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Editorial

Vznikl snímek na titulní straně v dílně šperkaře? 
Nebudeme vás napínat, neopustili jsme 
vinařský sklep. Makro záběr ukazuje strukturu 
vinného kamene, který nám laskavě poskytla 
Zemědělská a.s. Čejkovice. „Klenot“ pochází 
z dvacetihektolitrových sudů na červené víno. 
Vinný kámen, chemicky zvaný kyselý vinan 
draselný; vyniká krásnými krystaly, které jsou 
už méně oblíbené u konzumentů vína. Svým 
usazováním v nádobách s vínem znepříjemňuje 
život i vinařům. Vinan vzniká v bobulích révy 
vinné a pak se podle podmínek vysráží v moštu 
nebo víně ve sklepě, v horším případě v láhvi. 
K jeho vysrážení ve víně napomáhá alkohol a chlad, 
ale na kvalitu vína to nemá vliv, mimo snížení 
obsahu kyselin. Je také důležitým zdrojem pro 
získávání přírodní potravinářské kyseliny vinné.

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Dobrá vína  
dostala pochvalu. 
Na ta špatná  
už se plete bič  

P orotci měli v letošní národní soutěži vín velmi příjemnou úlohu. Přihlá-
šený byl rekordní počet vzorků a bylo z čeho vybírat. Urodila se opravdu 
spousta výborných vín. O to větší bylo překvapení, když porota vyhlásila 

Šampiona Salonu vín. Potřetí v řadě vyhrálo Zámecké vinařství Bzenec. A potřetí 
v řadě bylo vítězné víno z tratě Klínky. Stále prestižnější soutěži se samozřejmě 
ve Vinařském obzoru věnujeme hned několika příspěvky. Stejně tak jako propa-
gaci vín, především na webu.

Základem úspěchu je ale v prvé řadě dobře ošetřený vinohrad. V únorovém 
vydání jsme se zaměřili na zmlazování kmínků. K tomu se musí sáhnout, pokud 
dojde ke skutečné vinařské katastrofě a vinohrad třeba promrzne. Může se hodit 
i při přechodu na jinou odrůdu nebo v jednotlivých případech, kdy kmínek dojde 
k úhoně. 

Ve vinohradu se při jakékoliv práci neobejdete bez nářadí. Také o něm si ve 
Vinařském obzoru můžete počíst.

Na velké ploše se věnujeme též obměně drátů, drátěnek a sloupků. Nakonec 
bych chtěl upozornit na rozhovor s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. 
Ten by rád zavedl řadu opatření proti černému trhu s vínem, který kazí našim 
vinařům reputaci a ochuzuje stát o uniklé peníze na daních. Tak snad vše dobře 
dopadne. Přeji úspěšný měsíc únor.

Martin Půček
šéfredaktor
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Spolkové informacePředplatnéVinařský obzor 2/2015

Co vám 
přineseme 
příště 
J edním z ústředních témat dalšího vydá-

ní Vinařského obzoru bude ochrana před 
škůdci ve vinohradu. Svoje kusadla už si 

na révu vinnou začínají brousit obaleči a oseni-
ce, novým nepříjemným návštěvníkem se může 
stát japonská octomilka, která na rozdíl od té 
naší napadá i zdravé bobule. 

Velké škody dokážou ve viničních tratích 
napáchat také srnky. Obrátili jsme se na řadu 
zkušených autorů, aby poradili, jak se s těmito 
problémy nejlépe vypořádat.

Zabývat se budeme také fenoménem terroir.
Samozřejmě jsme nemohli chybět na soutěži 

v řezu révy vinné, ze které chystáme reportáž. 
A znova se vrátíme na Salon vín na předání cen. 
Přineseme seznam všech 100 vítězů a další za-
jímavosti. V březnovém čísle ale samozřejmě 
najdete ještě mnohem víc dalších zajímavých 
témat.

(red)

Předplatné Vinařského obzoru na rok 2015     569 Kč / € 25,00
Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2015 ve volném prodeji     67 Kč
Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2015 pro předplatitele     49 Kč 
Cena letního dvojčísla 2015 ve volném prodeji     110 Kč 
Cena letního dvojčísla 2015 pro předplatitele     84 Kč
Jako předplatitel ušetříte za rok     206 Kč 

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru:

□ od čísla nejbližšího do čísla      

□ ročníku 2015

□ od začátku roku 2015 (1/2015) na dva roky – do 12/2016

Nabídka minulých ročníků jednotlivě i v černé deskové vazbě:

□ 1999 (294 Kč) □ 2000 (294 Kč) □ 2001 (336 Kč) □ 2002 (336 Kč)
□ 2003 (386 Kč) □ 2004 (427 Kč) □ 2005 (458 Kč) □ 2006 (498 Kč)
□ 2007 (528 Kč) □ 2008 (570 Kč) □ 2009 (570 Kč) □ 2010 (590 Kč)
□ 2011 (650 Kč) □ 2012 (650 Kč) □ 2013 (650 Kč)

□ další požadavky  

□ platit budu složenkou □ platit budu na fakturu (přes účet)

Objednávka publikací:

   ks  
   ks  
   ks  
   ks  
   ks  
   ks  
□ dobírka (125 Kč)  □ platba převodem

Adresa plátce:

Jméno, firma  
Adresa  
Místo   PSČ  
IČO (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu)  
DIČ (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu)  
Telefon  
e-mail   

Adresa adresáta: (nevyplňujte v případě, že se jedná o stejnou osobu)

Jméno, firma  
Adresa  
Místo   PSČ  
IČO (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu)  
DIČ (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu)  
Telefon  
e-mail  

Předplatné Vinařského obzoru
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Důležité zásady 
zapěstování kmínku
Zapěstování kmínku v nové výsadbě je velmi důležitým momentem při pěstování 
révy vinné. Kvalita zapěstování kmínku ovlivňuje životnost výsadby, fyziologii 
révového keře a biochemii zrání hroznů.

H lavní zásadou při zapěstování 
kmínku je zabezpečit kvalitu 
vodivých pletiv. Vodivá pletiva 

je možné označit za nejdůležitější část 
keře. Vedou zásobní látky uložené v ko-
řenech, vedou vodu a živiny přijímané 
kořenovým systémem a vedou asimiláty 
vytvořené listovou plochou keře. Hlavní 
zásadou je proto vyvarovat se řezných ran 
na patě kmínku a celém kmínku. Každá 
řezná rána může představovat narušení 
vodivých pletiv.

Při zapěstování kmínku si je třeba uvě-
domit, že kmínek by měl být pokračová-
ním kořenového kmene. Kořenový kmen 
je tvořený podnoží, na které réva vinná 
vytváří kořenový systém. Živiny přijíma-

né kořeny jsou proto vedené přes kořeno-
vý kmen do kmínku. Kmínek by měl být 
proto co nejpřirozenějším pokračováním 
kořenového kmene. Je proto nejvhodnější, 
aby byl kmínek zapěstovaný z letorostu, 
který vyrůstá z nejspodnějšího očka na 
sazenici. Letorosty na sazenici je nejvhod-
nější odstranit v zeleném stavu a vyhnout 
se řezným ranám do dřeva.

Tato náročnost při prvotním zapěsto-
vání kmínku se potom mnohokrát vrátí 
v průběhu životnosti vinice.

Staré dřevo má společně s kořeny vel-
ký význam jako místo uložení zásobních 
látek. Zásobní látky réva vinná využívá 
v případě stresových situací, ale zejména 
v jarním období jako zdroj živin pro růst 

révy vinné. Zásobní látky jsou velmi dů-
ležité pro růst révy vinné v období mezi 
rašením a kvetením. Kmínek by proto 
měl být zapěstovaný bez řezných ran do 
dřeva. Každá řezná rána může ovlivňovat 
právě hospodaření se zásobními látkami.

Velmi důležitou skutečností je také 
tloušťka kmínku. U révy vinné neplatí, 
že čím silnější kmínek, tím lepší kvalita 
kmínku. Jde totiž zejména o vyzrálost 
dřeva. Silnější kmínky mají horší vyzrálost 
dřeva (obr. 1, 2). Na výsadbě se silnými 
kmínky se může často projevovat poško-
zení zimními mrazy během zapěstování 
kmínku. Ideální tloušťka kmínku začát-
kem jeho prvního roku by proto měla být 
7–10 mm, po celé délce. 

Obr. 1: Velmi silný kmínek a letorosty
Obr. 2: Nevhodné zakrácení kmínku a silný 
růst zálistků

Obr. 3: Optimální kvalita letorostu pro 
zapěstování kmínku
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Autor:
Pavel Pavloušek, 
Zahradnická fakulta, 
Mendelova univerzita v Brně

Jestliže se vinohradník rozhodne, že již 
zapěstuje kmínek, mělo by být dřevo stej-
ně kvalitní po celé délce (obr. 3, 4). Jestli-
že je kmínek krátký, je vhodné keř znovu 
seříznout na 2 očka a zapěstovat kmínek 
v dalším roce.

V posledních letech se výrazně zlepšila 
kvalita přípravy půdy a kvalita sazenic. Je 
proto možné dobře realizovat postupné 
zapěstování kmínku v závislosti na vita-
litě révových keřů. Je třeba mít na pamě-
ti, že réva vinná je liána. Jakmile dojde 
k výraznému zakrácení kmínku, dochá-
zí k tloustnutí dřeva, které je negativní. 
Kmínek je proto vhodné zapěstovat v zá-
vislosti na vývoji vinice. Toto vzájemné 
ovlivňování nadzemní a podzemní části 
keřů pozitivně přispívá ke kvalitě nové 
výsadby.

Vrchol kmínku by měl vždy končit 
pod vodícím drátem (obr. 5). Zakončení 
kmínku pod vodícím drátem umožňuje 
plynulé tvarování plodného dřeva – ohý-
bání tažňů. Zakončení nad vodícím drá-
tem vede často k mnoha patvarům a také 
zvýšenému podílu řezných ran na vrcholu 
kmínku, které vinohradník dělá, když se 
snaží dostat kmínek zpět pod vodících 
drát. Umístění vrcholu kmínku pod vo-
dícím drátem je proto zcela zásadní oka-
mžik pro vývoj nové vinice.

V minulém roce jsem psal ve Vinař-
ském obzoru o zjednodušeném systé-
mu zimního řezu podle Marca Simonita 
a Pierpala Sirche (www.simonitesirch.it). 

Rovněž při tomto způsobu je zcela zásad-
ní držet vrchol kmínku pod vodícím drá-
tem (obr. 6).

Kmínek se během svého vývoje také 
vyvazuje a k vyvazování se využívají růz-
né materiály. Při vyvazování je třeba vel-
mi dbát na skutečnost, aby nedocházelo 
k zaškrcení kmínku. Zaškrcení kmínku 
opět velmi negativně ovlivňuje jeho vý-
voj.

Veškerý obrost na kmínku je třeba 
odstraňovat v zeleném stavu. Jakmile 
začne i třeba báze letorostu dřevnatět, je 
třeba použít nůžky. Pokud by totiž vznik-
la vylomením velká rána, je to pro vývoj 
kmínku špatně.

Důkladná péče o novou výsadbu před-
stavuje zvýšené náklady. V konečném dů-
sledku se však mnohokrát vrátí v kvalitě 
a výnosu hroznů z plodné vinice. 

Obr. 4: Nekvalitní letorost nemůže 
představovat kvalitní kmínek Obr. 5: Umístění vrcholu kmínku pod vodícím drátem

Obr. 6: Zjednodušený systém zimního řezu – kmínek pod vodícím drátem
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Zmlazování kmínku 
u révy vinné
Zmlazování kmínku nebo také zapěstování nového kmínku je operace v moderním 
vinohradnictví ne často prováděná. Tento zásah se provádí pouze v krajním případě, 
a to tehdy, pokud kmínek ztratí svou schopnost transportu tekutin v rostlině.

P od pojmem zmlazování kmínku ro-
zumíme odstranění starého a zapěs-
tování nového kmínku. Tento může 

být veden od místa srůstu roubu s podlož-
kou nebo ve výjimečných případech i výše. 
Tato operace je velmi náročná jak z pohledu 
pracovně-organizačního, tak ekonomického.

Důvod zmlazení:

Důvodem k tomuto zásahu je v podstatě 
pouze ztráta schopnosti vodivých pletiv 
v kmínku transportovat živiny a vodu 
od kořenů k listům a asimiláty opačným 
směrem. V menší míře se mohou vyskyt-
nout ještě další důvody: změna výšky 
kmínku a změna odrůdy – přeštěpování.

Změna výšky kmínku:

Tento důvod byl aktuální především 
v dobách navrácení vinohradů majitelům 
v devadesátých letech minulého století. 
V dnešní době se změna výšky kmínku 
může provádět snad jen tehdy, pokud byl 
špatný podnikatelský záměr. Při změně 
výšky skoro vždy šlo o snížení výšky. Z vy-
sokého vedení (Vertiko, záclona) na střed-
ní vedení. U prvně jmenovaného nebyl 
žádný problém – použilo se spodní nebo 

první patro na tažně a zbytek se odřezal. 
Ve druhém případě docházelo k situacím, 
kdy z kmínku v potřebné výšce nevyrašil 
žádný letorost a musel se použít letorost 
od paty kmínku. Zvýšení výšky kmínku by 
bylo velmi snadné – vyvázání nejlépe po-
loženého letorostu do požadované výšky.

Změna odrůdy:

Tato změna se skoro vždy provádí vyklu-
čením a výsadbou nového materiálu. Ve 
výjimečných případech se může provést 
přeštěpováním. Zde jsou možné dvě va-
rianty. První je zakrácení kmínku a do 
vyrašených zelených letorostů se štěpuje 
dřevitý řízek. Druhou je štěpování dřevi-
tého očka do kmínku a následné zakráce-
ní kmínku. Je nutno zmínit extrémní ná-
ročnost jak ekonomickou, tak znalostní ze 
strany pracovní síly. (Ve větším se provádí 
např. ve Francii, Německu, JAR a Brazílii.)

Důvody, které vedou ke ztrátě prů-
chodnosti vodivých pletiv v kmínku:

Mechanické poškození:

Většinou je způsobeno mechanismy, které 
jsou používané ve vinohradě (např. kultivá-
tory, mulčovače a traktory). V zanedbatelné 

míře k tomu vedou jiné příčiny (např. auto-
nehoda nebo pád předmětů). Jedná se o lid-
ský faktor, a to o neznalost, nedodržení kva-
lity práce, přecenění atp. Jedná se většinou 
o částečné poškození kmínku a jen výjimeč-
ně o zlomení, utržení či uřezání kmínku.

Poškození mrazem:

Fatální plošné poškození mrazem – podél-
né prasknutí kmínku – jako v roce 1985 se 
nám doufejme vyhne aspoň za našeho ži-
vota. Toto plošné poškození se řeší dvěma 
cestami, a to výsadbou nového vinohradu 
nebo zapěstováním nového kmínku.

Menší, částečné nebo místní mrazové 
poškození – s tím musí každý vinohrad-
ník počítat v každém roce, kdy je větší či 
déletrvající mráz. Každý mráz pod –15 °C, 
i když nezpůsobí viditelné velké poškoze-
ní, může způsobit menší poškození dřeva. 
Toto není patrné na první pohled a mnoh-
dy se projeví až po letech – nekrózou. 
Další možnost poškození je při nízkých 
teplotách a silném dlouhodobém větru 
na návětrných stranách kmínků. Nezane-
dbatelná možnost poškození je i ve dnech, 
kdy svítí intenzivně slunce a je mráz. Na 
osluněné straně je výrazně vyšší teplota 
než na stinné straně a toto může vést 

ESCA Nekvalitni vyvázání – budoucí problém Okus
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někdy až k prasknutí kmínku známého 
z klasického poškození mrazem.

Stolbur – fytoplazma:

Onemocnění révy způsobené organis-
my, které přežívají ve vodivých pletivech 
révy. Jedna možnost, jak alespoň část keřů 
ozdravit a nemuset klučit, je právě zmla-
zení. Výsledky jsou celkem dobré – ozdra-
vení do pěti let od zásahu je více jak 50 %. 
Samozřejmě záleží na stupni napadení da-
ného keře. Z praxe ale není patrná přímá 
souvislost mezi stupněm napadení a ozdra-
vením. I velmi napadené keře se ozdraví.

ESCA:

V poslední době onemocnění, které je na 
vzestupu. Způsobují ho houby, které přeží-
vají ve dřevě. Problémem je, že to není jed-
na houba (zatím min. 6 potvrzených), a také 
to, že přítomnost v rostlině nemusí vést 
k projevům choroby. Zde je použití omla-
zení k ozdravení diskutabilní. U některých 
keřů dojde k ozdravení a u některých ne. Při 
velmi silných projevech vede seříznutí k od-
umření keře (ale to by odumřel i bez zása-
hu) a čím vyšší je nový kmínek, tím nižší je 
procento ozdravených jedinců. Také zpětný 
projev choroby po omlazení v dalších letech 
je nepravidelný a relativně vysoký.

Mnohdy se sejde několik faktorů do-
hromady, ale v malých množstvích. V tom 

případě je omlazení dobrou volbou. Dávné 
špatné vyvázání, před pár lety odření mul-
čovačem, lehký stolbur a poslední rok při 
sklizni zachycení vlečkou a ulomení jed-
noho tažně a poškození druhého.

Princip zmlazování kmínku:

Vyvedení nového letorostu z paty kmín-
ku a jeho přeměna na nový kmínek. Starý 
kmínek se odřeže 10–15 cm nad novým. 
Na ponechání části starého kmínku není 
jednoznačný názor. Ze zkušeností se mi 
to jeví jako pozitivní metoda. Vinná réva 
nemá schopnost tvorby závalu na velkých 
řezných ranách. Nekróza a napadení dře-
va probíhá pomaleji a k zdravým vodivým 
pletivům se dostane až po určité době. Za-
schnutí a odpadnutí někdy trvá i deset let. 
Při čistém řezu je rána v těsné blízkosti 
nových vodivých cest a ty jsou v bezpro-
středním ohrožení. 

Technika zmlazování:

Nový letorost musíme především již od 
jara vyvazovat a chránit před okusem 
zvěří. Po celou vegetační dobu je velmi 
důležité jeho správné vyvazování, aby byl 
nový kmínek plnohodnotný a kvalitní. 
Odstranění starého kmínku lze provést 
dvěma způsoby. Odstraní se v zimním či 
brzkém jaru a následně se vyvazuje mladý 
letorost k opěrné tyči. Druhá možnost je 
nechat starý kmínek až do příštího roku 
a vyvazovat letorost k němu. Tento způ-
sob můžeme použít, pokud keř není ne-
mocen, např. po mechanickém poškození.

Na co nezapomenout: 

Pravidelně vyvazovat. Pro zapěstování no-
vého kmínku je velmi důležitá celistvost 
a kvalita dřeva, a proto by nemělo dochá-
zet k poškození letorostu oděrem nebo 
zalomením. Zda vyvazovat jeden nebo dva 

letorosty záleží na vitalitě keře, na kvalitě 
pracovní síly a četnosti návštěv vinohradu. 

Zatření řezné rány při odstranění starého 
dřeva přípravkem na rány, nejlépe s fungi-
cidním účinkem by mělo být samozřejmostí.

Staré odřezané dřevo je z fytosanitár-
ního důvodu nutné z vinohradu odstranit 
a spálit. Zamezíme tím šíření nemocí.

Závěr:

Zmlazením keře mohu zachránit investi-
ci minulou z pohledu ekonomického, ale 
mnohdy také kvalitu produktu. Deset a více 
let starý keř má již hluboký a velký kořenový 
systém, a proto stojí za pokus ho zachránit. 

Pokud se tento zásah provádí na vět-
ší ploše, není to z technicko-organizační 
stránky problém. Jinak to vypadá, pokud se 
tento zásah provádí roztroušeně v kultuře 
a zároveň kontinuálně v čase. To klade vy-
soké nároky na pracovní sílu a organizaci 
práce. I ekonomická stránka nemusí vyznít 
vždy pozitivně. Je na zvážení od jakého 
počtu keřů se vyplatí toto dělat. Je rozdíl 
mezi podnikem, jenž má desítky hektarů 
a sezónní pracovníky, a rodinnou firmou se 
stálými zaměstnanci. Musíme mít na zřeteli, 
že pokud není péče o nový letorost kvalitní 
a kontinuální, je výsledek nejistý a návrat-
nost je v nedohlednu. U moderních výsadeb, 
kde je počet keřů na hektar vysoký (6 tis. 
a více ), se možná více vyplatí jednou za ně-
kolik let podsadit chybějící keře. 

Přeštěpování

Stolbur-phytoplasma

Řezná rána Starší mrazové poškození

Vyvazování
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Poškození kmínků 
nesprávně prováděným 
řezem
Proto, abychom mohli produkovat dostatečné množství hroznů i na starých vinicích 
bez velkého výpadku keřů, musíme udržet keře v dobré kondici po celou dobu 
životnosti vinice.

O becně platí pravidlo: čím starší je 
vinice, tím kvalitnější hrozny. To 
platí i o víně, které je z takových 

hroznů vyrobené – má vyšší kvalitativní pa-
rametry. V mnohých případech se u starých 
vinic setkáváme s velkým výpadkem keřů, 
který je zapříčiněn několika faktory. Někte-
ré z nich bohužel nejsme schopni ovlivnit, 
například poškození zimními mrazy. Avšak 
za většinou poškozených kmínků bychom 
měli hledat lidský faktor. Poškození keřů 
zapříčiněné mechanizací – ať již výkyvný-
mi sekcemi či nešetrným naoráváním pří-
padně odoráváním, které jsou nejčastější 
příčinou poškození kmínků – lze ovlivnit 
nastavením strojů a pečlivostí obsluhy. 
Velmi často je bohužel vidět ve vinicích na 
jižní Moravě i poškození kmínků nešetr-

ným řezem v jeho vrcholové části. Tvorbou 
velkých řezných ran o průměru nad 3 cm 
do starého dřeva pak často nastupujeme na 
spirálu vedoucí až k odumření daného keře. 
V tomto článku se chceme věnovat právě 
problematice poškození kmínků nespráv-
ným řezem, ke kterému dochází nejčastěji 
při tzv. snižování kmínků. Tento faktor má 
zásadní vliv na dlouhodobou produktivitu 
vinice a lze jej relativně snadno eliminovat 
nebo alespoň významně omezit. 

Vlivem nevhodně prováděného řezu 
docházelo v minulých letech často k pro-
dloužení délky kmínku nad vodící drát 
opěrné konstrukce. Následně bývá zpra-
vidla provedeno radikální snížení kmínku 
pod vodící drát, čímž dojde k vytvoření 
velké řezné rány o průměru více než 3 cm. 

Vzhledem k nasazení ručních elektrických 
nůžek, které jsou schopné provést řez až 
do průměru cca 8 cm, je tato situace stále 
častější. V minulosti, měl-li pracovník pro-
vést takový řez ruční pilkou, raději zvolil 
jinou variantu řezu, než aby ztrácel čas. 
Dnes, při častém používání elektrických 
nůžek, pracovník vykoná velký řez bez 
velké fyzické námahy. Z tohoto důvodu je 
nutné obsluhu elektrických nůžek velmi 
dobře zaškolit, aby neprováděla velké řez-
né rány. Důsledky takto velkých řezných 
ran po několika letech je možné vidět na 
obrázku č. 1. U těchto řezných ran nedo-
chází k zacelení, ale nastupuje cesta k po-
stupné degradaci kmínku. 

Za deštivého a vlhkého počasí může 
docházet k přenosu parazitických a sa-

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
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proparazitických houbových chorob pří-
mo do otevřených vodivých svazků keře 
či na odumřelou část dřeva, kterou jsou 
tyto houby schopny využít jako substrát. 
Tímto způsobem dochází ke zvýšení rizika 
napadení souborem patogenních hub, kte-
ré jsou spojovány s onemocněním ESCA 
(nejčastěji Eutypa lata, Phaeomoniella 
chlamydospora, Botryosphaeria sp., Cylin-
drocarpon sp., Phaeoacremonium sp., Fo-
mitoporia sp. aj.) Výskyt tohoto onemoc-
nění sílí v řadě vinařských států Evropy 
a vinice s výskytem 15–20 % napadených 
keřů už žel nejsou úplnou výjimkou ani 
na Moravě. Částečně lze zabránit přenosu 
patogenů zatíráním velkých řezných ran 
stromovými balzámy či latexovými bar-
vami. Většinou se člověk setká s názorem, 
že zatírání řezných ran na starém dřevě je 
práce, na kterou není čas, a že je to zby-
tečné. Podsadba a zapěstování nových 
keřů je však nesrovnatelně nákladnější. 
Nejlepší opatření je nedělat takto velké 
řezné rány do kmínku vůbec. Některé sou-
časné vědecké práce dokonce naznačují, 
že chřadnutí keřů je primárně dáno odu-
míráním vodivých svazků po nesprávném 
řezu a výskyt dřevokazných hub spojova-
ných se symptomy ESCA je až sekundární. 
(V. Hofstetter a kol., 2012) Viz obrázek č. 2.

