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STRUČNÉ DĚJINY VÍNA 

Hroznové víno, vitis vinifera, pochází nejspíše z pohoří Kavkaz v Gruzii. Pěstování vína 
začalo již 4000 let př. n. l. na území Iránu a Afghánistánu, další potvrzené nálezy jsou pak z 
Egypta, kde bylo vinařství na vysoké úrovni již asi 3500 let před Kristem. V antické kultuře 
vybízel Bakchus/Dionýsos k oslavám spojených s vínem, řecká i římská kultura byly spojeny 
s tímto nápojem. Jedna z největších a nejlepších řeckých amfor, ačkoliv nikdy víno 
neobsahovala, byla nalezena v hrobě princezny z Vix, který se dochoval z 6. století př.n.l. na 
obchodní trase mezi Británií a Středomořím. Nyní je uložena v muzeu v Châtillon-sur-Seine. 
Hlavní rozmach vína v Evropě pak samozřejmě zajistily římské legie, během svých tažení 
přes většinu zemí našeho kontinentu. Množství vinných amfor z Itálie a Španělska nalezených 
např. v oppidech Alesii a Bibracte jsou důkazem, že víno mezi Galy nahrazovalo pivo. Poté 
galský vynález nahradil amfory z dovozu – dřevěné barely (z dubu) plněné domácím vínem. 

Později během 6. století jeden z knížat daroval své vinice církvi. Podle tradice nařídil 
Karel Veliký pěstování bílého vína místo červeného, které mu barvilo vousy. Z 11. století 
pochází řada archeologických důkazů o stoupajícím významu vína pro burgundské obvody 
Beaune, Nuits-Saint-Georges, Auxerre a Mâcon.1 Víno bylo součástí křesťanského ritu a jeho 
pěstování i technologii výroby zdokonalili středověcí mniši, hlavně benediktini a cisterciáci 
vlastnili rozsáhlé vinohrady v Champagne, Burgundsku a okolí Loiry a mešní víno pro ně 
bylo významným zdrojem příjmů. Zde však vyvstává rozpor, neboť někdy se uvádí, že 
světsky kláštery s vínem neobchodovaly, a proto rostl význam místních obchodníků. Během 
válek byly vinice zanedbávány. Eduard I. povolil bordeauxským obchodníkům v Londýně 
založit cech.2 Hlavními místy obchodu s vínem se stalo Bordeaux pod anglickou jurisdikcí, La 
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Rochelle, Porto a Benátky díky zámořskému obchodu.3 Burgundští vévodové díky koncesím 
obchodovali také s oblastí Flander. 

Do časů Francouzské revoluce byly nejlepšími producenty vína kláštery, poté došlo 
k rozsáhlým majetkovým přesunům zejména v Burgundsku a po jejich konfiskaci státem byly 
rozděleny do malinkých parcel. Na objem produkce vína to ale nemělo žádný dopad. Tento 
systém vlastnictví zde přetrval až do současnosti.4 Výnosný zámořský obchod s vínem 
vynášel nejvíce regionu Bordeaux a to s Francouzskou Západní Indií. V této době se 
proslavila tradice vinařských chateaux, které jsou rodinými poklady spolu s vinicí dodnes. 
Moderní typ vinných lahví byl poprvé vyroben v roce 1630 v Newcastle v Anglii. Na počátku 
18. století se již vyrábělo sklo natolik pevné, že jej bylo možno použít pro zrání i přepravu 
vína místo tradičních dubových sudů.5  

V polovině 19. století skončilo období francouzské vinařské prosperity díky sérii 
pohrom ze Severní Ameriky, které zdevastovaly všechny vinice, a to houbovité padlí révové, 
plíseň a mšička révokaz (viz níže-odrůdy). Teprve Louis Pasteur v 19. století odhalil 
tajemství, které spočívá v přeměně cukru hroznů pomocí kvasinek v moštu na alkohol. Nyní 
se používá řízené sklepní kvašení, které uchovává aroma hroznů.6  

Během světových válek se úroveň vinařství snížila k produkci pouhých stolních vín, 
prodej kvalitního vína ohrožovalo nekontrolovatelné množství padělků.7 Proto byly ve 30. 
letech navrženy pravidla pro apelace původu, si každý pěstitelský region ve Francii zvolil, co 
bude rozhodujícím faktorem pro pojmenování vína. V Bordeaux je to doména (statek/oblast), 
v Champagne je to známkové jméno, v Alsasku typ hroznů a v Burgundsku je to terroir 
(půda/kraj). Podle Francouzů je to právě terroir, co dává každé apelaci v Burgundsku její 
historickou a hmatatelnou identitu. Terroir, z které víno pochází, je dán specifickým 
mikroklima a zemním podložím, které se velmi liší. To pak vytváří místní specifikum apelace, 
která je fragmentárně rozdělená mezi mnoho malých rodinných vinic.8 Pokud réva nemá 
ideální teplotní podmínky a musí bojovat, aby dozrály plody, pak hrozny mívají dokonalejší 
chuť. 

