
signaturní značky absinthu, ovšem ty 
jsou vlastně také od Žufánka,“ vyjmeno-
vává David a navrch přihodí informaci, 
že čísla prodejů absinthu v Hemingway 
baru rozhodně nejsou zanedbatelná.

„U nás se absinthe prodává dobře,“  
potvrzuje jistou popularitu destilátu 
v L’Fleur baru Miloš. „Koncepčně a in-
spirací zapadáme do doby, kdy ještě 
bylo možné absinthe konzumovat i ve 
Francii. Také díky tomu máme v nabídce 
relativně širokou škálu absinthů, čítající 
asi třicet různých lahví,“ říká a vzápětí 
vypočítává ty nejpopulárnější. „Hodně 
pracujeme s absinthy od Martina Žufán-
ka, hausovou záležitostí pro nás je jeho 
St. Antoine, který používáme i do mícha-
ných drinků (viz. koktejl na následujících 
stránkách připravený Milošem s využi-
tím zmíněného absinthu – pozn. red.). 
Naše nabídka obsahuje jeho kompletní 
portfolio. Dále nabízíme samozřejmě 
absinthe od Pernodu a také absinthy od 
firmy Jade, což jsou vlastně repliky zpřed 
prohibiční doby – Edouard, Nouvelle- 
Orléans nebo PF 1901. Nejvíce se ale 
prodávají zmíněné absinthy od Žufánka, 
a to i proto, že jsme hrdí, pokud mů-
žeme hostům odprezentovat kvalitní 
český produkt.“

Martin Žufánek je kromě svého vzdělávacího působení u nás také nejvíce popu-
lárním destilérem (nejenom) pravého absinthu, což potvrzují i samotní barmani. 
Jeho absinthové řady a limitované edice jsou vyhledávané a snad už i legendár-
ní nejenom mezi českými znalci kvalitních lihovin. Částí jeho práce je připravovat 
různé signature produkty pro konkrétní bary a jeho služby využili nebo stále vy-
užívají například legendární Bugsy’s bar, Absintherie Praha či právě Hemingway 
bar. „Poslední čtyři roky Žufánek vyrábí pro Hemingway bar absinthe na zakázku. 
Každý rok máme od něj novou šarži. Aktuálně bar nabízí z této produkce dva růz-
né absinthy – Hemingway’s Six fingers cat absinthe No. 1. a také dvojku, která se 
jmenuje 100 days. Každou chvíli by měla být na světě třetí edice, kterou jsme ještě 
nepojmenovali. Opět to bude speciální receptura, tvořená jenom pro Hemingway 
bar,“ vysvětluje David. 
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VARIABILITA ABSINTHOVÁ
Nejenom Žufánkův absinthový svět se 
utěšeně rozrůstá. Zrušení absinthového 
zákazu se táhlo postupně zeměmi od 
počátku 90. let 20. století až k přelomu 
milénia a díky tomu je dnes situace 
trochu jiná než ta, ze které ještě stále 
čerpají různé turistické publikace. Vzni-
kají nové značky a produkty, svatá tro-
jice ale zůstává stejná. „Přirovnal bych 
ho trochu k ginu, kdy máš neutrální 
lihovinu, kterou ochucuješ botanicals. 
Kromě svaté trojice ti vlastně nikdo 
nediktuje, čím svůj absinthe odlišíš. Je 
na tobě, jestli se budeš držet spíše kla-
sických chutí, nebo ho ochutíš nějakými 
jinými bylinkami. To všechno je možné. 
Výrobní škála se tak rozrůstá, i když 
ten nahořklý pelyněk, fenykl a aný- 
zovka budou vždy hrát svoju zásadní 
roli,“ vysvětluje aktuální trend výroby 
absinthu Miloš. Ano, právě zmíněná 
charakteristická chuť a vůně anýzu 
jsou dalším z faktorů, díky kterému 
absinthe člení společnost – buď to 
ho máte rádi a chutná vám, nebo ho 
odmítáte. „Za celou dobu, kdy pracuji 
v gastronomii, jsem se nesetkal s ni-
kým, kdo by byl vůči anýzu neutrální,“ 
dodává Danihelka. „U absinthu je vel-
mi zásadní otázkou, jestli mají hosté 
rádi anýz, a pokud odpovědí striktně 
ne, jsou zklamáni, protože je to samo-
zřejmě především o této chuti,“ potvr-
zuje David Andrle.

Jestliže tento destilát, specifický 
nejenom díky anýzu, ale i svým servi-
sem s ikonickou fontánou, máte rádi, je 
zde možnost vychutnat si ho i v koktej-
lech. „Třeba v těch klasických – Sazerac 
či Death in the afternoon, který odka-
zuje přímo na Ernesta Hemingwaye,  
Corpse Reviver No. 2, kde se s absint- 
hem pracuje jenom ve formě vstřiků, 
stejně jako je tomu u Sazeracu,“ vyjme-
novává David.

„Suissesse nebo třeba Green beast 
jako fizz koktejl na absinthu. S cukrem 
a trochou citrónové šťávy vyšejkruješ 
absinth, přecedíš ho do vychlazené skle-
ničky na led, doplníš sodovkou a plát- 
ky okurky. Tento drink hosta krásně 

refrešuje,“ nabízí Miloš a k tomu ještě přihodí Absinthe frappé – „velmi jednoduchá 
věc se sladkou a kyselou složkou, do toho panák absinthu a ledová tříšť. Můžeš 
k tomu přidat bylinky, bazalku či mátu, jako twist a drink perfektně funguje.“

S odkazem na poslední koktejl od Miloše se nabízí otázka, jestli v českých 
barech, s ohledem na všechno výše zmíněné, je důvod klasické absinthové kok-
tejly twistovat. „Určitě to pro nás smysl má,“ odpovídá David. „Do každého menu 
Hemingway baru zapojujeme minimálně jeden signaturní koktejl s absinthem.  
Je to samozřejmě spojeno s dalšími wow-efekty v servisu a zřejmě i díky tomu 
je náš The Revenant – aktuální absinthový koktejl v menu – jedním z nejprodáva-
nějších drinků sezóny. Servírujeme ho v absinthové fontáně (viz Davidem dopo-
ručený drink na následujících stranách – pozn. red.) a v propojení s poptávkou ze 
strany zahraniční klientely je jeho prodejnost velmi dobrá.“

„Twisty se řeší v souvislosti s absinthem jako s modifikátorem,“ vysvětluje 
Miloš. „Využívá se spíše třeba pro svěžejší či sladší věci – fizzy, soury, collinsy. 
Krásně absinthe funguje v koktejlech v kombinaci se smetanou,“ doporučuje.  
A jakých ingrediencí by se měl barman naopak při práci s absinthem vyvarovat? 
„Asi bych nepoužíval absinthe v kombinaci s výrazně hořkou složkou. Třeba 
Negroni na absinthu, to asi ne,“ směje se Miloš.

Oba barmani současně absinthe označují jako výborný modifikátor v koktej-
lech. „Absinthe je skvělý modifikátor, jako snad každá tato bylinková záležitost,“ 
říká David „Takže ať ho použiješ ve vstřicích, nebo v menším množství kolem jedno-
ho dvou centilitrů, či jenom na vymytí skleničky, tak to vždy drinku přidá bylinkový 
efekt, který koktejl příjemně vyladí.“

„Několik receptur v  signature menu L’Fleur baru obsahuje absinthe ne jako 
bázi, ale právě jako modifikátor. Taky třeba v Sazeracu, o kterém jsme mluvili, není 
absinthe bází, nicméně hraje tam svoji roli. Nebo například klasický recept na Man-
hattan z roku 1874, kde je absinthe použit namísto bitteru, který se tam momen-
tálně běžně používá,“ dodává Miloš, a David variabilitu absinthu v koktejlech ještě 
dále rozvíjí. „Stejně jako Becherovka je relativně neutrální lihovina, dá se i absinthe 
propojit s mnoha hezkými surovinami. Například jsme v Hemingway baru míchali 
skvělý drink na absinthu s kombinací ananas – máta. Teď s ním zase mícháme 
koktejl, kde jsou zázvor, kombucha a limeta. V obou případech to funguje krásně. 
Podívej se ale na Death in the afternoon, kde se absinthe kombinuje se cham- 
pagne, a na druhou stranu v Sazeracu přichází dohromady s cognacem či rye whis-
ky.“ Díky rozkvětu absinthu a kultury kolem tohoto legendami opředeného 
destilátu se dá s radostí konstatovat, že nás má čím obohatit a rozhodně 
ještě překvapí. Výrobců pravého absinthu přibývá, ti zavedení zase dovádějí 
svůj absinthe k dokonalosti, byť ta může být subjektivní. Na konci zmíněné 
pomyslné absinthové dekády nám absinthe kvete, voní a chutná stále více, 
a to nejenom z fontány, ale i z míchaných drinků. I zde se souhře neotřelých 
propojení meze nekladou. Vše je nakonec o rovnováze, jak vysvětluje Miloš 
Danihelka. „S absinthem je potřeba kombinace prostě zkoušet. Kolikrát něco 
vypadá na papíře jako crazy záležitost, ale ve výsledku to může dopadnout 
velmi dobře a zajímavě, pokud najdeme cestu, jak daný koktejl vybalancovat.“

„THE REVENANT – AKTUÁLNÍ ABSINTHOVÝ
KOKTEJL V MENU – JE JEDNÍM

Z NEJPRODÁVANĚJŠÍCH DRINKŮ SEZÓNY.“

BARI
V Praze je především pro turistu ab-
sinthe argumentem navíc, proč konkrét- 
ní bar navštívit. Žufánkovy absinthy patří 
k tomu nejlepšímu, čím se může česká  
alkoprodukce pochlubit, a právě proto 
patří jeho absinthy k nejvíce nabízeným. 