Po několika letech po provedení vel-
kých řezných ran ve vrcholové části kmín-
ku dochází k narušení celistvosti vodivých 
svazků a k jednostranné deformaci kmín-
ku. Část vrcholu kmínku, která nemá za-
ložené spící očka, postupně degraduje, až 
odumírá. Viz obrázek č. 3. V následujících 
letech je problematické znovuobnovení ce-

listvosti vrcholu kmínku. Vytvoření velké 
řezné rány je začátek konce optimálního 
růstu kmínku ve vrcholové části. Podobný 
princip poškození kmínku vzniká i při tzv. 
napojování kmínku, kdy je kmínek nadsta-
ven v polovině či třetině novým letoros-
tem vyrůstajícím z boku. Viz obrázek č. 4. 

Možnou nápravou tohoto stavu je po-
stupné zapěstování dostatečné zásoby oček 
v požadované výšce kmínku. Toto je dlou-
hodobá záležitost, která začíná již v období 
tzv. zelených prací, kdy nesmíme při čištění 
kmínků odstranit letorosty v požadované 
výšce. Z těchto letorostů při zimním řezu 
vytvoříme jednooké čípky v dostatečném 
množství. Z těchto jednookých čípků v dal-
ším roce prorostou letorosty s dobře pro-

diferencovanými pupeny. A až ve třetím 
roce je můžeme využít na vytvoření tažňů 
v optimální pozici. Viz obrázek č. 5. Sou-
časně však nesmíme odstranit přebývající 
staré dřevo, čímž bychom vytvořili velkou 
řeznou ránu do kmínku a opět nastoupili 
cestu k degradaci nově vytvořeného místa 
pro výběr tažňů. Staré dřevo neodstraňuje-
me, ale ponecháme je na keři a při zelených 
pracích je očistíme tak, aby zde již nenarůs-
taly nové letorosty. Odstraňování loňských 
tažňů provádíme s dostatečně dlouhým 
čípkem. Platí pravidlo: délka čípku se rov-
ná průměru odstraňovaného dřeva. Dojde 
k vytvoření tzv. věšáku, který je v tomto 
případě lepším řešením, než velká řezná 
rána. Viz obrázek č. 6. V minulosti se ctilo 
pravidlo „odstraňovat veškeré přebytečné 
dřevo bez věšáků na hladko“. Výsledek to-
hoto pravidla je nezřídka viditelný téměř 
ve všech vinicích na jižní Moravě. 

Velký důraz na výšku kmínku musíme 
dávat již při zapěstování nových kmínků. 
Délka kmínku musí být stanovena s vel-
kou přesností a pečlivostí. Následně při 
takto prováděném řezu je zajištěna délka 
kmínku po celou dobu jeho životnosti. 
Celková délka kmínku by měla být o 15 
až 20 cm nižší než je umístěn vodící drát 
opěrné konstrukce. Následně by mělo být 
při řezu ponecháno vždy tolik jednookých 
čípků, aby bylo vždy možné vybrat tažeň 
v optimální pozici. Tímto lze docílit stavu, 
kdy vinohradník není nucen kmínek tak-
zvaně „vytahovat“, a lze udržet optimální 
délku kmínku. A to bez velkých řezných 
ran, které životnost keřů ohrožují. 

Obr. 4 Obr. 5

Obr. 6
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BAHCO představuje 
nářadí do vinohradu
Značku BAHCO definuje inovační duch a nepřekonatelná kvalita. Profesionálové 
na celém světě důvěřují našemu nářadí. Snažíme se o dosažení toho nejlepšího – 
z pohledu efektivity, pohodlí, kvality, designu a ergonomie. Naše nářadí navrhujeme 
s profesionály, což zaručuje nesrovnatelnou úroveň výkonnosti v každé oblasti jeho 
využití pro řez révy vinné.

N ůžky s křížením čepelí se využí-
vají na řez, který bere ohled na 
zdraví rostlin. Řezná hlava s kří-

žením čepelí znamená, že čepele se při 
střihu „překříží“. Nůžky BAHCO s křížením 
čepelí dřevo při řezu překrojí. Tento pohyb 
vyžaduje menší úsilí než rovný řez a způ-
sobuje menší poškození dřeva tlakem.

Rozvinutý úkos 

Technologie rozvinutého úkosu je nej-
novějším zlepšením řezu s překrojením 
dřeva. Jedinečný profil výbrusu čepele 
zesiluje krájecí pohyb a usnadňuje vni-
kání do dřeva, zejména na začátku řezu. 
Pro uživatele to znamená pocit snadnější, 
rychlejší a efektivnější práce při stříhání.

Technologie s rozvinutým úkosem je 
výlučným patentem BAHCO.

Řez s pohybem

Jak to funguje
Ostrá vzestupná hrana čepele funguje jako 
vodicí čepel při „zakrojení“ do dřeva.Excen-
tricky umístěný otočný čep zdvojuje tento 
krájecí pohyb prodloužením hlavní čepele.

Proč to funguje 
Představte si krájení chleba. Bez ohledu 
na to, jak ostrá je čepel, pokud se pokusí-
te krajíc ukrojit bez pohybu nože, chléb se 
zmáčkne a nelze jej překrojit.

Ukrojení bude vyžadovat vyšší tlak 
a krajíc se nenapravitelně zdeformuje.

Chléb a živé dřevo jsou si podobné 
a lze je uříznout mnohem účinněji, když 
se k tlaku přidá krájecí pohyb.

Výsledky
�  Vyžaduje menší úsilí.
�  Čistý řez bez poškození rostlin.
�  Menší opotřebení a delší životnost če-

pele.
�  Méně zlomených čepelí.

Jednoruční nůžky

Tvar ergonomických nůžek je výsledkem 
pětiletého vědeckého výzkumu a stovek 
uživatelských testů na celém světě. 

Ergonomická konstrukce ergonomic-
kých nůžek má pro konečného uživatele 
dvě velké výhody: menší únavu a bolest 
rukou na konci dne a delší a produktiv-
nější životnost.

Typ PX

�  Ergonomické nůžky uzpůsobené tak, 
aby přesně padly do ruky. 

�  Tvar a velikost rukojetí jsou přizpůsobe-
ny velikosti lidské ruky. 

�  Svislý a boční sklon střižné hlavy pomá-
há při střihu udržet paži i zápěstí v jed-
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né rovině, snižuje tak únavu a bolest 
a zlepšuje pohodlí při práci. 

�  U modelu PX jsou rukojeti vyrobeny 
z kompozitního materiálu s měkkou 
gumovou vrstvou na horní části ruko-
jeti. 

�  K dispozici ve 3 velikostech rukojetí: 
S (small/malé), M (medium/střední) a L 
(large/velké). Správnému výběru veli-
kosti může pomoci měřič dlaně. 

�  K  dispozici 3 velikosti střižné hla-
vy:  1 (15 mm, 1/2“), 2 (20 mm, 3/4“) a 3 
(30 mm, 1 1/4“). 

�  Všechny velikosti rukojetí je možné 
kombinovat se všemi velikostmi střiž-
ných hlav.

Typ PXR

�  Jednoruční nůžky vyvinuté podle vědec-
kých požadavků ERGO procesu. 

�  Nůžky PXR jsou vlastně nůžky  PX 
s otočnou spodní rukojetí, rovněž pota-
ženou měkkým materiálem. 

�  Otočná rukojeť zvyšuje výkonnost, nůž-
ky jsou navržené pro časté používání. 

�  Dostupné ve 3 velikostech: S (small/malé), 
M (medium/střední) a L (large/velké). 

�  Tři velikosti střižných hlav s různou 
kapacitou střihu: 1 (15 mm, 1/2”), 2 
(20 mm, 3/4”) a 3 (30 mm, 1 1/4”). 

�  Všechny střižné hlavy jsou vhodné pro 
všechny rukojeti. 

Praktické a lehké sběrové nůžky BAH-
CO splňují požadavky různých konečných 
uživatelů při jejich práci.

Jsou vybaveny pohodlnými rukojeťmi 
z materiálu zesíleného skleněnými vlákny. 

Nabízí se v lehkém plastovém pouzdře 
a jsou dostupné v různých množstvích 
v balení.

Typ P-127-19

�  Nůžky vhodné pro sklizňové a květinář-
ské práce. 

�  Stříhají i slabý drát. 
�  Krátké a robustní čepele s rovným os-

třím, vroubkovaná protičepel zamezuje 
vyklouznutí obtížně střihatelného ma-
teriálu. 

�  Maximální rozevření čepelí do 20 mm. 

↙ inzerce

s.r.o. výrobce vázacího materiálu na vinohrady
Prusinky 1260, 763 61 Napajedla Tel: 00420 -577 941 546, 602 529 298, 603 892 442

e-mail: info@vazacimaterial-vinohrad.cz
intris@intris.cz

www.vazacimaterial-vinohrad.cz

Vázací bužírky INTRISFLEX  PRAKTIK – pro běžné vázání, ø mm: 2–2,5–3–3,5–4–4,5–5

  ROBUST – pro náročné vázání se zesílenou stěnou, ø mm: 3–3,5–4–4,5–5

V síťce 1kg a 0,75 kg

ROBUSUSTTT pro nánáročročnéné vázv ání seT – pro nn R

kg

 R e zeesílsílenoenou stěnvázvá ání se

Kotouč 1 kg a 2 kg

Cívky VitisSpool s pozinkovaným vázacím drátem do vázacích kleští

VitisSpool B
do vázacích kleští Belido vázacích kleští Beel

VitisSpool IN
do vázacích kleští Infaco

VitisSpool L
do vázacích kleští Ligatex

VitisSpool R
náhradní drát k navíjení

Vázací pásky s drátem 
do kleští Pellenc

Fixační plastová spona 
opěrné tyče VitisFix, 

ø 6 a 8 mm

g

Do 31. března 2015 probíhá naše Slevová akce/Jaro na vinici 2015 

Vina _Sada _06_2014.indd   103 23.1.2015   11:37:11
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Novinky v oblasti 
mechanizovaného 
nářadí do vinic
Rostoucí požadavky na včasnost a kvalitu pracovních operací prováděných při 
ošetřování vinic nutně vedou k častějšímu využívání moderních prostředků 
pro jejich zajištění. Zejména v posledních letech tak dochází k širšímu zavádění 
mechanizovaného nářadí s elektrickým akumulátorovým pohonem. Vedle 
elektrických nůžek a elektrických vyvazovačů se na trhu objevují nové typy 
přímočarých a řetězových pil, ale také ručních ometačů kmínků. 

A kumulátorové řetězové pily před-
stavují nářadí určené k řezu sil-
nějších částí révových keřů, běž-

ně s průměrem 100–120 mm. Uplatnění 
tak mohou nalézt ve starších výsadbách 
nebo při klučení vinic. 

Zařízení se skládá ze dvou částí – ře-
tězové pily a akumulátoru. Při práci je 

pila držena za pistolovou rukojeť pracov-
níkem obsluhy. Hmotnost pily je 1,7 kg, 
hmotnost akumulátoru zabezpečujícího 
napájení pohonu je 3,4 kg. V současnosti 
jsou na trhu nabízeny baterie lithium-ion-
tové (Li-Ion), které na jedno nabití vydr-
ží pracovat 8–12 hodin. Baterie může být 
nesena na opasku, častěji pak na zádech 

pracovníka uchycená na textilních popru-
zích (obr. 1).

Nejnověji se lze setkat s bateriemi osa-
zenými do ergonomicky tvarované vesty. 
Souprava je doplněna adaptérem pro na-
bíjení baterií, které trvá 2–4 hodiny. Pro 
potřeby transportu je celá sestava uložena 
v plastovém kufříku.

Obr. 1: Baterie s uchycením Obr. 2: Akumulátorová řetězová pila
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Vlastní pila je vybavena prodlouženou, 
ergonomicky tvarovanou zadní rukojetí 
s bezpečnostními ovládacími prvky a po-
mocnou přední rukojetí (obr. 2). Točivý 
moment je přenášen z elektromotoru 
přímo na řetězové kolo. Pilová lišta má 
délku 150 mm. Pilový řetěz se pohybuje 
rychlostí až 10 m.s–1 a umožňuje dosáh-
nout přesného a hladkého řezu. Pila je 
vybavena řadou automatických systémů, 
které zvyšují efektivitu práce a usnadňu-
jí obsluhu stroje. Jedná se např. o systém 
pro automatické napínání řetězu, díky 

němuž odpadá potřeba ručního dopínání. 
Elektronicky je řízeno také dávkování ole-
je pro mazání řetězu, které reaguje na ak-
tuální spotřebu energie a v porovnání se 
standardními řetězovými pilami znamená 
až 30% úsporu oleje. Systém automati-
zace se promítá také do bezpečnostních 
prvků. Brzda řetězu je ovládána citlivým 
snímačem, který detekuje rychlý pohyb 
pracovníka při manipulaci s pilou, pád 
pily nebo zpětný ráz.

Ke zvýšení bezpečnosti přispívá také 
pohyblivý kryt, který chrání pilový list 
a usměrňuje proud pilin při řezu do směru 
od pracovníka (obr. 3).

Do vinohradnické praxe si nachází 
cestu i přímočaré akumulátorové pily 
(obr. 4) s přímočarým vratným pohybem 
pilového listu odpovídajícímu běžnému 
řezání. V praxi jsou tyto pily označovány 
jako ocasky nebo také šavlové pily. Díky 
své konstrukci nachází uplatnění zejména 
v obtížně dostupných partiích révového 
keře. Pilový list o běžné délce 80–150 mm 
se upíná pomocí rychloupínacího systému 
bez použití nářadí. Délka zdvihu v rozsa-
hu 0–20 mm i počet zdvihů 0–3 000 min–1 
je plynule regulovatelný. Pily jsou spojeny 
napájecím kabelem s akumulátorem nese-
ným pracovníkem obsluhy, ale dostupné 
jsou také v bezdrátovém akumulátorovém 
provedení. Také u těchto pil se lze setkat 
s bezpečnostními prvky okamžitého vy-
pnutí, indikátorem stavu nabití akumulá-
toru a ochranou proti přetížení a přehřátí. 
Relativně malá hmotnost těchto pil, která 
se pohybuje mezi 1,5–3,0 kg, umožňuje dr-
žení a obsluhu jednou rukou. Přímočaré 
pily se vyznačují snadným prováděním 
i poměrně složitých zásahů a v porovnání 
s řetězovými pilami jsou daleko bezpeč-
nější.

Akumulátorové ometače kmínků 
(obr. 5) představují další skupinu nářadí 
s praktickým uplatněním zejména v ma-
lých vinohradnických provozech, kde mo-
hou efektivně nahradit tradiční fyzicky 
namáhavé a pracné ruční čištění kmínků. 
Zařízení sestává z akumulátoru, napájecí-
ho kabelu, dvojice rukojetí s ovládacími 

prvky a elektromotoru spojeného s pra-
covním rotorem prostřednictvím telesko-
pické tyče, ve které je ukryta hnací hřídel. 
Celková hmotnost zařízení činí 2,8 kg. 

Pracovní ústrojí tvoří rotor opatřený 
po obvodu šesti volně zavěšenými kla-
dívky (obr. 6). Při práci je ometač veden 
pracovníkem obsluhy, který přisouvá ro-
tor do blízkosti kmínků s podrůstajícími 
letorosty. Ty jsou působením kladívek še-
trně odlamovány bez poškození kmínků 
(obr. 7). Délku teleskopické tyče lze nasta-
vit v rozmezí 1,35–1,75 m a přizpůsobit ji 
tak potřebám obsluhujícího pracovníka.

Zařízení s akumulátorovým pohonem 
představují perspektivní skupinu mecha-
nizovaného nářadí, které umožňuje rych-
lé a kvalitní provádění pracovních opera-
cí a i ve vinohradnictví nachází stále širší 
uplatnění. K hlavním přednostem zde pa-
tří snížení fyzické zátěže, nízká hmotnost 
zařízení, dostatečná životnost akumulá-
torů s možností jejich rychlého dobíjení 
a odstranění emisní zátěže v porovnání 
s běžnými typy nářadí, které využívají po-
hon od spalovacích motorů nebo traktoru. 

V současnosti jsme svědky stále čas-
tějšího využívání akumulátorových poho-
nů a to nejen u běžného dílenského nářa-
dí (akumulátorové šroubováky, vrtačky, 
brusky aj.), ale také u nově koncipova-
ných prostředků pro jiné oblasti. Dobrým 
příkladem je právě vinohradnická praxe. 
Rychlost jejich zavádění bude vedle tech-
nických parametrů, výkonnosti a kvality 
práce ovlivněna také pořizovacími cena-
mi. 

 

Kontaktní adresa:  
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova 
univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 
Ústav zahradnické techniky, Valtická 337, 
691 44 Lednice, Česká republika

Obr. 3: Práce s akumulátorovou řetězovou pilou

Obr. 7: Odlamování letorostů pomocí ometače

Obr. 6: Rotor ometače s kladívky

Obr. 5: Akumulátorový ometač kmínků

Obr. 4: Akumulátorové přímočaré pily
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Nůžky pro řez révy
Řezem se ve vinohradnictví zakracuje dřevo révy. V praxi se rozlišuje řez nůžkami 
ručními, elektrickými a pneumatickými. Při výběru z velké palety nůžek je 
rozhodující výkon, ergonomie a spolehlivost.

Ř ez patří k nejdůležitějším a k ča-
sově nejnáročnějším pracovním 
operacím. Z fyziologického hle-

diska není pro rostlinu každoroční řez 
nezbytný; avšak většina způsobů vedení 
révy vinné ho vyžaduje. Ovlivňuje se jím 
růst letorostů, hroznů a kořenů – poslední 
se snižuje v případě nedostatečného vý-
voje letorostů. Může tím být regulováno 
množství hroznů, ale i jejich kvalita při 
sklizni. Řez může provádět jen zaškolený 
odborný pracovník. Podle způsobu vedení 
révy vinné je při manuálním řezu zapotře-
bí 20 až 25 střihů na keř (80 až 120 tisíc 
na ha), čímž se odstraní přibližně 90 % 
dřeva keře. Jestliže pracovník provede 30 
až 40 střihů nůžkami za minutu, je napří-
klad u drátěnky zapotřebí 60 až 110 pra-
covních hodin na hektar. K ručnímu řezu 
se ve vinohradnictví používají jednoduché 
nůžky případně pilky a elektrické nebo 
pneumatické nůžky.

Ruční nůžky

Stále ještě ve vinohradnictví často pou-
žívané ruční nůžky se vyznačují hladkým 
a čistým řezem během jednoho pracovní-
ho zdvihu. Z hlediska konstrukce může-

me rozlišovat dva typy nůžek: jednobřité 
s ostrým protiostřím (obr. 1) a jednobřité 
s plochou podpěrou, s tzv. kovadlinkou 
(obr. 2). Zásadní rozdíl mezi oběma prove-
deními spočívá v tom, že v prvním přípa-
dě dochází k řezu převážně tahem (horní 
a dolní čepel klouzají vedle sebe), kdežto 
ve druhém případě jde převážně o řez tla-
kem (kovadlinka podpírá dřevo) s doda-
tečným smáčknutím dřeva.

Ruční nůžky jsou lehké a jejich poři-
zovací cena je nízká, naproti tomu vyža-
dují velkou sílu v ruce při stříhání, čímž 
se značně zatěžuje zápěstí vinaře. Proto 
výrobci vychází vstříc různými ergono-
mickými úpravami, aby se omezilo zatí-
žení svalů a zápěstního kloubu. Nabízí se 
ruční nůžky různé velikosti, tvarované 
pro praváky a leváky, s otočnou rukoje-
tí, s možností změny rozsahu otvírání až 
po vybavení tlumičem nárazů nebo do-
razem. Aby byla zaručena jejich spoleh-
livost, musí se správně udržovat. Patří 
k tomu čištění, ostření, nastavení vzdá-
lenosti protiostří a promazání pružiny 
a pohyblivých částí.

Pákové nůžky a ruční pilky

Staré dřevo s velkým průměrem se nejlé-
pe od keře oddělí pákovými nůžkami nebo 
ruční pilkou. 

Pákovými nůžkami se dosáhne os-
třejšího řezu a vyššího výkonu. V krat-
ším provedení se používají i pro předřez 
dvouletého dřeva ve vinohradě. Aby bylo 
možné se s nimi dostat co nejblíže staré-
mu dřevu, mají zakulacené protiostří. 

Hladký řez se získává i různými pilka-
mi; mohou mít pevný nebo zavírací list. 
Zuby jsou zakalené a povrch listu je chrá-
něn proti korozi chromováním. Protože 
pracnost při řezání závisí na šířce listu, 
výrobci se snaží o co nejtenčí. Pilky s pev-
ným listem dlouhým až 33 cm jsou vyba-
veny zpevňujícím zařízením. 

Elektrické nůžky

Velké zjednodušení řezu znamenalo 
v roce 1984 vyvinutí elektrických nůžek 
firmou Daniel Delmas. Dvojdílné prove-
dení je člení na část nůžek a část ener-
getickou, přičemž ta druhá (akumulátor) 
je nesena v tašce (kufříku). Elektromotor 
v nůžkách je napájen elektrickým prou-
dem prostřednictvím kabelového vedení. 
Akumulátory se dodávají v provedení 
nikl-kadmiovém, nikl-metalhydridovém 
nebo lithium-iontovém. Zvláštní me-
chanické a elektronické bezpečnostní 
prvky (například bezpečnostní pojistka, 
která zabrání sevření čelistí při detekci 
kovu) nebo správné dobíjení akumuláto-
ru umožňují efektivní využití nůžek (viz 
níže o akumulátorech). Většina nůžek je 
také vybavena možností kdykoliv zasta-
vit řez v kterémkoliv místě rozevření nů-
žek (proporcionální ovládání). Tento typ 
nůžek má následující přednosti: velká 
řezná síla při maximálním průměru dřeva 

Obr. 1: Nůžky s ostrým protiostřím a otočnou 
rukojetí (foto A. F. Geyrhofer)

Obr. 2: Nůžky s plochou podpěrou (foto 
J. Sedlo)
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3 až 4 cm, krátká doba přípravy na pro-
voz, nízké dopravní náklady, nízké pro-
vozní náklady a žádné zatížení spalinami 
a hlukem. K nedostatkům patří relativně 
vysoká hmotnost nůžek, potřebné pra-
videlné dobíjení a omezená životnost 
baterií a oproti ostatním nůžkám také 
nižší frekvence střihů. Z ergonomického 
hlediska poskytuje tato technika nepře-
těžování svalů a kloubů na ruce a s tím 
spojené ulehčení pracovní námahy, na 
druhé straně i ochranu před úrazem (za-
stavení střihu). Na základě výše uvedené-
ho jsou elektrické nůžky (obr. 3) vhodné 
především pro předřez starého dřeva, ale 
nevylučuje se ani úplný řez keřů. 

