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Frankovk a 2006 pozďní sběr

VinaŤství Koráb
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Zas mě doj ímajístaré moravské vinohrady, kde réva
šmátrá koňeny v neolitickych nekropolích vstŤebávajíc
vápník a kostík z žeber skrčencovych. Pravda, dnes je již
málo vinic starších padesáti rokri, ale ty, co zristaly a jaro
co jaro nezdolně okatí pupeny na nízkych pních ve tvaru
pohanskych b Žk zatlačenych do země, patŤí k místrim,
která ovládá setrvávavy duch ulevné cykličnosti. Není zde
drátrj' které by bránily ve volném pohybu,každy keň se
opírá o krjl z akátového dŤeva, v nejhoŤejšíčásti vinohradu
obvykle tŤešeri bělice, meruĚka a u paty svahu oŤešák to
aby hospodáŤ pečujícío révu měl k pŤesnídávce po celou
Sezonu něco dobrého.
o podobnou vinici, l1rsázenou už roku 1934, pečujímladí
bratňi Korábovi z Boleradic a víno ze zdejšíFrankovky bych
rád doporučil k tomuto čísluHosta.
KdyŽ se Ťekne Frankovka, roztluče Se srdce každému
milovníku stŤedoevropskych' panonsko-norickych odr d,
ktery nejčastěji právě ve Frankovce či ve Veltlínu hledá
vyraz širšíhoPodun aji. A ochotn ě zapomene dokonce
i na Burgundsko, když jej ušlechtile ztvárněná, nazráIá
Frankovka strhne SVou starosvětskou lahodou. A skutečně
- Frankovka je jakousi c. a k. odrridou, které se nejlépe daŤí
v uherském Egeru, rakouském Burgenlandu a V neposlední
Ťadě téžna Moravě. o její oblíbenosti svědči celá Ťada
starobyl1irch Synonym jako Černy muškatel, ŠeŤina,Pozdní
černé,Limburské, Karmazín, Modry hyblink, Lampart,
Velké burgundské, Šrykčerny, Černéstarosvětské etc.
obraťme však naše či'y směrem ke Korábovic vzácnému
vínu. Na stole máme mok takŤka granátově zbarveny, tedy
tmavší, než j. našich Frankovek obvyklé. PŤivoníme:

Zas a

\r
.I

g

sI

ť
o
5

E

s
UI

o

.!

E

o

IJ

.(o

-o

o

Ío

c

>N

.ío

o

\a

G
tr
a\,

ro
tr

ť

a-

L

IE

=
(o

o

o

o-

'

)(U

c

vrině ušlechtile odrridová, tŤešĎovy kompot, v němž jemně
zavoní hŤebíčeka ulomeny cípečekbadyánu, ale hned za
nimi vylne Z aromatu smavá zemitost
- možná i proto,
že hrozny V Korábovic vinice spo čívajítakŤka na zemí.
Následuje dňevo
- v ně starého dňeva a Souvrství obydlené
kriry' v nížtušímečervencovépraženékrovky. .
První' poctivy lok, Žádné nedbalé usrknutí jinak se
Frankovka nedá ochutnávat! ovocitá, tmavá plnost vystylá
dutinu rístní,pomyslny trup tohoto vína tvoŤívrstevnaté
tňíslovi'y, noŤíme se do nich zvolna jako bychom
sestupovali několika patry dŤevěného podpalubí, a na
konci, na nejspodnějšípalubě nacházíme náklad svťrdně
nahoŤkl1ich kakaovych bobri. Ale mriŽe to byt současně
také hoĚčinka lektvarově-bácho rečná, p iznačná pro vína
Ze sprašového podloží,které byvalo stepí porostlou hojně
pelyĎketTl, jehož pyloÚch zrnjsou pŤece spraše plné...
Zdravá' frankovková kyselina je kosatkou tohoto ,,Korábu...
A j. to vskutku štíhlá, prl\razná plachta, ježbude časem
poněkud svinuta.
ochutnali jsme víno bieblovské, skoro tropické jako léto
apodzim ročníku2006. Pokud ho uložímeve svém sklepě
a vydáme se na dlouhou cestu pŤes sedm moňí, i po pěti
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letech nás uchvátí.

Bogdan Trojak

(nar. l 975) je VinaÍ a

spisovatel. Vína od Korábri je možno objednat na www.vinarstvikorab.cz