„Díky našim vztahům jsme vždy 
pracovali s tím, co je nám nejblíže a co 
nejlépe známe, takže jsme vždy hodně 
doporučovali Žufánkův absinthe St. An-
toine. Pracujeme ale samozřejmě s hos-
tem a ptáme se, jestli je to jeho první 
absinthe, jestli preferuje něco sladšího, 
slabšího, více hořkého či výraznějšího. 
Pokud bychom ale měli mluvit vše- 
obecně o nejpopulárnějších absinthech 
našeho baru, tak na prvním místě bude 
naše hausová záležitost, Pernod Ab-
sinthe, ovšem srdcovkou jsou Žufánko-
vy absinthy, které máme rádi i proto, 
že jsou české a jedny z nejkvalitnějších 
u nás. Pak jsou zde samozřejmě naše 
signaturní značky absinthu, ovšem ty 
jsou vlastně také od Žufánka,“ vyjmeno-
vává David a navrch přihodí informaci, 
že čísla prodejů absinthu v Hemingway 
baru rozhodně nejsou zanedbatelná.

„U nás se absinthe prodává dobře,“  
potvrzuje jistou popularitu destilátu 
v L’Fleur baru Miloš. „Koncepčně a in-
spirací zapadáme do doby, kdy ještě 
bylo možné absinthe konzumovat i ve 
Francii. Také díky tomu máme v nabídce 
relativně širokou škálu absinthů, čítající 
asi třicet různých lahví,“ říká a vzápětí 
vypočítává ty nejpopulárnější. „Hodně 
pracujeme s absinthy od Martina Žufán-
ka, hausovou záležitostí pro nás je jeho 
St. Antoine, který používáme i do mícha-
ných drinků (viz. koktejl na následujících 
stránkách připravený Milošem s využi-
tím zmíněného absinthu – pozn. red.). 
Naše nabídka obsahuje jeho kompletní 
portfolio. Dále nabízíme samozřejmě 
absinthe od Pernodu a také absinthy od 
firmy Jade, což jsou vlastně repliky zpřed 
prohibiční doby – Edouard, Nouvelle- 
Orléans nebo PF 1901. Nejvíce se ale 
prodávají zmíněné absinthy od Žufánka, 
a to i proto, že jsme hrdí, pokud mů-
žeme hostům odprezentovat kvalitní 
český produkt.“

Martin Žufánek je kromě svého vzdělávacího působení u nás také nejvíce popu-
lárním destilérem (nejenom) pravého absinthu, což potvrzují i samotní barmani. 
Jeho absinthové řady a limitované edice jsou vyhledávané a snad už i legendár-
ní nejenom mezi českými znalci kvalitních lihovin. Částí jeho práce je připravovat 
různé signature produkty pro konkrétní bary a jeho služby využili nebo stále vy-
užívají například legendární Bugsy’s bar, Absintherie Praha či právě Hemingway 
bar. „Poslední čtyři roky Žufánek vyrábí pro Hemingway bar absinthe na zakázku. 
Každý rok máme od něj novou šarži. Aktuálně bar nabízí z této produkce dva růz-
né absinthy – Hemingway’s Six fingers cat absinthe No. 1. a také dvojku, která se 
jmenuje 100 days. Každou chvíli by měla být na světě třetí edice, kterou jsme ještě 
nepojmenovali. Opět to bude speciální receptura, tvořená jenom pro Hemingway 
bar,“ vysvětluje David. 
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PÁR
ABSINTHOVÝCH 

KOKTEJLŮ
TEXT Red.   I  FOTO Archiv barů a barmanů 

Namíchejte nám drink v Praze, Brně nebo v Oslu. 
Ať je kouzlo absinthu dokonalé.

ATELIER COCKTAIL BAR & BISTRO, BRNO

Milan Bukovský

BlackBerrry

35 ml Gosling’s
15 ml Fassbind Vieille Framboise
5 ml St. Antoine absinthe
5 ml  2:1 sirup z růžového pepře
15 ml fresh citrónový 

Garnish: 
Peychaud’s Bitters, zástřik Absinthem ve spreji.
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HEMINGWAY BAR, PRAHA

David Andrle

The Revenant

Pernod absinthe
Ginger cordial 
kombucha lemongrass 
lemon juice 
orchidej

Servis v absinthové fontáně.
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L’ FLEUR BAR, PRAHA

Miloš Danihelka

Apple Absinthe Frappé 

40 ml Absinthe 
15 ml Simple syrup 
20 ml Fresh lemon juice 
40 ml Apple Puree 

Servis: Blender, Coupette, Dry apple
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*ISM BAR, OSLO

Adrián Michalčík

MINIMALISM-MUSIC

15 ml Bareksten absint 
15 ml sage infused gin 
5 ml licorice liquere 
15 ml lemon juice 
10 ml tonic sirup 

Metoda: cobler shaker 
Sklo: Nick & Nora 
Garnish: parfémovaný jedlý papír
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TEXT Jan Končel  I  FOTO Archiv společnosti RUMAKO

KRÁSA 
AGRICOLE 
RHUMU

SYMBOL FRANCOUZSKÉ GUIANY
Jak bylo napsáno v úvodu, s výrobou rumů z čerstvé šťávy 
cukrové třtiny se nejčastěji setkáváme v zemích a ostro-
vech bývalých francouzských kolonií, mezi které patří např. 
Martinik, Guadeloupe, ale i Francouzská Guiana. Právě 
v této zemi, která se nachází v Jižní Americe, poblíž rovníku 

RUMI
mezi Surinamem a Brazílií, je vyráběn 
rum Toucan. Spojitost mezi názvem 
a známým pestrobarevným ptákem 
není zcela náhodná, jelikož toucan je 
také symbolem Francouzské Guiany.

CUKROVÁ TŘTINA NEJVYŠŠÍ 
KVALITY
Výroba rumů z čerstvé šťávy má více 
než stoletou tradici rumové palírny 
Saint Maurice a jedná se v současné 
době prakticky o jedinou destilérii 
na tomto území. Právě Francouz-
ská Guiana disponuje jedinečnými 
přírodními podmínkami pro pěsto-
vání cukrové třtiny té nejvyšší kva-
lity. Vzhledem k častým tropickým 
dešťům je cukrová třtina pěstována 
na svazích tak, aby se voda nedr-
žela na polích, která jsou založena  
vodorovně. Jedinečnost také udává 
velká řeka Maroni, která předává 
místu pěstování obzvláště příznivou 
půdu, bohatou na živiny. Výsledná 
cukrová třtina je pak charakteristic-
ká svou sytě červenou až fialovou 
barvou, odolnými stonky, vysokou 
rychlostí růstu a zejména její ab-
normálně výraznou cukernatostí. 
Sklizeň probíhá výhradně ručně, a to 
vždy na konci vegetačního období, 
kdy stonky obsahují nejvíce cukru. 
Právě ruční selekce těch nejlepších 
stonků cukrové třtiny společně s do-
držením zahájení výrobního procesu 
max. do 24 hodin po sklizni zajišťuje 
nejvyšší možnou kvalitu pro výrobu 
rumů.

VZNIK RUMU
Vzhledem k tropickému klimatu pro-
bíhá fermentace vylisované čerstvé 
šťávy velmi rychle, a to mezi 36 až 
48 hodinami. Pro kontinuální desti-
laci je využita měděná tzv. „Kreolská 
kolona“, která je typická pro většinu 
výrobců agricole rumů. Po destilaci 
vzniká základ rumu Toucan o obsahu 
70–75 % alkoholu. Kromě prvotříd-
ního výrobního procesu je využito 
také velmi dlouhé vydýchání rumů 
po destilaci, a to po dobu více než 

šest měsíců. Tento postup má výrazný vliv na celkový charakter unikátních 
rumů Toucan. Pro požadovaný obsah alkoholu jednotlivých rumů Toucan 
se postupně a velmi pomalu ředí vodou s minimálním obsahem minerálů. 
Právě díky tomuto postupu získávají všechny rumy Toucan svůj nezaměni-
telně jemný charakter.

RHUMOVÉ TRIO
Portfolio rumů Toucan vždy dodržuje trojici rumů. Hlavním představitelem 
značky je Toucan Rhum Blanc. Jak již název napovídá, jedná se o rum z čerst- 
vé šťávy cukrové třtiny, který je lahvován o síle 50 % alkoholu. Vzhledem 
k výrobní surovině a pouze dlouhému vydýchání můžeme hovořit o rumu v té 
nejčistší možné podobě. Je charakteristický svojí křišťálově čirou barvou. 
Aroma se projevuje právě čerstvě vylisovanou šťávou z cukrové třtiny spo-
lečně s tóny exotického ovoce a tropických květů. Chuť rumu Toucan Blanc 
je výrazná a vyvážená. I přes vyšší množství alkoholu působí chuť tohoto  
rumu velmi jemným dojmem s nádherně hřejivým závěrem. V roce 2018 zís-
kal Toucan Blanc množství významných ocenění, mezi které patří i tři zlaté 
medaile z prestižního rumového festivalu v Paříži.

Druhým v řadě je Toucan Rhum Vaniliane. Jedná se o stejný základ jako 
u prvního rumu, ale je lahvován o síle 45 % alkoholu. Do tohoto rumu je 
infuzován extrakt z madagaskarské vanilky a navíc je ještě přímo vložen 
čerstvý lusk. Výsledkem je krásná slámová barva, máslově vanilkové aroma 
a výrazná aromatická chuť. 

Trojici rumů uzavírá limitovaná edice Toucan Rhum NO°4, který je lahvo-
ván o tradiční síle 40 % alkoholu. Tomuto rumu předávají svoji jedinečnost 
francouzské sudy, ve kterých předtím zrál ušlechtilý armagnac. Zrání v těchto 
sudech probíhá pouze po dobu tří měsíců. Následně je do tohoto rumu unikát-
ní metodou infuzováno přímo dřevo z těchto sudů, které předávají rumu jeho 
výraznou barvu lesního medu. V jeho vůni se nejvíce projevuje staré dřevo po 
armagnaku, ale stále je znatelná čerstvá šťáva cukrové třtiny. Jeho chuť je 
jemná, s dlouhotrvajícím závěrem. 

Dnešní svět rumů nabízí až neuvěřitelně širokou škálu stylů a charakterů. 
Rumy vyrobené z čerstvé šťávy cukrové třtiny se pomalými krůčky dostávají 
stále k větší popularitě, a to zejména díky jejich výrazné odlišnosti od většiny 
rumů. Díky čistému profilu rumů Toucan nesmíme opomenout jejich široké 
využití v moderní mixologii pro přípravu punchů a tiki koktejlů.