To, že je Francie stále světovou vinařskou velmocí s nejdelší tradicí, i když si silně 
konkuruje s Itálií, je šťastnou shodou ideálního klimatu, tuhé zimy, nepříliš suchého léta 
s dostatkem deště a nesmírné různorodosti druhů půdy, od křídy a sedimentů, jíl a štěrk, 
sopečný tuf až po břidlicové svahy.9 Spotřeba vína ve Francii se pohybuje kolem 57 l/os/rok, 
vČesku je to přitom asi 17l! Celková rozloha francouzských vinohradů je 860 tis. ha, z toho 
tvoří 55% vinice AOC, tedy kontrolovaného původu a kvality. Vinařství se profesionálně 
věnuje 145 tis. pěstitelů a převažují červené hrozny. 

 
DĚJINY BURGUNDSKÉHO VÍNA A VINAŘSTVÍ 

Unikátní a individualizovaná chuť francouzských vín vychází jednak z tisícileté tradice 
a jednak z osobitého přístupu každého vinaře. Nikde jinde prý neroste tak kvalitní Pinot noir. 
V Burgundsku jsou první vinice doloženy již v 1. polovině 1. století po Kristu. Zmiňují je 
řecký geograf Strabon a římský autor o zemědělství Columella. V roce 312 člen galo-římské 
elity a rektor Univerzity v Augustodunumu (Autun) poslal císaři Konstantinovi žádost o 
zdanění, která obsahuje nejstarší popis vinic v Beaune. Přestože Autun bylo tehdejší středisko, 
členové elit se zajímali více o oblast kolem Beaune díky její vhodnosti pro pěstění vína. Na 
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konci 6. století popsal biskup Řehoř z Tours Dijon obklopený vinicemi. Nejstarší a dosud 
nejlepší vinice v Burg. v 13. století zakládali cisterciáci. Roku 1415 stanovil Karel VI. 
Ediktem, že vína jmenovaná burgundská, se pěstují nad „Pont de Sens“, (město severně od 
Chablis), a rozdělil vína do dvou kategorií, horno- a dolnoburgundské.10 Za velkého ignoranta 
byl kdysi označen Napoleon, když pil chambertinské víno zředěné vodou.11 

Po druhé světové válce se poptávka celosvětově posílila a s ní i snaha po větším výnosu 
pomocí nových odrůd a postřiků, protože Pinot Noir už nepostačoval. Začínalo se na výnosu 
okolo 20 hl z hektaru, dnes je běžné i 60 hl/ha. Po dolarové krizi roku 1985 se prodej do USA 
snížil a sklepy v Beaune a Nuits-Saint-George byly přinuceny snížit ceny, aby prodaly. Byl to 
první poválečný pokles cen! Také to znamenalo návrat k méně extenzivnímu pěstění.  

Od šedesátých let se používají přenosné ohřívače jako ochrana před namrznutím 
vinných hlav. Ty bývají několik desítek let staré. Hlavně u kvalitnějších vín je stále kladen 
důraz na rodinnou malovýrobu a přímý prodej.  

 
BURGUNDSKÉ VINAŘSKÉ OBLASTI 

V Burgundsku je asi 5 200 pěstitelů vína. Tato oblast proslavená po celém světě svojí 
bohatou gastronomií tvoří se svými 110 apelacemi celou čtvrtinu všech AOC (Appéllation 

d’Origine Contrôlée-viz níže) Francie. Produkují 
ročně asi 180 mil. lahví, z toho 65% bílého vína. 
Toto množství však tvoří pouze 3% francouzské 
produkce.12 Burgundsko má podloží vápenité, 
slínovité, jilovité a nebo z oblázkové půdy se 
stopami železa. Nadmořská výška se pohybuje 
mezi 175 a 500 m n.m. Osobitý charakter dávají 
vínu i tuhé zimy a teplá léta a mírná září. Hlavní 
odrůdy pěstovaných hroznů jsou Pinot Noir a 
Chardonnay, dále také Aligoté a Gamay. U 
Saint-Bris v Auxerrois se sází i Sauvignon.13 
Všechny ostatní druhy révy se pěstují pouze na 
výrobu obyčejného stolního vína.  

Viniční oblasti jsou kompaktní kromě 
oblasti Chablis, kde jsme zavítali do vinařství a 
dělí se do 6 apelací AOC, které mají každá 
odlišný charakter. Nejprestižnější jsou místa 
v Côte de Nuits a Côte Beaune, které tvoří 
společně Côte d´Or čili „Zlatý svah“ nebo „Zlaté 
pobřeží“ mezi Dijonem a Chagny.14 Pahorkatina 
Côte d´Or tvoří jen část burgundské vinařské 
oblasti.  

