BURGUNDSKO ROČNÍK 2017

Jaký byl ročník 2017 v Burgundsku? Jednoduše lze říci, že po dramatické mrazové zápletce v dubnu nakonec
přišel jeden z nejlepších ročníků za posledních 20 let a to jak v kvalitě, tak v množství bílých i červených
hroznů.
Stejně jako v roce 2016 teplé a slunečné počasí v únoru a březnu vedlo k časnému rašení pupenů, což
všechny vinaře po špatných zkušenostech s ročníkem 2016 značně zneklidnilo a začali pozorně sledovat
předpověď počasí. Co že se to vlastně v roce 2016 stalo za katastrofu? 27. dubna 2016 přišel silný mráz, který
značně poškodil vinice a pokryl narašené pupeny ledem. Zkázu pak dokončilo slunce, které druhý den
použilo led jako přírodní lupu a narašené pupeny spálilo. Teď už asi chápete, proč předpověď mrazu až -6º C
mezi 19. a 21. dubnem 2017 všechny vinaře přímo vyděsila. Ale jak už to v životě bývá, všechno špatné je
k něčemu dobré. Romantická verze říká, že vinaři spojili své síly proti počasí a společně pálili na vinicích
balíky slámy, jednak aby zvýšili teplotu, ale hlavně také, aby vytvořili hustý mrak, který by vinice ochránil
před následným sluncem. Někde dokonce použili i vrtulníky, aby nízkým letem rozháněli mrazové kotliny.
Pragmatická verze tvrdí, že nedostatek deště před mrazem a tím suché vinice způsobily, že se nevytvořil led
na rašících pupenech a tak nedošlo k jejich poškození jako v předchozím roce. Ať to bylo jakkoliv, realitou
zůstává, že vinice nebyly mrazem poškozeny, kromě Chablis, kde došlo k 20-50% ztrátám na některých
vinicích severního pravého břehu.
Následovalo poměrné teplé a slunečné jaro a léto, tentokrát naštěstí bez krupobití s výjimkou Beaujolais
Village, kde díky němu došlo k částečnému poškození vinic. Suchý a teplý srpen připravil hrozny k lehce
časnějšímu vinobraní v prvních dnech září. Vzhledem k poměrně chladným letním nocím si hrozny uchovali
svěží kyselinku, přestože plně dozrály. Navíc se po letech dostavila i štědrá úroda a výnosy se pohybovaly
mezi 50-55 hl/ha, což sice nepovede ke snížení cen, ale alespoň by nemělo přijít jejich razantní navyšování.
Co je tedy klíčové pro ročník 2017? Bílá vína jsou skvělá, nejlepší od roku 2014 a v dostatečném množství.
Červená vína jsou tradiční burgundská, tedy elegantní, svěží a krásně typická jak pro jednotlivé burgundské
regiony, tak pro vinice Village, 1-er Cru a Grand Cru. Pravděpodobně budou dokonce lepší než v ročních
2016 a 2015.
Martin Bílý
Zdroje:
Clive Coates MW, The 2017 Vintage
Jancis Robinson, Burgundy 2017 – when smoke saved grapes
Adam Bruntlett (Berry Bros.) Burgundy 2017: vintage report
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