V  této  části  rumového  se- 
riálu nahlédneme do katego-

rie rumů, která  je  typická pro 
země  bývalých  francouzských 

kolonií, tzv. agricole rumů (země-
dělské). Často se také setkáváme 
s označením „rhum“, a to právě 
díky  francouzskému  názvu 
pro rum. Tyto rumy si postup-
ně  získávají  své  obecenstvo. 
Jedná  se  o  styl,  který  nám 
svým charakterem může čás-
tečně připomínat naše ovocné 
pálenky, mezi které patří např. 

slivovice či meruňkovice. Podob- 
nost  připomíná  i  vyšší  procento 

alkoholu  ve  výsledných  rumech. 
Příkladem  nám  bude  výrobce  rumů 

Toucan, který si za své umění zasloužil 
nejedno významné mezinárodní ocenění 
z prestižních rumových soutěží a festivalů.
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KRÁSA 
AGRICOLE 
RHUMU

SYMBOL FRANCOUZSKÉ GUIANY
Jak bylo napsáno v úvodu, s výrobou rumů z čerstvé šťávy 
cukrové třtiny se nejčastěji setkáváme v zemích a ostro-
vech bývalých francouzských kolonií, mezi které patří např. 
Martinik, Guadeloupe, ale i Francouzská Guiana. Právě 
v této zemi, která se nachází v Jižní Americe, poblíž rovníku 

RUMI
mezi Surinamem a Brazílií, je vyráběn 
rum Toucan. Spojitost mezi názvem 
a známým pestrobarevným ptákem 
není zcela náhodná, jelikož toucan je 
také symbolem Francouzské Guiany.

CUKROVÁ TŘTINA NEJVYŠŠÍ 
KVALITY
Výroba rumů z čerstvé šťávy má více 
než stoletou tradici rumové palírny 
Saint Maurice a jedná se v současné 
době prakticky o jedinou destilérii 
na tomto území. Právě Francouz-
ská Guiana disponuje jedinečnými 
přírodními podmínkami pro pěsto-
vání cukrové třtiny té nejvyšší kva-
lity. Vzhledem k častým tropickým 
dešťům je cukrová třtina pěstována 
na svazích tak, aby se voda nedr-
žela na polích, která jsou založena  
vodorovně. Jedinečnost také udává 
velká řeka Maroni, která předává 
místu pěstování obzvláště příznivou 
půdu, bohatou na živiny. Výsledná 
cukrová třtina je pak charakteristic-
ká svou sytě červenou až fialovou 
barvou, odolnými stonky, vysokou 
rychlostí růstu a zejména její ab-
normálně výraznou cukernatostí. 
Sklizeň probíhá výhradně ručně, a to 
vždy na konci vegetačního období, 
kdy stonky obsahují nejvíce cukru. 
Právě ruční selekce těch nejlepších 
stonků cukrové třtiny společně s do-
držením zahájení výrobního procesu 
max. do 24 hodin po sklizni zajišťuje 
nejvyšší možnou kvalitu pro výrobu 
rumů.

VZNIK RUMU
Vzhledem k tropickému klimatu pro-
bíhá fermentace vylisované čerstvé 
šťávy velmi rychle, a to mezi 36 až 
48 hodinami. Pro kontinuální desti-
laci je využita měděná tzv. „Kreolská 
kolona“, která je typická pro většinu 
výrobců agricole rumů. Po destilaci 
vzniká základ rumu Toucan o obsahu 
70–75 % alkoholu. Kromě prvotříd-
ního výrobního procesu je využito 
také velmi dlouhé vydýchání rumů 
po destilaci, a to po dobu více než 

šest měsíců. Tento postup má výrazný vliv na celkový charakter unikátních 
rumů Toucan. Pro požadovaný obsah alkoholu jednotlivých rumů Toucan 
se postupně a velmi pomalu ředí vodou s minimálním obsahem minerálů. 
Právě díky tomuto postupu získávají všechny rumy Toucan svůj nezaměni-
telně jemný charakter.

RHUMOVÉ TRIO
Portfolio rumů Toucan vždy dodržuje trojici rumů. Hlavním představitelem 
značky je Toucan Rhum Blanc. Jak již název napovídá, jedná se o rum z čerst- 
vé šťávy cukrové třtiny, který je lahvován o síle 50 % alkoholu. Vzhledem 
k výrobní surovině a pouze dlouhému vydýchání můžeme hovořit o rumu v té 
nejčistší možné podobě. Je charakteristický svojí křišťálově čirou barvou. 
Aroma se projevuje právě čerstvě vylisovanou šťávou z cukrové třtiny spo-
lečně s tóny exotického ovoce a tropických květů. Chuť rumu Toucan Blanc 
je výrazná a vyvážená. I přes vyšší množství alkoholu působí chuť tohoto  
rumu velmi jemným dojmem s nádherně hřejivým závěrem. V roce 2018 zís-
kal Toucan Blanc množství významných ocenění, mezi které patří i tři zlaté 
medaile z prestižního rumového festivalu v Paříži.

Druhým v řadě je Toucan Rhum Vaniliane. Jedná se o stejný základ jako 
u prvního rumu, ale je lahvován o síle 45 % alkoholu. Do tohoto rumu je 
infuzován extrakt z madagaskarské vanilky a navíc je ještě přímo vložen 
čerstvý lusk. Výsledkem je krásná slámová barva, máslově vanilkové aroma 
a výrazná aromatická chuť. 

Trojici rumů uzavírá limitovaná edice Toucan Rhum NO°4, který je lahvo-
ván o tradiční síle 40 % alkoholu. Tomuto rumu předávají svoji jedinečnost 
francouzské sudy, ve kterých předtím zrál ušlechtilý armagnac. Zrání v těchto 
sudech probíhá pouze po dobu tří měsíců. Následně je do tohoto rumu unikát-
ní metodou infuzováno přímo dřevo z těchto sudů, které předávají rumu jeho 
výraznou barvu lesního medu. V jeho vůni se nejvíce projevuje staré dřevo po 
armagnaku, ale stále je znatelná čerstvá šťáva cukrové třtiny. Jeho chuť je 
jemná, s dlouhotrvajícím závěrem. 

Dnešní svět rumů nabízí až neuvěřitelně širokou škálu stylů a charakterů. 
Rumy vyrobené z čerstvé šťávy cukrové třtiny se pomalými krůčky dostávají 
stále k větší popularitě, a to zejména díky jejich výrazné odlišnosti od většiny 
rumů. Díky čistému profilu rumů Toucan nesmíme opomenout jejich široké 
využití v moderní mixologii pro přípravu punchů a tiki koktejlů.

V  této  části  rumového  se- 
riálu nahlédneme do katego-

rie rumů, která  je  typická pro 
země  bývalých  francouzských 

kolonií, tzv. agricole rumů (země-
dělské). Často se také setkáváme 
s označením „rhum“, a to právě 
díky  francouzskému  názvu 
pro rum. Tyto rumy si postup-
ně  získávají  své  obecenstvo. 
Jedná  se  o  styl,  který  nám 
svým charakterem může čás-
tečně připomínat naše ovocné 
pálenky, mezi které patří např. 

slivovice či meruňkovice. Podob- 
nost  připomíná  i  vyšší  procento 

alkoholu  ve  výsledných  rumech. 
Příkladem  nám  bude  výrobce  rumů 

Toucan, který si za své umění zasloužil 
nejedno významné mezinárodní ocenění 
z prestižních rumových soutěží a festivalů.

BARI
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RUMU A FRANCOUZSKÉHO VÍNA
TEXT PR FOTO  Archiv společnosti Pernod Ricard

MÍR VŠEM NÁMOŘNÍKŮM
Příběh rumu Pacto Navio nás zavane až do daleké historie, do období 
britského míru nazývaného Pax Britannica, který trval mezi léty  
1815–1914. Napoleon Bonaparte byl poražen a Spojené království získalo 
ve světě jistotu, nová území a námořní sílu. Díky tomu Britské impérium 
ovládlo většinu důležitých námořních tras a otevřelo se celosvětovému 

Doby velkých mořeplavců, bělostný písek kubánských pláží a francouzské vinařské 
oblasti, kde dozrávají ty nejsladší hrozny vinné révy… Když k tomu přidáte neúnav-
ně žhnoucí slunce, jemnou chuť kvalitního rumu, odvahu v srdci a touhu po dobro-
družství, získáte nový rum Pacto Navio od mezinárodního koncernu Pernod Ricard. 
Pití pirátů, smetánky i obyčejných lidí se smyslem pro kvalitu a výjimečnou lahod-
nou chuť. Jakou cestu musel tento výjimečný rum ujít, abychom si ho dnes mohli 
vychutnat s přáteli nebo jen tak o samotě na sklonku dne?   

obchodu včetně klíčových regio-
nů jako Asie a Latinská Amerika. 
Rok 1815 byl z pohledu histo-
rie rumů zásadním okamžikem.  
Z Karibských ostrovů putovaly lodě 
obtěžkané cukry, kovy a tropickými 

IBAR

TO NEJLEPŠÍ Z RUMU PACTO NAVIO

- Zraje v sudech po známém francouzském víně Sauternes

- Tvoří ho směs až deseti bází 10–12 let starých rumů

- V sudech zraje minimálně tři měsíce, během nichž má jeho  

 chuť čas se plně rozvinout

- Svůj název získal po námořní mírové dohodě mezi Francií  

 a Španělskem

- Polosladký rum bez přidaných cukrů a sladidel

- Sladkost rumu způsobuje zrání v sudech po Sauternes

- Chutná po vanilce, skořici, citrusech a koření, načež přechází  

 do sladkých tónů po víně a sušeném ovoci

- Pyšní se mahagonovou barvou s jantarovými odlesky
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komoditami, které byly v cílové de-
stinaci vyměněny za mouku, víno 
a brandy. Když se dodávka otoči-
la a dorazila zpět na Kubu, prázd-
né sudy od vína byly naplněny 
tím nejkvalitnějším rumem. A tak 
se do Evropy dostala temná chuť 
se sladkým duchem. Rum vynikal 
vůní a bohatou chutí, kterou měly 
na svědomí barely nasáklé vínem  
a dostatečně dlouhá doba na 
lodích, během níž se chuť i aroma 
mohly plně rozvinout. Rok 1815 byl 
zlomovým nejen díky britskému 
míru. Francie a Španělsko spolu 
uzavřely námořní mírovou dohodu, 
která znamenala průlom při ote-
vření globálního námořního trhu, 
migraci a distribuci kubánské-
ho rumu. A právě po této dohodě 
získal své jméno tento jedinečný 
rum – Pacto Navio! 