Burgundsko se z vinařského hlediska dělí 
na čtyři základní celky: Yonne (Chablis), Côte 
d’Or (Côte de Beaune a Côte de Nuits), Côte 
Chalonnaise a Mâconnais. Beaujolais můžeme 
pokládat za vinařsky samostatnou část, i když 
fakticky součástí Burgundska je. Z hlediska 

                                                 
10 http://terroir-france.com/wine/bourgogne 
11 C. CALLEC, c. d., s. 52-53. 
12 http://terroir-france.com/wine/bourgogne 
13 C. CALLEC, c. d., s. 21. 
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klasifikace existuje rozdělení na generické regionální apelace “Bourgogne“ (56% produkce), 
apelace “villages“ nebo komunální apelace (30% produkce), premier cru (12% produkce) a 
grand cru (2% produkce tvoří 33 Grands crus v Chablis a Côte d‘Or). Celková rozloha vinic 
AOC je 24 000 ha, bez Beaujolais, které má 22 000 ha a tvoří 2/3 celkového objemu produkce 
Burgundska. Pro Burgundsko je typické obrovské množství malých rodinných vinařů, kteří 
obhospodařují plochu vinic jen málokdy přesahující 10 hektarů (85% vinic je menší než 10 
ha). Existuje zde mnoho výjimečných lokalit s vlastním mikroklima, které je určující pro 
širokou rozmanitost burgundských vín.15  

Chablis je nejsevernější region, leží takřka na půl cesty mezi Côte d'Or a  Paříží, známý 
speciálně pro světově proslulá suchá bílá vína z odrůdy Chardonnay. Oblast je významným 
vinařským regionem již po 1400 let. Zpočátku byla dodavatelem vína pro Paříž. V 19. století 
se zdejší vinohrady rozrostly na 40 tis. ha. Před 30 lety platilo za nejlepší víno k ústřicím, 
lehké, ocelové suché po minerálech a citrusech. Oblast Chablis je administrativní region 
Burgundska, pokrývá ji městečko a 19 dalších obcí a usedlostí blízko u Champagne podél 
řeky Serein. Do oblasti Chablis spadají terroiry: Bougros, Preses, Vaudesir, Grenouilles, 
Valmur, Les Clos a Blanchot. nedaleko, ploše 20 x 15 km, je zde zde 4,5 tis ha vinic, které 
jsou rozděleny podle úrovní apelací na: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru a Chablis 
Grand Cru. Petit Chablis je oblíbené pro svou lehkost a živelnost, pije se mladé, rok po 
sklizni a hodně chlazené (10-12°C), Chablis je čiré, čerstvé, lehké a velmi ovocné, aroma i 
vůně se nejlépe rozvinou po roce nebo dvou skladování v lahvi, pěstuje se na 3 tis. ha, jako 
hlavní burgundská bílá apelace (podávat při 12°C). Chablis Premier Cru je elegantní a má 
silnější minerální příchuť až štiplavou oproti Petit, velmi pestrý buket založený na čerstvém 
ovoci, bílých květinách a později i sušeném ovoci. Potřebuje 2-3 roky skladování, ale lepší 
ročníky a značky i déle, až se trávově zelená barva přemění ve zlatavou, např. Fourchaume, 
Montée de Tonnerre, Mont de Millieu, Vaucoupin, Beauroy, podávat při 12-14°C). Chablis  
Grand Cru je silné, distingované s nejkomplexnějším buketem, za mlada s dominujícím 
zimolezem a akácií a později se rozvine med a pražené mandle. V ústech je intenzivní, 
vydatné, lahodné a tělnaté a má zvláštní aromatickou délku. Potřebuje nejméně 3-4 roky a 
mnohdy i déle v láhvi k rozvinutí všech vůní (podávat při 12-14°C). V Chablis je asi 40 
klasifikovaných vinohradů. Jsou to roztroušené, malé lokace, velmi odlišné expozicí plodů a 
tím i chutí. Malým sekcím se říká lieux-dits. Protože Chablis leží dost severně, je složitější 
přimět hrozny dozrát plně. Apelace pro Grand Cru byly stanoveny roku 1938, je to mezi 100 a 
106 ha, pouhá 2-3% plochy, které tvoří geograficky výhodné unikátní historické srdce 
zdejších vinic na pravém břehu Serein s jiho-západní expozicí. Rostou ve výšce mezi 130 a 
215m. Vinice mají menší výnosy a réva se pěstuje jen na 106 ha (3% rozlohy Chablis), proto 
jsou vzácné a relativně drahé. Existuje zde 7 Grand crus: Les Clos je největší, dále Bourgros, 
Les Preuses, Vaudésir, Grenouilles, Valmur a Blanchot. Zde v Chablis se obzvláště silně řeší 
dilema, zda stáčet do tradičních starých dubových sudů, nových a nebo do nerezových. 
Tradičně se Chablis kvasí bez použití dubových sudů. Zdá se, že záleží na stylu, asi to není 
otázka kvality. Na etiketě se to ale neuvádí. Starý dub víno obohatí o oxid uhličitý, nový mu 
přidá vanilkový nádech, ale příliš nového může narušit výjimečné chuťové prvky Chablis, 
nerez nenaruší čistotu a ponechá rozdíly mezi vinicemi. Nyní se Chablis často velmi 
obohacuje cukrem a je jemné a silně alkoholické, i když vinaři prohlašují, že takové víno je 
zákazníky nejvíce žádáno. Prodává se jako polosuché. Podobně se změnilo víno z Macon, na 
jihu Burgundska, kde se dříve vyráběla lehká a svěží vína k rybám. Dnes jsou podobná 
Chablis, jen mají výraznější chuť. Ve Fuissé stále vyrábějí lehké Pouilly-Fuissé. Na severu 
Burgundska u měst Tonnerre a Épineuil objevili před 20 lety vinaři zpustlé vinohrady, kde 
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obnovili původní způsob pěstování a výrobu původního Chablis. Vinaři v Kalifornii využili 
označení Chablis pro typ suššího bílého vína.   

