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klasické vína

H
ľadáte najlepšie talianske a  fran-

cúzske vína? Už za nimi nemu-

síte vycestovať do týchto krajín. 

Spoločnosť SCHMIDT&CO ENOTECA má 

vo svojom archíve približne dvadsaťpäťti-

síc fl iaš tých najlepších vín z týchto dvoch 

krajín.  

Za touto unikátnou zbierkou vín stojí zani-

etený milovník vína, Ing. Ladislav Muzikář. 

Už ako študent zistil, že pivo a tvrdý alko-

hol ho neláka, naopak, dobré víno áno. Na-

raziť pred rokom 1989 na také však nebolo 

jednoduché, ale po zmene režimu sa situ-

ácia zmenila. V podnikaní sa mu darilo, tak 

si mohol dovoliť kúpiť aj drahšie vína. Jeho 

vášeň spoznávať dobré vína bola dlho iba 

súkromnou záľubou. Pred piatimi rokmi sa 

rozhodol že viac času, ako doposiaľ, bude 

venovať vínu, či starožitnostiam, oblasti-

am, ktoré ho vždy zaujímali a bavili. 

Prečo talianske
a francúzske vína? 
Ladislav Muzikář sa venuje iba vínam z Ta-

lianska a  Francúzska, pretože vína z  týchto 

krajín považuje za najlepšie na svete a  už-

šia špecializácia mu umožňuje ich dokona-

le poznať. Dnes sa jeho archív dá označiť 

ako šperkovnica vín z týchto dvoch krajín. 

Okrem toho, jeho viac než päťstoročná piv-

nica dokáže vytvoriť ideálne prostredie pre 

posedenia, ochutnávky, pracovné stretnu-

tia, či príjemný oddych strávený pri víne. Pre 

menej skúsených priateľov vína sú prezen-

tácie vín, vrátane zaškolenia ohľadne správ-

neho servisu vína, samozrejmosťou. No 

a ozajstným enofi lom rád pomôže pri kom-

pletizácii zbierok, resp. investíciách do vína. 

Ku naozaj kvalitným talianskym vínam 

sa  dostal cez priateľov. Vďaka riadeným 

degustáciám pochopil, čo znamenajú a vy-

jadrujú Barolo, Brunello di Montalcino, su-

pertoskánci, či iné hviezdy vínneho neba. 

Spoločnosť SCHMIDT&CO. je na Slovensku 

importérom takých renomovaných vinárs-

tiev ako GAJA, CORDERO DI MONTEZEMO-

LO, FONTODI, NINO FRANCO, MONTEVE-

TRANO, COLTERENZIO a ďalších.   

Ladislav Muzikář mal už dlhšiu dobu osob-

nú preferenciu aj vo francúzskych vínach, 

najmä v tých z oblasti Bordeaux. Neskôr sa 

k  tichým vínam pridal aj jeden z  najsláv-

nejších domov Pol Roger z oblasti Champ-

agne, ktorého je spoločnosť SCHMIDT&CO. 

hrdým importérom a  ambassadorom na 

Slovensku.

 

Spoznávanie a výber
„V Bordeaux sa špecializujeme najmä na 

vína klasifi kované ako Grand Cru Classé-

,(1er-5-eme GCC), ale nezaznávame ani 

nižšie klasifi kované vína, veď aj v klasifi ká-

cii Cru Bourgeois sa dajú nájsť krásne vína“, 

vysvetlil Ing. Ladislav Muzikář.

Pri snahe porozumieť vínu z  oblasti Bor-

deaux sa dosť ľudí spolieha na odporúča-

nia renomovaných vínnych kritikov, ale do 

určitej miery to vždy bude aj tak otázka 

osobných preferencií a chutí. Preto sa v ich 

cenníku výnimočne dajú nájsť vína z Bor-

deaux aj za dvadsať eur. Sú veľmi príjemné 

aj napriek tomu, že etiketa málokomu nie-

čo hovorí. Keby ich však zaradili do slepej 

degustácie medzi vysoko klasifi kované 

vína z  tejto oblasti, pravdepodobne, s vý-

nimkou vinárskych odborníkov a  nadšen-

cov, by ich málokto rozoznal.

„Raz som sa zúčastnil ochutnávky, kde me-

dzi vína z Bordeaux bolo zaradené aj Baro-

lo z ročníka 1982 a nikto zo zúčastnených 

ho nespoznal. To je na svete vína krásne, že 

stále je čo objavovať,“ dodáva Ing. Ladislav 

Muzikář. 