NEODOLATELNÁ CHUŤ
Není to jen historie, co dělá rum Pacto Navio výjimečným. Jeho mahago-
nová barva se zářivým jantarovým odleskem skrývá aroma sušeného ovoce  
s nádechem květin a výjimečnou chuť. Při prvním doušku ucítíte zpočátku 
vanilku, která se následně rozvine v komplexní výbuch skořice, citrusů a dal-
šího koření. V závěru intenzivní chuť ustoupí do pozadí, aby ji mohly vystří-
dat pikantní sladké tóny po francouzském víně a sušeném ovoci, načež ne-
nápadně odezní. Pacto Navio se řadí mezi polosladké rumy, sladkost však do 
něho není přidávána sladidly ani cukry, nýbrž je jí dosaženo díky tříměsíční-
mu zrání v sudech po slavném francouzském víně Sauternes. Tato vinařská 
oblast nabízí specifické mikroklimatické podmínky, díky kterým mají místní 
vína vysoký obsah zbytkového cukru. 

DOBRÝ RUM CHCE ČAS
Nejlepším receptem, jak dosáhnout výběrového a kvalitního rumu, je ob-
rátit se zpět k historii. Než sudy naplněné tímto lahodným mokem doplu-
ly z Kuby do Evropy, měl rum dostatek času dozrát a naplno rozvinout svoji 
chuť. Byla by škoda připravit ho o nezbytný čas. Pacto Navio v sudech po 
víně Sauternes odpočívá tři měsíce, během nichž sílí a roste. Navíc je tvořen 
směsí až deseti bází rumů 10–12 let starých z jedné palírny a během celé 
doby přípravy i doby zrání ho bedlivě sledují Maestros Roneros, profesioná-
lové v oboru, kteří místní rum vyrábějí pomocí tradičních kubánských metod. 
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TEXT Otakar Gembala  I  FOTO Archiv Martina Hájka

MARTIN HÁJEK: 

MALÉ EVROPSKÉ 
PIVOVARY 
NACHÁZEJÍ 
SPOLEČNÉ ZÁJMY
V  závěru  loňského  roku  se  sešla  valná  hromada 
Českomoravského  svazu  minipivovarů,  jenž  za-
stupuje třetinu z více než čtyř stovek minipivovarů 
České republiky. Účastníci v jejím rámci vyslechli 
rovněž  informaci  Martina  Hájka,  viceprezidenta 
ČSMS,  o  jednání  evropských  zástupců národních 
svazů,  kteří  připravují  vznik  nové  celoevropské  
organizace malých pivovarů Independent Brewers 
of Europe (IBE). Redakce při této příležitosti požá-
dala pana Martina Hájka o rozhovor. 

základě je hodláme postavit. Právní 
forma a vůbec zakotvení této organiza-
ce po formální stránce bude předmě-
tem dalších dohod. Je nicméně zjevné, 
že i v těchto legislativně organizačních 
tématech bude existovat celá řada 
principiálně odlišných názorů a nebu-
de jednoduché nalézt rychlou shodu. 
Z tohoto důvodu nejsou a od počátku 
nebyla tato témata klíčová – za tako-
vá jsme shodně označili věcná témata, 
která jsem uvedl dříve. 
Důvodem pro vznik IBE je jednoznač-
ně snaha na celoevropské úrovni  
poukazovat na prospěšnost existen- 
ce komunity malých pivovarů a na 
ně navázaných společenských a eko-
nomických přínosů tohoto podnika-
telského segmentu.  

Které národní svazy stály u zrodu 
myšlenky IBE? A projevily o účast 
a práci zájem i další?
Zakládajícího setkání národních svazů, 
které se konalo v Bruselu 27. září 2018, 
se zúčastnilo celkem devět národní 
svazů. Vedle našeho Českomoravské-
ho svazu minipivovarů stály u zrodu 
nové organizace národní svazy Velké 
Británie, Itálie, Španělska, Irska, Fran-
cie, Švédska, Dánska a Nizozemska. 

Jaká společná témata aktuálně spojují evropské pivovarníky z minipivo-
varů a malých pivovarů? 
Zásadními společnými tématy jsou otázky označení a výživových tvrzení na 
obalech piva, otázka danění piva a malých pivovarů celkově, a to i z pohledu 
nulové spotřební daně na víno a její ospravedlnitelnosti. Neméně důležitá je 
také role piva a pivovarů při budování životního stylu i komunitního pocitu ze 
života Evropanů a také případná omezení malých pivovarníků při vstupu na trh.

Představte, prosím, sdružení malých evropských pivovarů IBE. Jaké důvo-
dy vedou k jeho vzniku, jaké jsou jeho hlavní cíle a v jakém stadiu jsou 
přípravy ustavení IBE?
V současné fázi jednání jeho účastníci definovali základní společná témata, 
která trápí malé pivovary napříč Evropou, a nad těmito tématy vznikla myš-
lenka vytvoření celoevropské asociace národních svazů. Sdružení se tedy v ak-
tuálním čase nachází v podobě vydefinovaných základních priorit, na jejichž 

PIVOI
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MARTIN HÁJEK: 

MALÉ EVROPSKÉ 
PIVOVARY 
NACHÁZEJÍ 
SPOLEČNÉ ZÁJMY
V  závěru  loňského  roku  se  sešla  valná  hromada 
Českomoravského  svazu  minipivovarů,  jenž  za-
stupuje třetinu z více než čtyř stovek minipivovarů 
České republiky. Účastníci v jejím rámci vyslechli 
rovněž  informaci  Martina  Hájka,  viceprezidenta 
ČSMS,  o  jednání  evropských  zástupců národních 
svazů,  kteří  připravují  vznik  nové  celoevropské  
organizace malých pivovarů Independent Brewers 
of Europe (IBE). Redakce při této příležitosti požá-
dala pana Martina Hájka o rozhovor. 

základě je hodláme postavit. Právní 
forma a vůbec zakotvení této organiza-
ce po formální stránce bude předmě-
tem dalších dohod. Je nicméně zjevné, 
že i v těchto legislativně organizačních 
tématech bude existovat celá řada 
principiálně odlišných názorů a nebu-
de jednoduché nalézt rychlou shodu. 
Z tohoto důvodu nejsou a od počátku 
nebyla tato témata klíčová – za tako-
vá jsme shodně označili věcná témata, 
která jsem uvedl dříve. 
Důvodem pro vznik IBE je jednoznač-
ně snaha na celoevropské úrovni  
poukazovat na prospěšnost existen- 
ce komunity malých pivovarů a na 
ně navázaných společenských a eko-
nomických přínosů tohoto podnika-
telského segmentu.  

Které národní svazy stály u zrodu 
myšlenky IBE? A projevily o účast 
a práci zájem i další?
Zakládajícího setkání národních svazů, 
které se konalo v Bruselu 27. září 2018, 
se zúčastnilo celkem devět národní 
svazů. Vedle našeho Českomoravské-
ho svazu minipivovarů stály u zrodu 
nové organizace národní svazy Velké 
Británie, Itálie, Španělska, Irska, Fran-
cie, Švédska, Dánska a Nizozemska. 

Jaká společná témata aktuálně spojují evropské pivovarníky z minipivo-
varů a malých pivovarů? 
Zásadními společnými tématy jsou otázky označení a výživových tvrzení na 
obalech piva, otázka danění piva a malých pivovarů celkově, a to i z pohledu 
nulové spotřební daně na víno a její ospravedlnitelnosti. Neméně důležitá je 
také role piva a pivovarů při budování životního stylu i komunitního pocitu ze 
života Evropanů a také případná omezení malých pivovarníků při vstupu na trh.

Představte, prosím, sdružení malých evropských pivovarů IBE. Jaké důvo-
dy vedou k jeho vzniku, jaké jsou jeho hlavní cíle a v jakém stadiu jsou 
přípravy ustavení IBE?
V současné fázi jednání jeho účastníci definovali základní společná témata, 
která trápí malé pivovary napříč Evropou, a nad těmito tématy vznikla myš-
lenka vytvoření celoevropské asociace národních svazů. Sdružení se tedy v ak-
tuálním čase nachází v podobě vydefinovaných základních priorit, na jejichž 

PIVOI
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Od prvního momentu existence této myšlenky je s ohledem na zájem těchto 
zásadních národních svazů zjevné, že celoevropská potřeba vytvoření této or-
ganizace se potvrdila. 

Následná odezva tohoto setkání význam a potřebu vzniku IBE ještě umoc-
nila, neboť zájem o účast potvrdily již také svazy Německa, Maďarska, Polska, 
Estonska a s dalšími průběžně diskutujeme. 

Proč se vlastně jmenované národní svazy sdružují do samostatné orga-
nizace? Existuje přece již The Brewers of Europe s 29 členy, zastupujícími 
národními pivovarské svazy, a dále také The Association of small and 
independent breweries in Europe (S.I.B.), což je mj. organizátor prestižní 
soutěže European Beer Star.  
Nejvýznamnější sektorovou organizací je skutečně Brewers of Europe. Tato orga- 
nizace nicméně zastupuje zejména zájmy velkých pivovarů a pivovarských 
skupin, a potřeby malých pivovarníků tak nutně nijak zásadně nezohledňuje. 
Mnohá témata se pochopitelně objevují jak u malých, tak také u velkých pivo-
varníků, naší snahou nicméně bylo zviditelnění priorit malých pivovarů vedle 
celkového pohledu na obor piva jako takový. 

Existenci dalších organizací, často právě navázaných na pivní soutěže, ne-
chceme komentovat. Jsem přesvědčen, že nyní ustanovená myšlenka vytvoření 
IBE se brzy ukáže jako správná a vznik tohoto seskupení jako prospěšný. 