Pneumatické nůžky

Z ekonomických důvodů – řez odbor-
ným pracovníkem, vytahování dřeva 
pomocnou silou – narůstá v rakouských 

vinařských podnicích používání pneuma-
tických nůžek. Stlačený vzduch je u nich 
používán k pohonu i k ovládání. Pneuma-
tické nůžky jsou tvořené čtyřmi sousta-
vami: kompresor se vzdušníkem, které 
vytvářejí stlačený vzduch, filtr, mazací za-
řízení a přetlakový ventil, které stlačený 
vzduch upravují, navíjecí buben s hadicí, 
které zajišťují rozvod stlačeného vzdu-
chu, a nůžky s pneumatickým ovládáním, 
které provádějí vlastní řez. Kompresor – 
na traktoru nebo s vlastním motorem – 
stláčí v dostatečném množství vzduch ve 
vzdušníku (zásobníku stlačeného vzdu-
chu). Výkonný pístový nebo membráno-
vý kompresor nasává přes sací filtr 100 až 
750 litrů vzduchu za minutu, stlačuje ho 
a tlačí při 1 až 2 MPa (10 až 20 atm.) do 
vzdušníku o obsahu 5 až 20 litrů. Jakmi-
le se ve vzdušníku dosáhne maximálního 
provozního tlaku, zastaví se další přívod 
vzduchu buď vypnutím motoru, nebo 

se otevře přetlakový ventil. Z hlediska 
výkonnosti lze k traktorem poháněné-
mu kompresoru připojit až 12 nůžek, ke 
kompresoru s vlastním motorem (3 až 
4 kW) až 6 současně pracujících nůžek. 
K dopravě vzduchu se používají hadice 
na manuálních nebo samonavíjecích bub-

Druh nůžek Cena v € bez DPH
Ruční nůžky 
s pevnou rukojetí

35 až 55

Pákové nůžky 50 až 70
Ruční pilka 20 až 50
Elektrické nůžky 1 300 až 1 450
Pneumatické nůžky 140 až 310
Kompresor 1 700 až 3 900
Navíjecí buben 
s hadicemi

320 až 870

Tabulka 1

Porovnání cen nůžek

↙ inzerce
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nech (navíjení pomocí pružiny nebo mag-
netického pole). Na začátku této dopravy 
se stlačený vzduch filtruje a pak se do něj 
přidává jemně rozprášený olej. Ten slouží 
k promazání nůžek a brání jejich korozi. 
Podstatnými pracovními orgány v těle 
vlastních pneumatických nůžek (obr. 4) 
jsou jednočinný nebo dvojčinný válec 
s pístem, ovládací ventil s páčkou, tlumič 
dorazu, vodicí pouzdro, vratná pružina 
a horní břit s protiostřím. Z hlediska co 
nejlepšího a bezpečného využití je za-
potřebí dodržovat některé zásady. Patří 
k nim používání pouze pneumatických 
nůžek s ochranným rámem nebo posuv-
ným kroužkem pod páčkou, které zabrání 
samovolnému spuštění během manipula-
ce, a nošení rukavic (drátěných). Aby byla 
zajištěna provozuschopnost a požadova-
ná výkonnost pneumatických nůžek, je 
zapotřebí jejich odborná údržba. Předpi-
sy výrobce mohou doporučovat pravidel-
nou kontrolu spojů a mazacích míst, do-
držování intervalu výměny oleje (motor 
a kompresor), přídavek protimrazových 
aditiv do oleje a vypouštění odlučovače 
vody.

Cenové porovnání nůžek

Cena hraje podstatnou roli při ekono-
mickém rozhodování ve vinohradnickém 
podniku. Konkrétně jde o to vybrat z  růz-
ných investičních možností do nůžek ty 
nejvhodnější. K posouzení ekonomické 
efektivnosti by neměly sloužit jenom nůž-
ky samotné, nýbrž celkový řez révy a jemu 
odpovídající náklady. V tab. 1 je uveden 
přehled cen nůžek.

Závěr

Čistota řezu, vysoká frekvence střihů, ne-
zatěžování zápěstí, jednoduchá údržba – to 
jsou témata, kterými se pokrokový pěsti-
tel révy v případě nůžek zabývá. A má to 
svůj oprávněný důvod, neboť náklady na 
řez a dosažený výsledek by měly být v od-
povídající relaci i v nejmenších vinařských 
podnicích. Racionalizace má i ve vinohradě 
uplatnění jen tehdy, když je ekonomicky 
odůvodněná. To znamená, když se dosáhne 
vysokého úspěchu při nízkých nákladech. 
Při volbě „správného“ nářadí pro řez se 
musí brát ohled jak na velikost podniku, 
tak i na způsob vedení révy vinné. Nůžky 
v současnosti nabízené na trhu jsou kon-
strukčně různorodé, takže rozhodnutí o za-
koupení musí být dobře zváženo. Z důvodu 
výkonosti se stále více ve vinohradnické 
praxi prosazují elektrické a pneumatické 
nůžky před ručními nůžkami. Současně 
svojí konstrukcí přinášejí ulehčení práce 
pro vinaře. Použitím moderních nůžek lze 
snížit pracnost časově náročné pracovní 
operace „řez révy“ až o 1/5.

Dodatek: Akumulátory

Elektrický proud může elektrochemicky 
vznikat primární nebo sekundární cestou. 
Za primární zdroj považujeme nedobíji-
telné baterie, které nevratně mění che-

mickou energii na elektrickou energii, za 
sekundární dobíjitelné akumulátory, kde 
je elektrochemický proces vratný.

Ve vztahu k elektrickým nůžkám jsou 
důležitým zdrojem energie nikl-kadmio-
vé, nikl-metalhydridové a lithium-iontové 
akumulátory. 

V nikl-kadmiovém akumulátoru probí-
há elektrochemický proces mezi niklovou 
a kadmiovou elektrodou v elektrolytu tvo-
řeném roztokem hydroxidu draselného. 
Vše je obaleno ocelovým plechem nebo 
plastem. Nevýhodou NiCd akumulátoru 
je paměťový efekt – nedostatečně vybitý 
akumulátor si nadále „pamatuje“ rozsah 
vybíjení a níže už nejde ani příště. Tím se 
snižuje jeho kapacita.

Nikl-metalhydridové akumulátory 
(NiMH) mají o 40 % vyšší jmenovitou 
kapacitu (viz tab. 2) a nemají paměťový 
efekt. Místo kadmiové elektrody jsou 
vybavené elektrodou ze speciální kovo-
vé slitiny, která s vodíkem vytváří směs 
hydridů. Tyto akumulátory méně zatěžují 
životní prostředí. Na druhou stranu mají 
nižší životnost – nižší počet nabíjecích 
cyklů oproti NiCd akumulátorům.

Největší hustotu energie nabízí li-
thium-iontové akumulátory (Li-Ion), 
a proto se používají v malých, lehkých 
a přenosných zařízeních, jako jsou na-
příklad elektrické nůžky. Při nabíjení 
a vybíjení se mezi uhlíkovou elektrodou 
a elektrodou z oxidu kovu vyměňují ion-
ty v elektrolytu tvořeném lithiovou solí. 
Je to v současnosti nejmodernější aku-
mulátor. 

V tab. 2 jsou uvedeny nejdůležitější 
technické veličiny pro popsané typy aku-
mulátorů. 

Veličina NiCd NiMH Li-Ion

Jmenovitá kapacita (mAh) 750 1 300 500

Jmenovité napětí (V) 1,2 1,2 1,2

Hustota energie (Wh/kg) 40 až 60 60 až 110 120 až 210

Nabíjecí cykly cca 1 000 300 až 1 000 500 až 1 200

*AA = normovaná velikost (průměr 13,5 až 14,5 mm, výška 49,2 až 50,5 mm)

Tabulka 2

Porovnání typů akumulátorů při velikosti AA*

Obr. 3: Elektrické nůžky s taškou a 
připevňovacím páskem (foto A. F. Geyrhofer)

Obr. 4: Pneumatické nůžky s jednočinným 
(nahoře) a dvojčinným (dole) válcem (foto 
A. F. Geyrhofer)
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Opěrné konstrukce 
ve vinicích
Rostoucí nároky na intenzifikaci vinohradnické produkce směřují, vedle 
využívání vhodných typů mechanizačních prostředků, také k výběru a instalaci 
moderních opěrných konstrukcí. Pozornost je zde zaměřena zejména na odolnost 
a dlouhou životnost použitých materiálů, vzájemnou kompatibilitu jednotlivých 
prvků, snadnou instalaci, opravitelnost, cenovou dostupnost i možnost recyklace.

P ři stavbě opěrné konstrukce je 
nutné promyslet celou pěstitel-
skou technologii i s výhledem na 

budoucí nasazení mechanizačních pro-
středků. Volba použitých sloupků opěrné 
konstrukce totiž může některou opera-
ci ztížit nebo zcela znemožnit (předřez, 
zvedání letorostů a osečkování letorostů, 
mechanizovaná sklizeň hroznů apod.). Při 
instalaci je rovněž významná otázka sta-
bility opěrné konstrukce, která vychází 

nejen z hloubky zapuštění jednotlivých 
sloupků do půdy, ale také z jejich rozteče 
v řádcích.

Hloubka zapuštění sloupků je běžně 
0,60 m, ale je zde třeba zvažovat charakter 
půdního profilu. Sloupek bude lépe fixo-
ván v jílovité půdě než ve štěrkopísčitém 
horizontu. Míra zapuštění přímo souvisí 
také s dodržením stejné výšky sloupků 
nad úrovní terénu z důvodů provádění ně-
kterých pracovních operací. Tato skuteč-

nost nabývá na významu zejména ve sva-
hových lokalitách ohrožených erozí, kde 
se v průběhu několika let může rozdíl ve 
výšce sloupků pohybovat až kolem 0,5 m.

Sousední vzdálenost se u řádkových 
sloupků pohybuje běžně mezi 6,0–7,0 m. 
Jejich celkový počet je pak u středních 
sponů výsadby 550–800 kusů na 1 ha, 
u širších sponů 400–600 kusů na 1 ha. 
U  větších rozestupů vzniká zejména 
u krajních řádků, v době plně rozvinutého 

Obr. 1: Hlavní prvky standardní opěrné konstrukce
1 – řadový sloupek, 2 – krajový sloupek, 3 – kotva, 4 – kotevní drát, 5 – nosný vodící drát, 6 – dvojdrátí, 7 – opěrná tyčka, 8 – fixační spona, 
9 – napínáky dvojdrátí

Autoři:
Patrik Burg, Gabriela Kazayová
Ústav zahradnické techniky, ZF MENDELU v Brně
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olistění, nebezpečí vyvrácení příp. pokři-
vení sloupků při poryvech větru. K lepší 
stabilitě opěrné konstrukce přispívá také 
řešení krajních sloupků. Krajní sloupky 
bývají vyrobeny z dostatečně pevného 
materiálu a mohou být provedeny jako 
svislé – opatřené vzpěrou s obetonová-
ním v zemi, šikmé – opatřené kotevním 
táhlem fixovaným kotvou různého pro-

vedení nebo jako svislé – spojené šikmo 
kotevním drátem se sousedním sloupkem 
v řadě. Důvodem fixace je vyšší zatížení 
krajových sloupků a vyšší riziko jejich po-
škození při průjezdu mechanizace.

Hlavní prvky standardní opěrné kon-
strukce znázorňuje obr. 1.

V pěstitelských podmínkách ČR se lze 
v posledních letech stále častěji setkat 

s používáním ocelových sloupků (obr. 2). 
Pro jejich výrobu je nejčastěji využíván 
ocelový plech o tloušťce 1,5–2,2 mm. Ke 
zvýšení pevnosti jsou jednotlivé sloupky 
různým způsobem profilovány. S dalšími 
odlišnostmi se lze setkat také při samotné 
technologii výroby (mohou být vyráběny 
tažením nebo ohýbáním). Kvalitu sloupků 
ovlivní také to, zda jsou vyráběny z pásů 
pozinkovaného či nerezového plechu 
nebo jsou zinkovány hotové, profilované 
sloupky. Jejich hlavní výhodou je nízká 
hmotnost (běžně 4,5–6,0 kg) a v pod-
mínkách vinohradnictví také možnost 
výškového posunu dvojdrátí v průběhu 
vegetace. Posun je možný díky vnitřním 
háčkům (průvlakům), vnějším háčkům 
nebo u  sloupků moderní konstrukce 
pomocí výškově posuvných plastových 
úchytů (obr. 3).

Standardní a  ve středoevropských 
podmínkách stále ještě hojně rozšířené 
jsou také betonové sloupky (obr. 4). Bý-
vají vyráběny jako betonové lité nebo 

Druh sloupku 
podle použitého 
materiálu

Přednosti
Nedostatky

Ocelový 
pozinkovaný 
plech

nízká hmotnost
snadná instalace
možnost výškového posunu 
dvojdrátí
nižší cena než sloupky 
zinkované po výrobě

menší stabilita
nízká odolnost proti 
agrochemikáliím
životnost do 15 let

Ocelový 
zinkovaný 
hotový

nízká hmotnost
snadná instalace
možnost výškového posunu 
dvojdrátí
životnost delší než 30 let

menší stabilita
vyšší cena než sloupky ražené 
ze zinkovaného plechu

Betonový dobrá stabilita
dlouhá životnost
odolnost proti 
agrochemikáliím
odolnost proti povětrnostním 
vlivům
pružnost a pevnost

vysoká hmotnost
křehkost
poškozování pracovních orgánů 
některých strojů
obtížnější instalace
nákladná likvidace

Plastový nízká hmotnost
snadné uchycení dvojdrátí
možnost recyklace
stabilizace vůči UV záření

menší stabilita
životnost podle použitých 
materiálů

Dřevěný nízká hmotnost
snadné zatloukání úchytů
pružnost a pevnost
snadná likvidace (u 
neimpregnovaného dřeva)

životnost dle druhu použitého 
dřeva
uvolňování úchytů

Tabulka 1

Přehled předností a nedostatků sloupků podle použitého 
materiálu

Obr. 2: Ocelové sloupky

Obr. 4: Betonové sloupky
Obr. 3: Ocelové sloupky s výškově posuvnými 
úchyty
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z předpjatého betonu s použitím speciál-
ních ocelových armatur, což zvyšuje je-
jich pružnost a pevnost. Předpjatý beton 
umožňuje i použití větších délek, které lze 
přizpůsobit požadavkům trhu. Tyto sloup-
ky mohou být doplněny o speciální úchyty 
k uchycení ochranných sítí, jejichž montáž 
i demontáž je tak velmi usnadněna. Hrany 
betonových sloupků jsou stále častěji řeše-
ny jako zaoblené, což výrazně snižuje rizi-
ko jejich poškození i poškození využívané 
mechanizace. Mezi hlavní nevýhody be-
tonových sloupků patří vysoká hmotnost 
(40–60 kg) a křehkost, která ztěžuje jejich 
dopravu a manipulaci včetně instalace. 

Plastové sloupky (obr. 5) se u nás za-
tím objevují v menší míře. Bývají vyráběny 
z tvrzeného polyvinylchloridu nebo recy-
klovaných plastů. Sloupky mají nejčastěji 
kruhový průřez, který je po vnějších stra-
nách opatřen podélnými žebry s otvory 
pro uchycení dvojdrátí. Vrchní část sloup-
ku bývá často osazena krytkou zamezující 
pronikání dešťové vody a nečistot do vnitř-
ního prostoru. K jejich velkým přednostem 
patří nízká pořizovací cena a nízká hmot-
nost (2,7–4,0 kg), která výrazným způso-
bem usnadňuje manipulaci a instalaci. 

Dřevěné sloupky (obr. 6), ať už řeza-
né, nebo štípané, se u nás využívají podle 
dostupnosti, ale většinou v kombinaci se 
sloupky ocelovými, kde dřevěné se pou-
žívají jako krajové. Osvědčeným druhem 
dřeva je akát a dub s dlouhou dobou ži-
votnosti. Tu lze navíc prodloužit opálením 
nebo impregnací spodní části sloupků. 
K hlavním nevýhodám patří instalace drá-
tů, která se provádí pomocí zatloukaných 
nebo zavrtávaných háčků.

V tabulce 1 je uveden přehled hlavních 
předností a nedostatků sloupků podle po-
užitého materiálu.

Instalace sloupků opěrné konstrukce 
představuje pracovní operaci s vysokými 
nároky na přesnost umístění, na dodržení 
stejné hloubky zapuštění a na ruční práce 
spojené s fixací drátů do sloupků. Z hlediska 
fixace drátů na sloupky jsou nejvýhodnější 
sloupky ocelové a plastové, nejvyšší prac-
nost vyžadují sloupky betonové a dřevěné.

Při výměně poškozených sloupků nebo 
na menších plochách lze při instalaci vyu-
žít tradiční ruční nebo mechanizované ná-
řadí v podobě ručních vrtáků nebo vrtáků 
s pohonem. U rozsáhlejších vinic lze při 
instalaci využívat zatloukače, zatlačovače 
nebo jamkovače. 

Celková pracnost  instalace opěrné 
konstrukce je velmi individuální a zahr-
nuje spotřebu času potřebného na insta-
laci nosných drátů, příp. dvojdrátí, včetně 
doplňkových prvků, zejména krajových 
kotev, ocelových tyček pro zapěstování 

vysázených sazenic. Materiálové a pracov-
ní náklady se při stavbě opěrné konstruk-
ce u vinic v současné době pohybují mezi 
295 000–333 000 Kč.ha–1, jak naznačuje 
tabulka 2.

S rostoucím podílem mechanizova-
ných prací ve vinohradnictví roste také 
riziko jejich většího poškození. Proto je 
nutné volbě řadových sloupků, řešení 
krajních sloupků a jejich kotvení, volbě 
systému uchycení a napínání drátů i fixa-
ci ocelových tyček věnovat patřičnou po-
zornost, zejména s ohledem na náročnost 
oprav při jejich poškození. 

 

Kontaktní adresa: 
doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova 
univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 
Ústav zahradnické techniky, Valtická 337, 
691 44 Lednice

Označení Orientační cena (Kč.ha–1)
Ocelové tyčky (Ø 8 mm) včetně instalace 80 000–90 000
Ocelové krajové sloupky včetně instalace 21 000–24 000
Ocelové řadové sloupky včetně instalace 100 000–110 000
Nosný drát (Ø 3,15 mm) včetně instalace 18 000–21 000
Dvojdrátí drát (Ø 2,50 mm) včetně instalace 50 000–55 000
Kotvy 12 000–16 000
Fixační spony 14 000–17 000
Celkem 295 000–333 000

Tabulka 2

Orientační hodnoty materiálových a pracovních nákladů 
na stavbu opěrné konstrukce (vinice vysázená ve sponu 
2,4 × 0,9 m)

Obr. 5: Plastové sloupky

Obr. 6: Dřevěné sloupky
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Martinec: Ocelové sloupky šetří 
mechanizaci na sklizeň hroznů
Společnost Zemědělská a.s. Čejkovice od roku 2013 každý rok obnoví ve 
vinohradech 5 ha drátěnky a sloupků. Přestože má dlouholeté zkušenosti s výrobou 
i prodejem betonových sloupků, kvůli větší šetrnosti k mechanizaci při sklizni hroznů 
dává přednost kovovým konstrukcím, kterým betonové sloupky dodávají stabilitu. 

O zkušenosti s drátěnkami a opěr-
nými konstrukcemi se podělil 
ředitel společnosti Ing. Tomáš 

Martinec. „V posledních letech budujeme 
opěrnou konstrukci drátěnky z pozin-
kovaného plechu s důrazem na kvalitu 
– tedy šířku plechu, tvar profilu a přede-
vším kvalitu povrchové úpravy. Když je 
před vinobraním a váha keřů s hrozny je 
velká, mohly by poryvy větru s deštěm 

nekvalitní sloupky polámat a vyvrátit 
drátěnku, což je velmi nepříjemné,“ uve-
dl Martinec. Ve vinařství proto dnes při 
obnově či nové výsadbě kombinují oba 
typy – pevný betonový sloupek na začá-
tek a do přechodů, lehčí kovové sloupky 
nesou drátěnku mezi nimi. 

Betonové sloupky tedy nezavrhuje, Ze-
mědělská a.s. je ostatně vyrábí a prodává. 
„Pro jednoduché záclony nám dříve zce-

la dostačovaly betonové sloupky,“ uvedl. 
S příchodem mechanizace se ale muselo 
změnit i vedení révy vinné. „Záclona není 
ideální, protože při sklizni kombajnem 
může docházet k vylamování letorostů. 
Hranaté betonové sloupky navíc nadměr-
ně zatěžují mechanizaci. Bohužel se nám 
nepodařilo vyřešit zakulacení hran, s ním 
by betonové sloupky neměly tak velký 
hendikep,“ míní Martinec. 



79

VinohradnictvíVinařský obzor 2/2015
Autor:
Jiří Hloušek

Odolné a trvanlivé sloupky z betonu 
mají vzhledem k trvanlivosti nižší poměr 
ceny oproti kovovým, prodražují ale me-
chanizovanou sklizeň. „Sklízecí ústrojí do-
stává poměrně zabrat, je třeba častěji mě-
nit drahé karty v mechanizmu kombajnu, 
které obepínají kmínek révy a sloupek. 
Sloupky na ně působí jak smirkový papír. 
Když to porovnám s jiným vinařstvím, 
které nemá betonové sloupky, tak na 200 
ha karty neměnili a my na 160 ha ploše až 
dvakrát,“ srovnal Martinec. Vzpomněl na 
to, že existuje pogumování hran betono-
vých sloupků, což podle něj na větší ploše 
nepřichází v úvahu z důvodu pracnosti 
a ekonomické náročnosti.

Klady i zápory betonu

Bytelnost betonových sloupků je v jejich 
konstrukci a váze, která je ale také jednou 
z velkých nevýhod. „Zbudování drátěnky 
je dost náročné, když jeden sloupek váží 
kolem 40 kilogramů. Přeprava, manipula-
ce i zatláčení stojí dost sil i času,“ uvedl 
ředitel. 

Zde mají jasnou výhodu sloupky 
z kovu. „Ty naproti tomu váží 10 až 12 ki-
logramů, takže lze za stejnou dobu zbudo-
vat výrazně větší plochu drátěnky, i zatlá-
čení a manipulace je snazší. Je příjemné, 
když si můžete na vlečku naložit sloupky 
rovnou na tři hektary. Rychlost budová-
ní je tedy maximálně ve prospěch oceli,“ 
porovnal. 

Svoje výhody má ovšem i betonový 
opěrný systém. „Réva je totiž díky vět-
ší šířce sloupku ohraničena prostorem 
 15–20 centimetrů. Letorosty je tak snazší 
zastrčit do tohoto prostoru než u ocelo-
vých sloupků, kde je to zhruba do pro-
storu jen 10 centimetrů. Ocel tedy podle 
habitu jednotlivých odrůdy může být ná-
ročnější na zelené práce,“ uvedl. 

S posuvem dvoudrátí u jednoho či dru-
hého typu sloupků nemají v Zemědělské 
a.s. Čejkovice zkušenosti. „To bychom už 
vzhledem k velikosti firmy a krátkému ča-
sovému období, kdy by bylo třeba zvedat, 
nestíhali. Navíc jsme neobjevili vhodný 
mechanizmus, ruční zvedání je poměrně 
pracné. Je tedy na zvážení vinaře, jestli na 
to má pracovní kapacitu,“ uvedl Martinec.

Kvalita nerezaví 

Vhodný profil kovového sloupku přiná-
ší požadovanou pevnost, kvalita pozin-

kování zase životnost. „Vždy je výhod-
nější, aby byl profil členitější. U těch 
levnějších a tvarově jednodušších hrozí 
velké riziko ohnutí sloupků. Také kvůli 
kvalitě pozinkování raději nekupujeme 
nejlevnější sloupky, aby zejména v mís-
tě styku se zemí nekorodovaly. Nedoká-
žu si představit, že bychom v době plné 
životnosti keře měnili drátěnku,“ uvedl 
Tomáš Martinec.

Cena sloupků závisí především na 
odebraném množství. „Kovové sloupky 
dříve stávaly 160 korun, dnes je to od 
100 do 135 korun. Naposledy jsme naku-
povali sloupky od firmy Prohmat z Bzen-
ce. Máme je čtyři nebo pět let a zatím 
se nám osvědčily. Předtím jsme měli lev-
nější italské sloupky, ale ani tehdy jsme 
nekupovali ty nejlehčí. Betonové sloup-
ky dnes stojí kolem 170 korun,“ popsal. 

„Trendy se mění, dříve všichni chtě-
li kovové sloupky, dnes se část vinařů, 
kteří sklízí ručně, vrací k betonu. Když 
je kvalitně udělaný, vydrží i 35 let a po-
kud přijde i ten nejsilnější vítr, betono-
vé sloupky se zlomí spíše jednotlivě, vítr 
obvykle nechytí celý řádek či plochu,“ 
míní Martinec. 

V Čejkovicích mají zkušenosti také 
se sloupky dřevěnými. „Máme na men-
ší ploše dřevo už od roku 1983, byly to 
speciální sloupky 10×10 centimetrů, 
měly perfektní impregnaci. Ty, které se 
neulomily mechanizací, pořád drží. Tyto 
sloupky se nezlomí, ale spíš se vyvrátí,“ 
uvedl Martinec. Otázkou je, zda by bylo 
dnes možno použít tutéž účinnou im-
pregnaci. 

