BURGUNDSKO ROČNÍK 2018

O ročníku 2018 se tiše šeptá, že by mohl být jeden z nejlepších za poslední roky. Philippe Pacalet ho
přirovnává k legendárnímu roku 1947 a Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) ho
popisuje jako ideální.
Když se v prvních třech měsících roku 2018 v Burgundsku zdálo, že prší snad každý den, málokdo by si
pomyslel, že se chystá další skvělý ročník. Zima byla mírná, v lednu a březnu s téměř dvojnásobkem
průměrných srážek a v únoru s chladnějšími teplotami lehce nad bodem mrazu. Tím došlo v půdě k vytvoření
dostatečné vodní rezervy důležité pro další průběh roku. Duben se ukázal jako nestandardní měsíc a vysoké
teploty až nad 20°C hnaly vinnou révu k rychlému růstu. Naštěstí se nezopakovala hrozba jarních mrazíků
z roku 2017. Následovalo teplé a suché léto podobné předchozím teplým ročníkům 2003, 2007, 2011, 2015 a
2017. Celkově byl ročník 2018 dokonce nejteplejším od roku 2003 a jedním z nejsušších s 55% srážek ve
srovnání se srážkovým průměrem za posledních 30 let. Ve prospěch vinařů však zahrálo několik aspektů.
Značná zásoba vody v půdě, chladné noci, které pomáhaly zachovat v hroznech svěží kyselinku a
v neposlední řadě také už jejich připravenost na teplé klima způsobené celkovým globálním oteplováním. To
vše vedlo k postupnému nazrání dostatečného množství hroznů ve výborné kvalitě. A když objem produkce
neohrozilo ani letní krupobití, přišlo velmi časné vinobraní. První vinaři začali své hrozny sklízet už 20.
srpna. Vzhledem k teplému počasí i po dobu sklizně byly hrozny poměrně křehké a tak se většina vinařů
snažila o sběr v časných ranních hodinách a nebo používali k převozu chladící vozy, aby nedošlo k
nechtěnému porušení bobulí. Výsledkem byla druhá velmi štědrá a kvalitní úroda v řadě. Produkce červených
vín v Côte d´Or byla o 16% vyšší než průměr za posledních pět let a u bílých vín tento nárůst činil dokonce
28%. Ceny by tak neměly strmě vylétnout, ale rozhodně neočekávejte jejich snížení. Burgundští vinaři už
dobře ví, jak skvělé a raritní víno vyrábí.
V ročníku 2018 můžete očekávat konzistentní a kvalitní bílá vína, zajímavá hlavně z chladnějších oblastí – St.
Aubin, Pernand-Vergelesses nebo St. Romain a koncentrovaná, mohutná, dlouhověká červená vína s vyšším
alkoholem z Côte de Nuits. Červená vína z Côte de Beaune jsou v tomto ročníku naprosto výjimečná a ta z
Volnay, Pommard či Beaune určitě stojí za to.
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