Dovolte otázku k názvu IBE – vyskytuje se v něm slovo independent – na 
kom či na čem budou svaz a jeho členové nezávislí? 
Samotná otázka označení malých pivovarů (a následně pak jejich organizací, 
případně organizace národních svazů) není jednoduchá, neboť není v rámci jed-
notlivých právních kultur členských států vymezena jednotně. V principu jsme 
se nicméně shodli na tom, že kromě velikosti pivovaru jako takového je klíčo-
vým ukazatelem malého, craftového, řemeslného pivovaru jeho nezávislost na 
jiném, logicky tedy větším pivovaru. V českém prostředí je za malý nezávislý 
pivovar označen takový, který má roční výstav maximálně 200 000 hl a nedrží 
v jiném pivovaru podíl převyšující 50 %. Obě hodnoty zmíněné v předcházející 
větě nicméně nejsou zdaleka vnímány v Evropě jednotně, a domnívám se tedy, 
že otázku nezávislosti pivovarů bude nutné ponechat na řešení jednotlivých 
národních jurisdikcí potažmo svazů. 

Můžete po prosincové internetové diskusi ustavujících členů blíže charak-
terizovat některé z úkolů nové organizace? Jakými náměty přispěl ČMSM? 
V prosinci proběhl plánovaný konferenční hovor členů IBE, v jehož rámci byly 
potvrzeny základní cíle a stanoveny vzájemné komunikační metody. Nebyl zde 

prostor diskutovat žádná další kon-
krétní témata. Jako ČMSM se budeme 
chtít aktivně zapojit do legislativních 
aktivit IBE a jejího právního zakotvení 
jako takového. 

Víte už, jak budou vypadat orgány 
budoucího svazu a jaký bude systém 
jejich práce? Bude mít IBA své ofi-
ciální sídlo a kde bude? 
Tato témata zatím vyřešena nebyla. 
Prozatím byla pouze vytvořena ko-
munikační platforma pro diskutová-
ní a zakotvení těchto okruhů otázek. 

Jakým způsobem, popř. jakými 
společnými akcemi chce IBE své 
cíle prezentovat před veřejností? 
V jakém ohledu by mohla pomáhat 
média? 
Jak jsem zmínil, jsme pouze na za-
čátku celého procesu, a přesně tedy 
nebyla dohodnuta ani komunikační 
strategie. Je třeba si uvědomit, že 
teprve před třemi měsíci jsme se 
shodli na myšlence IBE a praktické 
otázky jejího fungování budou řeše-
ny až nyní. Prozatím byly vytvořeny 
komunikační platformy na některých 
sociálních sítích, jednotliví zástupci 
dílčím způsobem medializovali vznik 
projektu jako takového, byly vydány 
tiskové zprávy, nicméně koncepční 
komunikační strategii dosud nemáme. 
Nejdříve se budeme chtít shodnout 
na přesném obsahu naší společ-
né myšlenky a poté ji budeme moci 
vhodně komunikovat.  

Došlo již v přípravném období 
k rozdělení témat mezi národní 
svazy? Kterými z nich se zabývá 
ČSMS? Máte po poslední valné 
hromadě svazu jasno v tom, kdo 
bude stálým zástupcem ČSMS 
v IBE? 
K rozdělení témat mezi jednotlivé 
členy IBE zatím nedošlo. Na úrovni 
ČMSMP bylo v rámci prezidia rozhod-
nuto, že otázku našeho členství v IBE 
budu mít na starost já, což vzala naše 
valná hromada na vědomí.

„DŮVODEM PRO VZNIK IBE JE JEDNOZNAČNĚ 
SNAHA NA CELOEVROPSKÉ ÚROVNI POUKAZOVAT  

NA PROSPĚŠNOST EXISTENCE KOMUNITY 
MALÝCH PIVOVARŮ A NA NĚ NAVÁZANÝCH 

SPOLEČENSKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘÍNOSŮ 
TOHOTO PODNIKATELSKÉHO SEGMENTU.“

IPIVO

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS BEVERAGE & GASTRONOMY  
A ZÍSKEJTE NÁSLEDUJÍCÍ VÝHODY:

DVOULETÉ PŘEDPLATNÉ
(12 čísel) dvouměsíčníku:

tištěná verze za 540 Kč/rok

CELÝ ROČNÍK 2018 ZA SKVĚLOU CENU 135 KČ!
www.beverage-gastronomy.cz/predplatne-casopisu

KORPORÁTNÍ PŘEDPLATNÉ
5 kusů ročního předplatného za 1350 Kč  

a jako bonus můžete 
1x využít inzertní prostor – vizitku

ve vámi zvoleném vydání

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
(6 čísel) dvouměsíčníku:

tištěná verze za 270 Kč/rok
on-line verze za 270 Kč/rok

tištěná + on-line verze 
za 400 Kč/rok

• Kvalitní gastro informace pohodlně do vaší schránky.
• Neplatíte poštovné.
• Ušetříte oproti koupi ve stánku.
• Spolehlivá distribuce na vámi uvedenou adresu.
• Pravidelné zasílání novinek z oboru formou newsletteru.



Od prvního momentu existence této myšlenky je s ohledem na zájem těchto 
zásadních národních svazů zjevné, že celoevropská potřeba vytvoření této or-
ganizace se potvrdila. 

Následná odezva tohoto setkání význam a potřebu vzniku IBE ještě umoc-
nila, neboť zájem o účast potvrdily již také svazy Německa, Maďarska, Polska, 
Estonska a s dalšími průběžně diskutujeme. 

Proč se vlastně jmenované národní svazy sdružují do samostatné orga-
nizace? Existuje přece již The Brewers of Europe s 29 členy, zastupujícími 
národními pivovarské svazy, a dále také The Association of small and 
independent breweries in Europe (S.I.B.), což je mj. organizátor prestižní 
soutěže European Beer Star.  
Nejvýznamnější sektorovou organizací je skutečně Brewers of Europe. Tato orga- 
nizace nicméně zastupuje zejména zájmy velkých pivovarů a pivovarských 
skupin, a potřeby malých pivovarníků tak nutně nijak zásadně nezohledňuje. 
Mnohá témata se pochopitelně objevují jak u malých, tak také u velkých pivo-
varníků, naší snahou nicméně bylo zviditelnění priorit malých pivovarů vedle 
celkového pohledu na obor piva jako takový. 

Existenci dalších organizací, často právě navázaných na pivní soutěže, ne-
chceme komentovat. Jsem přesvědčen, že nyní ustanovená myšlenka vytvoření 
IBE se brzy ukáže jako správná a vznik tohoto seskupení jako prospěšný. 

Dovolte otázku k názvu IBE – vyskytuje se v něm slovo independent – na 
kom či na čem budou svaz a jeho členové nezávislí? 
Samotná otázka označení malých pivovarů (a následně pak jejich organizací, 
případně organizace národních svazů) není jednoduchá, neboť není v rámci jed-
notlivých právních kultur členských států vymezena jednotně. V principu jsme 
se nicméně shodli na tom, že kromě velikosti pivovaru jako takového je klíčo-
vým ukazatelem malého, craftového, řemeslného pivovaru jeho nezávislost na 
jiném, logicky tedy větším pivovaru. V českém prostředí je za malý nezávislý 
pivovar označen takový, který má roční výstav maximálně 200 000 hl a nedrží 
v jiném pivovaru podíl převyšující 50 %. Obě hodnoty zmíněné v předcházející 
větě nicméně nejsou zdaleka vnímány v Evropě jednotně, a domnívám se tedy, 
že otázku nezávislosti pivovarů bude nutné ponechat na řešení jednotlivých 
národních jurisdikcí potažmo svazů. 

Můžete po prosincové internetové diskusi ustavujících členů blíže charak-
terizovat některé z úkolů nové organizace? Jakými náměty přispěl ČMSM? 
V prosinci proběhl plánovaný konferenční hovor členů IBE, v jehož rámci byly 
potvrzeny základní cíle a stanoveny vzájemné komunikační metody. Nebyl zde 

prostor diskutovat žádná další kon-
krétní témata. Jako ČMSM se budeme 
chtít aktivně zapojit do legislativních 
aktivit IBE a jejího právního zakotvení 
jako takového. 

Víte už, jak budou vypadat orgány 
budoucího svazu a jaký bude systém 
jejich práce? Bude mít IBA své ofi-
ciální sídlo a kde bude? 
Tato témata zatím vyřešena nebyla. 
Prozatím byla pouze vytvořena ko-
munikační platforma pro diskutová-
ní a zakotvení těchto okruhů otázek. 

Jakým způsobem, popř. jakými 
společnými akcemi chce IBE své 
cíle prezentovat před veřejností? 
V jakém ohledu by mohla pomáhat 
média? 
Jak jsem zmínil, jsme pouze na za-
čátku celého procesu, a přesně tedy 
nebyla dohodnuta ani komunikační 
strategie. Je třeba si uvědomit, že 
teprve před třemi měsíci jsme se 
shodli na myšlence IBE a praktické 
otázky jejího fungování budou řeše-
ny až nyní. Prozatím byly vytvořeny 
komunikační platformy na některých 
sociálních sítích, jednotliví zástupci 
dílčím způsobem medializovali vznik 
projektu jako takového, byly vydány 
tiskové zprávy, nicméně koncepční 
komunikační strategii dosud nemáme. 
Nejdříve se budeme chtít shodnout 
na přesném obsahu naší společ-
né myšlenky a poté ji budeme moci 
vhodně komunikovat.  

Došlo již v přípravném období 
k rozdělení témat mezi národní 
svazy? Kterými z nich se zabývá 
ČSMS? Máte po poslední valné 
hromadě svazu jasno v tom, kdo 
bude stálým zástupcem ČSMS 
v IBE? 
K rozdělení témat mezi jednotlivé 
členy IBE zatím nedošlo. Na úrovni 
ČMSMP bylo v rámci prezidia rozhod-
nuto, že otázku našeho členství v IBE 
budu mít na starost já, což vzala naše 
valná hromada na vědomí.

