
šených vinařů. Na telefonu jsem 
měl třeba jednu z našich největších 
autorit, pana profesora Krause, nebo 
mělnického vinaře Vojtu Kušinu. Učil 
jsem se zkrátka za pochodu.
 ¼ Dovedu si ty klopotné 

začátky představit a divím se, 
že jste tehdy neřekl tatínkovi: 
Vezmi si to zpátky, já tohle 
dělat nebudu!

Já jsem se ve vinařství našel. 
Najednou jsem věděl, že tahle 
práce má pro mě smysl. Hlavně 
když jsme začali s ekologickým 
zemědělstvím. Asi jsem z toho 
nezbedného hokejisty – naši, když 
mě před lety vyrazili z domova, by 
asi řekli grázla – nějak vyzrál.
 ¼ Jako víno?
Jasně. „Kaly“ jsou pryč, usadil 

jsem se…
 ¼ Oženil?
To taky. Před dvěma lety jsme 

se s mojí paní, která mě řadu let ¼¼

 ¼ Jak se z nadějného hokejisty 
stane zemědělec?

Hrál jsem hokej v Hradci Králové, 
tam jsem taky chodil na sportovní 
základku i na střední školu infor-
mační techniky. I když tam jsem 
se moc nevyskytoval, hokej byl cel-
kem jasně důležitější, hlavní bylo, 
abych udělal maturitu. Tu jsem taky 
složil, ale že ze mě nebude progra-
mátor, mi bylo jasné od začátku. 
Živit jsem se plánoval hokejem. 
A docela mi to občas i šlo… 
 ¼ Tak proč jste se místo 

hokejky chopil motyky?
Může za to táta. Prodal svou 

stavební firmu a začal se věnovat 
svému koníčku – vínu. V Jaroměři, 
kde naši stále žijí, si otevřel vino-

téku a pronajal si vinice v Kutné 
Hoře. Začal obnovovat tradici, 
dělal víno tenkrát na pěti hektarech 
vinohradu s jedním zaměstnancem. 
Po dvou letech nám se sestrou 
nabídl, jestli bychom firmu nechtěli 
převzít. Šli jsme do toho.
 ¼ Věděl jste tehdy o víně něco 

víc, než že se pije?
Konzumoval jsem ho ve svých ho-

kejových časech rád a docela hodně. 
Ale o vinařství jsem netušil vůbec nic. 
Musel jsem začít jako pacholek, dřel 
jsem se na vinici s motykou. Sestra 
se vrhla na obchod a já byl na výrobu 
vína i vinice sám. Musel jsem začít 
od píky a poznat všechny práce, 
přečíst o víně a vinařství spoustu knih 
a článků, získávat vědomosti od zku-

V mládí jsem byl „punkovej 
rebel“, charakterizuje své rané 

mládí Lukáš Rudolfský, dnes 
ředitel firmy Vinné sklepy Kutná 
Hora, otec dvou dětí, hokejista 

týmu Sršni Kutná Hora, 
přesvědčený ekozemědělec 

a kutnohorský patriot.

Ve víně jsem se našel

O učení
„Loni jsme tu měli 

na dvouměsíční stáži 
vinohradníka z anglic-
kého Brightonu. Byl tu 
i s manželkou a třemi 

dětmi. Je fajn, když se 
takhle lidé navzájem učí. 

To u vína musíte pořád, 
nikdy nevíte dost.“

držela i finančně nad vodou,  
po 18 letech společného soužití 
vzali. Na den přesně! Seznámili 
jsme se na Silvestra a taky na Sil-
vestra jsme měli svatbu na vinici 
U všech svatých pod lípou mou-
drosti, kterou jsme tam s přáteli 
vysadili. Byli u toho jen svědci 
a oddávající, tak jsme si ten obřad 
a svatební den užili. Nedělali jsme 
žádnou párty pro 200 lidí…
 ¼ Ale takové akce přece u vás 

ve vinařství pro jiné hravě 
zorganizujete.

