
Nejprve ale slíbený p íb h o rozší ení této odr dy v bývalé 
rakouské monarchii a jejím pojmenování. Traduje se, že 
roku 1772 povolal hrab  Johann von Fries na sv j zámek 

v Bad Vöslau u Vídn  n kolik vina  z okolí a p edal jim svazky 
révy, které dostal od své obchodní agentury v Portu. Odr da m la 
takové vlastnosti, že za n kolik let byly v okolí obce vysazeny 
dv  t etiny vinic odr dou Blauer Portugieser. Podle jména obce 
se jí zde také íkalo „Vöslauer“. P stování se rozší ilo i do sou-
sedního Bádenska a postupn  do celé monarchie.

Do ech se tato odr da dostala okolo roku 1880 a postupn  
se rozší ila do všech eských a moravských vina ských oblastí. 
V polovin  t icátých let dvacátého století inil podíl Modrého 
Portugalu z celkové vým ry eských vinic 9 % a na Morav  do-
konce 16,5 %. Práv  v té dob  tak byl nejrozší en jší zdejší mod-
rou odr dou, a to nejen pro svou vysokou plodnost, ale i proto, 
že se díky své jemnosti a sv žímu aroma dob e pil. Na venkov  
tak bývalo víno z Modrého Portugalu nápojem k b žným denním 

jídl m. Dnes je ho na našich vinicích ale podstatn  mén  a stále 
ubývá ve prosp ch modern jších odr d. Ve státní odr dové knize 
je tato odr da zapsána od roku 1941. Na Morav  se Modrý Por-
tugal nejvíce p stuje v okolí Kyjova, Uherského Hradišt , Hus-
tope í a Hodonína, v Podluží, dále v obcích Kobylí, ejkovice, 
Velké Pavlovice, Rakvice a Mut nice. V eské vina ské oblasti je 
jednou ze základních odr d pro výrobu ervených vín a najdeme 
ji na M lnicku, Roudnicku a áslavsku.

Na vzorky z odr dy Modrý Portugal nem la komise degus-
tátor  žádné p ehnané požadavky. O ekávali jsme jednoduchá, 
ale istá odr dová vína, která by se hodila k b žným jídl m. 
Tento požadavek n která vína naplnila a v testu se tak objevilo 
n kolik p íjemných, dob e pitelných vín s krásnou ovocností, 
která splnila o ekávání. Mnoho dalších vzork  bylo ale spíše 
pr m rných.

Text  a  foto:  Michal  Šetka

Modrý Portugal je poměrně nenáročná a u nás mezi konzumenty velmi oblíbená modrá odrůda 
révy vinné. Její původ není úplně známý, a i když název ukazuje do Portugalska, nebyla tato 

spojitost nikdy prokázána. Nicméně o lecčems napovídá tradiční příběh o tom, jak se tato 
odrůda ve střední Evropě rozšířila. Hrozny Modrého Portugalu by měly být dobrou surovinou 
pro výrobu příjemných, nenáročných a dobře pitelných červených vín s hezkou ovocností. Jaká 

jsou v současnosti na trhu vína z Modrého Portugalu, napoví tento test.
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Vít Sedláček, Modrý Portugal 
2012, VOC Modré hory, suché, 
Vrbice, Skale
Švestkov  ervená barva s tmavšími odlesky a velmi 
dobrá viskozita. Výrazn jší v n  d eva, peckovin 
a zralých bobulovin. Chu  je pln jší, dob e obtažená 
d evnatými tóny, s vanilkovou p íchutí a delikátní 
ko enitostí. St edn  dlouhý záv r.

Patria Kobylí, Modrý Portugal 
2011, výběr z hroznů
Syt  ervená barva s cihlovými odlesky 
a velmi dobrá viskozita. Ušlechtilá v n  d eva, 
sušeného ovoce a vyzrálých lesních plod . 
Chu  je opulentní, hladká, výrazná po zrání 
v kvalitním d ev ném sudu, s dobrou ovocnou 
š avnatostí. Dlouhý záv r.

Habánské sklepy, Modrý 
Portugal 2012, pozdní sběr, 
suché, Starovičky, Zace
Karmínov  ervená barva a velmi dobrá 
viskozita. Otev en jší v n  zralého vína s tóny 
sušeného ovoce, okolády a pražené kávy. 
Štíhlejší chu  s vyšší kyselinou a jemnou 
taninovou strukturou. St edn  dlouhý záv r.