Oficiálně mimo AOC Chablis a městem Auxerre leží ještě malý region, kde se pěstuje 
víno a to hlavně v Irancy, které vlastní statut AOC jako Sauvignon de St-Bris, který je kvalitní 
a nepředražený.16 

Côte de Nuits je domovem nejlepšího červeného Burgundského. Pěstuje se zde jen 
minimum bílého. Zdejší bohatá vápencová půda dává vzniknout dlouhověkému vínu nejvyšší 
elegance. Hlavní vinařská oblast v délce 40 km začíná v pahorkatině Cite d´Or jižně od 
Dijonu, končí před Nuits-St-Georges. Zdejší AOC CDNVillage označuje hlavně obce na 
náhorní planině s chladnějším mezoklima, kde roste méně ceněné víno. Prvním centrem 
Gevrey-Chambertin, dvojobec ležící na úpatí vinohradu. Gevrey-Chambertin je největším 
terroirem v oblasti, má 9 Grand crus, a nichž je nejznámější Le Chambertin a  Premier cru 
Clos-St-Jacques, kde si vinaři účtují jako za grand. Zde leží tzv. Route des grand crus, cesta 
procházející mezi nejslavnějšími vinicemi z Gevrey do Morey. Vína se jmenují Charmes, 
Gevrey a Mazys, nejlepší je Chambertin bez dodatku, je to v láhvi uvězněný oheň, ale zároveň 
je to nejdražší burgundská vinice, víno vás může vyjít i přes 4 tis. korun za láhev. Tato vína 
miloval Napoleon. V Morey Saint-Denis obzvláště Clos de la Roche  a Clos St-Denis dosahují 
vyšší kvality. Na rozdíl od tradičních rozdělených parcel jsou 2 zdejší Premier cru ve 
vlastnictví monopolů Clos des Lambrays a Clos de Tart.  17 Chambolle Musigny, zde pěstují 
měkká vína. Dále je pověstné Volnay, kde sídlí na zámku vznešené vinařské bratrstvo. Zámek 
a  vinice jsou obehnány zdí – clos (vinice obehnaná zdí v nejlepších polohách a s vlastním 
jménem) – jejich vína jsou drsná a dlouho uzavřená.18 Dále leží Flagey-Échezaux a Vosne-
Romané se slavnými vinicemi La Tâche a Romanée-Conti, které představují vrchol 
burgundské vinařské kultury. Další oblastí jsou Côte de Nuits, kde se podle znalců produkují 
ta nejlepší burg. vína, leží zde většina poloh Grand cru. Vinice jsou zde ukryté mezi 
klášterními pozemky, zde dozrává nejlepší burgundské modré. V Marsannay je proslulé 
hlavně růžové víno. To se vyrábí z pinot noir, ale někteří vinaři to považují za plýtvání tak 
kvalitními hrozny. Vesnice Fixin čerpá slávu z blízkosti fenoménu Napoleona, jeho blízký 
spolupracovník odsud pocházel, a během císařova exilu se sem vrátil, aby podpořil jeho kult – 
jméno vinice, socha apod. Zdejší vína jsou hutná a cenově dostupná.  

Côte de Beaune je známo pro obojí víno, ale především se zde pěstuje bílé kvalitativně 
hned za Chablis. U města Nuits-Saint-Georges, podle kterého se oblast nazývá, se pěstují 
skromnější, ale dlouhověká vína. Jižnější oblast kolem Beaune má svůj vrchol u obce Aloxe-
Corton, kde se vyrábí nejslavnější bílé i červené Charlemagne. V samotném Beaune se daří 
ohnivému, až baroknímu vínu. Dále leží Pommard (voní po senu) a Volnay (klasické 
burgundské rybízové vůně). Dalším místem je Mersault, kde se vyrábí slavné bílé, vydatné 
víno. Všechna tato jmenovaná rozvinou své chutě plně až po 3-4 letech skladování a to ne 
každý vydrží počkat. Dále leží obce Puligny a Chassagne, kde roste další výborné, 
Montrachet (nejlépe bez dodatku v názvu).  

Côte Chalonnaise je menší oblast, přesto se zde vyrábějí i velmi kvalitní vína, např. 
v Mercurey z odrůdy Aligoté.  

Mâconnais tvoří jižní hranici. Vína se zde produkují pro rannější konzumaci a jsou zde 
o něco levnější a přesto mladá mohou mít vysokou kvalitu, např. z Pouilly-Fuissé.  

Beaujolais leží ještě o něco jižněji, geograficky patří do Burgundska, ale tvoří vlastně 
odlišnou oblast, specializovanou na mladá, ale i dobrá šumivá vína.19 Z většiny vinic se zde 
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vypěstuje lehké a vynikající chuti, s mírně vyšším množstvím kyselin, které se proslavilo 
nasazováním do prodeje každoročně třetí čtvrtek v listopadu jako Beaujolais Nouveau.  
 