Pořádáme řízené degustace 
v prostorách kláštera sv. Voršily, 
firemní večírky, oslavy i svatby. 
Zrovna nedávno jsme připravovali 
takovou větší hostinu. Ale tu si užijí 
především svatebčané, nevěsta 
i ženich jsou vystresovaní a to 
prožití, to uvědomění si důležitosti 
okamžiku se vytrácí.
 ¼ Zdá se, že i svatbu pojímáte 

„ekologicky“.
A jak jinak? Neodděluju práci 

a soukromý život tlustou čárou. Ani 
víno nedělám jen hlavou, snažím se 
věci cítit. A děkuji Pánu Bohu za to. 
Cit je dneska u lidí všeobecně 
hodně potlačovaný.
 ¼ Citem řídíte i statek  

s 15 zaměstnanci  
a s 54 hektary vinohradů 
v Kutné Hoře, u zámku 
Kačina a u Čáslavi a dalšími 
u Kuksu, s 30 hektary pastvin 
a početným stádem ovcí, 
14 hektary orné půdy pro 
pěstování základních obilovin, 
dvěma hektary zeleninového 
pole a dvěma hektary sadů?

Zapomněla jste, že také máme 
ještě pár husí, několik prasátek 
a také bylinkové pole. Začali jsme 
se věnovat více výrobě extraktů 

z šalvěje, tymiánu, přesličky 
nebo kopřivy a dalších surovin. 
Ošetřujeme jimi révu i zeleninu 
a ovoce místo chemie. Funguje to, 
a teď tyhle „alternativní postřiky“ 
začínáme vyrábět ve větším a pro-
dávat do zemědělství, s extrakty 
máme rozjednaný kosmetický 
průmysl. Také třeba děláme „vi-
nice na klíč“ – lidem vysadíme 
vinici, ekologicky se o ni staráme, 
sklidíme a ve finále jim předáme 
jejich víno s etiketou. Třeba se 
takhle pro vyšehradskou kapitulu 
staráme o vinici Petra a Pavla 
v samotném srdci Prahy na Vyše-
hradě a výsledkem je Vyšehradské 
cuvée. Pořádáme pro lidi vinařské 
workshopy na vinicích i o biody-
namickém zemědělství na našich 
polích, aby se naučili hospodařit 
přirozeně, rozumně. Naše společ-
nost zkrátka roste, a tak i na řízení 
je nás už víc. Máme manažera, 
který se stará o vinohrady i pole, 
manažerku, která má na starost 
vnitřní chod společnosti, enologa, 
a já tak „paběrkuju“, co zbude, 
a hlavně se snažím všechno 
koordinovat, aby se to někde 
nezadrhlo.
 ¼ Aby bylo všechno bio 

a nepřišli jste o prestižní 
certifikát Demeter?

Moc si toho certifikátu cením, 
protože hospodařit tak, jak stanoví, 
je náročné. Musíte být minimálně 
závislí na cizích vlivech, ideální je 
maximum věcí z vlastního statku. 
Nelze například dovézt kompost. Při 
výrobě vína nesmíte použít napros-
to žádnou chemii, ale ani enzymy, 
ušlechtilé kvasinky, výživu, taniny 
a další preparáty, které se do moštu 
běžně dávají. I sklízet se musí 
ručně, vše zkrátka šetrně zpraco-

První velkou 
láskou Lukáše 
Rudolfského 
byl hokej. Pak 
si ale jeho otec 
pronajal vinice 
a víno dostalo 
přednost

O domácích 
vínech
„Česká a moravská vína jsou 
lehčí, jemnější, elegantnější. 
Troufnu si říct, že k jídlu 
se hodí možná lépe než ta 
hodně těžká jižní, s vysokým 
procentem alkoholu.“
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vané a minimálně sířené. Takové 
víno je pak „živé“, přirozené. Má 
charakteristické znaky své odrůdy, 
zobrazuje skutečné půdní a klima-
tické podmínky v daném roce. 
 ¼ Stojí lidé o vaše naturální 

vína? Nejsou pro běžného 
konzumenta moc drahá?

