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víno & styl         téma

NEBBIOLO PRIMA 2012
text: Iveta Steinerová

Královská odrůda na scéně
První polovina měsíce května patří již tradičně 

v Piemontu pro vinařský svět události nejvyššího 
významu. Ve městě Alba se koná akce Nebbilo Prima, kde 
probíhá testování nových ročníků vín z odrůdy Nebbiolo, 

které v následujících měsících budou uvedeny na trh.
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Zváni jsou na ni vybraní dovozci a novi-
náři z celého světa. Letošní ročník se 

konal ve dnech 13. až 18. 5. a zúčastnilo se 
ho téměř 60 dovozců a obchodníků z USA, 
Kanady, Indie, Japonska, Číny, Brazílie, Ra-
kouska, Německa, Holandska, České repub-
liky a dalších zemí. Novinářů se sjelo z růz-
ných koutů světa více než 70 a jejich program 
byl částečně oddělený od programu dovozců. 
Organizátorem je sdružení Albeisa, spolek 
zastupující přes 400 vinařství z oblasti a sou-
časně dodavatel tradičních, specifických lah-
ví, jež s hrdostí bývají plněny těmi nejlepšími 
víny Piemontu. 

Týden trvající akce je do detailu rozplánová-
na od rána až do pozdních nočních hodin. 
Každé všední dopoledne probíhá v areálu 
vinařské univerzity v Albě od 9 do 12 hodin 
degustace 65–80 vzorků vín z odrůdy Ne-
bbiolo. Péči o vína mají na starosti zkušení 
sommeliéři vybraní z řad Asociace italských 
sommeliérů (AIS) a účastníci si o jednotli-
vých vínech zapisují poznámky, aby mohli 
vybrat ta nejlepší z nich a následně je před-
stavit svému trhu. V letošním roce se degus-
tovala vína Roero 2009, Roero Riserva 2008, 
Barbaresco 2009, Barbaresco Riserva 2007, 
Barolo 2008 a Barolo Riserva 2006.

Královská odrůda na scéně
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Po krátkém, společensky zaměřeném obě-
dě následuje prostor pro případný retest 
vín, výměna postřehů a názorů odborníků 
na degustovaná vína a další program. Mezi 
možnosti patří odborné přednášky vedené 
profesory z univerzity v Albě, návštěvy vinař-
ství spojené často s vertikálními degustacemi 
a prohlídky sklepů. Završením programu 
dne je vždy slavnostní večeře za přítomnos-
ti vinařů, kam zúčastnění přinášejí skvosty 
ze svých sklepů v podobě starších ročníků 
v lahvích velikosti magnum, případně vína 
z odrůd méně známých či pro vymezenou 
oblast netradičních. U stolů se hovoří mnoha 
jazyky, počínaje italštinou, konče nejčastěji 
angličtinou. Nezapomenutelná a inspirující 
jsou setkání s lidmi, patřících k velikánům 
vinařského světa. Pohovořit se Simonem Ta-
mem, zástupcem aukční síně Christie‘s, nebo 
s Tomem Marescou, známým publicistou 
a hodnotitelem vín, o místním terroiru a fi-
lozofii vinařství je podnětné.

Letošní ročník organizátoři obohatili 
o zážitek z kategorie nezapomenutelných. 

Všichni účastníci mohli využít let vrtulní-
kem nad oblastmi Barolo, Barbaresco a Ro-
ero. Jedinečná příležitost poznat z výšky 
jednotlivé aspekty oblastí a porovnat rozdíly 
mezi nimi, důležitá pro pochopení drobných 
nuancí mezi víny. Tento krok byl zcela ne-
pochybně užitečný, protože všichni zúčast-
nění o něm hovořili až do konce akce. Vidět 
z ptačí perspektivy místa, kde se rodí jedna 
z nejlepších vín na světě, je pro člověka emo-
cionální a pro práci odborníka v oblasti vín 
nadmíru přínosný.

Slavnostní zahájení a přivítání všech hostů 
akce ústy prezidenta sdružení Albeisa pana 
Enza Brezzy předcházelo slavnostní večeři 
a prvnímu letmému seznámení s víny. Ná-
sledující dny již byly plně ve znamení ochut-
návek, setkání a workshopů. Testovaná vína 
byla rozdělena podle druhů a jednotlivých 
obcí dle svého původu. Začátek obstarala 
Roero Rosso 2009, Roero Rosso Riserva 
2008, následovalo Barbaresco 2009, Barba-
resco Riserva 2007, Barolo 2008 a Barolo 
Riserva 2006.