VÝROBA VÍNA 

Víno se ve středověku vyrábělo šlapáním kvasících hroznů, přitom však hrozilo riziko 
udušení oxidem uhličitým. Postupně se rozšířilo použití lisů, které zkvalitnilo víno a zvýšilo 
jeho trvanlivost. Výroba je znázorněna na řadě uměleckých maleb, iluminací (např. Hodinky 
vévody z Berry), tapiserií a sochařské výzdobě.  

Nejlepší víno nakonec dozrává v 225 litrových dubových soudcích - barriques. Délka 
zrání a obměňování použitých soudků závisí na požadované kvalitě a struktuře vína.20 Ve 
sklepích se obvykle vyskytuje plíseň Cladosporium cellare.21  

Speciálními typy vín jsou např.: botrytická vína - jsou vyráběna z jednotlivých bobulek 
vinné révy, které byly napadeny ušlechtilou plísní Botrytis cinerea. Tento výrobní postup je 
velice pracný a tato vína jsou cenově náročnějšími víny. Jejich chuť je těžko definovatelná, 
vesměs jsou to mistrovská vína s chutí ovoce nebo ořechů s okouzlujícím buketem, nazlátlé 
barvy a sladké chuti. Ve Francii je nejznámější oblastí, která tato vína produkuje Bordeaux - 
Sauternes a Barsac. Dalšími oblíbenými dražšími typy vín jsou: ledové (sklízeno až po 
prvním mrazících), které je velmi drahé a používá se jako dezertní pro svou sladkost a vin de 
paille (u nás slámové) je speciální technologie výroby vína v oblasti Jury. Hrozny se nechají 
seschnout tradičně na slámě do podoby rozinek. Z takto seschnutých hroznů se vyrábí sladké 
víno medově zlaté barvy. Obojí má intenzivnější, sladší chuť.  

 
ODRŮDY 

Vitis vinifera tvoří základ většiny současných šlechtěných vín. Po celoevropském 
napadení vinic mšičkou révokazem v 19. století bylo nutno začít s roubováním na 
rezistentnější podnože, které mají odolnější kořenový systém.22 

Chardonnay – burgundské bílé a šedé víno, nejrozšířenější k pěstění po celém světě. Voní 
po exotickém ovoci, broskvi, melounu, ananasu a citrusech, barva se vyvíjí od zelené po 
zlatavou. Chutná po lískových či vlašských ořechách. Nejlépe prospívá v Burgundsku, 
Austrálii a Kalifornii. Z něj se dělají burgundská vína jako jemné Chablis, mersaultské a 
montrachetské. Nejdražší vína lisují právě z této odrůdy. Bývá svěží, pokud však neleží 
v dřevěných sudech. Pak je plné a smetanové, s typickou chutí čerstvě opečeného chleba 
namazaného máslem.23 Zde pramení jeho špatná pověst z Ameriky, kdy Chardonnay získalo a 
zase ztratilo oblibu, gurmáni chtěli tzv. ABC-vína, „anything but Chardonnay“, všechno, jen 
ne Chardonnay. Nesnášeli totiž jeho chuť diktovanou producenty v Kalifornii, příchuť mdlé 
směsi másla, vanilky a amerického dubu. Vyrábí se z něj i šampaňské. 

Chenin blanc (Pineau de la Loire) – nejdůležitější bílá odrůda na Loiře, kde dává výtečné 
víno chutnající po ovoci, bývá částečně dlouhověké. Je osvěžující, s výraznou kyselinou, což 
je dobré pro šumivá a sladká vína. Těm dodává rovnováhu a dlouhou životnost. Côteaux de 
Layon z výtečného ročníku se může archivovat i 30 let. Je pro něj důležité nechat jej alespoň 
10 let, pak se plně rozvinou chutě medu, broskví, meruněk, s vůní květin a oříšků. Dobré 
pěstují v Austrálii, v jižní Africe se označuje Steen(=kámen), v Kalifornii se z něj dělají 
nenáročná vína. 

Pinot noir/Burgundské modré – původní z rozsáhlé „rodiny“, jež má více než sto variant, 
byla starověká odrůda Allobroga. Pinot poskytuje nejjakostnější vína a roste skoro všude, 
kromě Burgundska také v Alsasku pro víno Sancerre, v Itálii, na Balkánu a také v jižní 
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Americe, kde ale málokdy víno dosáhne špičkové burgundské kvality. Tato odrůda požaduje 
intenzivní péči, menší výnosy a nižší teploty.  

Burgundské šedé – objevil ho roku 1711 na zpustlé vinici špýrský kupec Johann Seger 
Ruland, proto víno zdomácnělo v německé oblasti Kaiserstuhl jako Rulandské. Jedná se 
bezpečně o mutaci červeného Pinot noir. Dříve se pěstovalo jako pozdní, plné a zlatavé. Když 
její pěstění ztratilo na oblibě, začali ho vinaři sklízet dříve a získali tak svěžejší variantu 
s vyšším obsahem kyselin, kterou označili botanicky správně jako Burgundské šedé. Ve 
Furlansku se jmenuje Pinot grigio, v Alsasku Pinot gris. 

