Whisky Aukce
Malá Morávka 27. 4. 2019

Položka č.1
Bruichladdich PEAT
Bruichladdich ROCK
Bruichladdich WAVES
Bruichladdich PEAT
Jedná o blend tří whisky a to Octomore, Port Charlotte a klasického Bruichladdichu s
výslednou rašelinatostí 35ppm. NAS, ale věk se pohybuje kolem 6-7 let, které whisky strávila
v sudech z amerického bílého dubu a byla lahvována při síle 46% alkoholu
Aukční cena: 2000,Bruichladdich ROCK
Whisky vytvořená opět Jimem McEwanem, směs různých ročníků zrající v sudech
z amerického a francouzského dubu. V případě francouzských sudů se jedná o sudy po
červeném víně. ROCK … voda použitá při výrobě této whisky protéká skalisky, která se
datují na stáří 1,8 mld let, jak sám výrobce uvádí: nejstarší skály ve světě whisky 
Lahvována při síle 46%
Aukční cena: 2200,Bruichladdich WAVES
Při výrobě téhle whisky se Jim nechal inspirovat rozbouřeným mořem a bouřemi, kde jedna
chuťová vlna střídá druhou. Zrání probíhá v sudech po bourbonu a madeiře.
Lahvována při síle 46%
Aukční cena: 1500,-

Naše vyvolávací cena: 3900,Položka č.2
Glenfiddich 1991 Vintage Reserve
Glenfiddich Snow Phoenix
Glenfiddich 125th Anniversary
Glenfiddich 1991 Vintage Reserve
Ročníkový Glenfiddich ze série Don Ramsay … v tomto případě 1991
Zde opravdu není co představovat 
Lahvováno při síle 40%
Aukční cena: 2600,Glenfiddich Snow Phoenix
Legendární, tak tímhle slovem by se dala láhev popsat, sen každého sběratele.
Vše se odehrálo 7. ledna 2010, kdy se prolomily střechy skladů s whisky pod obrovskou tíhou
sněhu a sudy byly vystaveny velkému mrazu. Když se Brian Kinsman (malt master v
Glenfiddichu) procházel mezi sudy, dostal nápad vytvořit právě Snow Phoenix, na počest
obětavých zaměstnanců, kteří se podíleli na záchraně sudů. Snow Phoenix je směs whisky
stáří 13-30 let, kde část zrála v sherry Oloroso a část v sudech od bourbonu.
No a proč název Snow Phoenix?

Když paprsky slunce pronikaly zborcenou střechou, obraz, jež se naskytl (který je vyobrazen
na balení lahvi), připomínal onoho bájného opeřence.
Lahvováno při síle 47,6%
Aukční cena: 11000,Glenfiddich 125th Anniversary
Jak sám název napovídá, jedná se o speciální edici k oslavě 125. výročí založení palírny
Glenfiddich. Je to již více než 125 let od doby, kdy William Grant založil v “Údolí jelenů“
Glenfiddich 125th Anniversary Edition je směs nakouřených a nenakouřených složek různého
stáří, které zrály tradičně v sudech z amerického dubu po bourbonu, a netradičně byl použit
velký podíl použitých sudů z dubu španělského po sherry, které daly whisky hloubku a
komplexnost. Na Glenfiddich má whisky neobvyklou sílu a kouřovitost.
Láhev je uložena v luxusní kovové kazetě spolu s oficiálním certifikátem o vlastnictví,
knížečkou s povídáním o palírně a s náhradním měděným uzávěrem.
Lahvováno při síle 43%
Aukční cena: 2600,-

Naše vyvolávací cena: 11000,Položka č.3
Glen Keith 10yo
Palírna založena roku 1957 v oblasti Speyside nedaleko palírny Strathisla jako součást Chivas
Brother. Většina produkce se používala do míchané whisky a jako single malt ji lze spatřit jen
velmi zřídka a když, tak v podobě nezávislého plnění. O to cennější je tohle desetileté
originální plnění, které palírna produkovala až do roku 1999, kdy byla uzavřena. V roce 2013
se ale opět probudila k životu.
Lahvováno při síle 43%
Aukční cena: 1500,-

Naše vyvolávací cena: 1000,Položka č.4
Tobermory 10yo
Na první pohled si asi říkáte, proč takovou obyčejnou láhev … podívejte se pořádně!
Tenhle kousek byl lahvován ještě v minulém tisíciletí.
Základní desetileté plnění palírny ležící na ostrově Mull, kouzelný design … ty staré lahve
mají vážně něco do sebe.
Lahvováno při síle 43%
Aukční cena: 2000,-