S cieľom nakupovať vína čo najoptimálnej-

šie, s garanciou pôvodu, originality, kvality 

a  špičkového skladovania vína bolo a  je 

nutné spolupracovať výhradne s  renomo-

vanými, kapitálovo silnými negociantami 

(obchodníkmi s vínom), s históriou a skve-

lými referenciami, vlastnenými buď samot-

nými najsilnejšími vinárskymi rodinami, 

alebo nadnárodnými spoločnosťami typu 

Chanel, Axa a podobne.

Niekoľkokrát navštívil výstavu VINEXPO 

v  Bordeaux a  je v  kontakte s  francúzskou 

ambasádou.

Často nevieme, aké poklady sa u nás 
nachádzajú, jeden vinársky sme
objavili v Devíne

SCHMIDT & CO
ENOTECA

Ako darček sa veľmi dobre predávajú vína 

z ročníkov narodenia obdarovaného

Jeho päťsto ročná pivnica dokáže vytvoriť ideálne prostredie pre pracovné stretnutia, či 

príjemný oddych strávený pri víne
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Aj vinárstvu Gaja robí spoločnosť SCHMIDT&CO. na Slovensku výhradného dovozcu

Každý z  negociantov má vlastnú cenovú 

politiku, a preto je vhodné portfólio part-

nerov diverzifi kovať s cieľom optimalizácie 

nákupných cien, aby ich vína následne na 

Slovensku mohol ponúknuť za čo najprija-

teľnejšie ceny. Pri potulkách po Bordeaux 

sa prostredníctvom negociantov zoznámil 

aj s majiteľmi a riaditeľmi mnohých špičko-

vých vinárstiev, ktorí mu aktuálne posie-

lajú ponuky z  privátnych archívov na ich 

ročníkové vína za exkluzívne ceny. 

Aj po toľkých rokoch vo svete najlepších vín 

ostáva skromný a nepovažuje sa za veľkého 

odborníka. Aj keď výber vín, ktoré naku-

puje, robí sám, vždy si rád vypočuje rady 

skúsenejších. Priebežne študuje vinársku 

literatúru a snaží sa neustále získavať nové 

informácie. Často sa stretáva so sommelier-

mi, ale aj fanúšikmi skvelého vína bez diplo-

mu, s ktorými ochutnávajú vína a postupne 

zdokonaľujú svoje degustačné zmysly.

Veľkým zážitkom preňho bolo piť talianske 

Chardonnay Elioro z ročníka 1981 od viná-

ra Cordero di Montezemolo z  oblasti Pie-

monte. Neveril, že biele víno po tridsiatich 

rokoch vo fľaši môže byť v  takej výbornej 

kondícii. Iba farba nasvedčovala, že je to 

prastarý otec dnešných moderných vín. 

Investície do vína
Jeden z dôvodov, prečo Ing. Ladislav Mu-

zikář začal obchodovať s  vínom, je jeho 

presvedčenie, že kvalitné víno z  vybra-

ných apelácií vo Francúzsku a Taliansku sa 

v  dnešnej dobe stalo veľmi výhodnou in-

vestíciou. Je to síce beh na dlhé trate, ale 

cenové zhodnotenie vhodne zvolených 

vín je niekoľkonásobne vyššie ako naprí-

klad najlepšie fi nančné produkty komerč-

ných bánk. Preto kúpu kvalitných vín zo 

spoľahlivého zdroja považuje za výborne 

investované peniaze. 

„Víno je úžasný komunikátor pri ktorom 

spoznáte veľa zaujímavých ľudí. Z vlastnej 

skúsenosti viem, že o  víno sa zaujímajú 

najmä ľudia kultivovaní, sčítaní, vzdelaní 

a väčšina z nich sú ozajstní pôžitkári, ktorí 

si chcú vychutnávať život. Veď za posledné 

tri-štyri roky čo sa vínu venujem profesio-

nálne, som spoznal množstvo ľudí, ktorých 

sa nebojím pomenovať priateľmi. Krásne je 

i poznanie, že špičkové víno nie je výlučne 

výsadou bohatých ľudí. Máme aj zákaz-

níkov, ktorí neoplývajú bohatstvom, ale 

vedia oceniť dobré víno. Raz za čas prídu 

k nám kúpiť si pár fl iaš, za ktoré zaplatia 

niekoľko desiatok eur. Doma v kruhu rodi-

ny a priateľov si „urobia radosť“ vychutná-

vajúc zážitok z dobrého vína“, vysvetlil Ing. 

Ladislav Muzikář.   

Text: Juraj Mikula

Snímky: Pavol Halvoň

Niektoré fľaše si aj po vypití vína zachovajú hodnotu. Napríklad táto od Château Mouton 

Rothschild je zdobená zlatom

Všetky tieto vína dostali od Roberta Parkera 

sto bodov.

Ing. Ladislav Muzikář vo svojom kráľovstve 

talianskych vín


