
Špatně položená otázka: Máte rád bílé, nebo červené?  
 
Máte rád víno bílé, nebo víno červené? Tak to je podle Branka Černého, milovníka a propagátora tuzemských 
vín, velmi, ale opravdu velmi špatn ě položená otázka. Záleží p řece na tom, kdy, kde a s kým ho pijete a co k 
tomu jíte!  

Sám má doma podle svých slov malý sklípek s příruční zásobou vín, z nichž vybírá podle chuti tak, jak si vaří. A kolik 
to je - příruční zásoba? U Branka Černého něco kolem dvou tisíc druhů vín. I v tomto množství tvo ří většinu vína 
moravská a česká, která považuje v mnoha p řípadech za srovnatelná se zahrani čními. Černý vydal encyklopedii 
českých a moravských vín, v nichž degustátoři hodnotí na osm set tuzemských vín 146 vinařství, která jsou nyní na 
trhu.  

 
Branko Černý, www.vinnysklep.cz 

"Vína od prestižních vinařů v bílém provedení jsou na absolutní špičce Evropy. Ta to jen zatím neví. Ale to je dobře pro 
nás, až se to Evropa dozví, tak ta vína budou stát tolik, že už na ně nebudeme mít," říká Černý. Většinou se jedná o 
moravskou produkci, protože v Čechách, ležících ještě severněji, má podle jeho slov počasí víc negativních vlivů.  
 
"V růžových vínech pomalu šplháme na to samé místo , u červených vín je to složitější - tam záleží hodně na 
ročníku," dodal. S novými technologiemi se však i červená vína dostávají do velmi konkurenceschopných chutí a kvalit, 
řekl. Týká se to hlavně odrůd, které nejsou kosmopolitní, ale typické, regionální. "Vavřineček, frankovka, andré... to je na 
Moravě naprostá špička. Když se to umí, jsou to vína, s kterými můžeme i dobýt Evropu," tvrdí Černý. Problémem jen 
mohou být náklady na výrobu, které bývají vyšší než u vín ze zahraničí.  
 
"S megalomanstvím sobě vlastním jsem začal výstavou a pokračoval napsáním knihy s hodnocením vín, která bude 
vycházet každý rok na podzim, a došel jsem až k obrovskému webovému portálu, na němž mohou lidé, konzumenti a 
milovníci sami vína hodnotit," popisuje Branko Černý své aktivity točící se posledních deset let kolem vín a vinařů. Sám 
je degustátor a cítil, že v Česku schází objektivní žebříček vín. Vinařem není. "Velmi rád ale vína popisuji a vyprávím o 
nich," říká. Poslední dobou kvůli tomu bohužel čím dál méně víno konzumuje, protože "nestíhá". Ale chuť by prý byla. 
Na otázku, zda to vše dělá díky tomu, že je z Moravy, odpovídá ovšem známý popularizátor tuzemských vín překvapivě: 
je Pražák.  

 