Pinot blanc/Burgundské bílé – je ve Francii méně oblíbené. Je relativně neutrální až 
kouřové, má chuť po ořechách a jako suché se hodí skoro ke všemu. Daří se mu tam, kde je 
pro Rýnský ryzlink příliš teplo, proto se hodně rozšířilo i v Německu – Jižní Falci, Bádensku 
a hlavně v Itálii, kde je jako Pinot bianco zdrojem pro kvalitní vína.24 Ve Slovinsku z něj 
umějí v okolí Ormozu výjimečné pozdní víno beli Pinot k archivaci.25 

Gamay – se v Burgundsku přiměšuje, jinak se z něj pěstuje Beaujolais v Touraine a u 
Loiry. Jako mladé je světlé a veselé, s ovocem jako maliny, jahody, rybíz a třešně. Starší je 
plnější. Hrozny obsahují méně taninu.  

 
TRADICE 

Dražba nového ročníku třetí listopadovou neděli v Hospices de Beaune je napjatě 
očekávanou událostí. V nabídce bývá 80-90 sudů vína, každý vinař-obchodník má 30 vteřin 
za svitu malé lampy, aby nabídl své produkty. Dražba zpravidla trvá i 5-6 hodin, ale sál nikdo 
neopustí, neboť je to velké představení. Celá akce je především dobročinná, výtěžek je určen 
pro domov důchodců a nemocnici. Špitál vlastní celou řadu vinic o rozloze zhruba 58 ha, 
které získal jako zbožné dary v minulosti. Dražba má velký vliv na pozdější ceny vín na trhu 
pro příští měsíce. Nejvýše se cena vyšplhala roku 1985 na 11000 € za 228litrový sud, pak 
ceny poklesly, nyní opět stoupají. Kupodivu navzdory celosvětově silnější poptávce po 
červeném, v Beaune je více ceněno bíle víno.  

Největší boj bývá o víno Corton-Charlemagne z vinice Nicolas Rolin. To byl 
zakladatel špitálu Hotel-Dieu pro chudé a kancléř burgundského vévody v 15. století.26 
Nabídky za sud mohou dosáhnout až 22000 €, což je asi 130 €/láhev, i když v obchodě se dá 
to nejlepší pořídit do 100 €. Tato vinice je proslulá především díky tomu, že okolo roku 800 
patřila Karlu Velikému, má rozlohu asi 63 ha a ročně dává 140 000 láhví, vinaři se snaží, aby 
bylo vína méně a bylo kvalitnější. Leží vysoko nad vesničkou Aloxe, pod zalesněným 
kopcem, který zadržuje severozápadní větry a uchovává vlhkost, kterou vápenitá a naprosto 
zvětralá půda potřebuje. Kořeny proto rostou do metrové hloubky, víno má více minerálů pro 
růst a již ve středním věku dosáhne 13 % objemového alkoholu. Jinak burgundští vinaři 
přidávají řepný cukr.27 Chuťově se označuje jako medové a lískooříškové, skořicové a 
brusinkové, i lanýžové, říká se, že útočí jako paví ocas.28 

V Château du Clos de Vougeot se stále pořádají tradiční vinařské slavnosti. Ještě před 
padesáti lety prodávali všichni vinaři své víno kupcům/zprostředkovatelům – négociants, kteří 
scelovali oblasti a prodávali je pod vlastním jménem. To hlavně kvůli malinké rozloze 
vinohradů jednotlivých majitelů. V poslední době stoupá část vinařů, kteří si své víno stáčejí a 
nabízejí sami. Kupci stále hrají roli hlavně ve velkoobchodě, někteří z nich mají i vlastní 
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vinice a nabízejí i skutečně kvalitní vína, např. Louis Jadot, Joseph Drouhin a Bouchard Pére 
& Fils.29  
Sdružení vinařů: Union des Grands Crus de Chablis  Do oblasti Chablis spadají terroiry: 
Bougros, Preses, Vaudesir, Grenouilles, Valmur, Les Clos a Blanchot. Sdružení bylo založeno 
roku 1923, za účelem obrany a propagace Grand Crus z Chablis. Nyní má 13 členů, kteří 
vlastní polovinu plochy Grand cru vinic v Chablis. 
 
OZNAČOVÁNÍ JAKOSTI VÍN 

Výchozím bylo zpracování seznamu vinic podle proslulosti jakosti vín pro Všeobecnou 
výstavu v Paříži v roce 1855. Byla to vína z Médocu, Sauternes a Graves a byla označena jako 
Chateau nebo Cru (což znamená označení kvality vinice v tomto tradičním seznamu podle 
tehdejších kritérií – známost, obchodní cena). První legislativa upravující kontrolu kvality 
AOC vín (Appellation d´origine contrôlée) vyšla ve Francii v roce 1935. Apelace znamená 
oblast složená z „climats“ čili svahů, na kterých jsou drobné vinice. 

