
Bogdan Trojak - čekání na kometové víno 

 

Bogdana jsem poznal jako dvacetiletého kluka, 
který kritiku uchvátil svou vyzrálou poezií (dostal  za ní ve 23 letech Ortenovu cenu) a 
koho by tenkrát napadlo, že se z n ěho stane vina ř. Naposled jsem ho vid ěl tak p řed 
deseti lety. Stále na první pohled p ůsobí tak trochu plachým dojmem, ale dnes v n ěm 
vnímám více vyhran ěnosti ale též i p řísnosti, což sebou podnikání nese. V roce 2008 
spole čně s Otou Šev číkem a Richardem Stávkem založili neformální sdruže ní vina řů 
pod názvem Autentisté a v roce 2011 sestavili pravi dla pro výrobu vín autentických 
vín, kterým se také říká bio vína. 

Vinař svou prací oslavuje život. Na básníka často doléhá, doslova se k n ěmu tulí, 
otázka smrti. Takže v čem se ob ě profese nejvíc liší? Pokud se liší. 

Já bych řekl, že básník stejně jako vinař může oslavovat život a vinař muže být překvapivě 
ve styku se smrtí častěji než básník. Žije v cyklickém roce, takže stále dokola prožívá naději i 
smrt. Úrodu neustále ohrožují různé plísně, škůdci, nepříznivé počasí... Člověk se při výrobě 
vína uvědomí, že má za život třeba jen třicet pokusů udělat dobré víno. A to je strašně málo. 
Oproti tomu básník, který žije ve městě, není limitován cyklickým rokem, je mu jedno, jestli je 
léto nebo zima a těch pokusů napsat krásnou báseň má mnohem víc. Vinaře mohu dělat tak 
do šedesáti, kdežto básníkem mohu být i v osmdesáti. 

Já bych řekl, že básník musí být svým zp ůsobem egocentrický. Dobrý vina ř musí být 
mnohem pokorn ější. Musí respektovat p řírodu, p ůdu... 

Zdaleka ne každý vinař dnes respektuje přírodu a půdu. To je obrovský problém v 
současném zemědělství celkově. Řada vinařů přistupuje k půdě jako k výrobnímu 
prostředku. To se u nás pokazilo zejména za socialismu. Tehdy se akcentoval hlavně výnos 
A vinaři se také považují za tvůrce a dokážou být velcí egocentrici. V dobrém i v zlém. 
Mohou být v pozitivním smyslu zaťatí a dosáhnout díky tomu originálních výsledků, ale jsou 
tu samozřejmě i vinaři, kteří jsou bohorovní, upozorňují na sebe, poučují všechny kolem a 
přitom dělají nedobrá vína. To je ten špatný egocentrismus. 

Vinař a básník. Mám je vnímat jako profese nebo by m ělo jít víc o poslání? 

Dnes se z vinaře dělá často polobůh a to není na místě. Ne každé víno si obdiv zaslouží. 
Člověk má víno rád odnepaměti a opěvuje ho. Dnes se tak ale děje někdy i proto, že je to 
móda. Nemělo by se přehnaně zbožšťovat. Víno je geniálně vymyšlený nápoj, je to navíc 
příjemná droga, antidepresivum, je krásné, co všechno je s ním spojené, ale... (výmluvně 
rozpaží) 

 



Ale nelze mu up řít, že málokterý výrobek m ůže tolik vypovídat o míst ě svého vzniku, o 
terroiru, jak se dnes odborn ě říká. 

Jedinečný terroir je ale málokde. 

Vypovídá p řece o půdě, o podloží, o charakteru po časí a ur čité energii, která v kraji 
panuje...? 

Vím, o čem mluvíte, ale u nás je dnes jen málo vinařství, které mohou hovořit, že se v jejich 
vínech zrcadlí terroir. Ano, to místo, kde je vinice, je mnohdy jedinečné tím, co jste říkal, ale 
nezapomínejte na to, že dnes najdete v každé větší vinařské obci vinařské obchody, které 
nabízejí vinařům tolik umělých přísad, kterými se ten terroir dokonale překryje. 

Abych řekl pravdu, m ěl jsem na mysli spíše vína francouzská, n ěmecká, italská... 

Ta euro vína, která si tady v obchodech můžete běžně koupit, nejsou „terroirová“, jsou v 
podstatě stejná a víceméně banální. Vinaři by se měli zamyslet a vrátit se k principům, které 
se dříve vždy ctili. 

A to je? 

