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Jedna z velmi zajímavých degustací na sklonku loňského roku proběhla i ve Vinografu, 
kde své portfolio představilo pro mnohé neznámé vinařství Domaine Eisgrub 

z Lednice. Malé vinařství zaměřené na produkci vysoce kvalitních vín, jež vyrábí 
ve svých 200 let starých sklepích z vinic, které leží pouze v katastru obce Lednice.

Představení 
Domaine Eisgrub

Hned první vzorky degustace ukáza-
ly, že máme p ed sebou skute nou 
extraligu tuzemského vina ství. 

Za víny tohoto vina ství stojí, krom  dal-
ších spolupracovník , i doc. ing. Mojmír 
Baro , Ph.D., vedoucí ústavu vinohrad-
nictví a vina ství na Zahradnické fakult  
Mendelovy univerzity v Brn . Hlavním 
cílem Domaine Eisgrub je p edevším ma-
ximáln  využít potenciál p írody, odrazit 
unikátní terroir lednických vinic a mini-
malizovat množství vstup  b hem výro-
by. „Naše  lozo  e p edstavuje pochopení 
a p izp sobení se místu vzniku vína a tím 
je vinohrad. Každé víno je pe liv  a indi-
viduáln  uchopeno na základ  vlastnos-
tí hrozn , ze kterých je vyráb no,“ íká 
o svých vínech Mojmír Baro . Hlavní vý-
robní strategii p edstavuje maximalizace 
extrakce pozitivních látek z hrozn , dlouhý 
kontakt s kvasni ními kaly a tradi ní výro-
ba v akátových a dubových d ev ných su-
dech. Ro ní produkce vina ství je p ibližn  
12 000 láhví, je rozd lena do malých šarží 
(po zhruba 1 000 láhvích), což dává prostor 
pro individuální p ístup ke každé surovin . 
Každé víno tak má sv j p íb h a p edstavu-
je originální produkt.

P edstavena byla vína ze základní ady 
Relax – Veltlínské zelené a Chardonnay. 
P íjemná, istá a krásn  pitelná vína s jas-
ným odr dovým charakterem a bezchyb-
ným zpracováním. ada Terroir již zahrnuje 
mnohem komplexn jší vína z odr d Ryz-
link rýnský, Veltlínské zelené, Chardonnay, 
Merlot, Cabernet Sauvignon a Pinot Noir. 
A velmi zajímavý a p íkladn  istý a odr -
dový byl i Tramín ervený z ady Orange. 
Kéž by práv  touto cestou šli výrobci oran-
žových vín, mnoho polemik a diskusí o je-
jich kvalit  a smyslu by okamžit  skon ilo.

Dlouho o ekávaným vrcholem ve era 
bylo víno 10 000, mimochodem vít z lis-
topadového testu oranžových vín. Podle 
vina  p edstavuje víno 10 000 pokoru 

k rév  vinné, úctu k p edk m, vlastní ná-
zor a  lozo  i v pohárku. Smysl a odkaz 
tohoto vína tkví p edevším v návaznos-
ti na nejstarší známé technologie, které 
na po átku mladší doby kamenné, tém  
p ed 10 000 lety, za ali lidé praktikovat p i 
zpracování hrozn  a samotné vini  kaci. 
P i výrob  tohoto vína nebyly použity žád-
né cizorodé látky, v etn  oxidu si i itého, 
jehož neblahé ú inky na lidské zdraví jsou 
neoddiskutovatelné. Dokonale vyzrálé 
a zdravé hrozny odr dy Veltlínské zelené 
byly šetrn  poma kány a odstopkovány. 
Poté ru n  nanošeny do dubového sudu, 
kde spolu se slupkami a peci kami prob h-
la spontánní alkoholová i malolaktická fer-
mentace. Po ukon ení všech mikrobiolo-
gických proces  bylo víno zbaveno tuhých 
ástí a vyzrávalo 10 m síc  v toastovaném 

dubovém sudu o objemu 225 litr . Ne i-
ené a ne  ltrované víno bylo bez jakých-

koliv úprav nalahvováno do robustních 
láhví. Každá láhev má vyrytý znak vina -
ství Domaine Eisgrub 10 000 a je uložena 
ve svém kamenu s rytinou partnera, jemuž 

láhev pat í. Láhev je bez etikety a hrdlo je 
zalito voskem s pe etním znakem. Auto-
i tak kamenem a technikou použitou p i 

tvorb  tohoto unikátního produktu cht jí 
poukázat na zbyte n  technizovanou spo-
le nost a vzdát hold tisíc m let práce s p í-
rodou. Víno má syt jší jantarovou barvu 
s oranžovým meniskem a vyšší viskozitu. 
V n  je intenzivní a istá, p ipomínají-
cí zralé žluté subtropické ovoce, sušenou 
pomeran ovou k ru, h ebí ek a sko ici. 
Chu  je plná, elegantní a strukturovaná 
a nabízí tóny váno ního ko ení, sušených 
citrusových plod , hrušek, kdoulí a jablek. 
Dlouhý, elegantní záv r.

Domaine Eisgrub je mladé vina ství, 
o kterém ale bude ur it  mezi konzumen-
ty, kte í vyhledávají kvalitu, hodn  slyšet. 
Omezená produkce, jasn  de  nované ady, 
rozumné množství vyráb ných druh  vín, 
a p edevším kvalita a styl. Kéž by takových 
vina ství u nás vznikalo co nejvíce.
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