„DŮVODEM PRO VZNIK IBE JE JEDNOZNAČNĚ 
SNAHA NA CELOEVROPSKÉ ÚROVNI POUKAZOVAT  

NA PROSPĚŠNOST EXISTENCE KOMUNITY 
MALÝCH PIVOVARŮ A NA NĚ NAVÁZANÝCH 

SPOLEČENSKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘÍNOSŮ 
TOHOTO PODNIKATELSKÉHO SEGMENTU.“

IPIVO

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS BEVERAGE & GASTRONOMY  
A ZÍSKEJTE NÁSLEDUJÍCÍ VÝHODY:

DVOULETÉ PŘEDPLATNÉ
(12 čísel) dvouměsíčníku:

tištěná verze za 540 Kč/rok

CELÝ ROČNÍK 2018 ZA SKVĚLOU CENU 135 KČ!
www.beverage-gastronomy.cz/predplatne-casopisu

KORPORÁTNÍ PŘEDPLATNÉ
5 kusů ročního předplatného za 1350 Kč  

a jako bonus můžete 
1x využít inzertní prostor – vizitku

ve vámi zvoleném vydání

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
(6 čísel) dvouměsíčníku:

tištěná verze za 270 Kč/rok
on-line verze za 270 Kč/rok

tištěná + on-line verze 
za 400 Kč/rok

• Kvalitní gastro informace pohodlně do vaší schránky.
• Neplatíte poštovné.
• Ušetříte oproti koupi ve stánku.
• Spolehlivá distribuce na vámi uvedenou adresu.
• Pravidelné zasílání novinek z oboru formou newsletteru.
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Kus atmosféry a ducha šumavských 
vrchů i plání a vzorky umu jejich oby-
vatel před deseti lety přenesl do vel-
koměsta a podpořil jimi svou podni-
katelskou vizi. 

NÁPAD Z ČISTÉHO NEBE
Na Královských Vinohradech, v ulici 
příznačného jména Šumavská, tehdej-
šího manažera jedné pražské restau-
race ve vteřině pohltila šance pro-
nájmu prostor k podnikání. Zadlužil 
šumavskou chalupu, spustil rekon-
strukci a za pár týdnů už přicháze-
li do kavárny se jménem milovaných 
hor první hosté. Kávu doplnil šu-
mavský a jihočeský sortiment: pivo  
z regionálních pivovarů, limonády, by-
linné čaje, pálenky a likéry doplněné 
uzenářskými výrobky s rodinnou tradicí. 
Vztah k oboru Jan zřejmě zdědil: Jeden 
jeho praděd se vyučil sládkem v Plzni  
a měl hospodu v Klatovech, druhý 
vlastnil tamtéž řeznictví a uzenářství. 

Pivo v Šumavské teče z pěti píp, 
kromě strakonického a vimperského 
se Jan Egner nezdráhá čepovat ani  
krkonošské či vysočanské – při výběru 

dodavatelů vítězí solidnost ve spolupráci. Kávu si hosté objednávají v ně-
kolika druzích a zkrátka nepřijdou ani milovníci moravského vína či malých 
pokrmů. Vše v teple dvou místností zdobených obrázky s motivy, které je 
na chvíli přenesou do hvozdů hraničních hor. Ceny se centru Prahy mírně 
vymykají. Ke štěstí hostů směrem dolů: „Snažím se cenovou hladinu držet, 
možná jsem v tom trochu lidumil,“ říká majitel a dodává: „Spolupracuji  
s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, která dělá certifikaci regionál-
ních produktů, částečně i s národním parkem.“ Kromě zážitku si tak můžete 
odnést suvenýry v podobě dřevěných holubiček pana Sarauera, publikací  
o Šumavě, zelných placek z Brlohu u Českého Krumlova, regionálního piva 
v PET lahvích  anebo Českokrumlovského karamelu od Vaška. Samozřejmě  
i shora řečené uzeniny.

HOSTÉ PŘÁTELI, PŘÁTELÉ HOSTY
U vchodu nabízí tahle šumavská výspa informace o akcích, které region ak-
tuálně nabízí. Pýchou majitele je pak vitrínka s fotografickými publikacemi, 
mapami a průvodci, jež doplňují i vděční návštěvníci. S partou přátel a pří- 
znivců vyráží Jan Egner pravidelně na výlety, a to nejen po Šumavě – za gast- 
ronomickými inspiracemi, ochutnávkami a poznáním. Tak se rodí i nápady 
na obohacení nabídky. Věrnost klientů?„Nedělám rozdíl mezi hosty, ale mezi 
lidmi. Osobně mám raději takové, co přijdou jednou za měsíc za dva, než ty, co 
týden vysedávají a pak navždy zmizí.“ Ještě jako student hotelové školy měl 
tu čest obsluhovat papeže Benedikta během jeho pražské návštěvy. Teď pro 
něj jsou neméně důležití návštěvníci ze zdejší legendární pražské čtvrti i odji-
nud. V přátelské atmosféře obou přívětivých míst, které hospůdka, pivnice, ka-
várna, vinárna, klubovna – či cokoli chcete – spojuje. V čase, který se tu jakoby 
zpomaluje, byť o jeho neúprosnosti co hodinu informují starobylé kukačky na 
stěně. 

PIVOI

Absolvent vysoké hotelové školy a majitel titulu inženýr Jan Egner je sice rodilý 
Pražan, avšak dětství, prázdniny a potom ještě mnoho volného času strávil v pošu-
mavské vísce s moravským jménem Hodonín. Jeho duše je od té doby rozpolcená, 
romantická půle touží po čisté volnosti a nostalgii hor, ta druhá ho ponouká k návra-
tům do ruchu stověžaté matičky. 

ŠUMAVA V SRDCI 
I NA JAZYKU
TEXT Otakar Gembala  FOTO Autor
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KOLIK TVÁŘÍ MÁ IPA

Říká se, že když dojde na pivo, jsou Češi konzervativní  
a zuby nehty se drží světlého ležáku. Popularita stylu 
India Pale Ale, zkráceně IPA, to částečně vyvrací. 
Kombinace chmelové hořkosti a chytlavé legendy  
o silném pivu, dováženém rychlými loděmi britským 
koloniálním úředníkům do daleké Indie, silně zapů-
sobila a s trochou nadsázky platí, že malý pivovar, 
který nevaří pivo s magickou trojicí písmen v názvu, 
zaspal dobu. O tom snad nejlíp svědčí to, že právě 
IPA byla u řady českých pivovarů speciálem uplynu-
lých Vánoc. Jenže když se podíváme na rodinu piv 
IPA blíže, zjistíme, že je vlastně nadmíru kompliko-
vaná a pestrá.

Zmiňovaná legenda je trochu nepřesná a dnes vlastně irelevantní, většina sládků 
se vztahuje k americké verzi IPA, která se od původní anglické v mnoha aspektech 
liší. Stále platí, že jde o pivo hořké. Jak moc? Většinou hodně, občas ještě víc.  
Po renesanci stylu v 90. letech byla první inovací double IPA (někdy také impe-
rial IPA) silnější alkoholem i hořkostí. Tu ovlivňují použité odrůdy chmelů i tzv. 
dochmelení zastudena. Výsledek není pro každého, ale své početné milovníky si 
našel i u nás; v Zichovci uvařili double IPA dva roky po sobě jako vánoční speciál 
(Nadílka a Ježíšek), zdejší sládek další variací dokonce oslavil narození svého  
potomka. Nedostatkem těchto chmelových bomb je ovšem snížená pitelnost. 
Pivovar Falkenštejn ostatně svou sérii double IPA pojmenoval Náhlá smrt – málo-
kdo zvládne víc než jedno dvě. Pitelnosti jde naopak naproti session IPA, odleh-
čená verze, zachovávající při nižší hořkosti a obsahu alkoholu plnost a charakter 
stylu a zároveň pivo na celovečerní posezení s přáteli. Ke slovu se dostává zvláště 
v létě, plzeňský Raven nám teplé měsíce zpříjemnil sérií jednochmelových speciá- 
lů už dva roky po sobě.

O vlivu použitých chmelů by se dalo psát donekonečna. Tradiční české odrů-
dy se příliš neuplatní, přesto možná brzy nebude nutno nakupovat jen v cizině. 
Frýdlantský pivovar ve spolupráci s Chmelařským Institutem v Žatci úspěšně od-
zkoušel ve dvou experimentálních várkách hned pětici nově vyšlechtěných čes-
kých odrůd, zatím označených jen čísly, ale výsledky napovídají, že s některými se 
na etiketách domácích piv IPA budeme v budoucnu určitě setkávat. Že nejde jen 
o chmel a slad, prokázali Frýdlantští na české poměry unikátní sérií své základní 

IPA 15, zakvašené postupně čtyřmi 
různými kmeny kvasinek. Kdo si všiml 
odlišných kódů na lahvi, mohl zajíma-
vě srovnávat. Když už jsme u kvašení, 
v českých a moravských pivovarech je 
tradičně doma to spodní. Použijeme-li 
ho s těmi správnými chmely, výsled-
kem může být výborný India pale lager 
čili IPL. Že nejde o žádný pokus z nou-
ze, ale reálnou možnost, sejdou-li se 
ty správné suroviny a postupy, dokázal 
třeba zichovecký speciál East Meets 
West, připravený ve spolupráci s Drew 
Cunninghamem z renomované firmy 
White Labs, která produkuje špičkové 
pivovarské kvasinky.