Aby se víno dělalo pouze z hroznu. Skoro všichni vinaři „terroir“ skloňují, ale v jejich vínech 
ho nenajdete. 

Máte asi na mysli používání um ělých kvasinek... 

Začíná to kvasinkami, které víno zásadně ovlivňují, a které se do moštu dnes přidávají, což 
znamená, že nedochází ke spontánní fermentaci. A pokud chceme mluvit o terroiru, mám za 
to, že musí docházet ke spontánní fermentaci. Víno musí prokvasit pomocí mikroorganismů, 
které jsou důležitou součástí terroiru. To třeba na Moravě skoro nikdo nedělá. 

Krom ě vás...  

Kromě takzvaných Autentistů. To je termín, který jsem vymyslel někdy v roce 2008, když 
jsem hledal vhodné pojmenování pro výrobce přírodních nemanipulovaných vín. Dnes je to 
hnutí vinařů a neomezuje se jen na Moravu, ale funguje i na Slovensku a brzo se k nám 
připojí i Rakousko. A je vlastně smutné, že žijeme v době, kdy je potřeba „normální“ víno 
zdobit složitými adjektivy... 

Pamatujete si na moment, kdy se z básníka stal vina ř, nebo máte pocit, že jste se jako 
vina ř –  stejn ě jako básník –  narodil?  

Vyrůstal jsem v Těšínských Beskydech, kde se žádná réva nevyskytovala, ale už jako kluk 
jsem se pokusil vyrobit víno z hrušek. Studoval jsem v Brně a začal jsem podnikat expedice 
na Jižní Moravu, kterou jsem si zamiloval a tam jsem se samozřejmě dostal do vinného 
sklepa. To byl silný, poetický zážitek. Učarovalo mně to. První skutečné víno jsem vyrobil 
někdy v roce 2003 a to Frankovku z Viničných Šumic. Pochlubil jsem se jí kamarádovi malíři 
Vítu Ondráčkovi. „Tvrdá jako šutr,“ pronesl tehdy Vít.  

 

 



A pak jste se stal skute čným vina řem? 

Pak jsem se oženil a rozhodl se bydlet nedaleko Viničných Šumic, což je jedna z 
nejsevernějších vinařských obcí na Moravě. Tam jsem začal obdělávat svoje dvě kamenice 
vinohradu – vinice zde jsou na terasách s kamennými zídkami, což je na Moravě zcela 
ojedinělé. Po dvou šumických letech jsme se přestěhovali do Bořetic a těsně před vstupem 
do Evropské unie jsem založil první vinohrad a začali vinařit intenzivněji. A začal jsem o víně 
psát. Stal se ze mně píšící vinař. No-vinář.  

Největší zlom asi nastal v tom roce 2008, když se z vás stal Autentista, tedy vina ř, 
který se soust ředil na terroir? 

Od roku 2008 jsem chtěl víno prodávat. Ale víno, které je „terroirové“, to jest víno od vinařů, 
kteří jsou „pastýři“ vinných kvasinek a ne jenom sypači kvasinek. Od vinařů, kteří věří svému 
vinohradu, a věří sami sobě. Rozkoukával jsem se po Evropě, měl jsem nějaké vzory a 
snažil jsem se to přinést i sem. K tomu jsem potřeboval vinaře, kteří by zkusili skutečná 
„terroirová“ vína dělat, což se mi nakonec podařilo. A to byl začátek autentických vín. 
Vždycky jsem navíc chtěl propagovat rakousko-uherská vína, protože si myslím, že 
rakousko-uherské hranice ohraničovaly území, na nichž rostou vinice, které mají historicky 
stejný kontext. Jsme historicky svázáni s Rakušany, se Slováky, s Maďary, se Slovinci, s 
Poláky i se severní Itálii a bylo by ideální spolupracovat. V rámci tohoto soustátí jsme celá 
staletí žili a máme tedy mnoho společného. I vinné odrůdy. 

Nejste vy monarchista? 

Samozřejmě, že jsem (Smích. Na konci rozhovoru se mě ptá, zda nemám kontakt na Adolfa 
Borna, který je také velký příznivec Rakouska-Uherska). 

Je pro básníka vina řství inspirující profese? 

Ta práce je inspirující už jenom proto, že se u ní musím zabývat historií, pedologií, enologií, 
botanikou, těch oborů je opravdu hodně. A já si díky těmhle stále novým poznatkům píšu -- 
skrze poezii -- takovou svou encyklopedii..  

Jaká nejv ětší trápení provází vina ře na rozdíl od básníka? 