Naše vyvolávací cena: 1400,-

Foto: zleva – položka č.3, položka č.4, položka č.9, položka č.8

Položka č.5
Mackinlay´s Rare Old Highland Whisky
Pokud máte rádi whisky s příběhem, tak tuhle láhev zřejmě
nic netrumfne.
Whisky vyrobená na základě nálezu lahví ze zásob britské
polární expedice (1907-1909) Ernesta Shackletona,
objevených v Antarktidě v roce 2007 na místě tábora výpravy
v oblasti Cape Ryods. Původní MacKinley´s Rare Old
Highland Malt, vyrobená v r. 1907 v palírně Glen Mhor, byla
po velmi opatrné aklimatizaci v roce 2010 zaslána k pečlivým
analýzám týmu Whyte & MacKay (majitele původní značky
MacKinley) pod vedením legendárního Richarda Patersona,
aby mohla vzniknout tahle unikátní replika.
Jedná se o první verzi repliky.
Lahvováno při síle 47,3%
Aukční cena: 4000,-

Naše vyvolávací cena: 2900,-

Položka č.6
Macallan 10yo Sherry Oak
Macallan 12yo Sherry Oak
Jedná se o staré edice.
Vážně vám musíme představovat Macallan???
Macallan 10yo Sherry Oak
Lahvováno při síle 40%
Aukční cena: 2900,Macallan 12yo Sherry Oak
Lahvováno při síle 40%
Aukční cena: 2200,-

Naše vyvolávací cena: 3500,Položka č.7
Macallan 12yo Elegancia 1L
Jedná se o edici určenou pro obchody
bezcelní zóny, produkovanou v letech
2002-2010.
Zrání probíhalo v sudech po sherry
Oloroso a Fino.
Obsah 1L
Lahvováno při síle 40%
Aukční cena: 6500,-

Naše vyvolávací cena: 4000,-

Foto: zleva – položka č.6, položka č.7

Položka č.8
Ledaig 15yo
Opět jsme na ostrově Mull, v palírně Tobermory, ale tentokráte s jejich nakouřeným počinem,
whisky zvanou Ledaig. Jedná se o staré, velmi zřídka vídané plnění, se stářím 15 let.
Lahvováno při síle 43%
Aukční cena: 3000,-

Naše vyvolávací cena: 2000,Položka č.9
Glen Scotia 14yo
Co takhle ultra staré stáčení s Campbeltownu?
Toto čtrnáctileté oficiální stáčení z palírny Glen Scotia už něco pamatuje … osmdesátky,
nejvíc cool design.
Zde nabízenou láhev asi jen tak nikde neuvidíte.
Jim Murray: 90/100 Whisky Bible 2005
Lahvováno při síle 40%
Aukční cena: ok .. moc se jich na aukcích nevidí, vlastně skoro vůbec, tak třeba: 3900,-

Naše vyvolávací cena: 2500,Položka č.10
Bruichladdich 1992 Sherry Edition Fino
Bruichladdich 1992 Sherry Edition PX
A jsme opět na Islay, palírna Bruichladdich, Jim McEwan a Sherry Edition
Bruichladdich 1992 Sherry Edition Fino
Bruichladdich 1992 Sherry Fino je 17 let stará a zrála 15 let v sudech z amerického dubu po
bourbonu a další dva roky zrání probíhalo v sudech po Sherry Fino.
Ročník 1992, vyrobeno 6000 lahví, lahvováno 2009 v síle 46%
Aukční cena: 4800,Bruichladdich 1992 Sherry Edition PX
Bruichladdich 1992 Sherry PX je 17 let stará a zrála 15 let v sudech z amerického dubu po
bourbonu a další dva roky zrání probíhalo v sudech po Sherry PX.
Ročník 1992, vyrobeno 6000 lahví, lahvováno 2009 v síle 46%
Aukční cena: 6500,-

Naše vyvolávací cena: 7900,-

Foto: položka č.10, položka č.11

Položka č.11
Bruichladdich 2001 Resurrection
Pokračujeme s palírnou Bruichladdich, tentokrát s jejich limitovanou edicí se série
Ressurection Dram. Bruichladdich Resurection je symbolem znovuvzkříšení provozu palírny
Bruichladdich (2001). Přesně po sedmi letech od přerušení provozu (1994), Jim McEwan,
hlavní master distiller a jeho tým, dostali možnost vytvořit unikátní, dnes již na trhu málo
vídaný kousek v limitované edici 24000 lahví.
Destilováno 2001
Lahvováno 2008/2009 v síle 46%
Aukční cena: 2500,-