Stejně jako roste trh s biopro-
dukty, stoupá i zájem o přírodní 
vína. Ta naše nejsou o tolik dražší. 
Můžeme se klidně srovnávat s prů-
měrným konvenčním vinařstvím, 
které produkuje vína metodou 
řízeného kvašení. Láhev u nás 
v průměru stojí 220 Kč.
 ¼ A to ekonomicky funguje?
Ano. Samozřejmě musíte vzít 

v potaz, že jsme relativně nové 
vinařství, výsadby jsou mladé 
a musíme se o ně starat, je to 
teprve začátek. Ale skutečně 
za sebou nemáme nějakého člově-
ka, který by nám nasypal peníze. 
Jsme rádi, že investor prostředky 
z výnosu nebere. Konkurovat 
velkým podnikům, které například 
mohou nakupovat levná vína ze 
zahraničí, když se u nich neurodí, 
pochopitelně nemůžeme, to nám 
certifikát Demeter nedovoluje. 
A ani nechceme. Já jsem spo-
kojený, když uživím svou rodinu, 
zaměstnance, a můžu dát nějaké 
peníze na rozvoj. Osadili jsme třeba 
spoustu původních historických 
vinic v Kutné Hoře, ale i na Kuksu.
 ¼ Že na Kuksu teklo víno 

proudem už za výstředního 
hraběte Šporka v baroku, 
se ví, ale Kutná Hora je 
v obecném povědomí spojená 
spíš se stříbrem.

Vidíte, a přitom první písemnou 
zmínku o vinařství na Kutnohorsku 
najdete už v Kosmově kronice z ro- 
ku 1101 ve spise o Malíně. Vinařili 
tu hlavně mniši cisterciáci, kteří se 
v klášteře v Sedlci usadili roku 1142. 
Přišli sem z města Citeaux v Bur- 
gundsku a pěstovali pravděpodobně 
i odrůdu Rulandské modré.
 ¼ A na jaké odrůdy sázíte vy?
Právě na tradiční burgundské 

odrůdy, se kterými vinařství v Če-
chách začínalo. Rulandské modré, 
Rulandské šedé nebo Ryzlink 
rýnský.
 ¼ Hodně milovníků vína 

českým nebo moravským 
vínům z modrých hroznů 
nevěří, protože prý mají u nás 
málo slunce.

Jsou to hlavně ti, kteří mají rádi 
těžká červená vína. Byť by se 
mnou možná mnozí Moraváci ne-
souhlasili, můj názor je, že v České 
republice nedokážeme dopěstovat 
jižní odrůdy, jako je třeba Cabernet 
Sauvignon nebo Syrah a další po-

dobné, pravidelně do plné zralosti. 
Tyto odrůdy obsahují o 20 až  
30 procent víc taninu, tedy tří-
slovitých látek, které po nazrání 
způsobují plnost a sametovost 
vína, dokážou vína pěkně zakulatit. 
To je hlavní rozdíl, na vině není 
jen slunce. Do zdejších podmínek 
prostě patří spíš Rulandské modré, 
Svatovavřinecké, Frankovka, 
Dornfelder, Modrý Portugal. Naše 
česká a moravská vína jsou lehčí, 
jemnější, elegantnější. Troufnu si 
říct, že k jídlu se hodí možná lépe 

než ta hodně těžká jižní, s vysokým 
procentem alkoholu. Když chcete 
hodinu, dvě nebo i tři hodovat 
a k tomu pít víno, měla byste u něj 
také vydržet sedět. Když si dáte 
víno, které má 14,5 nebo 15 % 
alkoholu, po dvou sklenkách 
společensky odpadnete.
 ¼ V Kutné Hoře pěstujete spíš 

