/ cesty za vínem /

ITÁLIE – BENÁTKY

Těžko uvěřit, ale i Benátky mají přímo uvnitř
historického města vinici. Hrozny vyzrávají
jen pár desítek metrů od Canal Grande
„nejkrásnější ulice světa“, kde auta nahrazují
gondoly a obchodu s vínem se tu daří
od starověku.
Text: Radana Vítková Foto: autorka

Ř

UTAJENÁ
VINICE V BENÁTKÁCH

íká se, vidět Benátky a zemřít. Jenomže co teprve, až je
ochutnáte. Třeba sladkokyselé
sardinky, polentu, lahodně jemný sýr Montasio, křupavou zeleninu,
plody moře…, a také vína jedinečného
charakteru vypěstovaná v okolí Benátské laguny.
Promítá se do nich moře, slunce,
unikátní terroir, předlouhá tradice
a historie, ale i zajímavá budoucnost.
A město, popsané už tolikrát a prochozené každoročně miliony lidí, má
i svá skrytá tajemství. Například na 500
zahrad v zástavbě mezi vodními kanály, z nichž jsou mnohé skryté očím
návštěvníků. Včetně té největší: zahrady s lány léčivých bylinek a nově
obnovenou vinicí.

Zeleň ve městě „bez pevniny“

Popisovat krásy a pamětihodnosti Benátek by bylo na samotné vydání a hlavně,
tohle město se prostě musí zažít. Je to
emoce, magie, jedinečná atmosféra,
kouzlo okamžiku… Tisíce odkazů dob
minulých, které promlouvají ke každé-

mu trochu jiným
způsobem, tisíce
střípků, z nichž se
skládá nezapomenutelný dojem
z města, v němž
mnoho domů nesou dubové kůly
zaražené do mořského dna a čtyřkilometrový
Canal Grande, jenž se vine přímo jeho
historickým srdcem, tvoří hlavní tepnu
křižovanou gondolami, nad nimiž má
patronát – což jen tak na okraj – český
světec Jan Nepomucký.
Ve „městě bez pevniny“ s klikatými
kamennými uličkami propojenými mosty
by jen málokdo hledal vinici. A přece.
Dokonce na jednom z nejfrekventovanějších míst! V těsné blízkosti vlakového
nádraží Santa Lucia, ideálním startovním bodě na okraji Canal Grande, odkud
vyrážejí denně tisíce lidí na prohlídku
Benátek. A netuší, že hned v sousedství
ukrývají zdi monumentálního barokního
komplexu kláštera Řádu bosých karmelitánů zelený poklad.
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Tajemnou mystickou zahradu s ovocnými stromy starých odrůd, olivovníky,
lány bylinek, ale i zmíněný nedávno
zrekonstruovaný vinohrad s téměř dvěma desítkami odrůdami révy vinné, jež
jsou důkazem různorodost a bohatství
místní vinařské historie.

Zelenina, zázračná voda i víno

Zahrada byla vždy součástí kláštera,
umožňovala jeho soběstačnost. Zelenina
a ovoce slouží jeho kuchyni, bylinky k přípravě léčivých produktů. Nejdůležitější je
tu meduňka. Vedle té klasické lékařské,
je to právě Melissa Moldavica (u nás
nazývaná včelník moldavský nebo také
turecká meduňka), která je základem
slavné léčivé vody. Tu vyvinuli bosí karmelitáni v 17. století v Paříži. Benátští
bratři původní recepturu později zdokonalili a jejich Acqua di Melissa má základ v této speciální meduňce, která se
pěstuje od roku 1710 právě v benátské

zahradě. Pro výrobu léčivé vody používají
karmelitáni vlastní palírnu v Calle Priui
del Cavalletti. Součástí jsou totiž čtyři
éterické oleje: z cedru, hřebíčku, skořice
a této meduňky, jejíž listy a květy jsou
destilovány vodní parou. Léčivá voda
zabírající dříve proti moru, dnes hlavně
na zažívání, bolesti hlavy či lupy je tak
úspěšná, že si pro ni od 18. století jezdí

lidé z celého světa. Produkce meduňky proto přispěla k zachování zahrady
i v dobách tlaku na její jiné využití.