ZÁPAD VERSUS VÝCHOD
V souvislosti s popularitou americké 
verze IPA vznikl v posledních letech jistý 
geografický předěl. Inovace anglického 
základu americkými, vysoce aromatic-
kými chmelovými odrůdami, tzv. „céčky“ 
(Cascade, Chinook, Centennial, Citra), 
to je West Coast IPA, kardinální trumf 
kalifornských craft pivovarů 90. let,  
který stanovil etalon piv, jejichž jed-
notky hořkosti IBU létají po desítkách, 
a citrusově pryskyřičné tóny dobývají 
čichové buňky i patro pijáků. Typický 
znak: na pohled jasně průhledné, tma-
vozlatě měděné pivo, vůdce americké 
nové vlny, triumfující v posledních třech 
dekádách. A pak se před třemi lety 
zdánlivě odnikud vynořila docela nová 
IPA. S měkkou šťavnatostí, jemnější hoř-
kostí, vůní i chutí po mangu, ananasu  
a dalším tropickém ovoci, ale přede-
vším světle zlatá a neprůhledně zaka-
lená! Na scénu vtrhl styl New England 
IPA, často zkráceně NEIPA, a převrátil ji 
naruby. Dílo vermontských sládků, mezi 

PIVOI
prvními Johna Kimmiche z pivovaru  
Alchemist, se postavilo proti trendu zni-
čit chuťové pohárky omračující hořkostí, 
díky níž řada lidí styl IPA zcela odmítla. 
Uplatnily se nové chmely jako Mosaic 
nebo Galaxy, klíč však leží v užití kmenů 
kvasinek s vyšší produkcí esterů, jejichž 
přičiněním vzniká IPA zakaleného, ne-
průhledného vzhledu, díky světle zlaté 
až slámové barvě ne nepodobná třeba 
pivům pšeničným. V domovském Ver-
montu se vaří už řadu let pro vlastní 
výčepy malých pivovarů, ale když John 
Kimmich začal svůj Heady Topper plnit 
do plechovek a prodávat dál, odstarto-
val boom. Podle některých sehrála roli 
katalyzátoru i sociální média. Zkuste 
postavit pintu NEIPA proti světlu, na 
mobilu nastavit ten správný filtr a po-
chopíte, proč se právě tenhle styl tak 
dobře hodí na Instagram! Po raketovém 
nástupu popularity se dnes zakalená 
IPA vaří napříč Spojenými státy od Aljaš-
ky po Floridu a od Maine po Kalifornii, 
takže vlastně jakýpak geografický pře-
děl… Čeští sládci rychle naskočili do 
rozjíždějícího se vlaku a NEIPA z řady 
domácích pivovarů kralovala loňskému 
létu.

BLACK, OR WHITE… OR RED?
Black IPA je skutečný oxymóron pivní-
ho světa. Copak může být něco, co má 
v názvu slůvko „pale“, zároveň „black“? 
Nemrhejme časem nad úvahami, které 
některé konsternované sládky dovedly 
až ke zbrusu novému názvu „Cascadian  
dark ale“, a zkrátka přijměme fakt, že 
bohatě chmelená, tmavá IPA s tóny 
praženého sladu a kávy, ale beze sto-
py sladkosti, je tu a vzala svět svrchně 
kvašených piv útokem. Prvenství je 
přisuzováno Noční hlídce alias Night-
watch sládků Grega Noonana a Glenna 
Waltera z Vermont Pub & Brewery, kte-
ří vyzkoušeli jako první tuhle úžasnou 
kreaci sladu a chmele začátkem 90. let, 
později následováni stovkami dalších.  
O popularitě černé verze IPA svědčí 
snad i to, že právě ji zařadil do své řady 
Volba sládků Plzeňský Prazdroj v prosin-
ci uplynulého roku. 

„BLACK IPA JE SKUTEČNÝ OXYMÓRON
PIVNÍHO SVĚTA. COPAK MŮŽE BÝT NĚCO, CO MÁ
V NÁZVU SLŮVKO ,PALE‘, ZÁROVEŇ ,BLACK‘?“

Už jen pro zachování rovnováhy světa, ale spíše prostě proto, že jde o dal-
ší skvělý nápad, je tu také white IPA. Pivní styl, oficiálně na degustačních 
soutěžích hodnocený od roku 2015, vznikl díky společné várce amerických 
pivovarů Deschutes Brewery a Boulevard Brewing o pět let dříve. Sládkové 
Larry Sidor a Steven Pauwels v podstatě zkřížili American IPA a Belgian wit, 
tedy chmelený ale s belgickým pšeničným pivem. Citrusová hořkost si podala 
ruku s osvěžující chutí koriandru a pomerančové kůry a během pár týdnů se 
stala doslova hitem, který brzy napodobovali další. Klíčem k úspěchu jsou opět 
správné chmely (např. Summit, Nugget či Bravo), jejichž citrusovost ve vůni 
zjemní kořeněné tóny. Ochutnejte třeba White IPA z plzeňského Ravenu anebo 
rovnou dvojitou porci White Hopper Double white IPA sokolovského Permona.

Další barvou do palety je Red IPA, vzniklá koketováním s American amber  
ale, tedy rubínově jantarové pivo s nižším chmelením a vyšším důrazem na 
karamelovou sladovost. Puristé tvrdí, že se tím američtí sládci vlastně jen  
obloukem vrátili k původní anglické verzi IPA. Posuďte sami, třeba podle Twist 
Red IPA z potštejnského Clocka nebo Sold Out ze Zichovce.

Uvedenými variantami jsme potenciál rodiny piv IPA zdaleka nevyčerpali, 
nedošlo např. na stále populárnější fruit IPA, svébytnou belgickou interpretaci 
stylu či různé experimentální hybridy. Co třeba Zaffron IPA, šafránový speciál 
plzeňského Ravenu, nebo Marshmallow session NEIPA od Clocka, vařená s no-
vými odrůdami Comet, Melon, Eldorado a skutečně s přídavkem rozpuštěných 
marshmallows? České příklady uvádíme záměrně jako jasný důkaz toho, že mnozí 
naši sládci dnes staví styl IPA do středu svého zájmu. Zatímco u původní anglické 
verze i její populárnější americké varianty doháněli několik desítek let zpoždění, 
u nových variant pracují už ruku v ruce se zahraničními kolegy, a tak třeba boom 
New England IPA jsme mohli sledovat takřka v přímém přenosu. IPA se vyvíjí 
přímo před našima očima, vydává se novými a nečekanými směry a my toto vzru-
šující divadlo můžeme sledovat z první řady.
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Říká se, že když dojde na pivo, jsou Češi konzervativní  
a zuby nehty se drží světlého ležáku. Popularita stylu 
India Pale Ale, zkráceně IPA, to částečně vyvrací. 
Kombinace chmelové hořkosti a chytlavé legendy  
o silném pivu, dováženém rychlými loděmi britským 
koloniálním úředníkům do daleké Indie, silně zapů-
sobila a s trochou nadsázky platí, že malý pivovar, 
který nevaří pivo s magickou trojicí písmen v názvu, 
zaspal dobu. O tom snad nejlíp svědčí to, že právě 
IPA byla u řady českých pivovarů speciálem uplynu-
lých Vánoc. Jenže když se podíváme na rodinu piv 
IPA blíže, zjistíme, že je vlastně nadmíru kompliko-
vaná a pestrá.

Zmiňovaná legenda je trochu nepřesná a dnes vlastně irelevantní, většina sládků 
se vztahuje k americké verzi IPA, která se od původní anglické v mnoha aspektech 
liší. Stále platí, že jde o pivo hořké. Jak moc? Většinou hodně, občas ještě víc.  
Po renesanci stylu v 90. letech byla první inovací double IPA (někdy také impe-
rial IPA) silnější alkoholem i hořkostí. Tu ovlivňují použité odrůdy chmelů i tzv. 
dochmelení zastudena. Výsledek není pro každého, ale své početné milovníky si 
našel i u nás; v Zichovci uvařili double IPA dva roky po sobě jako vánoční speciál 
(Nadílka a Ježíšek), zdejší sládek další variací dokonce oslavil narození svého  
potomka. Nedostatkem těchto chmelových bomb je ovšem snížená pitelnost. 
Pivovar Falkenštejn ostatně svou sérii double IPA pojmenoval Náhlá smrt – málo-
kdo zvládne víc než jedno dvě. Pitelnosti jde naopak naproti session IPA, odleh-
čená verze, zachovávající při nižší hořkosti a obsahu alkoholu plnost a charakter 
stylu a zároveň pivo na celovečerní posezení s přáteli. Ke slovu se dostává zvláště 
v létě, plzeňský Raven nám teplé měsíce zpříjemnil sérií jednochmelových speciá- 
lů už dva roky po sobě.

O vlivu použitých chmelů by se dalo psát donekonečna. Tradiční české odrů-
dy se příliš neuplatní, přesto možná brzy nebude nutno nakupovat jen v cizině. 
Frýdlantský pivovar ve spolupráci s Chmelařským Institutem v Žatci úspěšně od-
zkoušel ve dvou experimentálních várkách hned pětici nově vyšlechtěných čes-
kých odrůd, zatím označených jen čísly, ale výsledky napovídají, že s některými se 
na etiketách domácích piv IPA budeme v budoucnu určitě setkávat. Že nejde jen 
o chmel a slad, prokázali Frýdlantští na české poměry unikátní sérií své základní 

IPA 15, zakvašené postupně čtyřmi 
různými kmeny kvasinek. Kdo si všiml 
odlišných kódů na lahvi, mohl zajíma-
vě srovnávat. Když už jsme u kvašení, 
v českých a moravských pivovarech je 
tradičně doma to spodní. Použijeme-li 
ho s těmi správnými chmely, výsled-
kem může být výborný India pale lager 
čili IPL. Že nejde o žádný pokus z nou-
ze, ale reálnou možnost, sejdou-li se 
ty správné suroviny a postupy, dokázal 
třeba zichovecký speciál East Meets 
West, připravený ve spolupráci s Drew 
Cunninghamem z renomované firmy 
White Labs, která produkuje špičkové 
pivovarské kvasinky.