Naše vyvolávací cena: 1700,-

Položka č.12
Octomore 2.1
Octomore 3.1
Octomore 4.1
Octomore 4.2 COMUS
Octomore 5.1
Kdo by neznal tuhle řadu … whisky z palírny Bruichladdich, nejrašelinovější whisky na
světě.
Tato whisky byla vytvořena na základě historických faktů a událostí. Farma Octomore je dvě
míle na jihozápad od místa, kde byla v roce 1816 postavena malá palírna. V té době byla
produkovaná whisky velmi rašelinová a hodně oblíbená.
Octomore 2.1
Ochdamh-mor 140 PPM
Počet lahví: 15000
Síla: 62,5%
Aukční cena: 5500,Octomore 3.1
Ochdamh-mor 152 PPM
Počet lahví: 18000
Síla: 59,0%
Aukční cena: 6000,Octomore 4.1
Ochdamh-mor 167 PPM
Počet lahví: 15000
Síla: 62,5%
Aukční cena: 5000,Octomore 4.2 COMUS
Comus 167 PPM
Počet lahví: 18000
Síla: 61,0%
Aukční cena: 8000,Octomore 5.1
Ochdamh-mòr 169 PPM
Počet lahví: 18000
Síla: 69,5%
Aukční cena: 4000,-

Naše vyvolávací cena: 19999,-

Položka č.13
Bruichladdich Eroica 640
Bruichladdich La Berenice 382
Pokračujeme … opět Brucihladdich s jejich sérií Cuvee
Výjimečné na téhle sérii je stáří 21 let, které těmto kouskům velice prospívá a netradiční
dozrávání.
Bruichladdich Eroica 640
21yo, 46%
Cognac finish
Aukční cena: 5500,Bruichladdich La Berenice 382
21yo, 46%
Sauternes finish
Aukční cena: 5000,-

Naše vyvolávací cena: 7000,Položka č.14
Port Charlotte PC10
Port Charlotte je součástí stejnojmenné edice z palírny Bruichladdich. Jedná se o unikátní
řadu single malt whisky, která nese název po palírně, která byla uzavřena roku 1929 a sídlila
ve stejnojmenné vesnici 5 minut cesty od Bruichladdichu.
Jedná se o první edici (Tro Na Linntean) z roku 2012 ve velmi limitovaném počtu 6000 lahví.
Jak sám název napovídá, tak v sudech strávila 10 let, lahvována v sudové síle 59,8%
Aukční cena: 4000,-

Naše vyvolávací cena: 2700,Položka č.15
Springbank CV
Campbeltown a palírna Springbank. Jejich CV (curriculum vitae) značka vyráběná v palírně
Springbank (vedle “CV” edic Longrow a Hazelburn). Whisky z nakouřeného sladu a čtyři
typy sudů (6letá whisky ze sudů po bourbonu, 10letá ze sudu po portském a rumu a 14 leté ze
sudů po sherry)
Plněno roku 2013 při síle 46%
Aukční cena: 1500,-

Naše vyvolávací cena: 999,-

Položka č.16
Springbank 1996 Marsala
Ještě chvilinku zůstaneme v Campbeltownu. Springbank 1996 Marsala je whisky ze série
Wood Expressions.
Vintage 1996, 9yo
7 let v sudech po bourbonu a 2 roky ve „fresh“ sudech po marsale
Sudová síla 58,0%
Počet lahví: 7740
Aukční cena: 3000,-

Naše vyvolávací cena: 2000,Položka č.17
Longrow 2000 Gaja Barolo
Když jsme ve Springbanku, tak něco od Longrow. Nejnakouřenější whisky z Campbeltownu.
Vintage 2000, 7yo
Počet lahví: 12120
Zráním strávila pět a půl roku v sudech druhého plnění po bourbonu a poté jeden a půl roku
zrání ve „fresh“ sudech po Gaja Barolo
Sudová síla 55,8%
Aukční cena: 3000,-

Naše vyvolávací cena: 2000,Položka č.18
Hazelburn 2002 Sauternes Wood
Kruh se uzavírá. Třetí značka produkovaná palírnou Springbank. Dalo by se říci unpeated
Springbank, ovšem v ročníkové, limitované sérii Wood Finish. Zrání započala pět let
v sudech druhého plnění po bourbonu a dokončila po třech letech v sudech po sauternes.
Vintage 2002, 8yo
Počet lahví: 9180
Sudová síla 55,9%
Aukční cena: 6000,-

Naše vyvolávací cena: 4000,-

Foto: zleva – položka č.17, položka č.18, položka č.15, položka č.16

Položka č.19
Benriach 10yo
Ne ne, žádná obyčejná desítka, tohle je opět další z řady starých kousků, co se jen tak nevidí.
Benriach je nedílnou součástí všech našich festivalů, takže tato láhev by se klidně mohla
honosit titulem ikonická.
Sběratelský kousek? Jasná volba!
Lahvováno 2003
Aukční cena: 2000,- (je to těžké, moc se jich neobjevuje)

Naše vyvolávací cena: 1400,Položka č.20
Dalmore 12yo Black Pearl
Dalmore 12yo Black Isle
Dalmore Gran Reserva
Palírna Dalmore byla založena roku 1839 Alexandrem Mathesonem. V roce 1886 koupila
palírnu rodina Mackenzie, jejímž klanovým symbolem byl dvanácterák, který přešel i na
etiketu whisky Dalmore a zdobí láhve dodnes. V jejich majetku zůstala palírna až do r. 1960,
kdy došlo ke sloučení s firmou Whyte & Mackay.

