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Vinný sklípek, 
domácí oáza klidu
Mladému mělnickému vinaři Bc. Luďku Vondrákovi naplnilo 

víno život. Dalo mu práci i vášeň, ale i tituly a diplomy. 

Zlomil předsudky, že kvalitní 
víno se urodí leda na Moravě, 
kdepak v Čechách. Jeho kabi-
netní ryzlink rýnský, ročník 
2015, představuje „českou 

kapku“ v  moravském moři v  prestižním 
Salonu vín České republiky ve 
sklepení valtického zámku, 
kde byl zařazen mezi 100 
nejlepších vín. Právě 
„rýňák“ nazývá Von-
drák vínem králů 
a  králem vín a  jme-
nuje ho na prv-
ním místě pořadí, 
v jakém by si opatřo-
val odrůdy do domá-
cího vinného sklípku. 

Než dám slovo odborní-
kovi, dovolte osobní vzpomínku. 
Do našeho domu na Mělníce jsme jezdili 
s manželkou s lehkou nervozitou. Vládla tam 
má drahá máti, kterou jsme měli neustále za 
zády. Nepovolila mi ani židli přemístit. Sou-
kromí jsme našli až ve sklepě, z něhož jsem 
vystrnadil brambory a  nahradil je štíhlými 
lahvemi ušlechtilých vín. Bylo po roce 1989 
a já pochopil, že je třeba žít ponovu a přestat 
chlastat vodku. Ve sklípku jsme byli bez dozo-
ru a  nad sklenkou probírali všechny osobní 
záležitosti. V  hloubi čtyř metrů jsme našli 
uvolnění a souznění.  

Luděk Vondrák mi schválil čtyřmetrové 
podzemí, kvalitní klimatizaci i stálou tep-
lotu bez výkyvů – čtrnáct až šestnáct stup-
ňů pro červená vína, kterým tím pádem 
dávám přednost. Osm až dvanáct stupňů 
pro bílá vína už vyžaduje elektrické chla-
zení, které by ve sklepě mezi dřevěnými 

stojany, různými prefabrikáty či poličkami 
z cihel jen rušilo, na to je v bytě místa dost. 
Natolik jsem profesionálem erudován, že 
lahve uchovávám vleže tak, aby přírodní 
korek v zátkách byl zavlažován, nebyl roze-
schlý a nepropouštěl do vína vzduch. Navíc 

při dlouhém skladování vín je 
nutné lahve „přešpuntovat“. 

Zoxidované víno je v pří-
padě bílých vín nepi-

telné, zatímco červe-
ným mikrooxidace 
tolik nevadí, potře-
bují v  lahvích ještě 
dozrávat. Pokud 
jde o vysrážený vin-

ný kámen, který se 
někdy v lahvích usadí, 

nesnižuje kvalitu vína, 
nýbrž jeho kyselost. Růžo-

vá vína, ale například i  Char-
donnay pijeme svěží a v létě, archivováním 
se jejich ovocné tóny vytrácejí. 

Víno má svůj řád 
Proč vlastně máme mít domácí vinotéku? 
snažím se znalce zahnat do úzkých. „Pro-
tože najednou vám zavolá kamarádka, že by 
ráda přišla na skleničku dobrého vína, a ty 
nemusíš běžet do krámu, ale můžeš ji pře-
kvapit. Vína ze sklípku mají většinou svůj 
příběh a ten se obvykle nad sklenkou vyprá-
ví.“ Náš odborník dokáže číst i příběh skle-
pa, třeba podle plísně, jaké se v něm daří.  

V této souvislosti našel Luděk Vondrák 
pochopení pro mou lítost, když jsme před 
časem s rodinkou anebo malou společnos-
tí začali otevírat a  likvidovat „porevoluč-
ní“ vína, i ta, která jsem si osobně dovezl 
z Nového Zélandu a Jihoafrické republiky, 
Toskánska i Apulie. Začaly mě totiž stra-
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šit letopočty z minulého století. Konzum 
patnáctiletých vín připadá vinaři rozum-
ný. Zároveň však přiznává, že on sám něk-
terá vína asi nikdy neotevře. Už proto, aby 
vzpomínky zůstaly. 