Další možností jsou sloupky plastové. 
„S těmi nemáme v podniku zkušenost, 
ale má je soused, koupil si už použité. 
Osobně bych se obával fotostability, 
otázkou je také to, co s tímto sloupkem, 
když se vylomí vruby pro vedení drátěn-
ky. Na druhou stranu jsme takový vino-
hrad jednou zkoušeli sklízet kombajnem 
a sloupky zůstaly neporušené,“ zhodnotil. 

Znalost odrůdy  
je základ

Při obnově či budování drátěnky jsou 
podle Martince zásadní znalosti terénu, 
klimatu dané viniční tratě a samozřejmě 
zkušenosti s jednotlivými odrůdami. 

„Systém dvoudrátí se dnes jeví jako 
nejrozumnější pro jeden kmínek, jeden 
tažeň. Budování drátěnky samozřejmě 
souvisí s dostupnou mechanizací. My 
máme řadu traktorů i pro starší třímetro-
vá meziřadí i nová užší. Nyní přecházíme 
na systém 3×2,2 metru, přičemž každé tře-
tí meziřadí je třímetrové. Počet 4 500 keřů 
na hektar odpovídá rentabilitě výroby,“ 
dodal Martinec. 

V otázce drátěnky jde opět především 
o kvalitní povrchovou úpravu sloupků 
a šířku drátu. „Někdo doporučuje hodně 
tenký drát průměru 1,1–2 milimetru, ale 
mladší letorosty se mohou při větrném 
počasí třením o drátěnku poškodit. Běžně 
proto používáme průměry 2,2–2,5 milime-
tru a u nosného drátu 2,8 až 3,5 milimet-
ru. Kvalita pozinku se pozná až s roky. Na 
některých místech vidíme, že je drát stej-
ného průměru a stáří v jednom řádku pro-
rezlý, zatímco druhý drží,“ uvedl. Speciální 
mechanizaci na napnutí drátů mezi sloup-
ky nepoužívají. „Máme klasické točáky, 
člověk musí šponovat rozumně a myslím, 
že je lepší, že si přitom jednotlivé sloupky 
projde, než kdyby to bylo mechanizova-
né,“ uvedl ředitel společnosti. 

Zemědělská a.s. Čejkovice obhospoda-
řuje celkem 230 ha vinic. „Základem naší 
produkce jsou osvědčené odrůdy jako je 
Tramín, ale vracíme se i k ověřeným kla-
sickým odrůdám, jako je Ryzlink vlašský, 
Veltlínské zelené a třeba Hibernal, který 
má u nás raritní vlastnosti. V oblasti čer-
vených vín je teď obrovská konkurence, 
nyní se věnujeme spíše bílým. V Čejko-
vicích jsme hodně zapracovali, jdeme do 
osvědčených poloh, na kterých čas ukázal, 
že tam réva vinná patří,“ uzavřel Tomáš 
Martinec. 

Odolné a trvanlivé 
sloupky z betonu 
mají vzhledem 
k trvanlivosti 
nižší poměr ceny 
oproti kovovým, 
prodražují ale 
mechanizovanou 
sklizeň
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Je nezbytné při náhradě 
novou odrůdou révy ve vinici 
měnit i opěrnou konstrukci?
V rámci SOT vínem využívá řada členských států, a mezi nimi i Česká republika, 
stejně jako Německo nebo Rakousko, možnost podpory na restrukturalizaci 
vinic. Pro pěstitele to často znamená vyměnit odrůdu ve své vinici za jinou odrůdu 
nebo jinak zvýšit rentabilitu své práce. A zde nastává otázka, zda je nutné vyměnit 
i opěrnou konstrukci. Je to pracovně i finančně náročné a nemusí se to vždy vyplatit. 
Tak jak na to? 

D obře vedený vinohradnický pod-
nik by měl každoročně obměnit 
3 až 4 % své plochy vinic. Velmi 

často je to spojeno s potřebnou výmě-
nou odrůd a hlavně s modernizací vede-
ní révy. Během životnosti vinice dochází 
často k zastarávání těchto parametrů. Na 
druhou stranu se hlavní způsob vedení 

révy v posledních desetiletích zas až tak 
nemění. Existují úvahy, a nejenom z dů-
vodu nákladů, zda je nutné v případě vý-
měny odrůdy měnit i ještě dobře sloužící 
drátěnku. Budování nové drátěnky totiž 
patří k nejméně oblíbeným pracovním 
operacím v nové vinici. Co se vyplatí a co 
ne, lze podle podmínek spočítat.

Tradiční způsob výsadby 
nové vinice

1. Analýza půdy
Provádí se již před vyklučením vinice. Je 
zapotřebí samostatně zkoumat vrstvu 
od povrchu půdy do 30 cm a pak vrstvu 
v hloubce 30 až 60 cm. Po rigolaci se již 

Obr. 1: Klučení kmínků i s kořeny
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nedozvíme potřebné údaje o těchto dvou 
vrstvách.

2. Klučení
V ideálním případě se vinice vyklučí ihned 
po sklizni hroznů. Klučení doprovází ná-
sledující pracovní operace:
�  Odstranění jednoletého a dvouletého 

dřeva z drátěnky. Je to nutné pro další 
krok, odstranění drátů a ostatní opěr-
né konstrukce. Lze to provést ihned po 
sklizni hroznů.

�  Odstranění a srolování drátů (ručně 
nebo navíječem drátů). Na drátech by 
neměly být připoutány úponky a jiné 
dřevnaté částice.

�  Vytáhnutí sloupků: je důležité, aby byly 
vytaženy i jejich špice, jinak mohou dě-
lat problémy při klučení kořenů révy.

�  Odstranění kotev krajních sloupků: způ-
sob závisí na způsobu ukotvení.

�  Vyklučení révy vinné s kořeny, mini-
málně s kořenovým kmínkem (obr. 1). 
Ze zdravotního důvodu by měly být od-
straněny alespoň hlavní kořeny. Omezí 
se tím napadení révokazem a virózami.

�  Naložení a odvoz kmínků s kořeny: eska 
a jiné především virové choroby vyža-
dují v některých regionech odstranění 
dřeva z pozemku. Zkouší se i rozdrcení 
dřeva ihned při klučení, v každém pří-
padě by se nemělo dlouho skladovat na 
okrajích pozemku.

�  Likvidace odpadů: jde o stále důležitěj-
ší záležitost, která znamená významné 
regionálně odlišné náklady za odvoz 
na skládku. Skládky nejsou zpravidla 
v bezprostřední blízkosti pozemku, 
takže značnou roli hrají i dopravní ná-
klady.
Závěrem se srovnají terénní nerov-

nosti. Technika pro klučení se výrazně 
vyvinula. O tom, co se nakonec prosadí, 
rozhodnou podmínky budoucnosti (např. 
zahraniční sezonní pracovníci). Je zřej-
mé, že různé pracovní postupy znamenají 
různé pracovní náklady na hektar. Každý 
podnik si musí postup sám optimalizovat 

tak, aby přitom zamezil šíření virových 
chorob, esky a révokaze.

3. Rigolace/hloubkové kypření
Po vyklizení pozemku se může rigolovat. Je 
to jedna z nejdůležitějších pracovních ope-
rací přípravy nové vinice; tato možnost do 
hloubky plošně prokypřit půdu na celém 
pozemku se naskýtá pouze jednou za 30 let.

Hloubka rigolace se stanoví pomocí rý-
čové diagnózy. Kde je to možné, následují 
rekultivační plodiny. Při výsadbě vinice 
bez tohoto období rekultivace se provádí 
rigolace nebo hloubkové kypření na pod-
zim a na jaře výsadba. Před výsadbou je 
zpravidla nutné urovnat pozemek a roz-
drobit hroudy.

4. Příprava pozemku před výsadbou
Po urovnání pozemku by se traktorem ne-
mělo projíždět přes budoucí řádky. Proto 
je vhodné na okrajích pozemku vytýčit bu-
doucí řádky, kde budou vysázeny sazenice 
révy vinné, a na těch místech se vyhnout 
průjezdům koly traktorů. Při výsadbě po-

mocí sazeče je vhodné v budoucím řádku 
ještě použít frézu nebo diskové brány.

5. Výsadba
Provádí se od dubna, když to umožňuje 
teplota a půdní podmínky. Podle zvolené-
ho způsobu výsadby musí být vyznačen 
pozemek budoucí vinice. Na větších sva-
zích musí být označeno místo pro každou 
sazenici révy, vlastní výsadba pak probíhá 
ručně s pomocí rýče, vrtáku nebo vodním 
injektorem. V případě laserem navádě-
ných sazečů je nutné označit jenom začá-
tek a konec řádku. A pokud sazeč pracuje 
s navigací GPS, postačí označit začátek 
prvního řádku. Protože jde v takovém pří-
padě o dražší stroje, většinou se najímají 
jako služby. Po výsadbě se sazenice opatří 
opěrou pro budoucí letorosty a podle po-
třeby ochranou před zajíci a srnkami. 

6. Instalace opěrné konstrukce
Nejdříve se rozvezou a instalují opěrné 
sloupky. Většinou se zatlačují pomocí 
hydraulického zařízení na traktoru. Pak 

Obr. 3: Bočně nesený rýčový pluh

Obr. 2: Vinice po jednoletém vyklučení s ponecháním drátěnky (na vodicím drátu je ponechaná i původní kapková závlaha)
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se instalují krajní sloupky a jejich opěry 
či kotvy. Po jejich usazení se natahují drá-
ty, krajní sloupky se upevní do konečné 
polohy a dráty se natáhnou. K jejich na-
pnutí existuje řada systémů. Po natažení 
spodního drátu se k němu připevní opěr-
né tyče. 

Obnova vinice při ponechání 
stávající drátěnky

V posledních letech lze občas pozoro-
vat, že sazenice révy jsou vysazovány do 
původní drátěnky (obr. 2). Tento postup 
je těžce hodnotitelný, závisí vždy mimo 

jiné na půdě a stavu opěrné konstrukce. 
Ekonomika se musí počítat na dalších 
30 let. 

Po odstranění dřeva jsou kmínky i s ko-
řeny vytaženy z půdy ve stávající drátěnce 
pomocí speciálních strojů (obr. 3). Předpisy 
nařizují úplné odstranění kořenů révy a to 

Tabulka 1

Porovnání nákladů na klučení (spon 2 × 1,2 m)

Pracovní operace
Pracnost 
vlastní  
(h/ha)

Pracnost 
cizí (h/ha)

Pracovní 
náklady 
vlastní  
(€/ha)

Pracovní 
náklady cizí 

(€/ha)

Náklady 
na stroje 
vlastní  
(€/ha)

Náklady na 
stroje cizí 

(€/ha)

Celkové 
náklady  
(€/ha)

Odstranění réví ručně 
(nůžky pneumatické)

10 200 75 3 824

Vytažení réví 35 350

Mulčování réví 4 80 153

Odstranění úvazků 6 60

Navinutí drátů 15 300 389

Vytažení sloupků 4 80 104

Odvoz sloupků 3 3 60 30 78

Odstranění kotev 7 7 140 70 91

Odstranění kmínků 
s kořeny

2 20 300

Odvoz kmínků 10 10 200 100 130

Rigolace 4 1 000

Úprava pozemku 4 80 104

Likvidace sloupků 3 60

Ostatní 200

Součet 60 67 1 200 630 1 124 1 500

Odstranění réví ručně 
(nůžky pneumatické)

10 200 75 2 732

Vytažení réví 35 350

Mulčování réví 4 80 153

Odstranění úvazků 6 60

Navinutí drátů

Vytažení sloupků 

Odvoz sloupků 3 30

Odstranění kotev 7 70

Odstranění kmínků 
s kořeny

9 28 180 280 233

Odvoz kmínků 25 250

Hluboké kypření 6 120 155 1 000

Úprava pozemku 6 120 155

Likvidace sloupků 3 60

Ostatní 200

Součet 38 104 760 1 040 774 1 200

Bílá tabulka = kompletní vyklučení, zelená = opěrná konstrukce zůstává. Zeleně jsou nižší náklady, červeně vyšší
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znamená nasazení asi 2 osob k tomuto za-
řízení.

Z fytosanitárních důvodů není pone-
chání původní drátěnky problémem. Vět-
šina vinařů však kvůli problémům s od-
straněním kořenů révy posouvá budoucí 
umístění sazenice o desítky centimetrů 
dále oproti původnímu kmenu. Jako pod-
pora při výsadbě slouží hydrovrt, moto-
rový půdní vrták nebo klasický rýč. Prac-

nost je oproti mechanizované výsadbě na 
prázdném pozemku podstatně vyšší, pro-
tože spodní dráty zavazí. Proto se spodní 
dráty věší na sloupcích výše a po výsadbě 
révy se přesunou do své původní pozice 
(nerezové sloupky). Pak je postup shodný 
s tradičním.

Existuje zde řada možností s různými 
náklady. V tabulkách 1 až 4 jsou uvedeny 
náklady pro řešení v Německu, kde je po-
rovnávána klasická nová výsadba vinice 
s výsadbou vinice do původní drátěnky. 
Úsporné postupy jsou zeleně, drahé práce 
červeně. 

Porovnání nákladů

Největší úspora je samozřejmě v mate-
riálových nákladech. Dosahuje u opěr-
ných sloupků, krajních sloupků, drátů 
a kotev až 10 000 eur, nepočítají-li se 
dotace. V kalkulacích byly zohledněny 
poškozené sloupky, které se musí na-
hradit. V případě pracovních nákladů na 
likvidaci starých rostlin úspora není tak 
velká, ale závisí na zvolených pracovních 
postupech.

Při výsadbě sazenic do staré opěrné 
konstrukce jsou v důsledku vyšší pracnos-
ti i pracovní náklady vyšší, ale nemusí se 

později budovat opěrná konstrukce, takže 
pracovní náklady jsou si podobné.

V péči o mladé vinice se vychází z toho, 
že v obou případech roste réva stejně 
rychle a v prvním roce se již zapěstuje 
kmínek. Je však možné, že při výsadbě do 
staré opěrné konstrukce nastanou problé-
my s růstem sazenic, k čemuž u některých 
podniků v minulosti došlo. Nerovnoměr-
ný růst révy vinné v mladé vinici zname-

Obr. 4: Ocelový sloupek rezavějící v místě 
přechodu z půdy na vzduch

Obr. 5: Ocelový sloupek rezavějící v místě 
dotyku s drátem 

Tabulka 2

Porovnání nákladů na péči o mladou vinici

Pracovní operace
Pracnost 
vlastní  
(h/ha)

Pracnost 
cizí (h/ha)

Pracovní 
náklady 
vlastní  
(€/ha)

Pracovní 
náklady cizí 

(€/ha)

Náklady 
na stroje 
vlastní  
(€/ha)

Náklady na 
stroje cizí 

(€/ha)

Celkové 
náklady 
(€/ha)

Podlom, vyvazování 45 45 900 450 4 068

Ruční okopávka 50 500

Ochrana zádovým 
postřikovačem

40 800 20

Mechanizovaná péče 
o půdu

25 250 948

Ostatní 10 200

Součet 120 95 2 150 950 968

Podlom, vyvazování 45 45 900 450 4 068

Ruční okopávka 50 500

Ochrana zádovým 
postřikovačem

40 800 20

Mechanizovaná péče 
o půdu

25 250 948

Ostatní 10 200

Součet 120 95 2 150 950 968

Bílá tabulka = kompletní vyklučení, zelená = opěrná konstrukce zůstává
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ná extrémní zvýšení pracnosti a pozdější 
zapojení do plné výkonnosti. Z důvodu 
porovnatelnosti nákladů se v případě vý-
sadby do původní opěrné konstrukce ne-
počítalo se sazenicemi se zapěstovaným 
kmínkem („vysokokmeny“).

Závěr

V celkových nákladech může být uspo-
řeno 10 tisíc eur, pokud se do modelu 

nepočítají dotace. Na druhou stranu je 
nutné počítat i s některými negativními 
jevy při výsadbě do staré drátěnky. Jak 
se projeví neúplné vyklučení starých 
keřů na fytosanitárním stavu nové vini-
ce, se těžko odhaduje. Nelze zapomenout 
na únavu půdy, virózy a esku. Zásadní 
význam pro růst révy v mladých vinicích 
má struktura půdy. Pokud je růst ne-
rovnoměrný, vyžaduje vinice extrémní 
množství práce, a tím i nákladů. K tomu 

patří i ušlý zisk z opožděného uvedení 
do plodnosti. Tím mohou být ušetřené 
náklady rychle ztraceny, protože práce 
ve vinici se musí provádět, ať už z ní 
něco sklízíme, nebo ne.

Dalším hlediskem je stáří opěrné kon-
strukce. Ocelové sloupky mají plánovanou 
životnost 30 let za následujících podmí-
nek:
�  Průběžné pozinkování vytváří na povr-

chu oceli zpravidla vrstvu 25 až 35 µm 

Tabulka 3

Porovnání materiálových nákladů

Druh materiálu Počet Cena za kus 
(€)

Náklady  
(€/ha)

Náklady s DPH 
(€/ha) Poznámky

Sazenice 3 838 1,70 6 525 7 764 Spon 2 × 1,2 m

Opěrné tyčky 3 838 0,76 2 917 3 471 Ocel 1,4 m/8 mm

Řadové sloupky 911 5,90 5 375 6 396 Co 4 keře Voest Spuls 50 2,65

Koncové sloupky 98 13,00 1 274 1 516 Voest typ 90 2,75

Kotvy 98 3,60 353 420

Drát 733 1,45 1 063 1 265 2× 2,2 mm + 4x 2,0 mm ZnAl

Napínač drátu 300 0,25 75 89 Spannfix + řetěz

Sponky pro tyčky 3 838 0,05 173 206 Stikofix

Ochrana proti okusu 3 838 0,08 299 356 Netlon 40

Páska do vázacích nůžek Max Tape 3 7 21 25 Max Band Blau

Spony pro upevnění kmínků 3 838 0,06 230 274 Blitzbinder 7 cm

Zásobní hnojení 1 500 500 595 Paušálně 

Sazeč 4 170 0,18 751 893 Nasazení v rámci strojního 
společenství

Ostatní 1 500 500 595 Drobné potřeby

Celkem 20 455 24 341

Sazenice 3 838 1,70 6 525 7 764 Spon 2 × 1,2 m

Opěrné tyčky 3 838 0,76 2 917 3 471 Ocel 1,4 m/8 mm

Řadové sloupky 10 5,90 59 70 Výměna poškozených sloupků

Koncové sloupky 4 13,00 52 62 Výměna poškozených sloupků

Kotvy 4 3,60 14 17 Výměna poškozených kotev

Drát 0 1,45

Napínač drátu 0 0,25

Sponky pro tyčky 3 838 0,05 173 206 Stikofix

Ochrana proti okusu 3 838 0,08 299 356 Netlon 40

Páska do vázacích nůžek Max Tape 3 7 21 25 Max Band Blau

Spony pro upevnění kmínků 3 838 0,06 230 274 Blitzbinder 7 cm

Zásobní hnojení 1 500 500 595 Paušálně 

Sazeč 0 0,18 Ruční výsadba

Ostatní 1 500 500 595 Drobné potřeby

Celkem 12 090 14 387

Bílá tabulka = kompletní vyklučení, zelená = opěrná konstrukce zůstává. Zeleně jsou nižší náklady
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zinku. V kritických půdních podmín-
kách to znamená ochranu proti korozi 
asi na 12 let, v lepších podmínkách 20 
až 25 let. Než následně ocel zcela zrezne, 
trvá to podle půdních podmínek dalších 
asi 5 let. 

�  Žárové pozinkování vytváří na sloup-
ku vrstvu asi 60 až 80 µm zinku, takže 
i v kritických půdách je zaručena ochra-
na proti korozi 20 až 25 let plus dalších 
5 let než ocel zcela zrezne.

�  Galvanické pozinkování (95 % Zn +5 % 
Al) vychází ještě lépe, ale výsledky do-
sud nebylo možné plně vyhodnotit. 

U výsadeb do drátěnek, které ještě ne-
jsou příliš staré, lze vycházet z toho, že 
vydrží ještě jednu generaci vinice. Starší 
sloupky je zapotřebí prohlédnout a rezivě-
jící vyměnit (obr. 4 a 5). Jinak se dostane-
me do situace dříve běžné, kdy réva ještě 
byla v dobré kondici, ale dřevěné opěrné 

sloupky a tyče byly napadeny hnilobami 
a dráty byly rezavé. 

I přes jednoznačné úspory je nutné 
výsadbu do stávající opěrné konstrukce 
dobře zvážit. Okamžitá výhoda v nižších 
nákladech se nemusí vyplatit vyššími ná-
klady na mladou vinici, opožděnou plod-
ností a ve vyšším věku i vyššími náklady 
na údržbu drátěnky nebo předčasným 
klučením vinice z důvodu zrezivělé opěr-
né konstrukce. 

Tabulka 4

Porovnání pracovních nákladů na výsadbu

Pracovní operace
Pracnost 
vlastní  
(h/ha)

Pracnost 
cizí (h/ha)

Pracovní 
náklady 
vlastní  
(€/ha)

Pracovní 
náklady 

cizí (€/ha)

Náklady 
na stroje 
vlastní  
(€/ha)

Náklady na 
stroje cizí 

(€/ha)

Celkové 
náklady  
(€/ha)

Příprava pozemku 4 80 5 454

Vyměření pozemku 10 200

Úprava sazenic 4 80

Výsadba sazenic 12 240

Instalace tyčí 5 40 100 400

Zavlažování 10 200 130

Instalace ochrany proti 
okusu

1 25 20 250

Instalace řádkových 
sloupků

20 20 400 200 518

Instalace krajních 
sloupků a kotev

20 20 400 200 518

Natažení drátů 20 20 400 200 518

Připevnění tyčí k drátům 20 200

Ostatní 10 200

Celkem 116 145 2 320 1 450 1 684

Příprava pozemku 4 80 5 503

Vyměření pozemku

Úprava sazenic 4 80

Výsadba sazenic 36 72 720 720 932

Instalace tyčí 10 50 200 500

Zavlažování 10 20 200 200 259

Instalace ochrany proti 
okusu

1 50 20 500

Instalace řádkových 
sloupků

1 20 20 200 26

Instalace krajních 
sloupků a kotev

1 20 20 200 26

Natažení drátů 20 200

Připevnění tyčí k drátům 20 200

Ostatní 10 200

Celkem 77 272 1 540 2 720 1 243

Bílá tabulka = kompletní vyklučení, zelená = opěrná konstrukce zůstává. Zeleně jsou nižší náklady, červeně vyšší
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Drátěnka, spon výsadby a obdělávání 
půdy ve vinicích dle Vinařských obzorů 
z první poloviny minulého století
VO 1907, č. 1, str. 5: Zastaralé zásady při 
vysazování, kde otec (zakořenělý kmen 
v zemi ponořený) musel býti ohnut, tak-
že byl chudák v zemi celý hrbatý – budou 
v krátké době jen pohádkou, z toho jed-
noduchého důvodu, protože šlechtěnec na 
amer. podložce takovou operaci nesnese, 
maje tělo kmenové příliš krátké, ovšem 
ve svůj i vinařův prospěch. Sázení samo 
bude se díti vodorovně v řádkách do 
čtverce na 1m; nynější zvyk sázení na 
způsob zemáků (namnoze jsou skuteč-
ně keře tak hustě sázeny), musí zmizet, 
čímž docílíme v prvé řadě lepší jakosti 
vína. (Antonín Markant)

VO 1909, č. 4, str. 58: Stoupající cena 
dříví a nedostatek pracovních sil nutí vi-
naře k tomu, aby snažil se náklad provo-
zovací co možná snížiti a výnos vinic tím 
zvýšiti. Jedním z prostředků těchto má 
býti zavedení drátového vedení ve vinici. 

Celkový vzrůst rév na drátě není tak 
bujný jako při kolí, že špatně napnuté 
dráty mohou mnoho škody na mladých 
výhoncích způsobiti, že neskytá drát, jsa 
dobrým teplovodičem, révě tolik ochrany 
proti jarním mrazům jako kolí – nehledě 
k jednosměrnému obdělávání půdy. Za-
vedení drátového vedení je tehdy výhod-
né, pořízeno-li účelně a révy sází se na 
75–80 cm od sebe. Řádky proto hotoví se 
širší, t. j. 120–135 cm. Obyčejně pořizuje 
se tím způsobem, že zhotoví se (nejradě-
ji) dubové sloupky as 1.50–1.80 m dlouhé, 
vespod silnější nad povrchem průmě-
ru aspoň 10–20 cm. Sloupky staví se na 
vzdálenost 18–22 m a ponechává se nad 
zemí (dle jich délky) 1.20–1.50 m. Ve výši 
 35–40 cm nad zemí a pak v 1.20 m nad 
zemí provrtají se sloupkem otvory k pro-
tažení drátu.