Tyhle tři staré kousky, všechny o objemu 1L, už jen tak neuvidíte.
Nutno podotknout, že se na aukcích objevují jen velmi zřídka.
Dalmore 12yo Black Pearl
Dvanáctiletý kousek, destilovaný 20.02.1992, dozrává v sudech po madeirském víně a
lahvována je v síle 40%
Aukční cena: 3000,Dalmore 12yo Black Isle
Whisky nedostala jméno po ostrově, jak by se mohlo zdát, ale po úrodné části Skotska blízko
Inverness, kde se pěstuje ječmen. Oproti klasické 12yo verzi se liší tím, že složení whisky je
50% sudů po bourbonu a 50%sudů po sherry (u klasické 12yo pochází cca 80% ze sudů po
bourbonu)
Lahvováno 2004 v síle 40%
Aukční cena: 3000,Dalmore Gran Reserva
Láhev vznikla jako náhrada za velmi oblíbený Cigar Malt. Zrání probíhalo v sudech po
bourbonu a po sherry Oloroso
Lahvována v roce 2007 v síle 40%
Aukční cena: 3000,-

Naše vyvolávací cena: 6000,-

Foto: položka č.20

Položka č.21
Highland Park 1998
Kdo by neznal nejsevernější whisky palírnu celého Skotska.
Láhev určena výhradně pro obchody bezcelní zóny (Travel Retail) a jak tomu tak bývá, je o
objemu 1L Destilována v roce 1998, lahvována v roce 2010 v síle 40%
Aukční cena: 2500,-

Naše vyvolávací cena: 1500,Položka č.22
Highland Park 2001
Další z ročníkových Highland Park, které byly určeny výhradně pro obchody bezcelní zóny
(Travel Retail) a jak tomu tak bývá - je o objemu 1L
Destilována v roce 2001, lahvována v roce 2012 v síle 40%
Aukční cena: 2000,-

Naše vyvolávací cena: 1300,Položka č.23
Glenmorangie Astar
Astar znamená z galštiny cesta a představuje jeden z mnohých experimentů této palírny ve
staření whisky. Použité dřevo pochází z Ozarských hor v Missouri. Jedná se o americký bílý
dub. Od všech ostatních dubů se liší mnohem vyšší pórovitostí. Stromy na výrobu sudů jsou
pečlivě vybírány a sledovány po dobu jejich růstu. Dřevo je pak před výrobou sudů přírodně
vysoušeno - trvá i 2 roky.
Jedná se o první edici této úžasné Glenmorangie (mimochodem jedna z nejlépe hodnocených
Glenmorangie na WhiskyBase)
Lahvována v sudové síle 57,1% a pozor .. objem 1L
Aukční cena: 3000,-

Naše vyvolávací cena: 2000,Položka č.24
Glenmorangie Madeira Wood Finish
Palírna Glenmorangie je jedna z prvních, která nechala svoje whisky stařit (dozrávat) v
různých typech sudů. Tahle stará edice po madeirském víně je toho důkazem.
Glenmorangie Madeira Wood Finish zraje okolo deseti let v sudech po bourbonu a výslednou
chuť získavá dvouletým zráním v sudu po madeiře.
Starý design lahve, síla 43%, objem 1L … 90 léta
Aukční cena: 3000,-

Naše vyvolávací cena: 2000,-

Položka č.25
Glenmorangie 10yo
Opět klasická desítka a opět neobyčejná. Základní desítka od Glenmorangie je super whisky,
ale základní stará desítka od Glenmorangie je ještě více super whisky. Málo kdo ale už tuší,
že stará desítka existuje v jiné podobě než ve 40%
Tahle láhev má 43% a byla určena výhradně pro Travel Retail … samozřejmě v 1L
Je velice ceněná mezi sběrateli a milovníky Glenmorangie … je to výjimečná Glenmorangie.
Aukční cena: 4000,-