ZÁPAD VERSUS VÝCHOD
V souvislosti s popularitou americké 
verze IPA vznikl v posledních letech jistý 
geografický předěl. Inovace anglického 
základu americkými, vysoce aromatic-
kými chmelovými odrůdami, tzv. „céčky“ 
(Cascade, Chinook, Centennial, Citra), 
to je West Coast IPA, kardinální trumf 
kalifornských craft pivovarů 90. let,  
který stanovil etalon piv, jejichž jed-
notky hořkosti IBU létají po desítkách, 
a citrusově pryskyřičné tóny dobývají 
čichové buňky i patro pijáků. Typický 
znak: na pohled jasně průhledné, tma-
vozlatě měděné pivo, vůdce americké 
nové vlny, triumfující v posledních třech 
dekádách. A pak se před třemi lety 
zdánlivě odnikud vynořila docela nová 
IPA. S měkkou šťavnatostí, jemnější hoř-
kostí, vůní i chutí po mangu, ananasu  
a dalším tropickém ovoci, ale přede-
vším světle zlatá a neprůhledně zaka-
lená! Na scénu vtrhl styl New England 
IPA, často zkráceně NEIPA, a převrátil ji 
naruby. Dílo vermontských sládků, mezi 

PIVOI
prvními Johna Kimmiche z pivovaru  
Alchemist, se postavilo proti trendu zni-
čit chuťové pohárky omračující hořkostí, 
díky níž řada lidí styl IPA zcela odmítla. 
Uplatnily se nové chmely jako Mosaic 
nebo Galaxy, klíč však leží v užití kmenů 
kvasinek s vyšší produkcí esterů, jejichž 
přičiněním vzniká IPA zakaleného, ne-
průhledného vzhledu, díky světle zlaté 
až slámové barvě ne nepodobná třeba 
pivům pšeničným. V domovském Ver-
montu se vaří už řadu let pro vlastní 
výčepy malých pivovarů, ale když John 
Kimmich začal svůj Heady Topper plnit 
do plechovek a prodávat dál, odstarto-
val boom. Podle některých sehrála roli 
katalyzátoru i sociální média. Zkuste 
postavit pintu NEIPA proti světlu, na 
mobilu nastavit ten správný filtr a po-
chopíte, proč se právě tenhle styl tak 
dobře hodí na Instagram! Po raketovém 
nástupu popularity se dnes zakalená 
IPA vaří napříč Spojenými státy od Aljaš-
ky po Floridu a od Maine po Kalifornii, 
takže vlastně jakýpak geografický pře-
děl… Čeští sládci rychle naskočili do 
rozjíždějícího se vlaku a NEIPA z řady 
domácích pivovarů kralovala loňskému 
létu.

BLACK, OR WHITE… OR RED?
Black IPA je skutečný oxymóron pivní-
ho světa. Copak může být něco, co má 
v názvu slůvko „pale“, zároveň „black“? 
Nemrhejme časem nad úvahami, které 
některé konsternované sládky dovedly 
až ke zbrusu novému názvu „Cascadian  
dark ale“, a zkrátka přijměme fakt, že 
bohatě chmelená, tmavá IPA s tóny 
praženého sladu a kávy, ale beze sto-
py sladkosti, je tu a vzala svět svrchně 
kvašených piv útokem. Prvenství je 
přisuzováno Noční hlídce alias Night-
watch sládků Grega Noonana a Glenna 
Waltera z Vermont Pub & Brewery, kte-
ří vyzkoušeli jako první tuhle úžasnou 
kreaci sladu a chmele začátkem 90. let, 
později následováni stovkami dalších.  
O popularitě černé verze IPA svědčí 
snad i to, že právě ji zařadil do své řady 
Volba sládků Plzeňský Prazdroj v prosin-
ci uplynulého roku. 

„BLACK IPA JE SKUTEČNÝ OXYMÓRON
PIVNÍHO SVĚTA. COPAK MŮŽE BÝT NĚCO, CO MÁ
V NÁZVU SLŮVKO ,PALE‘, ZÁROVEŇ ,BLACK‘?“

Už jen pro zachování rovnováhy světa, ale spíše prostě proto, že jde o dal-
ší skvělý nápad, je tu také white IPA. Pivní styl, oficiálně na degustačních 
soutěžích hodnocený od roku 2015, vznikl díky společné várce amerických 
pivovarů Deschutes Brewery a Boulevard Brewing o pět let dříve. Sládkové 
Larry Sidor a Steven Pauwels v podstatě zkřížili American IPA a Belgian wit, 
tedy chmelený ale s belgickým pšeničným pivem. Citrusová hořkost si podala 
ruku s osvěžující chutí koriandru a pomerančové kůry a během pár týdnů se 
stala doslova hitem, který brzy napodobovali další. Klíčem k úspěchu jsou opět 
správné chmely (např. Summit, Nugget či Bravo), jejichž citrusovost ve vůni 
zjemní kořeněné tóny. Ochutnejte třeba White IPA z plzeňského Ravenu anebo 
rovnou dvojitou porci White Hopper Double white IPA sokolovského Permona.

Další barvou do palety je Red IPA, vzniklá koketováním s American amber  
ale, tedy rubínově jantarové pivo s nižším chmelením a vyšším důrazem na 
karamelovou sladovost. Puristé tvrdí, že se tím američtí sládci vlastně jen  
obloukem vrátili k původní anglické verzi IPA. Posuďte sami, třeba podle Twist 
Red IPA z potštejnského Clocka nebo Sold Out ze Zichovce.

Uvedenými variantami jsme potenciál rodiny piv IPA zdaleka nevyčerpali, 
nedošlo např. na stále populárnější fruit IPA, svébytnou belgickou interpretaci 
stylu či různé experimentální hybridy. Co třeba Zaffron IPA, šafránový speciál 
plzeňského Ravenu, nebo Marshmallow session NEIPA od Clocka, vařená s no-
vými odrůdami Comet, Melon, Eldorado a skutečně s přídavkem rozpuštěných 
marshmallows? České příklady uvádíme záměrně jako jasný důkaz toho, že mnozí 
naši sládci dnes staví styl IPA do středu svého zájmu. Zatímco u původní anglické 
verze i její populárnější americké varianty doháněli několik desítek let zpoždění, 
u nových variant pracují už ruku v ruce se zahraničními kolegy, a tak třeba boom 
New England IPA jsme mohli sledovat takřka v přímém přenosu. IPA se vyvíjí 
přímo před našima očima, vydává se novými a nečekanými směry a my toto vzru-
šující divadlo můžeme sledovat z první řady.
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IKÁVA

Návštěvníci se mohou těšit na téměř dvě desítky pražíren z naší země, ale 
také ze zahraničí. Konzumace kávy je v rámci vstupného zdarma. Exluzivně 
jsme připravili workshop Mixologie kávy a alkoholu, několik zajímavých před-
nášek a vynikající gastro pro milovníky jídla. Letos nebude chybět ani dětský 
koutek, chill zóna a bar s míchanými drinky nebo prosecco bar. Snažíme se být 
vstřícní k přírodě, takže jsme během akce zařídili sběr kávové sedliny. Kromě 
klasických porcelánových hrníčků budou v oběhu na vratnou zálohu kelímky 
projektu Otoč kelímek, který funguje už v mnoha kavárnách po republice.

Jste zváni na víkend plný toho nejlepšího kafe a skvělého jídla i dezertů.

Vstupenky:
https://www.ticketlive.cz/cs/event/barista-roku-2019

Facebook:
@baristaroku

Beverage & Gastronomy je hlavním mediálním partnerem Baristy roku 2019.

Barista roku 2019 a Brewers Cup 2019 – dvě národní 
soutěže v přípravě kávy a kávový festival, který provo-
ní Pragovku v polovině února. Během víkendu můžete 
vidět 18 soutěžících, kteří budou před mezinárodní 
porotou připravovat espresso, cappuccino a signature 
drink v rámci Baristy roku, a 12 soutěžících, kteří při-
praví porotě filtrovanou kávu. 

BARISTA ROKU 
A BREWERS CUP 2019
TEXT Adina Šimičková Bálková  FOTO Archiv Baristy roku
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Yotam Ottolenghi
Ještě více hojnosti

Zelenina jako hlavní jídlo, barev-

né a lákavé obiloviny – odváž-

ná, svěží a nepřetržitá revoluce 

ve stravování. Tak lze charakte-

rizovat tuhle nádhernou kuchař-

ku, poutavou svými recepty, ko-

mentáři autora o surovinách, 

vaření a jídlech, fotografiemi 

i grafikou... Listujte, čtěte, vybí-

rejte, vařte a pochutnávejte si. 

www.slovart.cz

Paul Allam, 
David McGuinness 
Pouliční pekařství

Pouliční pekařství je přepycho-

vě ilustrovaný průvodce peče-

ním, obsahující všechny tech-

niky, tipy a triky, které bude 

nováček potřebovat na cestě 

za domácím pečivem řemeslné 

kvality. Zapálení majitelé Paul 

Allam a David McGuiness se 

v této knize dělí o tajemství 

svých více než devadesáti 

výrobků. Na krásných foto-

grafiích jsou zachyceny de-

taily drobivých máslových 

pokrmů a nakažlivá atmo-

sféra samotné pekárny.

www.nasenakladatelstvi.cz

Matias Faldbakken 
Restaurant The Hills

Román vypráví číšník fiktivní 

kavárny v Oslu, již kdysi založil 

Angličan Hill. Svým profesionál-

ním okem pozoruje hosty a ko-

legy, uvažuje o nich a mnohé se 

dozvídá. Jeho vyprávění je iro-

nickým a lehce mizantropickým 

obrazem několika dekadent-

ních kavárenských dnů. Hosté 

hrají své hry, číšník zesměšňu-

je jejich bohémství a snobství, 

avšak nezastírá, že i on je zčásti 

snob a svým způsobem je ob-

divuje. Ovšem snaha o udrže-

ní evropské kavárenské tradice 

vyžaduje v přímočaré a nekom-

plikované skandinávské kultu-

ře všedního dne značné úsilí.

www.odeon-knihy.cz

 Knausgard Karl Ove 
Tanec v temnotách 

Osmnáctiletý Karl Ove přijímá 

místo učitele na základní škole 

v rybářské vesničce na 

severu Norska, aby se zde 

mohl věnovat vysněnému 

psaní. Tanec v temnotách, 

čtvrtý díl série Můj boj, 

přináší vzpomínky na rok 

strávený na odlehlém místě, 

kde vládnou nejen specifické 

mezilidské vztahy, ale v ne-

bývalé míře i příroda. 

www.odeon-knihy.cz 

IKNIHY

Tommy Myllymäki 
Maso

Tato kniha zahrnuje výběr výborných receptů na přípravu různých druhů masa, 
které si můžete snadno vyzkoušet doma. Podle přibližně stovky receptů připraví-
te lahodné pokrmy pro všední i sváteční dny, například vepřové kotlety s bluma-
mi a čekankou, vynikající švédské masové kuličky, různé druhy tatarského bifte-
ku anebo například kuře grilované v celku s citronem a tymiánem. Najdete zde 
také vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste dokázali připravit dokonalý steak.

www.nasenakladatelstvi.cz
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