Co ale poradit playboyům z  paneláků, 
postrádajícím vhodnou sklepní místnost? 
Luděk Vondrák jim doporučuje humidor, 
elektrickou vinotéku s  řízenou teplotou, 
skříňku povětšinou z dubu či jiného ušlech-
tilého dřeva se zabudovaným zařízením 
na zachování stálé vlhkosti, kterou znají 
a užívají rovněž milovníci doutníků. Někdo 
to může považovat za snobismus, ale exis-
tují vinotéky zvlášť pro červená i bílá vína, 
neboť z  červených vín se uvolňují určité 
aromatické látky, které neprospívají těm 
bílým, a opačně. Hlavně tu ale hraje roli roz-
díl teploty, jakou dvě protější barvy z naší 
vlajky vyžadují. V  nabídce jsou vinotéky 
nejrůznějších rozměrů. Hlavně by neměly 
být umístěny někde v obýváku u televize.  

Každý sobě po chuti 
Protože prázdný sklípek je k ničemu, pojď-
me ho začít plnit kvalitním pitím. Někdy 
nás navede už samotná etiketa „archivní 
víno“. Obecně dáváme přednost vínům pří-
vlastkovým, kabinetním, pozdnímu sběru 

a výběru z hroznů (dále pak raritám a spe-
cialitám, jako je výběr bobulí, výběr z cibéb, 
ledové víno, slámové víno), není to však 
podmínka. Archivovat lze i  víno zemské, 
které v  Čechách skýtá krásný zážitek, jak 
ujišťuje Luděk Vondrák. Zákazník může 
důvěřovat zejména legendami opředenému 
ryzlinku rýnskému nebo kerneru a  rulan-
dám – bílé, šedé. I  když právě u  šedého 
rulandského se představy konzumentů od 
archivovaného vzorku liší. Zásadně však 
platí, že pro zamýšlené delší uskladnění 
jsou vhodnější vína červená a pro ta je sever 
Čech přece jen chladný. Přesto se šéf Vinař-
ství Vondrák zaručuje za zdejší rulandské 
modré, svatého Vavřince, neronet. Když ale 
zajde do „nekomerčního“ koutu svého skle-
pa, otevře si svůj poklad nejcennější, botry-
tický výběr z  bobulí z  roku 2007. I  když 
zásoby se, málo platné, tenčí… 

Na závěr jsem si posteskl nad jinak pří-
jemnou sešlostí, kterou vždy na jaře vítám 
na mělnické zahradě, a  zájemce po sku-
pinkách vodím na ochutnávku do sklípku. 
Nepřipadám si jako držgrešle, jen mi vadí, 
když si ředí archivy „s příběhem“ džusem. 
Luděk Vondrák to nevidí tak tragicky. „Ale 
o tom je celý svět. Proč vydáváte Playboy? 
Aby kolem toho byl byznys, ne?“ �
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Tričko s tímto nápisem koupíte bratru za 
160 korun v Louckém klášteře ve 

Znojmě, který doslova zachraňuje před 
chátráním akciová společnost Znovín Šatov. 

Nejenže tu má prodejnu, která nabízí nezbytné 
propriety do vašeho sklípku, od vinné nálevky 

a vývrtky na víno přes stylové oblečení včetně 
vinařské zástěry až po vakuovou pumpičku 

pro ty, kteří si chtějí schovat načaté víno „na 
později“, a karafu „motýlek“ s rozstřikovacím 

trychtýřkem k provzdušnění vína. Především tu 
Znovín skladuje svá vína, a protože zde uložil 
už 476 000 lahví, můžeme si být jisti, že jsme 

právě navštívili největší „vinný sklípek“ u nás. 
Výlet do Znojma můžeme spojit s odbočením 
do Šatova, kde si nás podmaní sklípek 
s názvem Malovaný, na Moravě snad 
nejkrásnější. V pískovci vydlabaná chodba 

s pěti pobočnými „salonky“ by nebyla 
mimořádná, kdyby ji nevyzdobil kouzelnými 

plastickými malůvkami zdejší rodák 
Maxmillian Appeltauer (1904–1972). 
Od roku 1934 sem po 33 let neděli co neděli 
docházel, aby coby místní chuďas a bastard 