Naše vyvolávací cena: 2800,Položka č.26
The Bailie Nicol Jarvie
Ok, tak tu máme první blended whisky. Možná pro někoho nic neříkající, ale věřte, že tato
whisky je více než průměrným blendem. Obzvláště znalí barmani by vám za ni urvali ruce.
Tahle whisky totiž posloužila jako základní surovina pro vznik slavného koktejlu Rob Roy,
představeným roku 1894 v hotelu Waldorf Astoria v New Yorku k příležitosti hraní
stejnojmenné opery o skotském hrdinovi.
Whisky zmizela z trhu už před několika lety, když palírna Glenmorangie přestala dodávat
svoji sladovou pro výrobu zmíněné značky. Whisky je 6-8 let stará a zajímavostí je složení,
kde tvoří 60% 8 různých single malt whisky (Glenmorangie, Glen Moray …) a 40% grain
whisky.
Lahvována v síle 40%
Objem 0,7L
Aukční cena: 2000,-

Naše vyvolávací cena: 1200,-

Položka č.27
Bowmore 8yo
Glen Garioch 8yo
Auchentoshan 10yo
Stojan určený právě k těmhle třem konkrétním whisky
Zde se nejedná o úplnou raritu, je to pro potěšení, na dekoraci domácího baru. Nicméně to, že
se jedná o obyčejné whisky, ještě neplatí o jejich kouzle, starém designu lahve a stáří
samotného lahvovaní a vlastně i o samotném dřevěném podstavci, určeném výhradně pro tyto
tři konkrétní whisky. Whisky byly lahvovny kolem roku 2000 a, i když se jedná o tehdy běžné
kousky, dnes o ně jen těžko zavadíte.

Bowmore 8yo
40%
Aukční cena: 2500,-

Auchentoshan 10yo
40%
Aukční cena: 1700,-

Glen Garioch 8yo
40%
Aukční cena: 1700,Cena samotného podstavce na aukci: 600,-

Naše vyvolávací cena: 4000,-

Foto: položka č.27

Položka č.28
Balvenie 17yo New Oak
Balvenie 17yo Rum Cask
Palírna Balvenie byla založena r. 1892 Williamem Grantem a ve vlastnictví jeho rodiny
zůstala až do současnosti. Jedná se tak o jeden z posledních rodinných podniků mezi
palírnami. Společnost W. Grant & Sons je také jednou z mála, které si vyrábějí vlastní slad,
navíc z ječmene, který částečně pochází z rodinné farmy. (Proto také Grantovy palírny zůstaly
v provozu během obou světových válek, kdy většina palíren byla zavřena kvůli nedostatku
ječmene.) Palírna vznikla přestavbou ze starého šlechtického sídla a svoji starobylost si
navzdory přestavbám uchovává dodnes. Původní dva kotle palírny koupil William Grant
použité z palíren Lagavulin a Glen Albyn. Údajně tak neučinil z ekonomických důvodů, ale

kvůli jistotě, že budou vyrábět kvalitní destilát. Dnes je v Balvenie kotlů osm.
První single malt Balvenie byla dána na trh v r. 1973, v současnosti se jako single malt stáčí
většina produkce Balvenie - v široké věkové škále. Nezávislá plnění jsou vzácná. Grantovi
žárlivě střeží kvalitu svojí whisky, a tak každý sud prodaný překupníkům nebo výrobcům
míchaných whisky je „znečištěn“ trochou whisky ze sesterské palírny Glenfiddich (a naopak),
aby nemohl být považován za single malt. Dokonce není prodáván pod oficiálním jménem
palírny. Balvenie s kapkou Glenfiddich se jmenuje Burnside, Glenfiddich s kapkou Balvenie
Warhead.
Balvenie 17yo New Oak
Limitovaná edice prvního lahvování (First Bottling) z roku 2007. Směs whisky po bourbonu a
sherry, která dozrávala v nových sudech z amerického bílého dubu. Lahvována v síle 43%
Aukční cena: 12000,Balvenie 17yo Rum Cask
Velmi limitovaná edice sedmnáctileté Balvenie dozrávaná v sudech po jamajském rumu.
Destilována v roce 1991
Lahvována 2008 v síle 43%
Počet lahví: 1920
Aukční cena: 5500,-