Vít Sedláček, Modrý Portugal 
2011, VOC Modré hory, suché
Terakotov  ervená barva s cihlovými odlesky 
a st ední intenzitou viskozity. V n  je st edn  
intenzivní, s nádechem malin, erveného 
rybízu a mlé ného koktejlu s drobnými 
zahradními plody. Chu  je st edn  plná, nazrálá, 
s výrazn jší t íslovinou a kyselinou. St edn  
dlouhý záv r.

Spielberg, Modrý Portugal 
2013, pozdní sběr, suché, 
Archlebov, Maliny
Fialov  ervená barva s úzkým meniskem 
a velmi dobrá viskozita. Typická v n  
mladého vína s p íjemnými tóny bobulovitého 
ovoce – trnek a bor vek. Chu  je st edn  plná, 
š avnatá s vyšší kyselinou a pikantní, lehce 
svíravou ko enitostí. St edn  dlouhý záv r.

Pernatá zv ina 
s kaštanovou omá kou

cena 551 Kč 
www.vinosedlacek.cz

Jelení h bet 
se švestkovou omá kou

cena 217 Kč 
www.vinozkobyl i .cz

Vep ová panenka v listo-
vém t st  se špenátem

cena 180 Kč 
www.spielberg.cz

cena 194 Kč 
www.habanskesklepy.cz

Vep ové ve vlastní 
š áv

cena 228 Kč 
www.vinosedlacek.cz

Rolka z dušené šunky 
s náplní z jablek 
a k enové p ny
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Degustační komise časopisu 
WINE & Degustation pro Modrý Portugal 
Zleva: Vít Hepnar - sommelier (Gourmet Services), Aleš Pokorný - head 
sommelier (La Caoba), Richard Süss - head sommelier (Makro), Michal 
Procházka - sommelier, obchodní editel (Vino e Cuore), Diana Sixtová - obchodní 
editelka (Merlot d´Or), Roman Novotný - spolupracovník WINE & Degustation 

a sommelier (La Dégustation Bohême Bourgeoise), Ivo Dvořák - viceprezident 
Asociace sommelier , Pavel Krška - degustátor, editel (Národní vina ské centrum), 
Jakub Přibyl - head sommelier (Grand Cru Restaurant & Bar). WINE & Degustation 

hodnotí ze skla

Grand tes t

Doporu ení pro konzumaci
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ideální 
kombinace

Passage
V Celnici 10, Praha 1, 11000

+420 221 033 389
www.passage.cz

Degustace prob hla
v prostorách vinotéky
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Bettina Lobkowitz Vinařství 
Mělník, Modrý Portugal 2014, 
jakostní víno odrůdové, suché
Fialov  ervená barva, s užším, sv tlejším 
meniskem a velmi dobrá viskozita. Mladistvá 
v n  drobného bobulovitého ovoce 
p ipomínající bor vky a bonbony s p íchutí 
lesní sm s. Chu  je st edn  plná, š avnatá, 
s dobrou ko enitostí. St edn  dlouhý záv r.

Patria Kobylí, Modrý Portugal 
2013, pozdní sběr
Tmav  ervená barva s užším, cihlovým 
meniskem. Výrazná v n  d eva, kou e 
a tmavého ovoce. Chu  je opulentní, 
s výraznými taninovými podtóny a p íchutí 
ovocného jogurtu. St edn  dlouhá dochu .

Zapékané t stoviny 
se sýrem

cena 82 Kč 
www.lobkowicz-vinarstvi.cz

Rizoto s hov zím 
masem

cena 212 Kč 
www.vinozkobyl i .cz

79,44
bodů

78,56
bodů

77,67
bodů

76,56
bodů

76,56
bodů

cena 270 Kč
www.gourmetservices .cz

cena 392 Kč
www.vinosedlacek.cz

cena 130 Kč
www.vinosykora.cz

cena 110 Kč
www.vinium.cz

cena 110 Kč
www.vinosykora.cz

Zámecké vinařství Třebívlice, 
Modrý Portugal 2012, 
pozdní sběr, suché, 
Třebívlice, Koskov

Vít Sedláček, 
Modrý Portugal 2008, 
jakostní víno odrůdové, 
suché

Víno Sýkora, 
Modrý Portugal 2011, 
zemské víno, suché

Vinium, Modrý Portugal 
2014, jakostní víno odrůdové, 
suché

Víno Sýkora, 
Modrý Portugal 2013, 
zemské víno, suché GRAND 

T E S T
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