Nyní beře se toliko drát železný 1–2 mm 
silný, pozinkovaný. Je-li napjetí delší, beře 
se drát o 1 – 2 mm silnější. Upevňování děje 
se tím způsobem, že na dvojitý kus drátu as 
50 cm dlouhý, připevní se kus cihly, která 
ponoří se as na 50 cm od krajního sloupku 
do země tak, aby ze země toliko oko drátu 
vykukovalo. Podobně učiní se u sloupku 

konečného. Do oka prvého připevní se ko-
nec drátu, jejž napínati po sloupcích míní-
me, provleče se otvory – nejprve spodnímy 
a po vypnutí a prostém provlečení očkem 
u sloupku druhého provléká – napíná se 
v částech vrchních – a v oku prvém se při-
vazují. Dotažení drátu děje se klíčem, nebo 
strojkem, zvláště k tomu účelu na spodní 
i vrchní drát navlečeným. 

Dle jakosti sloupků řídí se i trvání ce-
lého vedení. Sloupky dostatečně silné, 
impregnované drží 10–15 i více let, slabší 
drží měně. Namnoze kupují vinaři staré 
dubové železniční pražce, z kterých oby-
čejně lze poříditi dva sloupky. Je-li však 
nutno dříví kupovati draho, tu nejeví se 
vedení to peněžní úsporou, poněvadž 
náklad na podporu 10–12 keřů i s drátem 
činí 1–1.20 K, nýbrž toliko úsporou práce, 
a jest zvláště u nás, kde stojí 1 000 kusů 
dubového kolí 40–46 K, toto výhodnějším. 
Tam kde nutno dřevo kupovati, jeví se vý-
hodnějším upotřebiti sloupků železných 
v betonových hlavicích, při nichž vedení 
na 10–12 keřů přijde as na 70–85 h al. a má 
tu výhodu, že nehnije a při dost malé péči, 
aby část v zemi netrpěla rezem, vydrží 
po celou dobu trvání vinic, t.j. 25–35 let. 
Obyčejně se užívá t. zv. T. železa, které je 
170 cm dlouhé, z čehož část 30 cm obale-
na je betonem, takže tvoří krychli o stra-
ně asi 20–25 cm a nad tím ve výši 50 cm 
a as 10 cm od vrchu šikmo jsou umístěny 
zářezy pro upevnění drátu. Nejlevnější 
sloupky jsou t. zv. železobetonové nebo 
též konkretové. Tyto pořizují se tím způ-
sobem, že zhotoví se z destiček rozkládací 
forma, která je 160 cm dlouhá ve formě 
hranolu na hoře o straně 8 cm, dole 15 cm. 
Z čistého praného písku a drobnějšího 
štěrku zhotoví se beton takže na 12 dílů 
písku a štěrku dá se 1 díl cementu. Obé 
se stejnoměrně za sucha promísí, mírně 
pokropí a po promísení do formy nabijí. 
Když je as polovice formy vyplněna, vlo-
ží se po délce dvojmo drát, as 2 mm silný 
a na to celá forma se doplní, utluče a za-
rovná. Na to se vezme a opatrně vyklopí 
na urovnanou zem, ve výškách kde má být 

napjat drát se zarazí skobičky podoby V, 
jako se užívají při vedení domácích tele-
fonů, a zemí se přikryjí, aby tuhnutí bylo 
pomalé, ale tím dokonalejší, asi za 3 ne-
děle lze sloupků těchto upotřebiti. Jelikož 
sloupky ty jsou pevné, dosti pružné, není 
obavy před zlomením a jsou zároveň nej-
trvalejší, nejčistší a nejlacinější podporou 
keře, neboť sloupky takové může si ho-
toviti v prázdném čase rolník sám, a celý 
náklad na jeden sloupek činí 3–31/2g 
cementu à 10  al. = 30–35  al., za kterýžto 
obnos žádný jiný sloupek poříditi nelze. 
(L. Réfugiés)

VO 1909, č. 9 str. 156: Dotaz a odpo-
věď ve V. O.: DOTAZ: Chci si založiti vinici 
štěpovanou a sklep. Dostanu subvenci? 
ODPOVĚĎ: Není možno Vám dosíci sub-
vence za Vašich poměrů. Vy, jako majetný 
člověk subvence nedostanete a pak u Vás 
by se minula užitkem. Založte si vinici 
svým nákladem a bude Vás jistě těšiti. 
Neměl bych Vám vlastně ani odpovědě-
ti, jelikož jste č. 1.–6. našeho listu přečetl 
a pak – vrátil. Radím Vám, abyste si na-
sadil bramborů do hrnců za okna, byste 
vše dobře pro sebe využitkoval. (A. V. Hor-
ňanský)

1912, č. 3, str. 41: V novější době se 
často nahrazují tyčky drátěným vedením. 
Děje se tak za příčinou snížení obdělá-
vacích výloh. Nejnovější jsou drátěnky 
s použitím t. zv. »Oppenheimské vazby«, 
která má oproti jiným velké výhody, čímž 
se vysvětluje, že v posledních třech letech 
tak rychle se rozšířila. Oppenheimská vaz-
ba byla vynalezena as před 4 lety vinař-
skou školou v Oppenheimu v Hessensku 
(v Německu) a vyznamenává se zvláštním 
uspořádáním dvou pohyblivých drátů, po-
mocí nichž se výhony upevní, čímž letní 
vazba slamou odpadá.

Zařízení tohoto vedení jest as následu-
jící:

V každém řádku se zapustí vždy na 
vzdálenost 4–6 m sloupek 1.50–1.80 m dlou-
hý (silnější koly) as jako se jich používá ku 
stromoví. Krajní sloupky se zapustí sklo-
nem na venek a musí býti velmi pečlivě 
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v zemi zakotveny. Všechny sloupky jsou 
opatřeny u horního jich konce po obou 
stranách háčky k zavěšení vázacích drátů. 
Krajní sloupky musí míti mimo to ještě 
dva páry takových háčků, a to pro první 
a druhou vazbu. Pak se napnou oba pev-
né dráty a sice prvý 15–25 cm od povrchu 
země, druhý 15–20 cm od tohoto. Na kaž-
dém sloupku se dráty ty přibijí buď zahnu-
tými hřebíky neb skobkami. Uspořádání 
těchto dvou drátů může býti různé a řídí 
se dle řezu. Při řezu na čípky (Dolní Rakou-
sy) odpadnou vůbec, při řezu na vodorovné 
tažně (Čechy) stačí po případě drát jeden. 
Nejdůležitějším zařízením Oppenheim-
ského vedení jsou další dva dráty, sloužící 
k upevnění letorostů. Aby se těmto drátům 
mohlo dáti libovolné napjetí (při první vaz-
bě, kdy jsou výhonky ještě velmi křehké 
nesmí se moc silně napnouti), jsou na kaž-
dém konci opatřeny řetízkem o 4 článcích 
dvojitých. Řetízky ty se nejlevněji spletou 
z drátu. Po obou stranách každého sloupku 
se opatří vždy jeden drát háčkem – sponou 
(také z téhož drátu) k sepnutí obou drátů.

Na jaře po řezu se tyto dva vázací dráty 
buď položí volně na zemi, nebo zavěsí na 
nejspodnější háčky. V daný čas se vyvá-
ží oblouky neb tažně na oba pevné drá-
ty. Jakmile dosáhly výhony dostatečné 
délky, přikročíme k prvé vazbě. K tomu 
cíli se vyzvednou vázací dráty až do výše 
prvých, po případě druhých háčků. V této 
poloze zůstanou dráty ty, až vyrostou 
výhony nad druhé háčky, načež se opět 
zvednou; rovněž tak při třetí – posled-
ní vazbě. Výlohy se zařízením drátěnky 
s Oppenheimskou vazbou jsou na zámku 
Johannisbergu v Porýnsku (v Německu), 
kdež jsem vedení to seznal, menší, než vý-
lohy za nové tyčky. 

Výhody tohoto vedení jsou: Značnější tr-
vanlivost, která se může použitím železných 
podpor ještě značně zvýšiti, rychlá a laciná 
vazba, snadnější obdělávání půdy pluhem, 
žádné neb jen málo úkrytů pro obaleče, 
snadnější postřikování a poprašování révy 
proti peronospoře a oidiu. Nevýhoda jest ta, 
že jest mezi řádky pohyb a tím i kontrola 
dělníků značně stížena. (Bedřich Pštross)

VO 1938, č.4, str. 87 a 94: Orání ve vi-
nici a okopávání plečkou, má proti ruční 
práci velké přednosti; je to práce nejen 
dobrá, ale hlavně laciná a velmi rychlá, má 
však dosud v mnohém vinaři velkého ne-
přítele. Pomalu a nesnadno vžívá se tento 
samozřejmý postup v obdělávání vinic 
a dosud v přemnohých našich vinařských 
obcích je vinař, který vjíždí mezi^grefty 
s dobytkem, terčem posměchu. A přece 
otažme se kteréhokoliv vinaře, která prá-
ce ve vinohradě je nejtěžší, řekne: kopač-
ky, rytí a nejhorší je zarývání hnoje. Zdá 
se tedy, že jsme v tomto směru mnoho 
nepokročili od zavedení pěstení révy. Prá-
ce ruční je šestkráte dražší než potažní. 
Je ovšem nutno sázeti pro tento způsob 
obdělávání révu 120 cm v řadách od sebe. 
(J. Koubek)

Žádná mezikultura nemůže se ve vi-
nici pěstovati, jak to v mnohých vinicích 
ještě vídáme. Bývají to obyčejně melouny 
nebo tykve, které vinaři do vinic vysazují, 
ačkoliv by se mezikultury ve vinici neměly 
vůbec trpěti. (Konůpka František) 

Vinařské nože (před 20. stoletím) Křivák (žabka), univerzální nůž pro řez révy 
i sklizeň hroznů (počátek 20. století)

Nůžky (30. léta) Nůžky (60. léta) Nůžky (80. léta) Nůžky (počátek 21. století)

Vývoj ručního nářadí pro řez révy
Na začátku byl vinařský nůž používaný tisíce let, proto se taky používá slovo řez. Pak již byl vývoj následující (foto J. Sedlo):
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Finalizace vína 2: 
teplota a její vliv
Dobrý den vážené vinařky a vinaři. Dlouho jsem přemýšlel, které kroky finalizace 
zvolit jako doplnění školení vína. Minule jsme společně řešili stabilizaci bílkovin 
a kyseliny vinné a dnes bych se rád zmínil o významném vlivu, jenž může 
finalizaci vína ovlivnit. A to sice o teplotě.

T eplota patří ke klíčovým fakto-
rům a  rád bych trochu nastínil 
její významný vliv. (Pro upřesně-

ní je pro nás rozhodující teplota vína, ne 
teplota okolí. Okolní teplota z dlouhodo-
bého hlediska temperování vína má větší 
význam vzhledem ke skladování a zrání 
vína ve sklepě.) Na začátku si připomeňme 
způsoby regulace teploty, pokud nemáte 
chlazení a ohřev pomocí agregátů. Zvýšení 
teploty na požadovanou hodnotu lze bez 
komplikací zabezpečit pomocí akvarijní-
ho ohřívače, který obsahuje termostat, 
a cílovou teplotu si nastavíte. Pro úplnost 
připomenu i způsoby, jak provádět snížení 
teploty. Chlazení je více využitelné během 
fermentace a doporučuji používat zmra-
žené PET láhve s vodou, které přidáváte 
ideálně do nádob s otevřeným víkem pro 
lepší manipulaci. Druhá možnost je vy-
užívat chlazení z výčepního zařízení, které 
má v sobě zabudované oběhové čerpadlo 
a termostat. K tomuto oběhu se připevní 
nerezový výměník (šnek), jenž se vloží do 
nádoby a chladí. Vraťme se k teplotě vína. 
Určitě si mnoho z vás všimlo, že teplota 
vína ovlivňuje rychlost sedimentace ben-
tonitu či jiného čeřícího přípravku (na-
příklad křemičitého solu se želatinou) po 
přidání do vína. Když je víno studené (3–6 
°C), přípravky pomaleji sedimentují než při 

teplotě 12–16 °C. V případě, že toto nasta-
ne, nezbývá nic jiného, než víno buď ohřát, 
nebo počkat, až se jeho teplota zvýší sama.

Teplota ovlivňuje ještě jednu pod-
statnou veličinu u výroby vína, kterou je 
koeficient rozpustnosti kyslíku ve víně. 
Nepovažuji za úplně klíčové zabíhat do 
detailů fyzikální chemie, ale pro lepší 
vysvětlení použiji jako příklad situaci, se 
kterou se potkali asi všichni, a to je če-
pování teplého piva z KEG sudu v létě. 
Na počátku vám pivo pěkně teklo, ale jak 
vám začal sud teplat, pivo začínalo více 
a více pěnit. Příčinou je jiná rozpustnost 

plynu, v tomto případě oxidu uhličitého, 
ve vodě. Čím bylo pivo teplejší, tím vám 
více pěnilo. Jinak řečeno, koeficient roz-
pustnosti se snižoval. 

Stejně to funguje u vína s kyslíkem. 
Čím je teplota, při které pracujete s vínem, 
nižší, ať už se jedná o stáčení nebo filtra-
ci či vzduchovou bublinou nad hladinou 
vína v neplné nádobě (zde se pro přesnější 
výpočet použije Henryho zákon), tím ko-
eficient rozpustnosti roste a víno se může 
nasytit větším množstvím kyslíku. Tato 
skutečnost vás dostihne v okamžiku ztep-
lání vína, během kterého se kyslík z vína 
vyváže, uvolní a začne s vínem reagovat. 
Samozřejmě nejdříve bude reagovat s vol-
ným oxidem siřičitým, ale následně, pokud 
bude jeho hladina nízká, proběhne reakce 
s vínem. Z vlastní zkušenosti doporučuji 
pracovat s vínem při teplotách nad 10 °C, 
jinak hrozí razantní navázání kyslíku do 
vína. Výsledek, který vinař reálně vidí, je, 
že mu při oteplení ve sklepě začíná padat 
volný oxid siřičitý (SO2).

Věřím, že toto zamyšlení nad vlivem 
teploty při školení a finalizaci vína po-
může mnohým z vás najít odpověď, proč 
se někdy „nevysvětlitelně“ vyvazuje SO2 
z vína. 

TIP 1:

Akvarijní ohřívač můžete využít 
i pro nastavení teploty vína během 
jablečno-mléčného kvašení. Je 
to velmi užitečná pomůcka pro 
nastavení vyšší teploty.

TIP 2:

K zabránění vázání kyslíku do 
vína je dobré naplnit nádobu 
oxidem uhličitým, jenž je 
v malých tlakových lahvích běžně 
dostupný, jen je třeba dbát zvýšené 
bezpečnosti při práci s tlakovými 
nádobami.

Čím je teplota, při 
které pracujete 
s vínem, nižší, 
tím koeficient 
rozpustnosti 
roste a víno se 
může nasytit 
větším množstvím 
kyslíku. Z vlastní 
zkušenosti 
doporučuji 
pracovat s vínem 
při teplotách nad 
10 °C
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Smysluplnost 
investice do vína 
v České republice – 1. část
Příspěvek se zabývá smysluplností investice do lahvového vína v ČR. Trendem 
poslední doby je vzrůstající míra objemu vložených prostředků do této komodity 
nejen ve světě, ale i na domácím trhu. Při investici je však nutno zohlednit všechny 
faktory procesu od koupě, přes skladování, zrání a konče prodejem vína. Smyslem této 
práce je popsat základní principy investice do vína, zohlednit pokud možno všechny 
nastávající aspekty výnosnosti, rizika spojená s pořízením, držením a likviditou 
vína. Zabývá se rovněž problematikou výběru vhodného typu této komodity určené 
k archivaci a zároveň zdůvodňuje profitabilnost výše uvedené investice. 

Úvod

Poslední dobou se stále častěji setkáváme, 
ať již v denním tisku, na internetu či v ji-
ných médiích, s články týkajícími se popu-
larizace investice do vína. Většina autorů 
považuje investiční příležitost do „nápoje 
bohů“ za velmi lukrativní záležitost. Situ-
ace je však mnohem složitější, než by se 
mohlo na první pohled zdát, a je nutno 
zohlednit všechny aspekty investičního 
procesu spojeného s lahvovým vínem. Fi-
nanční a hospodářská krize posledních let 
změnila ekonomické prostředí, ve kterém 
se investoři pohybují. Dříve relativně jis-
té a výnosné investice se „přes noc“ staly 
rizikovými a prošly několika stádii býčích 
a medvědích trhů. Investiční makléři ne-
ustále hledají nové „spolehlivé“ komodity, 
které přinesou klientovi zaručený zisk. 
Vědomí potenciálních nulových ztrát je 
pro investory velice atraktivní artikl.

Mezi takové komodity se v současnosti 
řadí i kvalitní víno. 

Výsledky 

Světová hospodářská krize v  letech 
2008 a 2009 přispěla ke zvýšenému zá-

jmu o investice do vína. Spousta inves-
torů přišla o majetky v akciích. Zkusili 
tedy alternativu v podobě vína, které se 
jeví jako jedna ze zajímavých komodit. 
Dle výzkumu dospěli švýcarští ekono-
mové ve svém výzkumu indexu Russell 
3000 v období let 1996–2000 v porovná-
ní s vývojem téměř 400 tisíc cen pra-
videlně obchodovaných vín k závěru, 
že prestižní vína zvyšují celkovou ná-
vratnost a omezují riziko investičního 
portfolia. Hlavním tahounem poptávky 
po víně jsou východní trhy (Čína, Indie 
či Japonsko). Zřejmě nejznámější trh 
s víny se zavedenými pravidly obcho-
dování je Bordeaux, kde investoři ku-
pují od obchodníků/prodejců vína tzv. 
„En Primeur“, což jsou vína, která zatím 
zrají v sudech a nejsou zatím lahvována, 
a tedy dosud nebyla uvedena do prodeje. 
V angličtině pak stejný proces reprezen-
tuje pojem „Wine futures“, tedy futures 
na víno. Výše uvedený proces „tekutého 
investování“ je ve většině zemí s vy-
spělým investičním trhem vína vlastně 
nejběžnější či jediný způsob pořízení 
vína. Obchodníci, většinou již odborní-
ci „négociants“ na nabídku vín, pak již 
de facto kupují v  rámci ochutnávání 

současných vín „En Primeur“ právo na 
prodej v dalších letech. V rámci 3letého 
období po sklizni se tak teprve dostává 
láhev obvykle přímo k investorovi. Ta-
kový způsob pořízení může investorovi 
zaručit až o 20 % nižší pořizovací cenu 
oproti pozdější ceně již lahvovaného 
vína. Mezi další evropské relativně or-
ganizované trhy s víny se řadí Španěl-
sko a Itálie. Významné postavení v ev-
ropském objemu obchodování s víny má 
v Londýně od roku 1999 tamní burza, 
kde se můžeme setkat s indexem LIV-EX 
100, který zahrnuje 100 kvalitních vin-
ných titulů lišících se odrůdami a roční-
ky. Index je kalkulován měsíčně dle cen 
obchodovaných titulů. Zajímavostí je, že 
tituly nad 25 let se z důvodu navýšení 
ceny a vzácnosti (nízký objem nabíze-
ného množství) již stahují z nabídky. 
Všechny výše uvedené trhy, resp. cenu 
vín na jednotlivých trzích ovlivňuje ob-
jem produkce dané odrůdy a ročníku, 
i určitá exkluzivita daného titulu. To 
může být umocněno ještě efektem sno-
bské spotřeby. 

Investiční situace na trhu s víny v ČR 
je na rozdíl od světa odlišná. S nárůstem 
spotřeby vína na osobu u nás ruku v ruce 

Autor:
Tomáš Lintner
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s popularizací světa vína a efektu módy 
v kombinaci s podporou zdravého život-
ního stylu stále více zákazníků nakupuje 
vybraná vína buď přímo u vinaře, či na 
internetu, popř. z  jiných zdrojů (vino-
téky, prodejní ochutnávky, distributoři, 
apod.). Otvírá se tak nový prostor pro 
investiční možnosti obchodníků s víny. 
Momentálně však u nás neexistuje plně 
organizovaný trh (burza), který by umož-
nil investorům tak jako v jiných zemích 
seznámit se pouze s vybranými špičko-
vými víny. Investiční vína v Česku se 
prezentují většinou ve zvláštních kampa-
ních v létě či v salonech vín a národních 
výstavách. 

Spotřebitelé nakupují vína většinou 
za účelem spotřeby přímo v domácnosti 
či na soukromých ochutnávkách. Jiná je 
situace v restauračních zařízeních, kde 
si většinou vybrané restaurace buď na-
jímají vybrané someliéry, či s nimi pří-
mo spolupracují. Tito someliéři fungují 
podobně jako „létající vinaři“. Jsou to 
erudovaní lidé z oboru, kteří dlouhodo-
bě sledují trendy v oblasti vinařství a vi-
nohradnictví a zároveň tyto trendy pre-
zentují spotřebitelům. Ať už someliéři, či 
jiní renomovaní prodejci, či obchodníci 
pak suplují poradce na investice. Jejich 
odezva se zpětně odráží při výrobě vína 
a jednotliví vinaři pak „vyrábí“ vína na 
míru dle požadavků trhu. Úkolem some-
liéra je pak najít optimální skladbu vín 
v takovém měřítku, aby se v co největ-
ší míře poptávka zákazníků potkala se 
škálou nabízených vín. Ačkoliv someliéři 
v převážné většině případů spolupracují 
přímo s vinaři či zprostředkovaně, větší 
část spotřeby stále ještě zůstává přímo 
na konzumentech. Ti stále více využíva-
jí možnosti nákupu zboží přes internet. 
Při nákupu vína se většina internetové 
populace řídí vlastní zkušeností. Z toho 
lze usuzovat, že to jsou spíše konzerva-
tivní konzumenti, kteří dávají přednost 
osvědčeným vínům. To, že prodej vín 
s využitím internetu stále roste, potvr-
zuje i obchodní náměstek akciové spo-
lečnosti Znovín Znojmo Jaroslav Opatřil. 
„Za posledních pět let se počet vín pro-
daných přes internet zvyšuje meziročně 
vždy o deset až patnáct procent,“ uvádí. 
Rovněž se zde můžeme dočíst, že pokud 
by se dělala celonárodní anketa o tom, 
kde lidé převážně kupují víno, velká část 
by již nevolila vinotéku, supermarket 
či vinný sklípek, ale zvolila by možnost 

pořízení láhví na internetu. Ovšem stále 
ještě převládá nákup vína v supermar-
ketech, což dokládají různé ankety či 
statistiky. Na tomto místě je nutné po-
dotknout, že existuje nesčetné množství 
průzkumů, které se liší. Příkladem může 
být konference „Moderní trendy propa-
gace vína“, která se konala v Brně a podle 
níž 40 % dotazovaných uvedlo, že víno 
kupuje nejčastěji ve vinotékách, 22 % 
v  supermarketech, pouze 2  % přímo 
u vinaře a ještě méně v restauracích a na 
internetu. Je nesporné, že supermarke-
ty a vinotéky opravdu hrají dominantní 
roli v návycích chování spotřebitelů. To 
je velká výzva a příležitost pro vinařskou 
turistiku a internetový prodej vína.

Zde je přehled faktorů, které se řadí 
mezi nejdůležitější při rozhodování kon-
zumentů: 42 % dotazovaných uvedlo 
jako svoji prioritu výrobce, 29 % sází 
na doporučení známých, 13 % preferuje 
cenu, 12 % obal (láhev a etiketa) a 4 % 
následuje reklamu. Celkově lze uvedený 
trend charakterizovat následujícími pro-
porcemi.