Naše vyvolávací cena: 11000,-

Foto: položka č.28

Položka č.29
Laphroaig 10yo
Laphroaig Triple Wood
Laphroaig Quarter Cask
Laphroaig PX
Laphroaig … palírna ležící na pobřeží ostrova Islay, 1km od nejlepší palírny v celém Skotsku
… Lagavulin. Již déle než 200 let produkuje silně nakouřenou whisky a pyšní se titulem
nejprodávanější single malt whisky z Islay. Všichni ji známe, všichni ji pijeme, všichni ji
máme rádi, ale všichni jsme si v poslední době všimli, že už to není takový Laphroaig, jaký
býval. Právě máte jedinečnou možnost pořídit si čtyři “běžné” kousky, ale v jejich původním
provedení. Chce se říci poctivém … máte naše slovo, že jsou to opravdu jiné whisky
Laphroaig, než nyní seženete.
Laphroaig 10yo
Desetiletá Laphroaig je destilovaná a vyráběná úplně stejně dnes jako před více než 75 lety
když ji poprvé na svět přivedl Ian Hunter. Laphraoig 10 y.o. se stala nejprodávanější single
malt whisky z ostrova Islay.
1L, 48%
Aukční cena: 2000,Laphroaig Triple Wood
Jak sám název napovídá, whisky si užila zrání ve třech různých typech sudů. Triple Wood je
do velké míry velice příbuzný s produktem Quarter Cask, protože první dvě fáze zrání
probíhají úplně stejně, a to, v sudech z amerického bílého dubu. První zrání probíhá v
klasických sudech po bourbonu a následuje zrání v malých sudech tzv. Quarter Cask. Třetí a
poslední fáze zrání probíhá v pečlivě vybraných sudech z evropského dubu, v nichž dříve
leželo sherry Oloroso
1L, 48%
Aukční cena: 2500,Laphroaig Quarter Cask
V 19.století se skotská whisky velice často přepravovala na nákladních vozech, tažených
koňskými spřeženími, které byly vybaveny právě sudy typu Quarter Cask. Což vytvářelo
mnohem intenzivnější zrání tvořené právě menší velikostí sudů, které umožňují až o 30%
větší kontakt mezi dřevem a whisky. O 200 let později se snaží Laphroaig vdechnout nový
život do kdysi zaniklé tradice právě za použití takových velikostí sudů, které opět zajišťují
zvýšený kontakt s dubovým dřevem. První zrání probíhá ve standardních ex-Bourbon sudech
a následně se nechává dozrát v malých sudech typu Quarter Cask.
1L, 48%
Aukční cena: 2500,Laphroaig PX
PX Cask je první whisky Laphroaig, která podstoupila dozrávání v sudech po sherry Pedro
Ximenez. Poprvé jsme se mohli setkat s Laphroaig PX Cask v roce 2011.
1L, 48%
Aukční cena: 2000,-

Naše vyvolávací cena: 6000,-

Položka č.30
BenRiach 17yo Solstice
BenRiachy jsou všem fanouškům našeho festivalu opravdu dobře známy. Neméně láhev,
která se za ty roky stala jednou z nejvyhledávanějších a nejoblíbenějších sladových BenRiach.
Bohužel zásoby nebyly nekonečné a po čase se po téhle lahvi slehla zem, tak využijte této
příležitosti, kdy si můžete pořídit tento parádní 17 let starý kousek.
BenRiach "Solstice" ( v překladu „slunovrat“) patří do super prémiové a limitované řady
BenRiachu. Solstice se vyráběla z těžce nakouřeného sladového ječmene, whisky zrála
nejprve v sudech po bourbonu a poté bylo zrání dokončeno v sudech po portském Tawny,
pocházejícím z oblasti kolem řeky Douro na severu Portugalska.
Jedná s o druhou edici této whisky (první byla 15yo Solstice) lahvována opět na 50%
Aukční cena: 3500,-

Naše vyvolávací cena: 2200,-

Položka č.31
Glenmorangie Sonnalta PX
Glenmorangie Finealta 2011
Glenmorangie Artein 2012
Glenmorangie Ealanta 2013
Glenmorangie Companta 2014
Glenmorangie Tusail 2015
Glenmorangie Milsean 2016
Glenmorangie Bacalta 2017
Glenmorangie Spios 2018
Glenmorangie Allta 2019

12yo, 46% 1L
46%
15yo, 46%
19yo, 46%
46%
46%
46%
46%
46%
51,2%

Glenmorangie Private Edition je kolekcí zasvěcenou experimentům. Od roku 2009 umožnila
kolekce Private Edition prozkoumat nebývalé možnosti dozrávání v neobvyklých typech
sudů, experimentovat se vstupními surovinami a popustit uzdu představivosti, to vše pod
vedením Dr.Billa Lumsdena. Máme pro Vás nachystanou kompletní edici všech deseti kusů
… takhle pohromadě ji uvidíte jen u těch největších sběratelů a fandů palírny Glenmorangie.
Glenmorangie Sonnalta PX
Po deseti letech zrání v sudech z amerického bílého dubu tato whisky putuje na další dva roky
do španělských sudů po Pedro Ximenez. Glenmorangie Sonnalta PX je první verzí Private
Edition.
Aukční cena: 10000,Glenmorangie Finealta 2011
Glenmorangie Finealta je druhé pokračování edice. Finealta zraje v sudech z amerického
bílého dubu a v sudech po sherry Oloroso. Neobvyklý je lehký dotek rašeliny, který
připomíná dobu, kdy ječmen byl sušený ve hvozdu spalovanou rašelinou. Finealta v překladu
znamená elegantní. Whisky byla vyrobena podle receptu z roku 1903, kde byla představena u
příležitosti otevření hotelu Savoy. K výrobě byl použit ječmen sušený rašelinou.
Aukční cena: 6000,-

