
Základní informace sommelierské info o chorvatských vínech

Chorvatsko má dvě hlavní vinné oblasti : Kontinentální (Kontinetalna) a Přímořská
(Primorska), která zahrnuje ostrovy. Každá z těchto dvou oblastí je rozdělena do několika 
podoblastí. Podoblasti jsou rozděleny do vinogorje, což je jakýsi ekvivalent vinařských obcí u 
nás. Přímořská oblast je rozdělena do několika podoblastí

Z našeho pohledu je nejzajímavější výše jmenovaná podoblast. Při pohledu na mapu se dá 
popsat jako pás ostrůvků táhnoucí se od Splitu k Dubrovníku. Té se také budeme věnovat i 
v následující sekci o dalmackých odrůdách.

Podoblast Vinogorje
Střední a jižní 
Dalmácie
(Srednja i Južna 
Dalmacija)

Kaštela-Trogir, Split-Omiš-Makarska, Neretva, Konavle, poloostrov 
Pelješac , ostrovy Brač, Hvar, Korčula, Lastovo, Mljet, Šolta,Vis

Odrůdy
Širší veřejnosti je známa odrůda Plavac mali, tato odrůda je geneticky velmi blízká 
americkému Zinfandelu či italskému Primitivu. Plavac mali slouží k výrobě asi 
nejznámějšího dalmáckého vína Dingač a Postup.
Na ostrovech ve střední a jižní Dalmácii se však vyskytují i další, méně známé odrůdy.
Pokud začneme výčet u bílých odrůd, je potřeba zmínit odrůdu Bogdanuša, která se pěstuje 
a má svůj původ ostrově Hvar. Dále pak odrůdy Bratkovina a Grk, které můžeme nalézt na 
Korčule. Odrůdu Grk ovšem můžeme nalézt i na okolních ostrovech. Stejně jako u 
Bogdanuše jde o autochtonní odrůdu, která má svůj původ na v Dalmácii, konkrétně právě 
v Lumbardě na Korčule. Ze Smokvice, která se nachází ve vnitrozemí Korčuly, pochází 
nejznámější bílá odrůda Dalmácie – Pošip. Na Visu má pak svůj původ odrůda Vugava.
Dalšími odrůdami, které stojí za zmínku jsou Prč, pěstující se na Hvaru a Maraština 
(Rukatac) a Cetinjka Bijela

Kromě hojně rozšířeného 
Plavac Mali se v jižní 
Dalmácii můžeme potkat 
s odrůdami Babić, 
Drnekuša crna, Muškat 
ruža crni, Ninčuša, Okatac
a také Dobričić, který má 
svůj původ na ostrově Šolta. 
Setkat se můžeme ovšem i 
s klasickými Bordeaux 
odrůdami – Cabernet 
Sauvignon, Cabernet 
Franc a Merlot.



Vína
Dalmatské druhy vína byly známy již od antických dob. Mnohé ze zdejších druhů vína se 
vyrábějí z původních druhů výše uvedených odrůd. Na každém ostrově jsou osobité druhy 
vína a vinaři, kteří mají svůj způsob jejich výroby. 
V severní Dalmácii vám hostitelé nabídnou víno Babić a Merlot, z vinohradů na pahorcích 
kolem města Šibenik pochází víno Opol. 
Na poloostrově Pelješac, kde je hodně vinohradů, se vyrábí proslulé víno Postup a Dingač, 
který je jedním z 10 nejlepších jakostních vín na světě, dále pak Kneževo vino a Carsko 
vino, víno Rukatac a špičkové víno Sveta Ana. 
Na ostrově Brač se z vinné odrůdy Plavac vyrábí bolský Plavac a bolský Opolo. 
Nejvíce druhů vinné révy však roste na ostrově Hvar, jejichž obyvatelé vám nabídnou víno 
Faros, Ivan Dolac, Zlatni Plavac, Bogdanuša, Pelegrin, Dobrogost, Parč a
Drnekuša. 
Na ostrově Korčula se vyrábějí tři druhy výtečného bílého vína Pošip, Maraština a Grk a 
červené víno Plavac a Admiral. 
Specialitou ostrova Vis je chutné víno "Vugava". 
Ostrov Lastovo se pyšní vínem zvaným "Ladesta" a "Augusta insula". 
Kromě vzpomenutých druhů vín je specialitou Dalmácie likérové neboli desertní víno 
"Prošek", který má zvlášť sladkou chuť a velmi výraznou vůni.
Žlahtina pochází z ostrova Krk a nejlepší je z okolí Vrbniku

„Jestliže se potřebujete zvlášť osvěžit i posrat, dejte si sklenici 
bračské nebo hvarské „smutici“ – černého vína pomíchaného 
s ovčím, nebo někdy s kozím mlékem.“

Malý vinařský chorvatsko – český slovník
Vrhunsko Vino: přívlastkové víno ( ovšem ne každé „vrhunsko víno“ musí být 
  přívlastkové, ovšem musí splňovat přísnější podmínky než Kvalitetno Vino)
Vino kasne berbe: pozdní sběr
Vino izborne berbe: výběr z hroznů
Vino izborne berbe bobica: výběr z bobulí
Vino izborne berbe prosušenih bobica: výběr z cibéb
Kvalitetno Vino: jakostní víno
Stolno Vino: stolní víno
Suho: suché
Polusuho: polosuché
Slatko: sladké
Bijelo: bílé
Crno: Červené
Rosa: Rosé