V současnosti je základem je trojí rozdělení na typy, jež kvalitu nutně neoznačují. Vin 
de Table jsou stolní vína bez označení odrůdy, ročníku a původu, skladovatelnost asi 1 rok, 
jednoduché k denní konzumaci, ale i specifická vína, Vin de Pays d´Oc tzv. zemská vína 
s oblastí původu čili kontrolovaným původem, skladovatelnost asi 2-3 roky, zpravidla dobrá, 
jednoodrůdová kvalitní vína u nichž jen vinaři znají důvod proč se nekvalifikovali výše, 
někdy převyšují i anonymní typy AOC vín, VDQS (Vins Délimités de Qualité Supérieure), 
pravidelně kontrolovaná vína s podobnými kritérii jako AOC, jen objem produkce býval větší, 
důvěryhodné kvalitní víno, známka se už ale téměř nepoužívá a AOC vína s úředně 
kontrolovaným označením původu neboli z apelace, kdy odrůdy a zpracování splňují 
zákonem stanovené povinné podmínky pro udělení dekretu institutem INAO (Národní institut 
původních názvů) jako jsou min. obsah alkoholu, max. výnos z hektaru, metoda řezu, 
produkční a vinifikační podmínky, uděluje se jednorázově a tak není vždy zárukou kvality, 
přesto sem patří nejlepší francouzská vína, u nichž skladovatelnost přesahuje i 5 let.30 Vína 
označená jako AOC se v Burgundsku musí vyrábět z odrůdy Pinot noir. Vína AOC 
Bourgogne grand ordinaire nebo Bourgogne grand ordinaire se vyrábějí ze směsi Pinot 
noir a menší části Gamay. Např. Bourgogne Passe-Tout-Grain obsahuje nejvýše 1/3 Gamay. 

Další rozdělení kontrolovaných kvalitních vín: AC Bourgogne pokrývá celé Burg. 
Označuje obecně ty vinaře, kteří nedosáhli na vyšší úroveň klasifikace. Regionální apelace 
pokrývají skupiny vesnic, např. AC Côte de Nuits-Villages. Toto bývají obvykle poměrně 
kvalitní vína, která se nekvalifikovala do individuální „obecní“ apelace AC.   

Obecní/village AC jako AC Chablis, AC Pommard, AC Gevrey-Chambertin a AC 
Vosne-Romanée jsou známá jako "vin de village". Láhve označené názvem konkrétní obce by 
měly být vysoké kvality, jsou však obvykle směsí z mnoha rozdílných vinic. Jedná se o 53 
obcí. Village Premier Cru jsou produktem konkrétního dobrého vinaře z vinice kolem jeho 
vesnice, jsou to malé vinohrady s dosti individuální chutí vína. Víno označené jako AC 
Chassagne-Montrachet Premier Cru by mělo platit za lepší než AC Chassagne-Montrachet. 
Premier Cru je víno z výjimečně skvěle situované vinice, jechž je 561. Skladovatelnost 
Premier Cru minimálně 10 let. Další dělení: Premier Cru, Second Cru, Troisiéme Cru, 
Quatriéme Cru, Cinqiéme Cru pro červená a 1er Cru Superior, Premiér Cru a Deuxiéme Cru. 
Dalším označením jakosti vína je Cru Clasée, Grand Cru Clasée v oblastech Médoc, Sautern, 
Graves, Saint Emilion, Côtes de Provence. Označení Château je pouze pro oblast Gironde 
(Bordeaux) a to jen pro vína AOC, z určité zemědělské oblasti, která se označuje jako 
Châteuax. Vlastní označení získala také oblast Graves v roce 1959, Saint-Emilion 1955, 
poslední revize 1996 a Côtes de Provence roku 1955. V Médocu existuje od roku 1932 i Cru 
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Bourgeois. Grand Cru  jsou vinnou elitou z Burgundska. Grand znamená "velké" víno, jsou 
to ta nejlepší vína, pocházejí z nejlepších svahů. Etiketa nese název přímo své vinice, nikoliv 
obce. Např. Musigny, Montrachet, Echézeaux, Chambertin, Clos Vougeot, Corton, La Tache. 
Takové bílé či červené burgundské stojí malé jmění, ale jsou to ukázky, jak má chutnat skvělé 
víno. Je to pouze 33 vinic v Burgundsku, někdy se tato vína označují "Tête de Cuvée". Často 
je svah s 1er nebo Grand Cru vlastněn více vinaři a zem je rozdělena na mnoho malých 
viniček. Tak vzniká množství rozdílných chutí jednotlivého Grand cru. Jiné svahy jsou 
vlastěny doménou, monopolem. Archivovat lze Grand Cru minimálně10-20 let. 