Glenmorangie Artein 2012
Monumentální whisky, zrozená z kamene. Bill Lumsden byl při tvorbě Glenmorangie Artein
fascinován vlivem kamene na whisky. Inspirací pro whisky je starobylá památka Hilton of
Cadboll Stone a vrstva vápence, která přirozeně filtruje pramenitou vodu na výrobu whisky.
Nebo také skalnaté toskánské svahy, s vínem, které posloužilo pro zavínění sudů, ve kterých
Artein dozrával.
Aukční cena: 6000,Glenmorangie Ealanta 2013
Ealanta (v gaelštině znamená zručný či vynalézavý) Zrání probíhalo v sudech z amerického
bílého dubu, který pochází z hor v Missouri. Porézní dubové dřevo se suší na vzduchu po
dobu 2 let. Jim Murray ji vybral jako whisky roku 2013 ve své Whisky Bible.
Aukční cena: 6000,Glenmorangie Companta 2014
Companta je inspirována cestami Dr. Billa Lumsdena přes největší francouzské vinice a
přáteli, které po cestě potkal. Companta (ve skotské gaelštině znamená „přátelství“) Zrání
probíhá v sudech po Grand Cru Burgundy & Côtes du Rhône.
Aukční cena: 3000,Glenmorangie Tusail 2015
Glenmorangie Tusail je v pořadí šestým počinem téhle edice a přináší znalcům whisky další
příležitost k objevování vášně Glenmorangie pro inovaci. Tùsail ve staré gaelštině znamená
„původní“ a dalo by se nejlépe vyjádřit jako „odkazující k původu“. Tentokrát však hlavní roli
nehraje původ dřeva, ale původ zrna pro výrobu whisky. Dr. Bill Lumsden byl okouzlen
bohatým sladovým profilem ječmene odrůdy Maris Otter a zároveň jejím působivým
příběhem, vyprávějícím o jejím skoro úplném vymizení kvůli vysokým nákladům na
pěstování.
Aukční cena: 2500,Glenmorangie Milsean 2016
K vytvoření této limitované edice se tentokrát tým Dr Billa Lumsdena inspiroval cukrárnami a
jejich sladkostmi. Použil whisky, která napřed zraje v sudech po bourbonu a potom v sudech
po portském. Pojmenování Milsean pochází ze staré gaelštiny a znamená právě sladkosti.
Aukční cena: 3000,Glenmorangie Bacalta 2017
Bacalta ve staré gaelštině znamená „pečený“. Inspirací pro vytvoření této whisky se tentokrát
staly dlouhé, pokojné dny na Madeiře ozářené sluncem. Za svůj komplexní charakter vděčí
jedinečným sudům, v nichž dozrávala, a které byly vyrobeny exkluzivně pro tuto single malt.
Destilát byl nejprve uložen do sudů po bourbonu a poté dozrával v sudech po Malmsey vínu –
nejsladším a nejvíce oceňovaném vínu z Madeiry, které se v nich pomalu „peklo“ pod horkým
madeirským sluncem.
Aukční cena: 2000,-

Glenmorangie Spios 2018
Spios je úplně první Glenmorangie whisky, jejíž zrání proběhlo kompletně v amerických
sudech po žitné whiskey. Inspirací pro její inovativní charakter byla elegance americké zlaté

éry whiskey, kdy se americká žitná whiskey oslavovala a vychutnávala v nejprestižnějších
whisky salonech. Spios je označení pro koření ve skotské gaelštině.
Aukční cena: 2000,-

Glenmorangie Allta 2019
Allta (gaelský výraz pro "divoký”) je úplně první whisky vytvořená z kmene divokých
kvasnic, vyskytujícího se na ječmenných klasech, pěstovaných palírnou Glenmorangie.
Ačkoliv jsou kvasnice jednou ze tří základních surovin pro výrobu whisky, byl jejich
potenciál ovlivnit chuť destilátu dlouho přehlížen. Palírna Glenmorangie se však této výzvy
chopila a díky své odvaze experimentovat udělala s pomocí speciálně vybraného kmene
kvasnic neobyčejně bohatou a krémovou whisky, odhalující nové chuťové obzory.
Glenmorangie Allta se nefiltruje za studena a lahvuje se při 51.2% alkoholu.
Aukční cena: 2000,-