Básníka bolí duše a vinaře nebolí jen duše, ale i tělo (smích). Doporučuji všem literátům, aby 
občas vzali motyku do ruky a místo múzy se „poprali“ s půdou. A člověka to udržuje v dobré 
kondici. Teď mi plahočení na vinici trochu schází, protože jsem hodně práce musel 
přesunout do Prahy a dojíždět tři hodiny do Bořetic prostě už nejde. Ale mám před sebou 
celoživotní projekt – žernoseckou vinici, která je podstatně blíž. Je to asi hektar půdy, což 
není zas tak moc, ale čeká mě tam hodně práce, protože chci všechno dělat ručně. Žádný 
traktor na tu půdu nepustím. Celá staletí tam byla vinice a já bych chtěl rekonstruovat nejen 
ten vinohrad, ale i způsob práce. Takže mě čekají pot a slzy, ale jednou třeba i odměna v 
podobě vína. 

A snad i pocit št ěstí. Zažil jste jej víc p ři psaní poezie nebo p ři práci vina ře? 

Bohužel, čím je člověk starší, tím méně pocity štěstí zažívá. Samozřejmě, když se vám 
podaří napsat skvělou báseň, tak tělem něco projede – taková příjemná zimnice, jakýsi druh 
vyvrcholení. Ale totéž zažívám, když se mi povede dobré víno. Když má vinař štěstí, tak za 
celý život může zažít takových deset-patnáct vinných „orgasmů“. 

 



Kolik jste jich zatím zažil? 

Tak dva až tři. Jeden Veltlín, jeden Pinot Noir a jeden Ryzlink. 

A co vysadíte v Žernosekách? 

Pinot Noir, Rýnský Ryzlink a  Savagnin, což je odrůda, která se v Žernosekách pěstovala 
nejvíc. Rád bych jí tam vrátil. 

Co myslíte, dostal se člověk dřív k pěstování vína (cca 10.000 let) nebo k pot řebě něco 
písemn ě poeticky či v symbolech sd ělit? 

Já bych řekl, že to začalo přibližně stejně. V období neolitu, který je spjat se vznikem 
zemědělství a se vznikem písma. 

Tuším, že nejstarší dochované písemné záznamy, jsou  něco jako ú čty za pivo či víno v 
sumerském jazyce... 

 Tak to vidíte. Víno se muselo vždycky evidovat:-) 

Víno pěstovali už Sumerové, Keltové, Řekové, Římané ale snad nejv ětší úctu mu 
projevovali kolem roku 1000 mniši v klášterech. Dov edete si takový život mnicha 
představit t řeba v t ěch Žernosekách? 

Každý vinař, je ... (dlouho hledá slovo) 

Snad nechcete říct mnich? 

Je stavitel emocí. To znamená, že dlouhodobě setrvává na místě, je vázán na to místo a 
půdu podobně jako tenkrát mniši. Dobrý vinař, pokud se tak rozhodne, je připoután k půdě 
jako mnich ke klášteru. Dovedu si život tehdejšího mnicha představit, zvláště kdybych byl 
spisovatel, protože bych měl přístup do klášterních knihoven a večery bych mohl trávit ve 
sklepech při víně. Alespoň si to tak ideálně představuji. 

Tihle mniši denn ě dřeli, vysoušeli bažiny, pracovali na vinicích, žili s odvahou „chtít 
vidět boha“ (asi hlavn ě při víně) a řídili se heslem „Ora et labora“  tedy „Modli se a 
pracuj.“ Dalo by se říci, v p řeneseném slova smyslu, že tohle v dnešní dob ě chybí.  

Jistěže to chybí. Dnes člověk pracuje často proto, aby si něco odkroutil a aby vydělal peníze 
na hypotéku. Připadá mi, že dnešním lidem mnohdy schází nějaká vize. Je to smutné, člověk 
by měl mít radost z toho, co dělá a měl by v tom vidět smysl. To je bída dnešní doby, za 
kterou si trochu sami můžeme. Ti mniši v tomhle měli asi víc jasno. 

Co myslíte, má v sob ě poezie náboženskou dimenzi? 

Samozřejmě. Ta v ní byla odjakživa. Poezie se dotýká transcendentních výšin. A nemusí to 
být jenom poezie katolického básníka, může být jakákoliv, třeba i proletářská poezie se 
nějakým způsobem dotýká něčeho „nebeského“. Už jenom tím, že se zabýváte poezií, 
dotýká se něčeho věčného, dokonalejšího... Poezie je, a vždycky byla, snahou o jakousi 
dokonalost. Napsat dokonalou báseň, o to usiluje každý básník. 