Nanotechnologiemi
k dokonalosti

Než začneme objevovat krásy a tajemství
zeleného chrámu konventu…, ujímá se
nás otec Roberto Magni, aby nás provedl

komplexem. Ten byl před stavbou nádraží o něco větší, stavba ubrala na rozloze
klášteru i zahradě přiléhajícím k hlavní
dominantě: karmelitánskému kostelu
Santa Maria di Nazareth. Říká se mu
též Chiesa degli Scalzi, scalzo znamená
bosý. Jeho základem je kostel, který
stál v Benátkách už v 15. století, svou
stavbu završil řád bosých karmelitánů
roku 1689.
Temný, ale působivý interiér (architekt
Baldassare Longhena) je monumentální, z velké části zpracovaný v nejrůznějších druzích barevného mramoru.
Vedle hlavního oltáře vynikají bohatou
výzdobou i kaple věnované významným
benátským rodům. Hlavní pýchou jsou
ovšem dvě fresky benátského malíře
Tiepola. Ten vymaloval původní strop,
byl však zničen při bombardování
za první světové války.
Ostatně i právě završená pětiletá rekonstrukce nádherně zdobené vnější
fasády z vzácného sněhobílého karského mramoru byla unikátem. Fasáda
trpěla po staletí vodou a vlhkostí v těsné
blízkosti kanálu. Náročná oprava byla
dokončená vloni a díky speciálně pro
tento účel vyvinuté nanotechnologii je
mramor nyní mnohem odolnější, než
když byl kostel nový.

Město na vodě
s kořeny ve vinařství

Otec Roberto představuje poklady benátského karmelitánského kostela Santa Maria di Nazareth, od oltáře, přes malby až po vzácné mramory. A z kostela už naše kroky vedou do rajské
zahrady, v níž je vše: granátová jablíčka, hrozny, olivy, květiny i zelenina
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Benátky byly už ve starověku křižovatkou nejvýznamnějších obchodních cest,
obchod s vínem nevyjímaje, ale zároveň
mají i více než dvou a půl tisíciletou vinařskou historii. Místní vína sice nepatřila k těm nejvýznamnějším, prim hrála

ceněná produkce z teplejších oblastí
Středomoří, která zásobovala urozené
a bohaté zákazníky, ale zdejší víno zase
dobře sloužilo místní obyvatelům. A jeho
odrůdové složení bylo kdysi velmi
pestré. V roce 2010 proto došlo z podnětu Konsorcia Vini Venezia k zahájení výzkumu genetické identity hroznů
pěstovaných na benátské půdě.
Jedním z předmětů zkoumání byla
i stará vinice v zahradě karmelitánů.
Cíl: znovuobjevit a přispět k zachování
bohatství a různorodosti historického
vinařství v Benátkách. Výsledkem těchto průzkumů je identifikace zhruba tří
desítek odrůd, z nichž už se některé
nepěstují, nebo se o jejich přítomnosti

v Benátkách nevědělo.
Dalším krokem byla obnova karmelitánské vinice a také výsadba
nové na nedalekém ostrově Torcello,
jenž patřil mezi první osídlená místa
na území Benátské laguny. Na Torcellu
byly vysazeny všechny doposud známé
odrůdy pěstované v okolí Benátek, které se podařilo identifikovat, a jde tak
o otevřenou genetickou banku révy vinné v překrásném ostrovním prostředí,
s odrůdami, z jejichž hroznů víno pili
už staří Benátčané.