Investice do vína

Dalším z typických znaků současného 
vývoje je vzrůstající osvěta týkající se 
investování kapitálu do vína. Prodejci 
lákají na skvělou investiční příležitost 
s vysokým růstem v porovnání s akcie-
mi, nemovitostmi či jinými komodita-
mi. Uklidňují investory tvrzením, že se 
jedná o bezpečnou investici, na které 
nelze prodělat, a radí, kam (do kterých 

vín) právě investovat. Avšak pokud zo-
hledníme celý proces investování spoje-
ného s vínem, je třeba mít na paměti, že 
tento netradiční nástroj v podobě „teku-
té investiční příležitosti“ v sobě skrývá 
různá úskalí, která se mohou investo-
rovi nepříjemně prodražit a zmařit tak 
zpočátku dobře plánovanou investici. 
Ta může být definována jako katego-
rie znamenající tok výdajů určených na 
udržení nebo rozšíření reálné kapitálové 
základny (zásoby). Jedná se tedy o vý-
daje, které nebudou sloužit k okamžité 
(bezprostřední) spotřebě, ale slouží k za-
bezpečení budoucích důchodů (ŽÁK, M. 
a kol.) Z předešlé definice je jasné, že 
investoři s největší pravděpodobností 
nebudou kupovat víno jen z dobré vůle 
či z požitku z dobré chuti, ale především 
z důvodu co nejkratší návratnosti, resp. 
míry zhodnocení. Při svém investičním 
rozhodování budou řešit minimálně dva 
nejpodstatnější problémy: 
�  kolik a kdy mají investovat
�  do kterého (typu) vína mají investovat

Při investičním rozhodování může 
investor uplatňovat různé typy inves-
tičních strategií, či chcete-li postupů, 
z nichž většina vždy obsahuje maxima-
lizaci (hodnoty) zisku a likviditu. Abstra-
hujeme-li od ostatních investičních pří-
ležitostí, „tekutá investiční příležitost“, 
tedy investice do vína má svá specifika. 
Především si musí investor ujasnit své 
priority, co vlastně od investice do teku-
tého moku očekává, tedy zvážit cíl inves-
tice. V současné době lze investovat jak 
do vín zahraničních, tak i do vín tuzem-
ských. K tomu, aby se investor správně 
rozhodl a dospěl k co nejvyšší výnos-
nosti, pokud možno s co nejnižším rizi-
kem a vysokou likviditou, potřebuje mít 
pokud možno úplné informace o dané 
investici, tedy o víně, což zohledňuje 
teorém asymetrické informace. Výskyt 
asymetrické informace je zjednodušeně 
definován (SOUKUPOVÁ, J. a kol.) jako 
tržní situace, kdy na jedné straně trhu, 
ať už prodávajícího, nebo kupujícího, je 
úplnější informace, než jakou disponuje 
druhá strana trhu. 

Asymetrickou informaci považuje ŽÁK 
za hlavní příčinu selhání trhu kvůli růz-
norodosti informací. „Tím dochází k zá-
važnému porušení předpokladů dokonalé 
konkurence, pro kterou je předpoklad 
dokonalé konkurence relevantní podmín-

Pořadí kritéria výběru 
vín

% 
respondentů

1. typ vína 30,4
2. cena vína 21,7 
3. druh vína 17,0
4. odrůda vína 11,1
5. zkušenost 10,6
6. oblast, země původu 3,4
7. výrobce 2,2
8. ročník 1,4
9. doporučení 1,2
10. vzhled láhve 0,7
11. etiketa 0,3
Zdroj: Chládková, H.

Tabulka 1

Kritéria výběru vín dle 
průzkumu 
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kou.“ Soukupová dále poukazuje, že asyme-
trická informace vzniká v důsledku utajené 
činnosti, při které jednoduše není možno 
přesně bez výrazných dodatečných nákla-
dů pozorovat činnost jiných subjektů. 

Je málo reálné, aby byl budoucí inves-
tor u výroby vybraných vín na různých 
místech přímo u různých vinařů a aby se 
přesvědčil o kvalitě vína. Naopak, není to 
jen práce vinaře a surovina, se kterou pra-
cuje, ale i proces vlastního zrání vína či 
např. kvalita barikových sudů (především 
u červených vín), kterou by musel inves-
tor dokonale znát. 

Z povahy věci tak je jasné, že téměř ve 
všech reálných situacích dochází ke stavu, 
kdy jedna strana (prodávající) bude mít 
vždy více informací než strana druhá (ku-
pující). Existence asymetrické informace 
vyvolává dva dílčí problémy nazývané mo-
rální hazard a nepříznivý výběr. 

Problém nepříznivého výběru je vy-
řešen díky tzv. signalizačnímu chování. 
Je to takový proces či transparentně 
pozorovatelná činnost, kdy informova-
ná strana předává své informace straně 
neinformované. Je zde však další pod-
mínka. Takový proces se obvykle vypla-
tí pouze u produktů spojených s vyso-
kou kvalitou, neboť náklady signalizace 
spojené s prodejem vysoké kvality musí 
být nižší, než náklady spojené s prode-
jem zboží méně kvalitního. Poskytování 
záruky si pak mohou dovolit jen ti vi-
naři či prodejci vín, kteří nabízejí zbo-
ží velmi vysoké kvality. Proto je velmi 
důležité, kde investor pořizuje svá vína. 
Doporučuje se pořizovat kvalitní víno 
k archivaci přímo u vinaře, ve specializo-
vaných vinotékách, u specializovaných 
obchodníků, na aukcích, na burze a po-
mocí futures na víno. Z výše uvedených 
možností se za nejméně výhodné pova-
žuje nákup na aukcích, kde ceny bývají 
vysoké. Další alternativou je možnost 
najmout si specializovaného odborníka 
na daná vína, což bývá obvykle erudo-
vaný someliér, který může dostatečně 
napomoci s  výběrem špičkových vín 
a zároveň pomoci investici realizovat, 
tj. zhodnotit vložené prostředky. Avšak 
i tato služba je opět spojena s relativně 
nemalými transakčními náklady a snižu-
je celkovou výnosnost investice. Nutno 
podotknout, že ani tento způsob využití 
odborníka nemusí nutně znamenat ome-
zení rizika na minimální úroveň, i když 
se to tak zpočátku jeví.

Nákup u vinaře navíc skýtá možnost 
zjištění „rodokmenu vína“ a při ochut-
návce částečně může napovědět, jak 
a kam se víno může vyvíjet. Investor 
se později může vyvarovat nebezpečí 
zmařené investice či alespoň snížit rizi-
ko asymetrické informace, resp. nepříz-
nivého výběru na minimum, což se mu 
v případě nákupu z jiných zdrojů nemusí 
příliš dařit. Avšak pokud zrovna není in-
vestor opravdovým odborníkem, který 
zná poměry na trhu s vínem, je vystaven 
značnému riziku, že investice bude v bu-
doucnu znehodnocena. Většina vinařů 
však při prodeji vín nabízí nejen degus-
taci daného ročníku či vína, ale i stejné 
odrůdy z předešlých let. Faktem je, že 
kaž dé roční období je jiné a dané ročníky 
se mohou po řadu let značně lišit. Přesto 
většina zkušených vinohradníků si „umí“ 
své vinice ohlídat i při nepřízni počasí 
a vinařům tak poskytují pravidelně re-
lativně stálou surovinu v podobě stálé 
zralosti hroznů. Vinaři si pak obvykle 
diktují termín a podmínky sklizně, ne-
boť mají historické zkušenosti, jaké byly 
výsledky hotového vína při daných pově-
trnostních a jiných podmínkách v dané 
lokalitě v daném ročníku, především pak 
při stupni zralosti hroznů. Při takových 
vstupech v praxi obvykle umí vinař „vy-
robit“ relativně specifickou chuť daného 
ročníku i v následujících obdobích. Ob-
vykle totiž vinaři sklízí dané ročníky ze 
stejné oblasti a mohou tak využít tzv. 
terroir své vinice. Chceme-li aplikovat 
termín terroir na naše poměry, lze kon-
statovat, že byl v našem vinařském zá-
koně zaveden nový pojem VOC (Vína 
originální certifikace). Po boku Francie, 
Itálie, Rakouska a dalších zemí se Česká 
republika zařadila díky VOC do okruhu 
zemí velkých vinařských producentů, 
kteří pracují na systému jasného defi-
nování svého původu, odrůdy, množství 
produkce, pěstitelských metod, techniky 
zpracování hroznů či kvalitu produktů. 
V podstatě se přechází z germánského 
modelu definice zralosti hroznů a za-
třídění vín dle cukernatosti hroznů na 
románský model hodnocení vín podle 
jedinečnosti a autentičnosti. Naplnění 
smyslu a termínu VOC je do budoucna 
určitě cesta ke zlepšení kvality. Vína 
s označením VOC by měla být totiž ta, 
která nejvíce vystihují charakteristickou 
oblast se svými rysy. Návštěva u vinaře 
tak může investorovi napovědět, jak se 

může zamýšlený „investiční vzorek“ vy-
víjet v krátkém období. 

Žák uvádí: Investor musí každou inves-
tiční příležitost posuzovat s přihlédnutím 
k očekávané výnosnosti investice, očeká-
vanému riziku a očekávanému důsledku 
pro svoji likviditu. Za ideální investici je 
považována taková investice, která dispo-
nuje maximálním výnosem, minimálním 
rizikem a vysokou likviditou. V reálu se 
však s takovou kombinací nesetkáme, 
spíš naopak. Uvedené faktory se obvyk-
le pohybují v opačných škálách stupnice 
polarity.

Dle preference investorů se můžeme 
setkat s následujícími typy investičních 
strategií:
�  strategie maximalizace ročních výnosů
�  strategie růstu ceny investice
�  strategie růstu ceny spojená s maximál-

ními ročními výnosy (kombinace před-
chozích)

�  agresivní strategie investic
�  konzervativní strategie
�  strategie maximální likvidity

Výběr či kombinace výše uvedených 
typů je obvykle výsledkem pravidel pře-
dem stanovených investorem či výsled-
kem vývoje stavu investice (podmínek) 
vína při zrání a vývoje jeho ceny v průbě-
hu zrání eventuálně v kombinaci s jinými 
faktory, které investor sleduje. 

 

Pokračování v příštím vydání

 

Příspěvek byl zpracován v  rámci Vý-
zkumného záměru MSM 6215648904 
Česká ekonomika v procesech integrace 
a globalizace a vývoj agrárního sektoru 
a sektoru služeb v nových podmínkách in-
tegrovaného agrárního trhu jako součást 
řešení Tematického směru 04 Vývojové 
tendence agrobyznysu, formování seg-
mentovaných trhů v rámci komoditních 
řetězců a potravinových sítí v procesech 
integrace a globalizace a změny agrární 
politiky.

 

Kontaktní adresa 
Ing. Tomáš Lintner, Ph.D. 
e-mail: tomlintner@email.cz 
Ugartova 327/6
669 04 Znojmo - Přímětice
Česká republika
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Pavel Krška:  
Dobré zboží se dnes 
už neprodá samo 
Má vaše vinařství moderní web, který počítá i s mobilními telefony a tablety? Víte, 
jak zaujmout média a jak se na jejich zájem připravit? A co sociální média, využíváte 
je? I pokud jsou vašimi odpověďmi samá „ano“, naleznete v rozhovoru s ředitelem 
Národního vinařského centra ing. Pavlem Krškou řadu zajímavých tipů, jak 
prezentaci vinařství a jeho komunikaci se zákazníky vylepšit a rozšířit. 

Při příležitosti vyhlášení Šampiona Sa-
lonu vín ČR pro rok 2015 jsme se úspěš-
ných účastníků soutěže ptali, jak budou 
komunikovat klientům svůj úspěch. 
Všichni zmínili web. Jak by měl správný 
web vypadat? 
Základem komunikace v oblasti on-line 
médií je jednoznačně kvalitní, přehled-
ná a  průběžně aktualizovaná webová 
stránka. Důležitá je hezká, moderní gra-
fika, která ale nesmí „válcovat“ přehled-
nost obsahu a funkčnost webu. Součástí 
webu vinařství by měl být ideálně vlastní  
e-shop (nejlépe s možností platby platební 
kartou), případně alespoň odkaz na part-
nerské e-shopy, které mají v nabídce vína 
daného vinařství.

Vzpomenete si na vinařský web, který 
vás zaujal kvalitou svého provedení? 
Z našich vinařských webů je to třeba 
Znovín (www.znovin.cz) nebo z menších 
vinařů Jan Stávek (www.jstavek.cz). Ze 
zahraničních webů je to třeba web ra-
kouských vín (www.austrianwine.com) 
pro svou jasnou strukturovanost, pře-
hlednost a grafickou čistotu korespon-
dující s obecnou korporátní grafikou 
značky rakouských vín. To byl také můj 
volný vzor, když jsem před několika lety 
tvořil koncepci předchozí verze webu 
www.wineofczechrepublic.cz. Mimo vi-
nařský obor se mi líbí např. zpravodajský 
web www.idnes.cz, který zvládá velký in-

formační obsah prezentovat přehledným 
způsobem a hlavně se vyvíjí kontinuálně 
a srozumitelně.

Fenoménem dneška je firemní prezen-
tace na sociální síti Facebook, co si my-
slíte o něm? 
Facebookovou stránku velmi doporučuji 
(nejlépe propojenou s klasickým webem), 
ale je to spíše doplněk kvalitního webu. 
Navíc, současná politika Facebooku 
potlačuje zobrazování příspěvků na fi-
remních facebookových profilech. Jinak 
řečeno, pokud máte na své facebookové 
stránce 1 000 fanoušků, zobrazí se váš 
příspěvek jen zlomku z nich. Zobrazová-
ní lze samozřejmě podpořit reklamou, to 
už je na zvážení každého majitele takové 
stránky. Jiné sociální sítě u nás zatím ta-
kový význam nemají. 

Jaké další kanály kromě zmíněných sto-
jí za pozornost. 
Velmi silným nástrojem je Mailing list. 
Tedy pokud se s ním dobře a citlivě pra-
cuje. Velmi doporučuji budovat si kvalitní 
e-mailovou databázi abonentů aktualit 
z vašeho webu, účastníků soutěží, klasic-
kých zákazníků a podobně. Vaši zákazníci 
ocení přínosné informace a je to přesně cí-
lená forma komunikace. Na druhou stranu 
nesmíte zákazníky obtěžovat maily příliš 
často. Samozřejmostí musí být rozesílání 
personifikovaných e-mailů, příp. skrytých 

kopií (tj. příjemce nesmí vidět seznam ji-
ných osob, kterým e-mail šel). Nejlépe je 
řešit rozesílání přes specializované služby, 
příp. vaši webovou stránku, pokud tako-
vou funkci obsahuje. Samozřejmostí při 
rozesílání sdělení e-mailem je dodržování 
příslušných zákonů a možnost jednodu-
chého odhlášení z Mailing listu.

Co je podle vás v dnešní době nezbytné 
pro dobrou komunikaci se zákazníky? 
Jsem trochu konzervativní člověk a pořád 
si myslím, že základem dobré komunika-
ce je kvalitní produkt. Na druhé straně 
samozřejmě již dávno neplatí, že dobré 
zboží se prodá samo. Kromě již zmíněné 
on-line komunikace jsou to tištěné ma-
teriály (brožury, letáčky), přímá akvizice 
prodejců (vinotéky, restaurace), účast na 
veletrzích a prezentačních akcích, účast 
na soutěžích vín a účast na prezentacích 
v regionu (akce typu „otevřené sklepy“ 
atd.). Ideální samozřejmě je, pokud má 
vinař vína tak kvalitní, že se opakovaně 
výborně umísťují na kvalitních soutěžích 
vín. Pak dostanou prostor i v médiích 
a navíc funguje „šeptanda“, kdy si kon-
zumenti řeknou o svých dobrých zkuše-
nostech mezi sebou. Není nic lepšího, než 
když se k vám zákazníci vracejí a navíc 
přivádí své přátele a známé. Můžete se 
odlišit také tím, že nenabízíte jen víno, ale 
i ostatní produkty z révy (olej z peciček, 
vinné želé, ocet atd.) Způsoby komunika-
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ce se samozřejmě liší také od velikosti vi-
nařství – menší vinař může prodat většinu 
své produkce „ze dvora“ bez velké rekla-
my, naopak velká firma se musí marketin-
gu věnovat mnohem více.

Jak může být vinařům při propagaci ná-
pomocno NVC? 
Jak jsem již zmiňoval, výborné jsou úspě-
chy na kvalitních soutěžích vín jak v ČR, 
tak v zahraničí. NVC zajišťuje za podpo-
ry Vinařského fondu ČR (VF) účast na 
prestižních světových soutěžích a je to 
velmi dobré a žádané téma i pro média. 
Tyto tiskové zprávy zveřejňujeme také na 
národní stránce našich vín www.wineofc-
zechrepublic.cz, kde může mít vinař bez-
platně svůj záznam, zadávat akce (např. 
ochutnávky a prezentace) do kalendáře 
akcí atd. Tiskové zprávy rozesílá NVC pro-
střednictvím mediální agentury VF také 
přímo médiím.

Jaké soutěže považujete za „kvalitní“?
Z tuzemských soutěží zmíním např. Salon 
vín – národní soutěž vín ČR, kde vinař 
získá mimo mediální propagace a prestiže 
také celoroční prezentaci vína v degustač-
ní expozici Salonu vín ČR, spojenou také 
s nezanedbatelným množstvím láhví, kte-
ré NVC odkoupí.

Kvalitních soutěží je samozřejmě více 
a souvisí s tím také Národní standardy 
soutěží vín – viz článek v minulém čísle 
VO.

Jinak kromě již zmíněných klasických 
soutěží vín jsou to soutěže v oblasti ces-
tovního ruchu (Top vinařský cíl, kampaně 
CzechTourismu) či oborová soutěž „Vinař-
ství roku“.

Co byste doporučil vinařům v přímé 
komunikaci s novináři? Co vše je třeba 
mít připraveno (fotografie zaměstnan-
ců, vinařství, atp.)? 
Média obecně přejímají zejména mimo-
řádné události, zvláštnosti a rarity. Pokud 
vaše víno vyhraje významnou soutěž vín, 
je velmi dobré mít připravenu tiskovou 
zprávu o daném vínu (nejlépe včetně zdů-
raznění nějaké zvláštnosti vína, příběhu 
vinařství), včetně kvalitní fotografie láh-
ve, vinice, majitele a sklepa. Je-li to mož-
né, udržujte osobní kontakt s novináři 
jak odborných časopisů, tak regionálních 
médií. Je samozřejmě možno si zaplatit 
mediální agenturu, která vám s komuni-
kací pomůže.

Můžete na nějakém příkladu ilustrovat, 
jak takový příběh vína vypadal? 
Zdůrazněte zvláštnost, jedinečnost. Již 
dříve vyhrálo jedno naše vinařství vý-
znamnou světovou soutěž odrůdy Char-
donnay přímo v kolébce této odrůdy – 
Francii. To bylo pro média velmi žádané 
téma. Podobně když v odrůdě Sauvignon 
jiného vinařství vyhrálo naše víno v San 
Franciscu a média mohla napsat „Sau-
vignon od vinařství XY je nejlepším Sau-
vignonem na americkém kontinentu“. Mé-
dia hledají senzaci a je třeba ji v rozumné 
míře nabídnout. 

Můžete uvést příklad povedené komu-
nikační strategie, při kterých vinař do-
stal prostor v médiích?
V poslední době úspěšný průnik Pavloví-
nu do hlavních médií s jejich ledovým ví-
nem 2014. Je to příklad kombinace dobré 
připravenosti (pozvánka médií, připrave-
né podklady) a i trochy štěstí – roce 2014 
sbíral ledové víno málokdo a kdo to do-
kázal, tak byl samozřejmě pro média za-
jímavý. Jinak naše média většinou velmi 
dobře reagují na mimořádné úspěchy na 
našich národních či mezinárodních sou-
těžích vín.

Jak může zaujmout vinař, který zrovna 
nemá ledové víno nebo v daném roce 
neměl štěstí v soutěžích?
Lze volit i jiné strategie, například spoje-
ní vína a umění (speciální láhve či etike-
ty), víno pro charitu, spojení s celebritami 
a sportovci. Lze pracovat s tradicí (Již před 
mnoha staletími se v našem sklepě vyrábě-
lo kvalitní víno...), unikátním terroir a po-
dobně. Jiný pracuje naopak se zdůrazňová-
ním designu etiket a láhví či netradičních 
uzávěrů. Ukládání sektů na dno přehrady 
a jejich vytahování spojené se „show“ pro 
zákazníky a média budiž dalším dobrým 
příkladem. Napadá mne třeba příklad jed-
né společnosti, která uvedla na trh víno se 
zvýšeným obsahem resveratrolu, komu-
nikovala doporučení lékařů, zdůrazňovala 
jedinečný prodej tohoto vína v lékárnách 
atd. Měla s touto strategií velmi dobrý me-
diální ohlas. Jiné vinařství bylo a je velmi 
úspěšné spojením vína a vinařské turistiky. 
Když odbočím od jednotlivých vinařství, 
tak dobrý mediální ohlas měla a mají vína 
VOC (vína originální certifikace) – bylo to 
něco nového, zvláštního. Doporučuji sa-
mozřejmě podílet se a využívat společné 
značky našich vín „Vína z Moravy“, případ-
ně „Vína z Čech“. Je vůbec dobré zdůraz-
nit, jaké renomé za posledních 10 let tato 
značka získala. Kdysi většina konzumentů 
z principu preferovala zahraniční vína, 
dnes je tomu naopak. 

Národní vinařské centrum organizu-
je také kurzy zaměřené na soft skills, 
marketing a komunikaci. Do jakých se 
mohou vinaři letos přihlásit? 
Ano, kromě tradičních seminářů a škole-
ní jsme realizovali či realizujeme e-learn-
ingové kurzy s podporou Evropské unie – 
je to jednak „Sommelier junior“, dále 
„Moderní vinař“, právě dokončený „Vi-
nařský marketing“ či právě realizovaný 
projekt „PR ve vinařství“. Přehled všech 
těchto kurzů naleznete na našem webu  
www.vinarskecentrum.cz v sekci „Kurzy 
a semináře“. 

Jak by podle vás mohla propagace vi-
nařství vypadat za několik let? 
Dále poroste konkurence z tuzemska i ze 
zahraničí. Kvalitní web bude nutností 
a standardem. Bude narůstat on-line pro-
dej (přes vlastní nebo partnerský e-shop). 
Co zůstane, je potřeba dobrého produktu 
a přátelského osobního přístupu k zákaz-
níkům. 
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Trať Klínky u Vracova 
zrodila třetího Šampiona 
Salonu vín v řadě
Šampionem, tedy nejlepším vínem České republiky pro rok 2015, se stalo 
Rulandské bílé Ego75, výběr z hroznů 2013 Zámeckého vinařství Bzenec. Hrozny 
opět pochází z viniční tratě Klínky, z obce Vracov ve slovácké vinařské podoblasti. 

A bsolutního Šampiona Salonu 
vín – národní soutěže vín 2015, 
nejvyšší soutěže vín v České re-

publice – vyhlásili zástupci Národního 
vinařského centra, Svazu vinařů České re-
publiky (SVČR) a hodnotící komise 9. led-
na v Mikulově.

„Zámecké vinařství Bzenec slaví už 
třetí titul Šampiona v řadě a není bez za-
jímavosti, že letošním Šampionem se sta-
lo víno ze stejné viniční tratě jako v roce 
2013. Viniční trať Klínky je výjimečná 
a milovníci moravských vín mají to štěs-
tí, že její potenciál dokážou v Zámeckém 
vinařství Bzenec bezezbytku využít,“ ko-
mentoval výběr letošního Šampiona Ma-
rek Babisz z Národního vinařského centra, 
který zajišťoval hodnocení.

Ocenění pro Zámecké vinařství Bzenec 
převzal Vojtěch Vít, technolog vinařství. 
„Této dříve trochu podceňované trati si 
budeme po tomto hattricku opravdu ce-
nit,“ uvedl Vít. Z hattricku měl radost, 
z vinaři zaplněného sálu mikulovského 
hotelu Galant se při vyhlášení ozývaly 
hlasy údivu i uznání. 

Konkurence? 1 646 vín

Není divu, Šampion Salonu vín uspěl v kon-
kurenci 1 646 přihlášených moravských 
a českých vín. Nejprve postoupil z nomi-
načního kola Národní soutěže vín – slo-
vácké vinařské podoblasti do prvního kola 
a dále do druhého finálového kola Salonu 
vín. Šampion se stal zároveň vítězem ka-
tegorie bílých suchých a polosuchých vín. 

O prestiži soutěže svědčí vedle záštity 
českého prezidenta Miloše Zemana také 

to, že se vyhlášení Šampiona účastnil mi-
nistr zemědělství Marian Jurečka nebo 
hejtman Jihomoravského kraje Michal 
Hašek. „Jsem rád, že dva největší protek-
toři našeho oboru, vinařský hejtman pan 
Hašek a ministr zemědělství pan Jureč-
ka, bez dlouhého váhání přijali pozvánku 
a přijeli mezi vás vinaře a stráví s námi 
pěkné chvíle. Byl bych proto velmi rád, 
kdybyste se na něj obrátili s požadavky 
z pozice malého, velkého, bio či autentic-
kého vinaře,“ zhodnotil a vybídl přítomné 
vinaře Tibor Nyitray, prezident SVČR. 