vzbudil pozornost Rózy, krásné dcery bohatého 
majitele sklepa, kterou bezmezně a žel 

platonicky miloval. Nepřestal ani za války, 
a když mu hrozil odvod do wehrmachtu, uřízl 
si levou ruku. Nijak to nesnížilo jeho tvůrčí 

produktivitu, maloval tak, že si svíce či baterku 
připevnil na hlavu, do zdravé ruky vzal štětec 
a pahýlem druhé končetiny přidržoval barvy. 
Dokonce ho v jeho vášni podpořilo JZD, kde 

pracoval do svých 65 let jako sklepmistr. 
Pouze hákové kříže přemaloval na krojované 

šohaje a Hitlera s německou orlicí proměnil na 
budovatelské téma. Líbí se tu teenagerům, prý 

si připomínají zámek Harryho Pottera...

S tebou 
mě baví Sklep

LOUCKÝ KLÁŠTER

maLOVaNÝ SKLÍPEK

Jak to rády celebrity
MICHAL DAVID
Já si nakoupil lednice 
EuroCave, kde si můžeš 
nastavit klimatizaci podle 
toho, zda chceš mít červená 
vína nahoře, bílá dole, 
nebo naopak. Mám tam 
určitě zajímavé věci, jako je 
Magnum, Sassicaia, nebo 
Ornellaia ročník 1997, pak 
francouzská vína z té pětice 
nejlepších Grand Cru Classé, 
ročník 1997. Cena některých 
vín, která jsem koupil za 
sedm osm tisíc, už mezitím 
stoupla třeba i na šedesát 
sedmdesát tisíc. 

JITKA 
ČVANČAROVÁ
Víno piju minimálně, dám si 
dvě skleničky a tím to končí. 
Ale ty dvě sklenky musí být 
kvalitní a dokážu se do nich 
podívat s láskou a pozorovat 
odlesky barvy. Mám už to tak 
automaticky zažité, nemůžu 
přijít k vínu a kopnout ho do 

sebe do dna, to se mi ještě 
nepřihodilo. Můj strýc je 
totiž sklepmistr Vojtěch 
Kušina a ten mě spíš než do 
sklepů naháněl do vinice, kde 
jsme s bráchou brigádničili. 
Troufnu si však říct, že 
bezpečně poznám Vojtův 
ryzlink rýnský. 

KAREL VÁGNER
Sklípek nemám, ale vína 
mám uložena tak, jak 
to má být, ve speciální 
lednici. Z vín mám raději 
pozdní sběry než takové ty 
kyseláky. A když si někdy 
zapálím v krbu a pustím si 
fotbal, který mě baví, třeba 
Barcelonu a poslední dobou 
u nás Plzeň – i když jsem 
slávista –, dovedu si otevřít 
k televizi i slámové nebo 
ledové víno. Ke sladším 
vínům mám vztah, proto 
mi chutnalo i dvacetileté 
portské, které jsem si přivezl 
z Madeiry. 

LUBOMÍR BRABEC
Já si myslím, že vinné sklípky, 
jaké máme na Moravě, 
nejsou nikde na světě, snad 
jen v Rakousku. A co teprve 
náš burčák, ten pravý, na 
který si musíte počkat, až 
se v pravou hodinu přelomí! 
Zažil jsem to ve sklípku 
několikrát a bylo to úžasné.

JAN RÉVAI 
Vína mám raději červená 
a nasládlá, ale nepohrdnu 
ani bílými. Taky jsem už byl 
ve vinném sklípku někde 
u Mikulova a pil jsem tam 
velice dobrá vína. Obdivuju 
povídání nad vínem, tu múzu, 
tu filozofii. Vidím to až jako 
vášeň a věřím, že mě takové 
poznávání vína ještě čeká. 
Koupil jsem dům v přírodě, 
vlastním koně a jednou snad 
dojde i na tu vinici, která se 
dá tak krásně namalovat, 
vychutnat, vydýchat... Je to 
takový můj sen.
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