Ovoce z ráje a řeč symbolů

Vraťme se však do centra Benátek,
mezi zdi konventu karmelitánů. Stezkou
osazenou pergolou porostlou révovím,
vedoucí až ke kapli Madony lemované
bílými růžemi, se vydáváme s otcem
Robertem na procházku zrekonstruovanou zahradou Giardino Mistico. Oázou
zeleně navrženou tak, aby byla funkční
po stránce duchovní i praktické. Vedle
produkčního využití, které je spojené
i s prací a relaxací mnichů, slouží zahrada k meditaci a dialogu s Bohem. Spojuje tak v sobě tradici starých benátských
zahrad, se speciálním uspořádáním typickým pro řád, které vychází z Bible.
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Výsledkem je rozdělení do sedmi sekcí (stejně jako je dní stvoření
světa), z nichž má každá svůj význam
a symboliku.
Vstupní část jako místo setkání tvoří
upravený trávník. Na ten navazuje bylinková zahrada s 33 druhy bylinek, meduňkou

především. Pak přicházejí na řadu záhony
se zeleninou následované vinohradem.
Jeho nová podoba je výsledkem spolupráce řádu a konsorcia Vini Venezia.
Na sedmácti řádcích vinohradu tu vyzrávají hrozny zdejších odrůd včetně Malvasie,
Rabosa, Glery, Friulana, Refosca…

PORTOGRUARO
Do Benátek vlakem

Hrozny zdobí i pergolu, pod níž procházíme do sadu ztracených chutí, který
je tvořen čtyřmi desítkami starobylých
odrůd ovoce. Následuje sad třinácti
olivovníků a pak les i s keři bobulovin.
Ten symbolizuje umučení, druhy dřevin
jsou spojeny s konstrukcí kříže a nechybí ani Trnovec Kristův, z něhož údajně
pocházela Kristova trnová koruna.
Na bocích zahrady najdeme vedle květin například kakao a kiwi, symboly míru
a lásky, v jejím středu stojí granátové jablko, symbol úrody, plodnosti, blahobytu…

TIP: VINI VENEZIA

O

blast Veneto v severní části
Pádské nížiny od jezera Garda
a Verony až k Jadranu patří
k největším a nejproduktivnějším oblastem Itálie, s vyhlášenými víny
z oblastí Bardolino, Soave či Valpolicella (po Chianti nejvyšší produkce v Itálii)
a také oblast Valdobbiadene a Conegliano s fenoménem jménem Prosecco.
Z celkového počtu 74 italských vín
DOCG jich tu najdete čtrnáct.
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Duchovní zážitek
a léčivý suvenýr

Zvláštní a skutečně mystické místo,
které dříve nebylo možné navštívit, se
mniši před dvěma lety rozhodli zpřístupnit i běžným návštěvníkům. A je to
opravdu zážitek. Prohlídky, které probíhají od dubna do října, je ovšem třeba
předem objednat. A nezapomeňte se
také zastavit v obchodě v konventu.
Ke koupi je tu mimo jiné jak léčivá
voda Melissa, tak bílé a červené víno
z vlastní produkce. /

Tři území ve stínu lva
V roce 2010 bylo založeno DOC
Venezia, největší v celém Venetu, a o rok
později konsorcium Vini Venezia sdružující více než 2 tisíce vinařů v provinciích
Benátky, Treviso a Porderone a chránící
zájmy 46 vín ze dvou DOCG: Lison DOCG
a Malanotte del Piave DOCG a tří DOC:
Lison-Pramaggiore DOC (leží mezi dvěma velkými vodními toky Tagliamento
a Livenza a jako jediné DOC spadá dvou
vinařských regionů: Benátska a Friuli),
dále DOC Piave, a nakonec právě DOC
Benátky. To je nejen nejmladší, ale
zároveň zahrnuje nejširší území včetně
ostatních DOC a DOCG. V době, kdy
trend vín Prosecco či Pinot Grigio zastiňuje vekou část vín z původních hroznů,
je jejich cílem pomoci vinařům udržet
naživu staré tradice i odrůdy, které
v kombinaci s místním terroirem tvoří
podstatu zdejší vinařské kultury.

tříslo i kořenitost. Bonotto delle Tezze
fungovalo dokonale, pěkně šťavnaté
bylo z vinařství Mzzolada. Také ale
hlasuji pro sametově ovocný Merlot
Lison-Pramaggiore DOC 2017 z vinařství Le Carline, další skvělá kombinace
k masu, stejně jako již vyzrálý a vynikající sametový Merlot Moletto z roku
2013.