Stávající expozice Salonu vín ČR 2014 
ve Valticích bude otevřena až do konce 
ledna 2015. Nová kolekce Salonu vín 2015 
bude pro veřejnost otevřena opět od so-
boty 28. února 2015 do konce ledna 2016. 

„Každoročně se obliba expozice Salonu 
vín ČR zvyšuje a letos očekáváme další 
nárůst. Salon vín totiž získal titul TOP 
VINAŘSKÝ CÍL pro rok 2014. Jedná se 
o soutěž, v níž hlasuje veřejnost, a o to 
víc je pro nás tento titul cenný,“ řekl Pa-
vel Krška, ředitel Národního vinařského 
centra.

„Fakt, že naši vinaři vyrábějí skvělá 
vína, je jen jednou stranou mince. Druhou 
je pak to, aby o těchto vínech věděla také 
veřejnost, aby je měla možnost ochutnat, 
objevovat v nich nenapodobitelný regio -
nální charakter i rozmanité přístupy jed-
notlivých vinařů. A právě Salon vín jim 
dává tuto možnost,“ řekl Pavel Večeřa 
z Vinařského fondu, který medializaci 
soutěže podporuje. 
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Předseda hodnotitelů: To, že má víno 
charisma, je odrazem terroir a toho, 
že jej vinařství umí zhodnotit 

P ředsedou hodnocení Salonu vín  – 
Národní soutěž vín ČR 2015 byl 
i letos doc. Ing. Josef Balík, Ph.D., 

který po skončení oficiální části pro Vinař-
ský obzor zhodnotil letošní ročník soutě-
že. „Můžu konstatovat za komise a ty, kteří 
zajišťovali regulérnost této soutěže, že se 
konala bez jakýchkoli problémů a výsledky 
jsou korektní,“ uvedl Balík. Letošní hodno-
cení Salonu vín 2015, tedy vzorků přede-
vším z ročníku 2013 podle něj bylo radostí.

Vinaři do letošního ročníku Národní 
soutěže vín přihlásili více vzorků než 
v minulých letech. Bylo letošní hodno-
cení náročnější? 
Nevím, jestli bylo letos hodnocení těžší, 
v každém případě to bylo příjemnější. Mi-
nulý ročník, kde se hodnotila především 
vína ročníku 2012, byl trošku nudnější 
a více uniformní. Loni jsme těžko nalézali 
a označovali ta nejlepší vína. Zato v le-
tošním roce a zejména u vín soutěžních 
ročníků 2013 se to degustátorům velmi 
dařilo. Hodnotilo se v širším rozmezí, více 

vín dostalo velmi vysoké hodnocení nad 
devadesát bodů. Vyplývá z toho, že ročník 
2013 z pohledu kvality bílých vín bude 
výjimečný. Mnohá hodnocená vína mají 
velký potenciál zrání. 

Co bylo předpokladem pro tak zajímavý 
ročník vín? 
Důvodem jsou lépe vyzrálé hrozny v ideál-
nější složení hlavně pro kvalitu bílých vín. 
Věřím, že potenciál se bude projevovat 
dále, a ta vína, jestliže je nevypijeme, tak 
se k nim budeme rádi vracet.

Jaká je charakteristika letošního Šam-
piona Salonu vín – Rulandské bílého 
Ego75, výběr z hroznů 2013 ze Zámec-
kého vinařství Bzenec? 
Šampiona vybrala speciální komise předse-
dů a mohu vám říci, že je charakteristika 
vína velmi pěkná. Má překrásnou dlouhou 
vůni, ve které dominuje žlutý meloun a su-
šená meruňka. Chuť je mnohovrstevnatá, 
projevuje se v ní zejména med. Také chuť je 
dlouhá, harmonická s krásným extraktem. 

Když byl vyhlášen letošní Šampion Salo-
nu vín, ozývaly se z obecenstva nejrůz-
nější reakce, některé poukazovaly na to, 
že čtyři z Šampionů za pět uplynulých 
let soutěže náleží témuž vinařství. 
Nechci říci, že by někdo záviděl, to by byla 
nadsázka. Vinaři spíš vyjadřovali jakýsi 
úžas. Konkurence je opravdu velká a ne-
stává se často, že by Šampioni rok od roku 
byli titíž. Šampion, kterého jsme letos vy-
brali, je z stejných hroznů, samozřejmě 
dalšího ročníku, jako loni. Je to víno ze 
stejného vinařství a lokality. To, že má 
víno charisma, je odrazem terroir a toho, 
že jej vinařství umí zhodnotit.

Jaké máte vyhlídky pro hodnocení 
v dalším roce? 
Když se člověk ohlédne za ročníkem 2014, 
má jisté obavy, hodnocení bude napřes-
rok. Uplynulý ročník byl nejhorší, který 
patrně Česko v novodobé historii potkal. 

Někteří vinaři uplynulou sezonu nevidí 
zase tak černě...
Každé vinařství a polohy jsou jiné a někte-
rá vína se mohou projevit dobře. Celá řada 
vinařství má navíc odborníky, kteří jsou 
skutečnými mistry svého řemesla a doká-
ží vytáhnout potenciál, který tam přece 
jen byl. V každém případě je třeba říci, že 
všechna vinařství loni ztratila, především 
na množství. Jestliže vybrali kvalitu, ztra-
tili o to více na kvantitě. Pokud by takto 
postupovali všichni, tedy správně vybírali 
to kvalitní, tak bychom nepřežili, protože 
určitou kvantitu potřebujeme. A v této 
kvantitě loni kvalita nebyla. 

Systém Salonu vín – národní soutěže vín

Národní soutěž vín se koná v jednotlivých vinařských podoblastech 
(velkopavlovické, mikulovské, slovácké, znojemské) a ve vinařské oblasti 
Čechy, odkud se vína mohou nominovat do prvního celostátního kola soutěže. 
Pro nominaci do prvního kola byla stanovena minimální bodová hranice pro 
kategorie A, D, E, G 80 bodů, pro kategorie B a F 82 bodů a pro kategorii C 84 
bodů. Z nominačních kol vzejdou účastníci 1. kola soutěže, které nese označení 
Salon vín – národní soutěž vín. Tato vína jsou hodnocena v prosinci a postupuje 
z nich do 2. finálového kola 200 vín. Lednové finálové kolo rozhoduje o vítězi 
(Šampionu), vítězích jednotlivých kategorií, nejlepší kolekci a o udělení 
prestižního titulu Salon vín ČR stovce nejlepších. 

V komisích soutěže každý rok zasedají nejlepší čeští degustátoři. Požadavkem 
je složení degustačních zkoušek dle evropských norem, Národní vinařské 
centrum dále degustátory provádí vlastním systémem následného proškolování 
a vyhodnocování. K dispozici mají unikátní počítačový systém vyvinutý 
Národním vinařským centrem. Zásadním atributem soutěže je požadavek na 
předchozí nalahvování přihlašované partie vína, odběr a zapečetění vzorků 
u výrobce organizátorem soutěže, který má právo na výběr libovolných šesti lahví 
z přihlašované partie. K hodnocení se používá stobodový systém OIV (Mezinárodní 
organizace pro révu a víno se sídlem v Paříži) podle standardu z roku 2009.
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Při výrobě vín se 
snažíme jít cestou 
nejmenšího odporu
Národní soutěž vín České republiky je pro Zámecké vinařství Bzenec tou nejlepší 
reklamou. Vždyť Šampiona Salonu vín vinařství získalo hned ve čtyřech z pěti 
uplynulých ročníků a mezi stovku nejlepších vín se každoročně dostane několik 
dalších vín, která bzenečtí vinaři do soutěže přihlásí. Cenu Šampiona Salonu vín 
pro Rulandské bílé 2013 výběr z hroznů z edice Ego si letos převzal technolog 
vinařství Vojtěch Vít.

Šampion Salonu vín pro rok 2015 je 
už třetím vínem z trati Klínky v obci 
Vracov, které takto excelovalo. Tuto 
vinařskou trať si musíte skutečně po-
važovat.
Určitě, a o to více si jí po tomto hattricku 
cenit budeme. Patří k našim nejlepším vi-
nohradům, je to krásný jihovýchodní svah 
a klasické burgundské odrůdy jsou tam 
špičkové stejně jako na celém Kyjovsku. 

Přiznám se ovšem, že jsme tuto trať lehce 
podceňovali, ale dnes už víme, že se s tě-
mito víny dá skvěle pracovat.

Jsou mezi „rulandami“ z trati Klínky 
meziročně výrazné rozdíly?
Nemyslím si, že by tam byl nějaký výrazný 
rozdíl. Samozřejmě bychom našli ročníky, 
které byly slabší, či lepší. Ale tím, že víno 
dělají stále stejné ruce a ve sklepě jdeme 

zaběhnutou a osvědčenou cestou, jsou 
rozdíly minimální. 

Kdo má podle vás na úspěchu tohoto 
konkrétního vína zásluhu především?
V naší firmě je hned několik lidí, kteří se 
spolupodílejí na výsledcích, a to od smě-
ru a vize firmy přes nastavení systémů 
výroby až po lidi, kteří hlídají nastavený 
systém, a po samotné dělníky, bez je-
jichž přesnosti a spolehlivosti by systém 
nikdy nemohl existovat. Častokrát svádí 
lidi zjednodušovat úspěchy či neúspěchy 
a spojovat je s konkrétními lidmi, nicmé-
ně výroba vína našeho rozsahu je vždy tý-
movou záležitostí, kde každý článek musí 
důsledně splnit svou roli. Pokud toto beze 
zbytku platí, je šance dosáhnout opakova-
ného úspěchu.

Kdo má po odchodu Martina Vrabce na 
starosti vinohrady bzeneckého a dalších 
vinařství?
Po mateřské dovolené se na tuto pozici 
vrátila paní Šurýnová. Vracíme se zpět 
k osvědčeným lidem, se kterými jsme zís-
kali první tituly.

Vznikal letošní Šampion nějakým výji-
mečným způsobem?
Vznikalo jako ostatní vína, ke kterým při-
stupujeme osvědčenou cestou. Snažíme se 
využívat postupy, které se nám vyplatily, Vojtěch Vít
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jen se snažíme modernizovat. Máme mo-
derní technologie a moderní postupy.

V čem spatřujete osvědčenou cestu?
Vína se snažíme nechávat v přírodním 
opálu co nejdéle, protože to je ten nej-
lepší ozdravný proces. Čím déle je víno 
v mírném zákalu, tím déle potom vydrží. 
Snažíme se jít cestou nejmenšího odpo-
ru. Nesnažíme se ho směřovat tam, kam 
chceme, ale necháváme ho, aby šlo svou 
cestou. Chceme jej jenom podporovat 
a důslednou čistotou, ale i čistotou tech-
nologickou, jej udržet ve správných rovi-
nách.

Jaké jste při výrobě oceněného vína po-
užili kvasinky?
Používáme selektované kvasinky a histo-
ricky máme vysledované, které jsou nej-
lepší na kterou odrůdu a polohu. Takže 
každý rok používáme ty stejné.

Kolik litrů Rulandského bílého ročníku 
2013 EGO ve výběru z hroznů vzniklo 
a kolik jej zbývá?
Bylo jej 3 200 litrů, nyní máme ještě tři 
tisíce lahví, takže je stále kde brát.

Máte čtvrtý titul Šampiona Salonu vín 
ČR za posledních pět let, nyní třetí 
v řadě. Někteří lidé nad tím kroutí hla-
vou...
S klidným srdcem mohu říci, že cesta k ta-
kovému úspěchu je velmi trnitá. Není to 
tak, že by to šlo samo, člověk musí mít 
i kus štěstí. Je fakt, že se nám cestu za 
úspěchem snaží hodně vinařů ztěžovat 
svými velmi kvalitními víny, ale o to je to 
pro nás větší výzva a o to více si ceníme 
úspěchu.

Potkala se vaše chuťová preference 
s hodnotiteli? Tušil jste, že právě Ru-
landské bílé by mohlo uspět?

Kdybychom si to nemysleli, tak do sou-
těže toto víno neposíláme. Každé víno, 
které jsme přihlásili, bylo určitým způ-
sobem favorizováno. Přiznám se, že jsem 
nejvyšší úspěch u toto konkrétního vína 
netipoval.

Jakými způsoby komunikujete se svými 
zákazníky?
Je spousta kanálů, kterými se dá oslovit 
zákazník, a sami jsme ve fázi, kdy si dě-
láme průzkumy a zkoušíme, který kanál 
je efektivní a který méně. V tuto chvíli ze 
své pozice těžko můžu říci, který je neje-
fektivnější. V letošním roce na tomto hod-
ně zapracujeme.

Jak dobře na vaše klienty nálepka Šam-
piona Salonu vín funguje?
Je to národní soutěž vín, co k tomu do-
dat. Je to nejvyšší možné ocenění v Čes-
ku. 

↙ inzerce
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Ministr zemědělství: 
Intenzivně pracujeme na 
omezení černého trhu s vínem 
Pane ministře, jaký máte vztah k vínu? „Jsem z jižní Moravy, navíc muzikant,“ 
odpověděl výstižně ministr zemědělství Marian Jurečka na položený dotaz. To, že má 
k moravskému i českému vinařství srdečný vztah, ukázal především tím, že se zúčastnil 
vyhlášení Šampiona Salonu vín pro rok 2015. Při té příležitosti odpověděl na několik 
otázek týkajících se vinařského segmentu zejména z hlediska boje s černým trhem. 

Jak vnímáte Národní soutěž vín ČR, která 
každoročně prezentuje stovku nejlepších 
vín v expozici Salonu vín ve Valticích? 
Tato soutěž významným způsobem při-
spívá k zvýšení prestiže celého vinařského 
sektoru v Česku. Myslím si, že každý kon-
zument laik, který se o víno zajímá, ví, co je 
to Salon vín ČR. Má totiž jedinečnou mož-
nost ve Valticích ochutnat na jednom mís-
tě ta nejlepší vína. Já osobně tuto soutěž 
vítám, těší mě to, že již má jistotu minulost 
a její úroveň stoupá. Ostatně to odráží zvy-
šující se počet přihlášených vinařů v Česku. 

Čemu se nyní ve vztahu k vinařům na 
ministerstvu věnujete? 
V tuto chvíli řešíme problematiku černé-
ho trhu s vínem, což má dvě roviny. Černý 
trh jednak výrazně ztěžuje podmínky pro 
poctivé vinaře, kteří se těžko mohou ceno-
vě vyrovnávat černým prodejům, což jim 
působí problémy. Druhou závažnou věcí 
je prostor pro daňové úniky, které podle 
odhadů dosahují až miliardy korun ročně. 

Jaké konkrétní kroky chcete podnik-
nout? 
Už půl roku se intenzivně bavíme se Sva-
zem vinařů České republiky, jaké konkrét-
ní kroky zvolit. Máme novou legislativu, 
která Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci (SZPI) umožňuje bez asistence 
policie a celní správy chodit na kontroly 
do podniků bez ohlášení s vynuceným 
vstupem do provozovny. Inspekce do ní 
musí být vpuštěna, jinak může provo-
zovnu okamžitě zavřít. Dále jsme nastar-
tovali velmi úzkou spolupráci mezi celní 

a finanční správou v oblasti předávání si 
informací a případných zjištění.

Jaké další změny vešly platnost od No-
vého roku?
Samozřejmě jsme od 1. ledna změnili povin-
nost pro ty, kteří dováží víno do České re-
publiky. Každý takový subjekt, který přive-
ze víno v balení nad 2 litry, má ohlašovací 
povinnost vůči SZPI. Dále vedeme diskuzi 
nad tím, jak naložit s prodejem sudového 
vína. Máme konkrétní návrhy omezení 
šedé zóny i v oblasti sudových vín a věřím, 
že se nám to podaří ukotvit i v legislativě.

Jednou věcí je nová legislativa, druhou 
pak její dodržování a postihy nepoctiv-
ců. Koncem října neznámý útočník po-
ničil auto a dům inspektora SZPI kyseli-
nou. Incident patrně souvisí s výkonem 
práce, tedy kontrolami vinařských sub-
jektů. Podaří se vinařský trh ozdravit, 
když zástupci kontrolních orgánů čelí 
výhrůžkám? 
Kdybychom měli striktně vydefinovanou 
legislativu s tvrdými postihy, tak by se do-
zorovým orgánům jejich práce dělala sná-
ze. Nepoctivci by věděli, že zastrašování 
a osobní nátlak na jednotlivé pracovníky 
nepomůže a problémy budou řešeny na zá-
kladě legislativy. Když například výrazným 
způsobem omezíme prodej sudového vína 
a navážeme ho třeba na to, že bude moci 
být prodáváno přímo u vinaře ve sklepě 
nebo jím zřizované pobočce, tak segment, 
který dnes působí problémy, zanikne 
a celý trh se pročistí a zkultivuje. Chápu, že 
z toho dnes mohou být někteří lidé nervóz-

ní, protože na dnešní situaci mají postave-
ný svůj poměrně velký byznys. 

Co říkáte na letošního Šampiona Salonu 
vína a jaký je váš vztah k vínu obecně?

Jsem z Moravy a navíc muzikant, takže 
jsem příznivcem vína. Když tady mohu pro-
degustovat finálové vzorky, myslím, že ne-
lze narazit na víno, které by bylo nekvalitní. 
Šampion vín je samozřejmě otázkou subjek-
tivních chuťových preferencí degustátorů. 

Marian Jurečka
�  narodil se v roce 1981 v Přerově
�  bydlí v Rokytnici (u Přerova)
�  vystudoval Mendlovu univerzitu 

v Brně
�  farmaří na rodinném statku 

v Rokytnici
�  je 1. místopředsedou KDU-ČSL, 

poslancem a od ledna 2014 
ministrem zemědělství



Marketing & ekonomikaVinařský obzor 2/2015

99

Michal Mlejnek
ředitel vinařství Gotberg, 
Popice 

1) Obecně se dá říci, že je v Česku soutěží 
příliš a další přibývají. Národní soutěž vín 
má ovšem hlavu a patu. Podstatná je pre-
zentace ve Valticích, která je celý rok pro-
pagována Národním vinařským centrem. 
Lidé, kteří tam přijdou, se o víno zajímají. 
To je pro vinařství zajímavá klientela, kte-
rá něco hledá a ví, co chce. My jsme začali 
před pěti lety, a když jsme se, tuším v roce 
2012, do Salonu vín dostali, lidé se o naše 
vína začali zajímat. Po této stopě se dosta-
li k nám do vinařství. 
2) Veřejnosti o tom dáme vědět na našich 
webových stránkách. K přímé komunikaci 
používáme web a mailové newslettery. Do 
nějaké větší propagace jinými způsoby se 
nepouštíme. 
3) U vína je to tak, že jej lidé musí ochut-
nat. Buďto přijdou oni za námi, nebo mu-
síme my za nimi. Věřím, že jsou k nám lidé 
zvyklí jezdit díky stálé otevírací době. Na 
jaře otevřeme a lidé vědí, že mohou při-
jet v sobotu i neděli, kdokoli může cokoli 
ochutnat. Osvědčila se nám také vinařská 
turistika, jsme na vinařské stezce a máme 
certifikaci. Lidé čím dál více jezdí za ví-
nem na kolech a rádi se vrací. 

Luboš Oulehla
Regina Coeli – Vinařství Trpělka 
& Oulehla, Nové Bránice

1) Smysl soutěže vidím v obrovské návštěv-
nosti expozice Salonu vín ve Valticích. Na 
ten popud se lidé přijdou k nám do sklepa 
podívat na další vína. Beru to i z historic-
kého hlediska, protože jsme v soutěži řadu 
let a vždy se alespoň jedním vínem zaháč-
kujeme. Je to pro nás otázkou prestiže. 
2) Svoje úspěchy zveřejňujeme na webu, 
milovníci vín se o úspěšných vínech nicmé-
ně dozví například z novin či časopisů. Tito 
lidé potom volají s gratulací a rádi přijedou. 
3) Protože jsme ze Znojemské podoblasti mi-
kroregionu Dolnokounicko, jsme například 
z hlediska cyklistického dění bokem. Když 
teď bylo v Brně Víno z blízka, které pořádá 
nadace Partnerství, říkal nám organizátor, že 
u nás akci nelze udělat, protože je nás v re-
gionu málo, podobně jako třeba v Klentnici. 
Není to jako ve Velkých Bílovicích. Když se 
má u nás udělat oficiální akce, tak se najdou 
tři čtyři vinaři, kteří mají zájem. Z hlediska 
turistiky tedy musíme fungovat spíše na te-
lefonu a poskytneme turistům alespoň pose-
zení, skleničky a prodáme lahev. Co se týká 
soutěží, je jich velké množství, takže volíme 
jen některé – líbí se mi Grand Prix Vinex, 
protože se v ní boduje bez rozlišení odrůd. 
Mám rád soutěže, kde je omezeno množství 
cukru do čtyř gramů. Moje vína jsou přírod-
ní, když jim nepodrazím nohy, tak prokvasí 
do sucha. Na většinu soutěží vín obecně to-
lik nedáme, lidé si nás našli i tak. 

Milada Válková
Vinařství Válka, Nosislav

1) Salon vín je dobrou propagací, soutěž 
má dobrý zvuk, což uznávají jak vinaři, 
tak laická veřejnost. Dokonce jsem slyše-
la hlasy vinařů ze Slovenska, kteří si po-
steskli, že u nich salon nemá takový zvuk, 
jako v Česku. Proto si toho, že jsme se do 
Salonu vín dostali, považuji. 
2) Podobně jako v případě úspěchu v sou-
těži Živnostník roku to dáme vědět našim 
zákazníkům na webu, Facebooku a mailem. 
3) Základem osvědčené propagace jsou webo-
vé stránky, které jsme měli mezi prvními 
vinaři. V oblasti sociálních sítí hodně pracu-
jeme s nejrozšířenějším a nejdostupnějším 
Facebookem – ve svém věku jsem se musela 
v tomto ohledu hodně přiučit. Snažím se tam 
dávat fotky toho, co se děje u nás ve vinařství. 
V poslední době třeba z rigolace, zkrátka fot-
ky přímo z výroby, ze sklepa a z akcí. Dále ro-
zesíláme maily zákazníkům, kteří o to projevi-
li zájem. Základem našeho malého rodinného 
vinařství je osobní kontakt se zákazníkem. 
Nejdůležitější je degustace přímo ve sklepě. 
Toto je především prací nás majitelů. Osvěd-
čila se nám také vinařská turistika, máme 
certifikát vinařské turistiky a certifikát cyk-
listé vítání. Je to pěkná věc, ale jsme na okraji 
vinařské oblasti, takže to máme těžší. Letos 
poprvé jsme se zúčastnili předvánočního 
Vína z blízka v Brně, které ve třiceti sklepních 
restauracích snoubí jídlo a vína. Z hlediska 
organizace i zájmu návštěvníků a tedy naší 
propagace jsem byla velmi spokojena. 

Jak hodnotíte 
marketingový dopad 
úspěchu v Národní 
soutěži vín a účasti 

v degustační  
expozici Salonu  

vín ČR?

1
Jak dáte vašim 

zákazníkům vědět 
o vaší účasti v Salonu 

vín?

2
Co se vám 

v komunikaci s klienty 
osvědčilo?

3
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Redesign webu 
wineofczechrepublic.cz: 
Méně je někdy více
Největší informační portál o moravských a českých vínech prošel na přelomu roku 
výraznou modernizací. Obsahově navazuje na původní stránky, přináší však moderní 
design, přehlednější strukturu, je živější a pohodlně dosažitelný z tabletů i chytrých 
telefonů. 

S tránky obsahově spravuje Národní 
vinařské centrum a vznikly díky fi-
nanční podpoře Vinařského fondu. 

Nová struktura www.wineofczechrepublic.
cz (www.vinazmoravy.cz, www.vinazcech.
cz) nabízí kategorie Naše vína, kde se 
návštěvník dozví vše o vinařských regi-
onech, odrůdách, výrobě vína, degustaci 
i historii. Nalezne zde i zmíněné katego-
rie Svatomartinských, růžových a VOC 
vín, informace o snoubení vín s pokrmy 
a mnoho dalšího. Další kategorie Akce 
a novinky nabízí hojně využívaný přehled 
o vinařských akcích v regionech, mapu 
akcí a další informace. Cesty za vínem 
přinášejí kompletní informace pro zá-
jemce o vinařskou turistiku. V kategorii 
Naši vinaři je souhrnný seznam vinařů 

a vinařství a také například informace 
o úspěších našich vinařů na mezinárod-
ních soutěžích. Nechybí kategorie O nás, 
kde jsou přehledně shrnuty informace 
o Vinařském fondu, současné legislativě, 
vinařských publikacích a mnoho dalšího.