Naše vyvolávací cena: 34000,-

Foto: položka č.31

Položka č.32
Bladnoch Distillers Choice
Bladnoch 11yo Sherry Distillery Label
Bladnoch 12yo Sherry Sheep Label
Bladnoch 16yo Sherry Sheep Label
Měli jsme zde whisky ze všech částí Skotska až na jednu, a tou je nížina a palírna Bladnoch,
kterou založili v roce 1817 John a Thomas McClellendovi. Palírna byla několikrát zavřena a
častokrát změnila majitele. Nová éra palírny začíná v roce 1994, resp. 2000. V říjnu 1994 ji,
víceméně za residenčními účely, koupil Ir Raymond Armstrong, aby zde o šest let později a
oproti všem původním předpokladům, nakonec výrobu obnovil. Nadšení a peníze panu
Armstrongovi vydržely do roku 2014, kdy palírna zbankrotovala. Tyhle 4 lahve, jsou takovou
malou vzpomínkou na pana Armstronga.
Bladnoch Distillers Choice
Základní plnění bez uvedení stáří
Lahvováno při 46%
Aukční cena: 1800,Bladnoch 11yo Distillery Label
Jedenáctileté plnění, které zrálo v sudech
po sherry
Ročník 2000
Lahvováno při 46% v roce 2012
Aukční cena: 1800,-

Bladnoch 12yo Sheep Label
Dvanáctileté plnění, které zrálo v sudech
po sherry
Série Sheep Label
Lahvováno v sudové síle 55%
Aukční cena: 2500,Bladnoch 16yo Sheep Label
Šestnáctileté plnění z roku 2008, které
zrálo v sudech po sherry
Série Sheep Label
Destilováno v roce 1992
Lahvováno v sudové síle 55%
Aukční cena: 4500,-

Naše vyvolávací cena: 6500,-

Foto: položka č.32

Položka č.33
Glenfarclas 1959 No.2
… scházelo vám něco opravdu, ale opravdu unikátního?
Něco opravdu, ale opravdu starého a vzácného?
Něco nad čím každý pukne závistí?
Tak tohle se opravdu jen tak nevidí.
Bezesporu nejraritnější láhev, která kdy zavítala na náš festival.
Glenfarclas vydestilovaná před šedesáti lety, konkrétně v roce 1959
Ročníkový Glenfarclas ze série Historic Reserve No.2
Destilováno: 25.12.1959
Lahvováno: 24.06.2002
42 let v sudech typu Sherry Hogshead
Čísla sudů: 3232, 3233, 3234, 3235
Počet lahví: 240
Lahvováno při síle 46%
Aukční cena: 65000,-

Naše vyvolávací cena: 38000,-

Foto: položka č.33

Položka č.34
GlenDronach 12yo
GlenDronach 12yo
Glendronach 15yo
GlenDronach 15yo Revival
Snad jste si nemysleli, že by sme v aukci zapomněli na náš milovaný GlenDronach. Jestli je
nějaká whisky symbolem našeho festivalu, tak to bude právě Glendronach (samozřejmě až po
Lagavulinu, že ?)
12vs15 … tak takhle nějak by se dala pojmenovat tahle položka. Máte jedinečnou možnost si
pořídit dvě dvanáctky, jedno nové a jedno staré plnění. A ty lákavější patnáctky v hodně
starém plnění a ikonický Revival.
GlenDronach 12yo
Lahvováno při 40%
Aukční cena: 900,-

Glendronach 15yo
Lahvováno při 40%
Aukční cena: 6000,-

GlenDronach 12yo
Lahvováno při 43%
Aukční cena: 1500,-

GlenDronach 15yo Revival
Lahvováno při 46%
Aukční cena: 3000,-

Naše vyvolávací cena: 7000,-

Foto: položka č.34

Položka č.35
Laphroaig 18yo
Laphroaig 18yo byla představena v roce 2009 jako náhrada za 15letou verzi, čímž jistě
neudělali moc velkou radost princi Charlesovi, který ji měl ve velké oblibě. Jedinečnost
whisky Laphroaig 18yo spočívala v tom, že se jí každý rok vyrobilo jen velmi omezené
množství. Ne každému se tedy poštěstí, aby si tento 18letý kousek z ostrova Islay mohl
vychutnat. No a jak tomu v současnosti bývá, tak se i tahle parádní, plnoletá whisky přestala
vyrábět a její cena začíná šplhat pořád výš a výš.
Lahvována při síle 48%
Aukční cena: 4500,-

Naše vyvolávací cena: 3000,-

Foto: zleva – položka č.10, položka č.35

