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Střípky z lázní: Malovinař 
Pirla – jihočeská perla 

S vůj prázdninový lázeňský pobyt 
v Třeboni jsem si hned první večer 
zpestřil návštěvou místního pivo-

varu Regent. Cestou zpět na ubikaci mě 
zaujala malá vinotéka s nabídkou sudo-
vých a lahvových moravských vín. Maji-
telka se pochlubila, že má v nabídce také 
víno Hibernal 2019 z nedalekého vinařství 
Chlumu u Třeboně. Doposud jsem nevěděl 
o nikom, kdo by v jižních Čechách pěsto-
val révu, a tak mě brzy napadlo podívat 
se věci na kloub a malovinaře navštívit. 
Nebyl problém dát dohromady malou 
partu lázeňských zvědavců s autem a po 
sehnání telefonického kontaktu na pana 
majitele Jiřího Pirlu domluvit návštěvu.

První jihočeské malovinařství doktora 
Jiřího Pirly se nachází cca 20 km od Třebo-
ně, 3 km severně od Chlumu v malé osadě 
Kouty, která spadá pod hořejší obec Žiteč. 
Tak trochu nám to tam připadalo jako na 
konci světa. Od Chlumu sem vedla úzká 
asfaltová silnice, kolem pole, louky, les 
a míjeli jsme také jednu malou osadu. Roz-
hodně by zde člověk nehledal žádné vinice.

Po příjezdu k cíli nás pan domácí již 
očekával a před vstupem na svůj pozemek 
měl vystavenou cenovou nabídku svých 
vín z ročníků 2018, 2019 a 2020. Prohlídka 
vinařství spojená s tak očekávanou degu-
stací tedy mohla začít…

Doktor Pirla pracuje jako soukromý 
neurolog v Praze. Po letech, kdy miloval 

víno především jako konzument a pozná-
val jeho krásu z různých koutů Čech, Mo-
ravy i světa, se v jeho hlavě zrodila myš-
lenka založit vlastní vinohrad a vyzkoušet 
si tak možnost pěstování révy v jižních 
Čechách. Inspiraci a také rady a zkuše-
nosti hledal u vinařů v Rakousku. O radu 
se také si říct profesoru Vilému Krausovi 
a jeho vnukovi.

Jeho myšlenka přišla zpočátku Krau-
sovým dosti nereálná. Pozemek k výsadbě 
u rodinného domku se nachází v nadmoř-
ské výšce 480 m. Půda je zde složitá, neú-
rodná – jedná se hlavně o žulu a rozdrce-
nou skálu. Pozemek leží na rovině. Přesto 
nakonec náš odvážlivec dostal k výsadbě 
od obou požehnání a v roce 2010 zde vysa-
dil po zvážení odrůdu Hibernal – na radu 
Viléma Krause nejml. z jeho mlazických 
sazenic. A jak se zdá, udělal moc dobře.

Vedení vinice zde má střední vedení 
a rýnsko-hesenské zatravněné meziřadí 
a kovové sloupky, protlé drátěnkou ve 
sponu 1krát 1,5 m.

Vinohrad je osázen 700 keři, pouze od-
růdou Hibernal. Celou plochu chrání proti 
špačkům a krupobití síť, čímž je dosaženo 
maximálního výnosu s minimem ztrát, 
který činí krásných 2,5 tuny. To dává prů-
měrně roční produkci cca 1700 lahví.

Úroda se zde sklízí vždy ke konci říj-
na, neboť později jsou zde již časté ran-
ní mrazíky. Hrozny dozrávají běžně na 

21 mm, v roce 2020 to bylo na hraně vý-
běru z hroznů. Mošt v žádném případě 
vinař nedoslazuje, nebylo to vzhledem 
k dostatečné vyzrálosti hroznů ani potře-
ba. Protože malovinař nevlastní lisovnu, 
vozí hrozny do 100 km vzdáleného vinař-
ství, ale nechtěl nám sdělit, které to je. 
Tam si úrodu zpracuje a převeze zpět do 
svého vinařství. Ve vinifikaci je preferová-
no řízené kvašení, spíše méně silné síření 
moštu a nezbytná filtrace sedimentu. Do 
sklepních prostor nás bohužel pan Pirla 
nepozval, a tak jsme mohli vína člena Ce-
chu českých vinařů alespoň ochutnat při 
krásně slunném dni na jeho zahradě.

Jednalo se o tři vzorky Hibernalu z let 
2018, 2019 a 2020:

Hib.18: Ve víně spíše trávovinka připo-
mínající Sylvánské, začínají medové tóny, 
menší ovocitost, příjemná kyselinka

Hib.19: Voňavé, velmi svěží víno, cit-
ronové tóny, řízná kyselinka, víno plnější 
a perzistentnější než předešlé

Hib. 20: Krásně plné a výrazně ovocité 
víno, citrusové tóny, výrazněji aromatické, 
velmi svěží, perzistentní – jasně nejpove-
denější

No a právě za poslední roč. víno Hib. 
20 získal vinař zlatou medaili na nejme-
nované významné výstavě v Rakousku. 
Mohu potvrdit, že je vskutku mimořád-
né – až se nechce věřit, že dozrálo právě 
zde! To je právě fakt, který pana Pirlu 
mrzí, neboť dost často se setkává s ná-
zorem, že původ hroznů je odjinud. Nic 
naplat – kdo umí, umí, a když se vše dělá 
poctivě a s láskou, mohou i v takových 
končinách vznikat krásná vína! Kousek 
vedle pozemku pana doktora je vysázen 
již druhým rokem také malý vinohrad 
o 520 hlavách révy. Brzy zde bude plodit 
odrůda Solaris. Pěstitelem je ukrajinský 
podnikatel Sergej, žijící trvale v Anglii.

Závěrem bych se chtěl zmínit o tom, že 
se pan Pirla také příležitostně účastní vi-
nařských koštů a akcí. Letos 10. července 
měl stánek na koštu českých vín na Masa-
rykově náměstí v Třeboni. Tak věřím, že 
i Vy čtenáři budete mít v budoucnu mož-
nost ochutnat a poznat jihočeskou Perlu.  


