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Roudniceie nově vinařskou obcí

prestižníoznačení
město získalo díky
vzniku viničnítrati.
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RouDNlcE NAD LABEM l Víno se

v Roudnici vyrábí bezmála už osm stole-

tí, ale oficirilní vinařskou obcí se město
stalo až letos. Miže za to ňová viniční
trať, která se nachází přímo uprostřed
města na svahu u Lobkowiczkého zátmi proto nese příznačnýnáaev Zámecká.

ku, a

,,Pro Roudnici má zařazení mezi vinařské obce prestižní charakter. Město
na tento titul čekalo velice dlouho, neboť přestože se tu víno vyrábí odjakži-

va, Roudnice vinařskou obcí nebyla,"

říká Hana Líbalová, ředitelka tob-

kowiczkého zámeckého vinařství, a vysvětluje, že vinařské obce jsou určeny
zákonem, Roudnice se tak letošnínovelou vyhlášky ocitla mezi pěti nov]ími obcemi v litoměřické vinařské podoblasti.
,,Naše město se tímto více dostane do
povědomí vinařů i turistů. Myslím, že
řadu z nich tento titul osloví. Proto jej
chceme vy.užit především k rozvoji turistického ruchu," podotýká místostarosta Roudnice nad Labem František Padělek.
MyšIenka na zřízení vinařskó obce se
podle Hany Líbalovétraduje už dlouho,
Roudnice ale neměla ve svém katastru
žádnou viničnítrať. Vinařství se proto
dohodlo s městem a před dvéma lety
před zámkem lysadilo vinici. ,,Radnice
povolila změnu plochy z okrasnézelené
na vinici a podala žádost o zápis viniční
trati. Našemu vinařství změna přináší
možnost vyrábět zde vínajakostnía přívlastková místo zems§ých," popisuje ře-

ditelka.
Na zámecké vinici roste 600 hlav vinné révy. ..Původně jsme u zámku chtěli
vysadit Rulandské modré nebo jakoukoli jinou odrudu rulandského typu, neboť
k ziimku by to více pařilo. Protože však
jsme hned vedle náměstí, zvolili jsme

odrudu Rubinet, která se na podzim

krásně probarl,uje," vysvětluje Líbalová s tím, že tato odruda patří do malé
skupiny taklzvanýclt barvířek, které ob-

sahují barviva nejen ve slupce jako

ostatní odrudy, ale i v dužině.
Na výsadbě nové roudnické vinice se
podílelařada místních, ale i vzdálených
milovníkůvína. ,,většina ze šesti set

Hana LÍbalová na vinici před Lobkowiczkým zámkem, která byla vysazena před dvěma lety a letos Roudnici dopomohla k titulu vinařská obec. Na nové vinici roste 600 hlav vinné révy odrůdy
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Rubinet.

hlavje adoptovaných a všichni, kdo přispěli na výsadbu, mají u své rély štítek," prozrazuje Hana Líbalová.
kolik hroznů ze zámecké vinice sklidí, to si roudničtí vinaři netroufají odhadovat. ,,Viniceje prakticky uprosřed náměsť,je volně přístupná a navíc není ve-

liká, takže pokud zde budeme hrozny

sbírat, bude se jednat o malé množství
na opravdu maló množství vína i' poznamenává ředitelka.

Vinice jako ve středověku
Dfty své poloze v

těsné blízkosti kulturní památky musí i zrámecká vinice do-

držovat přísné požadavky památkové

péče.Díky tomu můžemeÝidět, jak se
vinná réva pěstovala v dřívějšíchstaletích. ,,Vinice musí být vedena na hlavu,
což je jeden z prvotních způsobů řezu
vinné révy. Každou zimu se dole u hlaly usřihnou všechny výhony a nechají
se jen čtJ/ři krátké dvouoké čípky,z nichž vy,ostou nové výhony, které se přivazují ke kůlu. Tento způsob vedení
vína můžeme uvidět napřiklad na stary cb zobr azenich svatého Václava obdělávajícího vinnou réw, Tam dobře vidíme kůl, okolo kterého má réva omotané
výhony," vysvětluj e vinařka.
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Historické vedení zámecké vinice má
také připomenout místnítéměř osmiset-

letou tradici. ,,První zmínky o v,ýrobě
vína v Roudnici jsou z roku.1333,
z dob, kdy zde sídlili pražštíarcibiskupové. Nejvíce se tu víno pěstovalo za
Karla IV., kdy se vinice rozšiřovaly
téměř všude. Podle historických zázlamů byly vinice v Roudnici na Slavíně
anafupu. Vinice v okolí, které v}rržíváme doposavad, pak pocházejí z roku
l 525," vyprávi Hana Líbalová.
Tradice vlfooby vína je v Roudnici od
středověku téměř nepřerušená.,Zajima-

vostíje, že víno se tu vyrábělo dokonce
i během obou světových válek. Přestože

nahoře na zámku byli vojáci, dole ve
sklepení vinařství se pracovalo neustá1e," pňpomíná.

Vinařských obcí je

v podoblasti už třicet pět
Vinařská podoblasl litoměfická, kte-

rá je nejsevernější vinařskou oblastí

v Českérepublice a jednou z nejsevernějšíchv Ewopě vůbec, se letos rozrostla o pět nových vinařshých obcí. Třicítku původníchvedle Roudnice doplnily
také Liběšice, Malíč,Raná a Trnovarry.
Pro obce to vedle prestiže znamená také
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zajimavé možnosti rozvoje turistického
ruchu.
,,Možná budeme trochu zajímavější
pro milovníky agroturistiky, protože
majitel vinic má v plánu zřídit také vinné sklipky. Proto předpokládáme, že
vzroste návštěvnost našíobce. Zatím je
u nás vinicemi osifuená jedna velká plocha, do budoucna by měly vzniknout
ještě dalšíři," vítá vinařský titul Mafii_
na Čechová, starostka obce Tmovany
na

Litoměňcku.
podobně to vidí i Alena l(nobová.

,,vinařství v naší obci mělo dlouhou tra-

dici před několika staletími. Později se
však víno přestalo pěstovat a vinice nahradily ovocné sady. V poslední době

byly opět obnoveny některé vinice

v chobolicích, Trnobranech a srdově.
Máme radost z toho, že se vracíme k původnímu zemědělskému zaméřelí, a že
kromě ovoce, chmele a obilí mrime také
víno"' vyjadřuje svou radost starostka
Liběšic na Litoměřicku.

starosta obce MalíčJindňch Miiller
zmiňuje také ekonomické dopady: ,,Pro
vinařeje pozitivní, že mohou žádat dotace na vinice a mít přívlastková vina. Že
jsme se stali vinařskou obcí, je dobrá
zpráva jak pro místnívinaře, tak i pro
trh vín."
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