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Degustační večeře s víny 
z jihoafrického vinařství Spier

degustat ion

Ve e e prob hla v Portfolio re-
staurantu a vína Spier do Pra-
hy p ilet l osobn  odprezento-

vat obchodní editel Spier Wines pan 
Danie de Kock. Své první akce pro 
milovníky vín a odbornou ve ejnost 
se pochopiteln  zú astnili i oba part-
ne i spole nosti Zebra Wines, pánové 
Zden k Bínek a Miroslav Fribert.
 
Vznik vina ství v Jižní Africe se da-
tuje do 17. století. Jihoafrické vina -
ství tak má, ve srovnání s Evropou, 
pom rn  krátkou, ale sou asn  fasci-
nující historii a d dictví. Konkrétn  
vina ství Spier bylo založeno roku 
1692 a p ímo souvisí se založením 
m sta Stellenbosch, které je dodnes 
velmi známým centrem jihoafrické 
vinné kultury. Po átky vina ství zde 
má na sv domí Simon van der Stel, 
druhý guvernér Dutch East India 
Company v oblasti mysu Dobré nad -
je. Prvním vlastníkem vina ství Spier 
byl Aarnout Jansz, n mecký voják 
ve službách Dutch East India Com-
pany. Na své farm  vysadil prvních 
200 ke  révy vinné a poté, co z nich 
v roce 1700 vyrobil první víno, se stal 
jedním z pr kopník  celého jihoaf-
rického vina ství a pro Spier nastala 
dlouhá cesta jednoho z nejslavn jších 
a nejznám jších vina ství nejen v této 
oblasti, ale v celé jižní Africe. Alber-
tus Myburgh, který vina ství vlastnil 
v letech 1765 až 1781, nechal v roce 
1767 vybudovat ve Spieru proslulý 
vinný sklep. Ten je nyní považován 
za nejstarší vinný sklep v Jihoafrické 
republice.

Sou asní vlastníci vina ství koupili 
v roce 1993. Od po átku cítí povin-
nost tuto historickou farmu zvelebo-
vat a zachovat pro p íští generace. 

Nováček na českém trhu s vínem, společnost Zebra Wines, uspořádala 7. srpna speciální 
degustační večeři s víny z jihoafrického vinařství Spier. Vína prestižního jihoafrického 
vinařství Spier tak na tuzemském trhu opět nacházejí distribučního partnera a právě 

díky společnosti Zebra Wines jsou již nyní k dispozici všem zájemcům. 

Danie de Kock
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Pustili se do rozsáhlých rekonstrukcí, 
jejichž výsledkem je dnes nejen vina -
ství, ale i hotel, restaurace, degusta ní 
prostory, zeleninová farma a další bu-
dovy. Majitelé jsou významnými me-
cenáši um ní v JAR, vina ství Spier je 
ekologické, drží certi  kát Fair Trade, 
recykluje 100 % své odpadní vody 
a p es 96 % pevných odpad . Pod-
poruje vzd lávací aktivity a zabývá 
se i projekty na podporu sociálních 
a environmentálních aspekt , snaží se 
maximáln  spolupracovat s lokálními 
dodavateli.

Hlavním sklepmistrem vina ství je 
Frans K Smit, len prestižní organi-
zace Cape Winemakers Guild. O tom, 
že se mu jeho práce da í, sv d í dlou-
há ada ocen ní, která vina ství Spier 
v posledních letech získalo nejen 
v JAR, ale i na mezinárodní úrovni.

Danie de Kock tak b hem ve e e p ed-
stavil p ítomným historii i sou asnou 
 lozo  i vina ství Spier a samoz ejm  

i reprezentativní selekci vín. Prvním 

vínem byl Seaward Chenin Blanc 
2017. Velmi p íjemné sv ží víno s tóny 
bílých broskví a citrus  a lehkou sto-
pou po zrání v sudu. Druhým bílým 
vínem bylo Creative Block 2 z ro níku 
2018, cuvée Sauvignonu Blanc a Se-
millonu. P edlohou tohoto vína jsou 
jasn  bílá vína z Bordeaux. Sv ží víno 
s hezkou ovocnou strukturou, tóny 
angreštu, limetek, bílého rybízu, lis-
t  bezu a delším záv rem. P ekvapi-
v  elegantní na víno z Nového sv ta. 
Na degustaci vín z JAR samoz ejm  
nemohla chyb t chlouba jihoafric-
kých vina  – Pinotage. Ochutnali 
jsme Seaward Pinotage 2016, a a koli 
musím p iznat, že pat ím k zarytým 
odp rc m vín z odr dy Pinotage, 
tento vzorek mne velmi pozitivn  p e-
kvapil. Byl elegantní, s jemným t ís-
lem a p íjemnou ovocnou v ní i chutí 
malin a ostružin. Creative Block 5 
z ro níku 2015 je ervenou verzí 
cuvée ve stylu Bordeaux. Mohutnou 
ovocnou strukturu ostružin a rybízu 
zde dopl uje živo išnost a zemitost. 
Vrcholem ve era pak bylo ur it  víno 

21 Gables Cabernet Sauvignon 2014. 
Koncentrovaný, opulentní a sou as-
n  velmi istý a elegantní Cabernet 
Sauvignon s tóny erných t ešní, ost-
ružin a erného rybízu nezap e zrání 
v sudu a zaujme velmi dlouhým záv -
rem. Skv lé víno i pro velmi náro né 
klienty, pro mne osobn  jeden z nej-
lepších cabernet , který jsem z JAR 
kdy pil.

Ve er kon il jednoduchým „bazéno-
vým“ vínem Spier Secret Sparkling 
Rosé. Dezert doplnilo p kn , nicmén  
jde opravdu o zcela nenáro né perlivé 
víno pro letní dny, víc od n j ne ekejte.

Vina ství Spier se blýsklo novými ro -
níky v tšinou velmi zajímavých vín. 
Gastronomie Portfolio restaurantu jim 
byla skv lým spole níkem a ve er se 
jednozna n  vyda il. Je dob e, že se 
legendární Spier se svými víny za ne, 
díky spole nosti Zebra Wines, na na-
šem trhu znovu více objevovat.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

D EV NÉ 
OBALY 
na víno
•  Z masívního d eva - dub, jasan, 

smrk, o ech, moruše, …

•  Pro r zný po et a velikost lahví.

•  S potiskem nebo gravírováním 
laserem.
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