 



Báseň jako víno... 

Za první republiky se říkalo kometové víno. Bylo tím myšleno, že to víno je tak vzácné jako 
kometa. Víno, které se podaří jednou za život. 

Čekáte na své kometové víno? 

Určitě bych chtěl takové víno připravit. V tomhle to má spisovatel lepší. Jeho kniha může 
existovat na papíře i několik století, neztratí se. Kdežto kometové víno nenávratně zmizí. Jak 
jste se ptal na tu radost vinařů, tak tady máte tu daň z radosti. Když si vinař uvědomí, že se 
mu povedlo perfektní víno, taky si uvědomí, že se jednou vypije. Dopředu zná i jeho smrt. 

Raději toho necháme, je to p říliš smutné... 

Je, moje děti i vnoučata si budou moci v dospělosti přečíst mé básně, ale moje kometové 
víno, pokud ho někdy udělám, možná nestihnou ochutnat. 

Sympaticky vínu porozum ěli řečtí básníci. Podle nich nám „božské opojení duše 
vínem“ umož ňuje spolupodílet se, by ť jen do časně, na stavu bytí, jež p řísluší boh ům. 
Je to svým zp ůsobem dotyk s v ěčností. Co ve vás ten „blažený stav“ evokuje? 

Spíše mě nakopne, dodá mentální energii. Je to určitě radost: problémy, které člověk má, 
jsou najednou menší a otevírají se další obzory. Tohle víno dokáže. Víno, které vzniká 
přirozeně, je oproti pivu nebo tvrdému alkoholu jednoduché, není lidskému tělu cizí, spíše je 
přátelské, zvláště pro jeho duši. Dělá mi to dobře, mám to rád.  

Vaše autentická vína se také nazývají bio vína. Poj em bio je u nás hodn ě diskutovaný. 
Řekněte pro po řádek zásadní specifika vašeho vína.  

My Autentisté vycházíme z bio předpisů, ale v máme ještě přísnější normy. Bio legislativa 
donedávna neřešila práci ve sklepě a my na ni klademe velký důraz. Jde třeba o limity oxidu 
siřičitého. My děláme vína minimálně sířená, nebo i nesířená. Nepoužíváme žádné 
selektované kvasinky, žádné enzymy, žádná sladidla, žádné tekuté taniny, žádnou arabskou 
gumu. Děláme víno pouze z hroznů z konkrétního místa. Proto říkáme, že jsou naše vína 
autentická. 

Po nesí řených vínech nem ůže asi bolet hlava...  

Oxid siřičitý je vlastně jed. Takže když vypijete víc vína, které má v sobě hodně „síry“, je vám 
blbě. Jste přiotrávený a v žaludku vám to ničí přirozené procesy, likviduje vám to vitamíny ze 
skupiny B, takže vám nefungují játra a alkohol odbouráváte déle, což je onen pocit kocoviny. 
Ale to je složitější téma. Nerad bych se do něj pouštěl. 

Takže když si lidé v obchodech kupují levn ější vína, která putují p řes kontinenty... 

Tak musí počítat s tím, že v nich může být hodně „síry“, aby tu cestu přežilo. Vinaři jsou 
vyňati z povinnosti uvádět na etiketě detailní údaje, dozvíte se, že víno obsahuje siřičitany, 
ale zákazník si nemůže vybrat méně zasířené víno. 

 

 



Sám jste řekl, že vina ři jsou nejv ětší lhá ři. Takže neodolám a zeptám se, jestli musíte 
hrát n ějakou roli i ve své profesi? 

Byznys je byznys, tam všichni hrají nějakou roli (smích). Ale to jsem trochu přehnal, my 
Autentisté nejsme žádní velcí byznysmeni, protože děláme to, co děláme. A snažíme se to 
dělat poctivě, protože to ani jinak nejde. Zvolil jsem si ve svém oboru nejtěžší cestu, určitě při 
ní závratně nezbohatnu, ale nemusím při ní nic předstírat, před nikým se přetvařovat a 
nemusím dělat kompromisy. Jsem šťastný, že mohu dělat to, co dělám, protože mě to baví. 

 

In vino veritas.. V čem vidíte pravdu vína vy? 

Pravda špatného vína spočívá v tom, že je vám druhý den špatně. Po dobrém víně bývá 
krásně. To co je dobré, je pravdivé. A platí to i ve víně. 

 

V Praze 24.6.2015, Vinný sklep újezd 19 

 