Tajemství odrůd
Tai a Raboso

Zejména suchá bílá vína Lison DOCG
z hroznů odrůdy Tai (též Lison či dříve
Tocai Friuliano) a z vápenitých půd stojí
i u nás za objevení. Jsou nejen autentická,
ale hlavně působivá, zajímavá, slámově zlatá, intenzivní, elegantní, s velmi
příjemným komplexem bylinek, zejména
tymiánu, heřmánku, žlutého melounu,
broskví, exotického ovoce. V některých se
objevuje stopa minerality, v ústech bývají
krásně strukturovaná, plná, ale osvěžující, elegantní s dlouhým závěrem a příjemným dotykem mandlí. Velmi pěkný
Lison DOCG jsme ochutnali například
ve vinařství Mazzolada (dělají i zajímavá
šumivá vína a také Prosecco, výtečné bylo
i Refosco či krásně pepřovitý Cabernet
Franc), dále zaujala produkce z Ai Galli, vinařství Piazza či z organických vinic Terra

Projít si Benátky v klidu a mít zároveň
jistotu klidného a pohodlného ubytování alespoň trochu stranou největšího
turistického ruchu vám umožní pobyt
v malebném městečku Portogruaro.
Ani jemu nechybí romantika vodních
kanálů, zdobí ho staré mlýny z 12. století a středověkou atmosféru podtrhuje starobylé centrum s radnicí ze 13.
století, šikmou zvonicí místní katedrály, uličkami s řadami arkád, které

dýchají romantikou, zatímco gotické
paláce benátského stylu vyzařují slávu
dávných dob. K posezení lákají útulné
taverny s vyhlášenými rybími pokrmy,
a navíc je odtud blízko do skvělých
vinařství, ale i na pláže Caorle či Bibione. Dokonce v Benátkách jste odtud
na nádraží Santa Lucia vlakem přesně
za hodinu a jezdí opravdu často. Nakonec Portogruaru se přezdívá „Malé
Benátky“, tak to by bylo, aby „malé
a velké“ nebyly pohodlně propojeny.

Musa (též skvělý Sauvignon a Pinot Grigio
DOC) a také Le Carline. Ostatně oblast
Lison-Pramaggiore je vyhlášena dlouhou
tradicí biovinařství, biologické zemědělství
tu bylo zavedeno už v 90. letech.
Šperkem, jakým je v bílých vínech
Lison DOCG, je v červených
Malanotte del Piave DOCG. Vyrobena jsou z odrůdy Raboso
a snoubí se v nich síla, tradice,
ale i elegance. Ke skvělé harmonii přispívá jejich kombinace
se šťavnatým masem z grilu,
kdy se dobře uplatní silnější

Kouzlo rozmanitosti
Co se týče relativně mladého DOC
Venezia, pokrývajícího území od kopců v Coneglianu až po lagunu Caorle,
sem spadají vína tichá i šumivá, bílá,
červená i rosé. Šumivá bílá vína z odrůd
Verduzzo a Glera, dále jemná
a elegantní Chardonnay, bohatě
zastoupená příjemně grepová
a šťavnatá Pinot Gris (vinařství
Savian, Le Carline, Moletto),
z modrých odrůd Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot, dále růžové víno tiché

i šumivé z odrůdy Raboso (min. 70 %).
Červené Rosso Venezia DOC pak musí
obsahovat alespoň 50 % Merlotu.
Dvě další DOC zahrnují ještě širší škálu
stylů a také odrůd. Pro Lison-Pramaggiore DOC jsou navíc typická i Chardonnay
či výtečné kopřivové Sauvignony, dále bílá
suchá i sladká vína Verduzzo, z modrých
odrůd tu najdeme i Malbec, či Carmenére. V DOC Piave s převahou červených vín
z Cabernetů, Merlotu, Rabosa i Carmenére baví i bílá odrůdová vína z Tai, Chardonnay, Verduzza a Manzioni Bianco. 
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