Tyto údaje tvoří v Burgundsku součást oficiálního názvu vína. Přesto tyto názvy nejsou 
přesnou zárukou kvality vína, navíc bývají předražená a obyčejné village klidně může 
dosáhnout kvalit až nečekaných, jen nemá vyšší licenci. Další označení tvoří nenápadné 
etikety. Je to "odznak" Tastevinage, který uděluje Společenství rytířů Tastevinu dvakrát 
ročně vínům, která kvalitativně přesahují svůj statut.31 
 
NEJSLAVNĚJŠÍ VÍNA A VINICE 

Podle zákonů z 1905 a 1919 platí v Burgundsku výše zmiňované apelace. Hlavní jsou 
např: Beaune, Chablis, Nuits, Meursault, Pouilly-Fuissé. Ty jsou zde přísně dodržovány. Vína 
typu Bougogne, Bourgogne Grand Ordinaire a Bourgogne Passe-Tout-Grains pocházejí 
z celé oblasti. O něco lepší Burgunské pochází z vymezené části, např. Côtes de Nuits, Côtes 
de Beaune. Nejkvalitnější vína z Burgundska jsou z oblasti mezi městy Beaune a Dijon, a to 
hlavně vína: Pommard, Nuits-St. Georges, Aloxe-Corton, Clos de Vougeot, Gevrey 
Chambertin a Fixin. Burgundské červené je spíše elegantní a sametové než těžké. První 
dojem je něco mezi vůní stáje a hnoje, ale pak se rozvine ovoce, především červený rybíz, 
lesní jahody a třešně. Další oblastí je Cite de Beaune kde se vyrábějí nejlepší francouzská 
suchá vína, plná, s vyšším obsahem alkoholu, jemným buketem a hladkou chutí. 

Vinice na bílé víno jsou v Burgundsku hlavně v okolí Chablis a Mâcon, z odrůd 
Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Sauvignon blanc, Aligoté a Tressot. Chablis je suché, 
živé, elegantní, světložluté barvy se zelenkavým odstínem a jemnou plnou chutí. Nenáročná, 
kvalitní a svěží vína se pěstují v oblastech Mâconnais, Puligny, Chassagne, Montrachet, 
Meursault, Mercurey, hlavně za použití odrůdy Chardonnay. Bílá burgundská označená 
AOC se vyrábí jen z Chardonnay, příp. s příměsí Pinot Blanc. Bílá vína AOC Bourgogne 
grand ordinaire či Bourgogne ordinaire se vyrábějí z Chardonnay, s přídavkem Pinot blanc 
či Aligoté.  
 
KDY PÍT BURGUNDSKÉ VÍNO? 

Základním pravidlem je, čím prostší apelace, tím mladší se má pít. Vínům 
Village/Domaine je dobré dát alespoň 2-3 roky zrání v lahvi. U Premier a Grand cru mnohem 
déle, kolem 10 let, aby se rozvinula komplexnost aroma, maximálně však 30 let. To platí pro 
červené, u bílého stačí kolem pěti. Díky většímu kolísání teplot a důrazu na vyzrálost a pozdní 
sběr je nyní možné slevit z důrazu na stáří. Nyní se produkuje víno s nižším obsahem tříslovin 
než v minulosti, což umožňuje dřívější rozvinutí vína.32 Co se týče denní „spotřeby“, bez 
újmy na zdraví může žena pozřít 2 sklenky, čili asi 30 gramů alkoholu za den, muž asi 70 
gramů, což představuje 1 sedmičkovou láhev 12% vína. 

 
DOPORUČOVANÁ VINA ŘSTVÍ 
Guy Amiot-Bonfils v Chasagne-Montrachet, Robert Ampeau v Mersault 
Marquis d´Angerville ve Volnay, Michel Lafarge ve Volnay 
Pierre Amiot & fils v Morey-Saint-Denis, Domaine Ponsot v Morey-Saint-Denis 
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Bertagna ve Vuogeot, Francois Colli v Épineuill 
Domaine Ferret ve Fuissé (Maconnais), Jean Grivot ve Vosne-Romaneé 
Domaine de la Maladiére v Chablis, Georges Roumier v Chambolle Musigny 
Armand Rousseau v Gevrey-Chambertin33 
 
DOPORUČENÉ ROČNÍKY 
2002, 1996 a 1990 pro bílé i červené, (nebrat: pozor na 1987 a 84!) 
 
VÍNO A JÍDLO 

Červené víno z Burgund z Pinotu noir se má rádo s hovězím, lesní zvěří jako bažant a 
kančí, vepřovou pečení a jemnými sýry. Bílé Chardonnay dobře pasuje ke známým 
burgundským šnekům, garnátům a kozímu sýru. Podstatě také burgundské Beaujolais se pije 
bílé i červené, sedí k hovězímu, jehněčímu, grilovanému kuřeti, sýrům a říčním rybám na 
másle. Známé produkty z Burgundska jsou: hlemýždi, kuře z Breste (vysoce kvalitní drůbež), 
hovězí po burgundsku (dušené na červeném vínu), kohout na víně (v omáčce z červeného 
vína), dijonská hořčice, klobásy – rosette (růžice), andouillette (jitrničky), cervelas (klobásy) a 
sýry – Aisy Cendré, Epoisses, Citeaux a Charolais (zvláště kozí). S oblibou také Burgunďané 
míchají levnější vína z odrůdy Aligoté s likérem Cassiss z rybízu, což označují jak kir. 
http://www.vino-market.cz/DetailPage.asp?DPG=35258 za 235 Kč  
Otvírák burgundského typu "tire-bouchon bi-lames" – určen pro 
všechny korkové zátky, primárně však pro burgundská vína. 
Otvírák se zaviklá mezi korek a sklo láhve a poté krouživým 
(šroubovitým) pohybem lze bez větší námahy korek vytáhnout. 
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