červené, nebo bílé odrůdy?
Máme 60 procent bílých  

a 40 červených. Rulandské modré, 
Svatovavřinecké a Jakubské. Tu 
poslední révu jsme vysadili pod 
zámkem Kačina a jsme jedni 
z mála u nás, kteří tuto starou 
odrůdu, ve středověku jednu z nej-
rozšířenějších, pěstují. Ve Francii 
a vůbec ve světě ji nazývají Pinot 
Précoce Noir. Přivezli jsme si ji 
z Německa, kde ji ve školkách 
zachránili pro současnost. 
 ¼ Hodně se za vínem 

nacestujete?

Snažíme se poznávat, nabírat 
zkušenosti, rozšiřovat si obzory. 
Ale lidi jezdí i za námi. Loni jsme tu 
například měli na dvouměsíční stáži 
vinohradníka z anglického Brighto-
nu, který tam má 10hektarový ekolo-
gický vinohrad. Byl tu i s manželkou 
a třemi dětmi. Je fajn, když se takhle 
lidé navzájem učí. To u vína musíte 
pořád, nikdy nevíte dost.
 ¼ A nejen u vína. Berou to tak 

i sedláci z Kutnohorska?
Přesvědčit o čemkoli tvrdé hlavy 

zemědělců není jednoduché. Ale 
nakonec se podařilo založit spolek 
kutnohorských podnikatelů, pořá-
dáme veletrh regionálních potravin, 
propojili jsme různé výrobce – ten 
dodává mouku, ten peče, vy-
dáváme bulletin Najdi si svého 
sedláka, aby si lidi mohli nakoupit 
čerstvé místní potraviny přímo 
ze statku, každý rok pořádáme 
vinobraní a dožínky na Kačině, kde 
se všichni potkáme. Považuju to 
za velký úspěch – zemědělci spolu 
normálně moc nepečou, a tady se 
aspoň jednou do roka společně 
setkají, a když nic jiného, aspoň se 
společně „zavíní“.
 ¼ Proč to považujete 

za důležité?
Pokud chceme, aby se to v tom-

to státě někam pohnulo, někam to 
směřovalo, což myslím, že hodně 
lidem poslední léta chybí, musí 
se začít tvořit dole, v regionech, 
ve městech, na vesnicích. Tam vy-
tvářet taková pevná klubíčka stejně 
smýšlejících a společně působí-
cích, vzájemně se podporujících, 
aby se mohla nabalovat a šířit až 
do těch vyšších pater. Za nesou-
rodost a roztříštěnost společnosti 
nemohou jen politici… Chybějí 
tmelící kameny, a ty se musí posta-
vit v malých celcích, v základech 
a v přirozených principech vědomí. 
Nehlásám tu ale žádné světoborné 
myšlenky. Na to stačí obyčejný 
selský, chcete-li vinařský rozum. ■ 

čas
Tak šeL

1978
Narodil se 19. prosince 
v Jaroměři.

1999
Stal se poprvé otcem –  
na svět přišla dcera 
Dominika. 

2005
Převzal od otce spolu 
se sestrou Stanislavou 
řízení rodinné firmy 
Vinné sklepy Kutná 
Hora.

2009
Statek vstoupil 
do režimu 
biodynamického 
zemědělství.

2014
Udělení prestižní 
certifikace 
biodynamického 
zemědělství Demeter.

2017
Narodil se syn Kristian 
a statek získal ocenění 
Nejlepší ekologický 
sedlák 2017 svazu 
Pro-Bio.

2018
Plánuje sázet další 
hlavy v zahuštěném 
sponu 60x60 tak, jak to 
dělali předci.

První písemnou 
zmínku o vinařství 

na Kutnohorsku najdete 
už v Kosmově kronice 

z roku 1101.

eva hirschová
Snímky  
JarosLav JiřiČka  
a archiv  
L. rudolfského
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„Pěstujeme 60 procent 
bílých a 40 procent 
červených odrůd…“ 