HODNOCENÍ
posledních ročníků

2009 se řadí mezi výborné 
ročníky. Klimaticky rozmanitý, se 
srážkově vydatnou zimou (místy 
napadlo téměř 2 m sněhu), průměr-
ným jarem, za zmínku stojí chlad-
nější duben, vegetativní průběh 
v normě. Léto velmi teplé, díky do-
statečné hydrataci v průběhu zimy, 
měla réva dostatek vláhy. Teplé 
a suché měsíce září a říjen umož-
nily excelentní dozrání révy odrůd 
Nebbilo, ale i Barbera. Vína jsou 
odrůdově charakteristická, výrazně 
extraktivní s vyšším stupněm alko-
holu, výhled na dlouhodobou archi-
vaci velmi dobrý. 

 score ★★★★★

2008 byl klimaticky vyváže-
ný, s výjimkou deštivého jara. Léto 
s průměrnými teplotami, suchý 
a teplý podzim umožnil révě do-
zrání do optimálního poměru mezi 
kyselinou a cukry. Velmi podařený 
ročník vhodný pro střednědobou až 
dlouhodobou archivaci. 
 score ★★★★★

2007 lze nazvat pro klimatický 
průběh abnormální. Zima teplá, léto 
naopak chladnější s minimálními 
meziročními srážkami. Vinobraní 
velmi brzké s nízkými výnosy (–15 % 
cca). Kvalita sklizených hroznů vyso-
ká, díky absenci srážek byly hrozny 
naprosto zdravé. Vína mají velmi za-
jímavý projev, působí mohutně, roč-
ník se řadí mezi dlouholeté.
 score ★★★★★

2006 provázela dlouhá, chlad-
ná zima s nízkými srážkami, teplotní 
periody v průběhu celého roku se 
pohybovaly pod průměrem i nad 
průměrem. Tato skutečnost ovlivni-
la vegetativní proces, některé od-
růdy měly předčasný nástup, jiné 
naopak výrazně zpomalený. Četněj-
ší srážky v polovině září odměnily 
vinaře za jejich péči o révu. Ti, kteří 
měli dostatek důvěry v podzimní 
příznivé počasí a počkali, získali 
skvěle vyzrálé a zdravé hrozny. Vína 
jsou komplexní, mají ideální kyselin-
ku, přiměřený alkohol a charakter 
srovnatelný s výbornými ročníky.
 score ★★★★★
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v sobě odráží eleganci, harmonii a aristokra-
tickou vznešenost, tak typickou a příkladnou 
pro Barolo.

Náročnost týdne Nebbiolo prima je ob-
rovská. Ochutnat, správně ohodnotit a dů-
kladně popsat 350 vín není lehký úkol. Ústa 
mám sevřená od taninů po mnoho dní, zuby 
zbarvené od pigmentů. Hlava těžkne pod 
přívalem chutí a snahou o zapamatování 
všech senzorických vjemů. Trefný popis 
a spravedlivé hodnocení je základním sta-
vebním kamenem pro budoucí výběr vín. 
Během 7 dnů ochutnat takové množství vý-
borných vín, je zkušenost, za kterou je třeba 
organizátorům náležitě poděkovat. Albeisa 
odvedla opět obrovský kus práce a já ji ze 
srdce přeji, aby si k jejím vínům našlo cestu 
co nejvíce zákazníků. Vám, čtenářům, přeji 
šťastnou ruku při výběru a neopakovatelné 
chuťové zážitky s piemotskými víny, ať už 
půjde o Roero, Barbaresco, či Barolo. Věřím, 
že vás osloví tak jako mě. 

 

n

chuťové zážitky s piemotskými víny, ať už 
půjde o Roero, Barbaresco, či Barolo. Věřím, 
že vás osloví tak jako mě. 
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Musím podotknout, že většina degustova-
ných vín byla při degustaci ve fázi evoluce. 
Nebylo proto jednoduché hodnotit jejich 
kvalitu, ke schopnostem degustátorů však 
patří umění vyhodnotit vína tak, aby ne-
dočkavým vínomilcům odkryli jejich krá-
sy ještě dřív, než spatří světlo světa. Kvalita 
vín byla velmi vyvážená. Některá z nich se 
do naší paměti vryla neodmyslitelně. V pří-
padě vína Roero Rosso šlo o vinařství Gio-
vanni Almondo. Mezi Barbarescem předčila 
svojí chutí a kvalitou vinařství La Ganghija 
a Moccagata. Z Barol nás zaujalo hned ně-
kolik vinařství, za zmínku určitě stojí Ger-
mano Ettore, Gemma a Alberto Voerzio. 
K objevu letošního roku řadím vinařství Le 
Cecche, jejich Barolo s tóny rybízového dže-
mu, máty a koření ve vůni, s extraktivní chutí 
vyzrálého, až sušeného ovoce a velmi svíra-
vým, předlouhým taninem zůstává uloženo 
velmi hluboko v paměti. Mojí oblíbenou stá-
licí, nezměněnou více let, stále zůstává 
Josetta Saffiro a její nezaměnitelné 
„trpasličí“ etikety a vinařství Fra-
telli Alessandria s víny, jež 


