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Doutníky Rocky Patel si získávají ve světě ručně
dělaných doutníků stále lepší jméno.
Vyrábí v Hondurasu a v Nikaragui.
Řada z nich má vynikající kvalitu.
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D

ůraz je kladen především na kvalitní surovinu, fermentaci a celkovou chuť doutníků. Doutníky
mají výrazné kořeněné aroma

i chuť. Doutníky jsou přísně kontrolovány,
takže neštípou na jazyku a můžete je kouřit
až do samého konce. Doutníky Rocky Patel si
drží kvalitu a některé měly velmi pozitivní rating v prestižním doutníkovém časopise Cigar
Aficionado. Podívejme se podrobněji na vznik
a vývoj premium doutníků Rocky Patel.

Historie
Zakladatelem firmy je Rakesh „Rocky“ Patel,
který začal v polovině 90. let prodávat své
doutníky s názvem Indian Tabak. Původně je
Rakesh profesí právník, který zastupoval celou řadu hollywoodských celebrit. Mezi jeho
zákazníky patřili například Arnold Schwarzenegger nebo Gene Hackman. Sám Rocky o této
kapitole mluví v jednom ze svých interview pro
Cigar Aficionado. „Dělali jsme mnoho věcí ve
filmovém průmyslu, a ve filmovém průmyslu
se buď spěchá, nebo se čeká, a tak jsem začal
kouřit doutníky. Oblíbil jsem si Grand Havana
Room (v Berverly Hills v Kalifornii), protože

právnickou praxi a na ticích procent se věno-

2003 je uveden na trh doutník Vintage 1990

byl blízko mé kanceláře. A potom mi někdo

val výrobě kvalitních doutníků. Stále se učil,

a Vintage 1992. Tato řada zaznamenala rapidní

nabídl vyrábět doutníky v Hondurasu. Byla to

o tabáku, tabákových polích, pěstování, samot-

úspěch. Vintage Robusto 1990 byl ohodnocen

investice.“

ném zpracování tabáku, zrání a fermentaci, vý-

v časopise Cigar Aficionado na 92 bodů a Vin-

Následujících šest let Rocky cestoval po Hon-

robě, kontrole a zrání doutníků.

tage 2002 Torpedo dosáhlo 90 bodů v ratingu.

durasu a Nikaragui, aby našel výrobce pro

V roce 2002 firma změnila jméno z Indian

Tímto hodnocením začal doutníkový svět brát

perfektní doutníky. Prodal svou zaběhnutou

Tabak na Rocky Patel Premium Cigars. Roce

značku Rocky Patel vážně.
A od roku 2006 firma již vyrábí doutníky v milionech kusů a roku 2007 je to již 16 milionů
doutníků za rok. V roce 2008 firma dosáhla
hodnocení v časopise Cigar Aficionado s řadou
Rocky Patel Decade 95 bodů v ratingu.
To samozřejmě stálo velmi mnoho úsilí. Sám
Rocky k tomu říká, že prvních 6 let bylo velmi
náročných, Rockymu pomáhá jeho rodina,
bratr a bratranec. Rocky rychle pochopil, že
aby mohl vyrábět kvalitní doutníky, musí mít
s těmi nejlepšími výrobci jako je Nestor Plasencia, rodina Oliva a další. Rocky sám o tom
mluví, že nikdo nevěděl, ani on sám, kam to
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k tomu dostatek surovin. Proto se domluvil
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všechno povede. Byla to velká výzva. Nejprve

výrobu svých doutníků v Hondurasu. Můžete

Řada premium doutníků, která je velmi uzná-

začali vyrábět 150 tisíc doutníků. A nyní jsou na

se podívat na webové stránky, abyste pocho-

vaná Rocky Patel Vintage 1990 a 1992, byla

16 milionech doutníků za rok. Rocky Patel říká,

pili, jakou péči věnuje doutníkům při výrobě:

do České republiky dovezena již v minulých

že nejdůležitější rozhodnutí bylo změnit jméno

www.rockypatel.com/the-making-of-a-cigar.

letech.

a mít kontrolu nad výrobním procesem, aby se

Rocky Patel má velké množství doutníkových

udržela požadovaná kvalita. Americký trh je

řad. Celkem je 42 řad doutníků pod značkou

velmi sofistikovaný. Zákazníci jsou vzdělaní,

Rocky Patel a dále vyrábí ještě privátní dout-

Doutníkové daně

ví přesně, co chtějí. Pouze kvalitou mohl pro-

níkové značky, kterých je v současnosti 15. Pro

Rocky Patel se také snaží spolu s ostatními vý-

razit a udržet si jméno na trhu, který byl pře-

větší složitost jsou ještě některé řady vyráběny

robci jako je firma Ashton či Padrón Cigars lo-

sycený. Dnes už jej doutníkový svět i zákazníci

v Hondurasu a některé v Nikaragui.

bovat za navrhované snížení daní na doutníky

přijali.

Na českém trhu můžete ochutnat řady Rocky

v USA. V současnosti je federální daň na dout-

Patel 15th Anniversary. Tyto doutníky byly

ník 5 centů z kusu. V novém návrhu zdanění

vytvořeny k 15. výročí od založení firmy. Tuto

Washington požaduje 10 dolarů za doutník

Výroba

řadu tvoří středně silné doutníky s tóny koření,

jako novou federální daň. To by prakticky po-

Doutníky Rocky Patel se vyrábí v Hondurasu

kakaa a espressa. Doutníky mají krycí listy

škodilo ručně dělané doutníky a omezilo by to

v továrně El Paraíso, která patří firmě Nestor

z Ekvádoru kubánského typu. Náplně i vázací

velmi rapidně jejich prodej a také by to výrazně

Plasencia. Rocky Patel zde má takové vztahy,

listy jsou z Nikaragui.

zbrzdilo výrobu doutníků v Latinské Americe.

že v podstatě zde má svoje zaměstnance, své

Dalšími doutníky jsou Rocky Patel Platinum,

Doutníky Rocky Patel můžete zakoupit ve spe-

lidi na zpracování tabáku a také úzce spolu-

balené do výrazné černé krabice. Doutníky

ciálních tabákových obchodech s kvalitním

pracuje s firmou Plasencia. Rocky je osobou

jsou plné a kořeněné chuti s podtextem hořké

humidorem. Můžete si udělat vlastní názor na

znalou filmový průmysl a velmi dobře se umí

čokolády a dlouhým zemitým závěrem. Náplň

doutníkovou značku Rocky Patel.

pohybovat v marketingu. Má vždy velmi kva-

je tvořena tabáky z Nikaragui. Vázací list je typu

Více informací najdete také na webových

litně udělanou prezentaci. Na svých webo-

Connecticut a krycí list je typu Connecticut

stránkách firmy Mostex - www.mostex.cz.

vých stránkách má velmi hezky nafilmovanou

Broadleaf.

Pokračování příště
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