Největší novinky nové podoby webu 
nebo jeho budoucnost objasnil Marcel 
Toman ze společnosti Brainfor, který je 
marketingovým poradcem Vinařského 
fondu ČR. 

Co bylo vaším úkolem při redesignu 
webu wineofczechrepublic.cz? 
Hlavním strategickým úkolem bylo vy-
pracování a doporučení takového řešení, 
které na jedné technologické platformě 
sjednotí všechny weby (dříve samostatné 

weby pro růžová, Svatomartinská a VOC 
vína) s centrálním webem Vína z Moravy 
vína z Čech (VMVČ). Chtěli jsme dosáh-
nout zjednodušení původní struktury, 
zajištění vyšší přehlednosti a nabídnout 
uživatelům moderní design.

Jakým heslem se redesign webu řídil?
Věděli jsme, že uživatelé ze zajímají o ak-
tuality a akce, a každopádně jsme chtě-
li nabídnout další hodnotný obsah. Ten 
na původním webu byl, ale uživatel se 
k němu komplikovaně dostával. Proto 
jsme chtěli lépe představit i  jiné sekce 
v atraktivní podobě a přehledném desig-
nu s tím, že „cestu k aktualitám“ si uživa-
tel najde i v jiných částech webu. Stručně, 
je to baterie samostatných modulů, které 

Stará podoba webu Nová podoba webu
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jsou logicky uspořádány po celém webu. 
Můžete tak zjistit, jaké jsou vinařské za-
jímavosti, ale zároveň se na dané stránce 
dozvíte, jaké jsou aktuality, nebo se podí-
váte na atraktivní video k dané oblasti.

Co je největšími novinkami nové podo-
by portálu? 
Určitě důraz na video-obsah. Pokud se 
nyní podíváte do jednotlivých sekcí, tak 
jde zde celá řada zajímavých videí od vy-
znání Ivy Janžurové k moravskému čer-
venému vínu po představení jednotlivých 
podoblastí – jak textovou, tak hlavně vi-
deo formou.

Jaké trendy současného webdesignu 
jste uplatnili? 
Trendem i požadavkem uživatelů je dnes 
vedle čistoty vzhledu zejména snadná 
orientace na webu, rychlá a intuitivní do-
hledatelnost a vybalancovaná koexistence 
věcného a emocionálního obsahu. Uživa-
telé hodně přeskakují po stránce a jejich 
pohyb v  on-line prostředí se výrazně 
zrychlil. Pokud nechceme, aby nás ná-
vštěvník opustil, musíme to respektovat 
a nabídnout mu přehledný obsah dosa-
žitelný v jednotkách vteřin a maximálně 
stručné, ale v žádném případě povrch-
ní informace. Důležitou roli hrají samo-
zřejmě profesionální obrazový materiál 
a multimédia, které udržují rovnováhu 
mezi informacemi bez balastu a řekně-
me zábavní, emocionální nebo vztahovou 
složkou webu. Přechod na responzivní 

design (pozn. red. – stránka je optimali-
zována pro počítače, tablety i mobily) pak 
už nebyl ani tak následování trendu jako 
spíš profesionální povinnost, což byl pří-
pad i původní verze.

Můžete přiblížit, jak jste přeorganizo-
vali jednotlivé sekce, co jste ubrali a co 
přidali? 
Spíše to byla opravdu práce na přeorga-
nizaci, než že bychom radikálně ubírali 
položky. Je ovšem pravda, že jsme museli 
zrevidovat obsah, tedy i některé texty, do-
konce od prof. Viléma Krause, což je svým 
způsobem posvátná záležitost. Texty nic-
méně byly staré 10 až 15 let a bylo nutné 
je již upravit. Dalo by se „řezat“ ještě více, 
ale zvolili jsme kompromis. Nejvíce dis-
kusí bylo ohledně TOP menu, které jsme 
zjednodušili a přetextovali do uživatelsky 
příjemnější podoby. Například termín „vi-
nařská turistika“ jsme vyměnili za „cesty 
za vínem“ a podobně. Zcela jistě by někte-
ré položky současného menu mohly být 
jinde a vždy je to o jistém kompromisu, 
ale uvidíme, jaké budou komentáře uživa-
telů. Výsledek prověří zejména uživatelé 
a nadšenci vína. To je ta hlavní skupina 
lidí, na kterou jsme se zaměřili.

Jakým směrem se bude web dále ubírat 
– například v případě videí?
Rozhodně toto je směr, který chceme 
i nadále rozvíjet. Velice se nám osvědčila 
videa, na kterých se podílela Klára Kollá-
rová, kde jednoduchou formou prezen-

tujeme základní pravidla „jak na víno“. 
V tomto bychom rádi pokračovali. Dále 
téma osobností. Stačí, když se podíváte, 
jak o moravských vínech mluví profesor 
Lata nebo šéf české pobočky Forbesu. 
Základ možná podobný, ale obsah zcela 
unikátní a vždy zajímavý. Co osobnost, to 
zajímavý příběh.

Jaké jsou hlavní výhody oproti starému 
webu – například pro uživatele mobil-
ních zařízení a tabletů?
Jsme přesvědčeni o tom, že to je právě 
přehlednější design. Navíc zrovna toto je 
kapitola, kde nejsme stoprocentně spoko-
jeni a dovedeme si představit ještě další 
úpravy směrem k zjednodušení a přehled-
nosti. Inspirací jsou mobilní verze velkých 
značek na našem trhu, ať již z e-shopů 
nebo větších portálů.

Jak dlouho jste na nové podobě webu 
pracovali?
Ten proces byl dlouhý a práce od úvodní-
ho zadání, které jsme formulovali někdy 
počátkem loňského roku, trvaly 10 měsí-
ců.

Myslím, že se shodneme, že ne všechny 
vinařské weby dnes mají optimální po-
dobu a jdou s dobou. Jaké prvky webu 
wineofczechrepublic.cz by podle vás 
mohly být pro vinaře inspirací?
Určitě důraz na video-obsah. Dále pře-
hlednost a řekněme „čistý design“ – méně 
je někdy více. 

↙ inzerce
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Řezáč: Mobil je realita, 
kterou váš web 
nemůže ignorovat
Jan Řezáč je předním českým konzultantem webových projektů. Podle Řezáče má 
tvorba „unikátního“ webu smysl pouze pro velká vinařství. Web na míru stojí stovky 
tisíc a bez marketingové strategie se taková investice nevrátí. Střední či malí vinaři 
si vystačí s jednoduchou prezentací nebo pronájmem webu za zlomek ceny. Hlavním 
důvodem k úpravě stávajícího webu je nástup mobilních zařízení.

K romě webů má Řezáč rád víno, 
absolvoval ostatně sommelierský 
kurz. Problematika vinařských 

webů je mu i proto vlastní. Podstatné je, 
že se nebojí upozorňovat na chyby webů. 
Podívali jsme se na ty nejčastější a Řezáč 
na příkladu ze zahraničí ukázal, jak by po-

dle něj měl moderní a originální vinařský 
web vypadat.

Proč by vinaři měli v dnešní době pře-
mýšlet o omlazení svého webu?
Klíčový důvod pro redesign webu je rych-
lý nástup mobilních zařízení. Návštěvník 

webu s mobilem je realitou, kterou nelze 
ignorovat. Vinaři si možná neuvědomují, že 
je horší mít web, který se špatně zobrazuje 
na mobilech, než web s rozvláčnými texty či 
„zastaralou“ grafikou. Proč přijde návštěv-
ník na vinařský web? Aby našel kontakt-
ní informace a zbytek vyřídil po telefonu. 
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Správné zobrazování na všech typech zaří-
zení řeší takzvaný responzivní design webu. 
Responzivní web se přizpůsobuje velikosti 
displeje tak, aby byl vždy dobře čitelný.

Hledání kontaktu nejen na vinaře je, 
pravda, na některých webech dost ná-
ročné...
Ve chvíli, kdy tam kontakt není nebo není 
snadno nalezitelný, má vinař problém. Vy 
jste na svůj web zvyklí a dokážete svou adre-
su a kontakt najít bez problému, ale zvládne 
to i člověk, který váš web vidí poprvé? Není 
náhodou odkaz malým šedým písmem v pa-
tičce, kam se dostane jen málokdo?

České vinařské weby často mají svoje 
mouchy. Jako ukázku „jak na to“ jste 
si připravil několik webů zahraničních 
(obr. 2). V čem vynikají? 
Tyto weby vychází z marketingové stra-
tegie daného vinařství. Na základě této 
strategie vinařství určitým způsobem na-
pozicují svoji značku a web vnímají jako 
místo, kde se budou lidé stýkat s jejich 
značkou. Proto jej mají vyšperkovaný.

Web je tedy z tohoto pohledu částí šir-
šího celku.
V zásadě to není o webu, ale o přemýšle-
ní vinaře nad svojí celkovou prezentací. 
Lidé ho mohou díky webu najít na inter-
netu a poptat jeho služby či víno. Plně 
vytížený vinař žádnou strategii řešit ne-
musí. Pokud ale vytížený není, web může 
být zajímavé místo propagace. Na druhé 
straně – samotný web nestačí, je potřeba 
ho podpořit dalšími marketingovými ná-
stroji, jinak na něj nebude nikdo chodit.

Nejen vy jste zastáncem tvrzení, že dob-
rý web vyjde na nejméně sto tisíc korun.
Je to tak. Webovou prezentaci zcela na 
míru, kterou udělají špičkoví profesio-
nálové, pod 100 000 korun neseženete. 
A i když si ji necháte vytvořit, tak k ní mu-
síte investovat další peníze do nástrojů, 
které vám na web přivedou lidi. A všechno 
to musí být v harmonii, k čemuž slouží již 
zmíněná marketingová strategie.

Jaké je tedy vaše doporučení?
Pro drobné podnikatele a tedy i vinaře 
nemá smysl, aby si koupili web na míru. 
Určitě má smysl být na internetu vidět 
a prezentovat se tam, ale existují i další 
možnosti než web na míru. Pro začátek 
začněte přemýšlet, v čem jste jiní a lepší 

než ostatní a jak to můžete akcentovat. 
Najděte si právě jednu věc a prezentujte 
ji na všech místech, kde se budou lidé stý-
kat s vaší značkou. Může to být zajíma-
vé myšlenkové cvičení. Proč by lidé měli 
chtít vaše víno, a ne víno souseda?

Co například může vinaře odlišit? 
V první řadě skvělé víno! Nebo zaměření 
se na specifickou odrůdu. Nemáte špič-
kové víno? Zaměřte se na design lahve či 
etiketu. Víno jako dárek nemusí být ex-
celentní, pokud vypadá dobře. Uvedu dva 
příklady jasně odlišitelných vinařů – prv-
ní jsou Autentisté, kteří mají velmi speci-
fická vína, která je jasně odlišují. Druhý 
příklad jsou Templářské sklepy – jsou do-
stupní v každém supermarketu a mají jas-
ně odlišitelný a pěkný design lahve. Není 
to víno, které bych osobně preferoval, ale 
svého konzumenta si jistě najde.

Pokud si vinař nechce kupovat drahý 
web na míru, jaké má možnosti?
1. Zápis v katalogu. To je vhodné ve chví-

li, kdy chci být na internetu dohleda-
telný, ale nemám moc informací pro 
prezentaci. Nechte se zapsat do Firmy.
cz, což je největší a nejreprezentativ-
nější katalog v Česku. Udělejte si zápis 
do Google Maps a na Mapy.cz, abyste 
byli vidět na mapě. Katalog je nejlev-
nější varianta prezentace na internetu.

2. Druhou možností je pronájem webu, 
který nabízí např. webnode.cz nebo 
squarespace.com. Squarespace má re-
sponzivní šablony, takže máte zdarma 
vyřešené mobily a navíc jsou jejich šab-
lony i pěkné. Stačí dodat fotku vašeho 
sklepa a kontakt a máte web, u kterého 
nikdo nepozná, že není na míru. Prona-
jmout lze i e-shop – např. u shoptet.cz.

3. Další možností je zakoupení šablony 
webu, kterou najdete třeba na theme-
forest.net. Její výhodou i nevýhodou 
je to, že levně dostanete nadprůměr-
ný responzivní web, který lze upravit 
zcela na míru. Nevýhodou je to, že už 
potřebujete vlastní webhosting (pozn. 
red. placený prostor na webu), grafika 
a kodéra, který vám šablonu upraví, 
a programátora, který vám zprovozní 
redakční systém. To už běžný vinař 
pravděpodobně nevyřeší. V lepším pří-
padě je to kategorie „přes známé“.

4. Poslední možností je profesionální 
web na míru, který má například Zno-
vín. Takový web se vyplatí v případě, 

že potřebujete unikátní grafiku a/nebo 
speciální funkcionalitu na míru.

Pronájem webu tedy vyjde výrazně lev-
něji. Do čeho by vinař v tomto případě 
mohl vhodně investovat?
Pokud chcete investovat do webu, inves-
tujte v první řadě do skvělých fotografií či 
videa a textů napsaných webovým copy-
writerem (textařem). 

Pokud vinař přece jen chce investovat 
do webu na míru, na co si má dát pozor? 
Partnery vybírejte opatrně. Trh webdesignu 
je velmi specifický a má velmi nízký práh 
vstupu – webdesignerem se můžete stát za 
14 dnů a na trhu je tedy mnoho amatérů. 
Poptávka zároveň přesahuje nabídku a jako 
zadavatel máte jen minimální šanci poznat 
špatně postavený web. Na kvalitní web je 
potřeba tým spolupracujících specialistů. 
Pokud máte pod 100 000 Kč, tak o webu na 
míru ani neuvažujte.

Chcete se o webdesignu dozvědět více? 
Jedna z možností je přečíst si moji knihu 
Web ostrý jako břitva, druhá je přijít na ško-
lení, které chystám pro zadavatele webo-
vých projektů. Zadavatele webu na něm 
uvedu do kontextu našeho oboru, vyřešíme, 
jak přistoupit k webu tak, aby to mělo smy-
sl, jak udělat zadání, jak to celé probíhá a jak 
web zasadit do marketingové strategie, aby 
to na konci fungovalo. Zadavatel se připraví 
na tvorbu webu a bude taky znát odpově-
di na otázky, které mají být položeny. Dále 
účastníci školení dostanou seznamy bodů 
pro kontrolu svých dodavatelů pro různé 
fáze webového projetu.

Co když je web hotový a vinaři se nelíbí. 
Je estetické hledisko důležité? 
Ono to není o líbí – nelíbí! To, jestli se člo-
věku web líbí či nelíbí, nemá zásadní vliv 
na jeho obchodní výkonnost. Ovšem když 
se vám web nelíbí, velmi pravděpodobně to 
říká něco hlubšího o webu samotném. Buď 

Jan Řezáč 
konzultace, dozor & mentoring 
webových projektů
31 let, žije v Brně
Chcete si nechat vytvořit web na 
míru? Kupte si předtím jeho novou 
knihu Web ostrý jak břitva a ověřte 
si, že váš dodavatel ví, co dělá. 
www.janrezac.com
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není v souladu s tím, jak chcete svou značku 
prezentovat, nebo třeba není dobře použi-
telný, což se dá testovat a reálně ověřit. Je 
tedy třeba se podívat na data a fakta, otesto-
vat web s lidmi, kteří jej budou navštěvovat, 
a pak dělat rozhodnutí. Diskuze zadavatele 
a tvůrce webu o tom, jestli je výsledek dobrý 
nebo špatný, nemá smysl. To je nedostane 
na společnou stranu stolu. Ptejte se, zda 
web funguje v konkrétním scénáři. Zjišťujte, 
zda návštěvníci chápou použité názvosloví 
a web jim nehází klacky pod nohy.

Je vhodné propojit web s Facebookem?
To záleží na tom, jestli máte marketingo-
vou strategii postavenou na tom, že s lid-
mi komunikujete, bavíte je a edukujete 
na Facebooku. Prezentace na Facebooku 
může podpořit známost vaší značky, což 
vám v dlouhodobém horizontu může při-
nést více zákazníků. Bez strategie a zdro-
jů na komunikaci (někdo to musí dělat!) 
nemá smysl mít Facebook.

Když vypnete webový prohlížeč, jaké 
víno vám udělá radost?
Nedávno jsem navštívil Znojmo, takže teď 
postupně upíjím z lednice tamní VOC.

Následují komentáře Jana 
Řezáče k redakcí vybraným 
vinařským webům
www.wineofczechrepublic.cz  
JŘ: K tomuto webu lze přistoupit z růz-
ných úrovní. Neznám scénáře, vůči kterým 
je web postavený a jaké jsou jim dány prio-
rity. Zkusím si vyhledat „degustace a ochut-
návky“ a ve chvíli, kdy dostanu výsledek, 
očekával bych stránku s názvem Degustace 
a ochutnávky, čemuž tak není – dostanu se 
na stránku Kalendář akcí. A žádné degus-
tace tam nejsou, pokud nezačnu scrollovat 
velmi výrazně dolů. U degustace samotné 
vidím datum, ale nevím, co je to za den, což 
je nepříjemné, ačkoliv ne nepřekonatelné. 
Když se prokliknu na detail akce, zůstává 
mi na stránce nadpis Kalendář akcí, což mi 
v orientaci nepomáhá. Je škoda, že mapu 
s vyznačenou akcí nevidím výše – kde je 
Brno vím, ale Dobšice?

Při zobrazení na mobilu je výpis akcí 
až na třetí obrazovce (musím ho skutečně 
chtít vidět a pohybovat se aktivně dolů, 
ačkoliv bych ho měl vidět ihned). Navigace 
při zobrazení na mobilu je řešena formou 
takzvaného „hamburgeru“, který podle stu-
dií obzvláště starší lidé zcela ignorují. Urči-

tě by stálo za to web otestovat jak na běž-
ném počítači, tak na mobilním telefonu.

www.znovin.cz
JŘ: Tento web nakreslil před lety špičko-
vý webový grafik Jirka Tvrdek a na webu 
je to vidět. Jeho slabinou je to, že se nepři-
způsobuje mobilu/tabletu. Na webu je po-
znat, že ve Znovínu někdo o marketingu 
přemýšlí, ale pro drobného vinaře je ten-
to přístup skoro nepoužitelný vzhledem 
k velikosti investice.

www.sonberk.cz
JŘ: Klasický vinařský web, emočně posta-
vený na velké fotografii z vinařství. Vždy 
je dobré mít na webu vlastní fotografie 
a ne fotky z fotobank. Chybí tu stručná 
informace o tom, co Sonberk je – pokud 
neznám jejich značku, tak si nemusím 
hned spojit, kde jsem se octnul.

www.templarske-sklepy.cz
JŘ: Nový moderní čitelný web s respon-
zivním řešením. Když se ovšem na web 
podívám na mobilu, nepoznám, že jsou 
to Templářské sklepy, protože v mobilní 
verzi chybí logo. 

www.habanskesklepy.cz
JŘ: Rychlost webu nikdy nevyjde z módy, 
protože na web se nikomu čekat nechce. 
A u Habánských sklepů si na pomalejším 
připojení počkáte – já jsem čekal skoro 
minutu. Designově je web moc pěkný, 
a když pominu rychlost, tak i optimalizo-
vaný pro mobily. Škoda jen malého písma. 

Web je jednostránkový, nelze tedy odká-
zat na konkrétní část webu, což může být 
do budoucna důvod pro redesign.

www.lahofer.cz
JŘ: Starý design, který se dělal před něko-
lika lety, menu je nečitelné. Pro člověka, 
který přijde poprvé, nemusí být například 
odkaz „Adoptuj svoji hlavu“ pochopitelný. 

www.sedleckavina.cz
JŘ: Tento web vypadá moderně, je respon-
zivní a dobře čitelný. Škoda, že degustace 
pojmenovali svým názvoslovím. Návštěvník 
se nebude učit, co je Turrist, Dionýsos, apod.

Povedený příklad ze 
zahraničí

lawineagency.com
Web má vizuální styl zaměřený na speci-
fickou niku uživatelů – určitě je nezkou-
šejte okopírovat, pokud nemáte podobnou 
strategii. Specifická typografie a výrazný 
vizuální styl není jen na webu, ale i na lah-
vích a pravděpodobně i na dalších místech, 
kde se značka LaWine vyskytuje. Krátké 
a emocemi nabité texty a fotografie. Vel-
ku slabinou je vstupní formulář pro zadání 
věku, ale přes něj se fanoušci proboxují. 

 

Další zajímavé zahraniční weby podle Jana 
Řezáče:
franceandcowine.com
www.boundarybreaks.com
www.minuty.com/en

Obr. 2: Povedený příklad ze zahraničí
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Vážení vinaři, zájemci o ekologické vinohradnictví, dovolujeme 
si Vás pozvat na 10. ročník kurzu pro začínající ekologické vinaře.

Kurz – úvod do ekologického vinohradnictví  
31. března 2015, od 8.00 hodin 
Národní Vinařské centrum, Valtice, Zámek
Seminář je určen pro vinaře, kteří začínají hospodařit 
v systému ekologického vinohradnictví a všechny další 
zájemce o ekologické vinařství

Program: 1. Základy, půda, agrotechnika
• Proč hospodařit ekologicky 
• Ekologická stabilita vinice a vinohradnické krajiny
•  Zdravá půda – základ ekologického vinohradnictví 

(půda, agrotechnika, zelené hnojení)
• Základy výživy révy v ekologickém vinohradnictví

 2. Ochrana proti hlavním chorobám révy vinné
•  Prostředky ochrany rostlin povolené v ekologickém vinohradnictví 

(charakteristika, mechanizmy působení, účinnost)        
•  Ochrana před hlavními houbovými chorobami v ekologickém 

vinohradnictví, citlivost odrůd, strategie ochrany
 3. Ochrana, sklepní technologie, legislativa

• Ochrana vinic před škůdci v ekologickém vinohradnictví
• Hlavní rozdíly ve sklepní technologii, marketing    
• Certifikace, legislativa, dotace

Vložné: pro členy Svazu Ekovín 300 Kč, pro nečleny 600 Kč.
V rámci vložného obdrží účastníci publikaci - Haeseli: Ochrana 
révy vinné před hlavními chorobami a škůdci v ekologickém 
vinohradnictví.

Prosíme zájemce o seminář o potvrzení účasti na mailovou adresu 
krivankova@ekovin.cz
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Václav Křivánek je patronem 
rozhledny Floriánka nad 
Polešovicemi 
Dvacáté první století je stoletím budování nejen cyklostezek, amfiteátrů 
a rybníků, ale i rozhleden. Mnohé z nich vyrostly na kopcích ve vinohradech 
s krásným rozhledem do vinic a do kraje. Když se najde dobré místo pro rozhlednu 
a patřičné finanční prostředky, jak se to podařilo radním městyse Polešovice, pak je to 
něco úžasného. 

D vacet tři metrů vysoká rozhledna 
o 80 schodech nad akátovým háj-
kem, jediným polešovickým leso-

parkem, vyrostla v loňském roce. Základ 
rozhledny je dřevo z horní strany oplecho-
vané a předurčené k dlouhé životnosti. 

Rozhledna Floriánka byla pojmeno-
vána podle odrůdy révy vinné, kterou 
vyšlechtil Ing. Václav Křivánek na místní 
Šlechtitelské stanici v Polešovicích. Odrů-
da vznikla z křížením rodičovského páru 
VČR x MT, tedy Veltlínské červené rané x 
Müller Thurgau, a nazývala se pracovně 
Morava. Do státních odrůdových zkoušek 
ji přihlásil zeť, respektive vnuk Ing. V. Kři-

vánka Vojtěch a Radim Masařík. V názvu 
odrůdy se nesměl použít zeměpisný ná-
zev Morava, a protože Vojtěch pocházel 
z obce Blatnice, kde byla vinařská trať 
Floriánky, odrůdu pojmenoval Floriánka.

Když je dobrá viditelnost a vystoupáme 
do horního patra rozhledny, pak je z Florián-
ky neuvěřitelný rozhled 360 stupňů kolem.

Pod námi dominuje pohled na pole-
šovické vinohrady. Polešovický kostel se 
z rozhledny jeví jako „mraveneček“ a je vi-
dět celý masiv Bílých Karpat na východě 
až po masiv Radhoště v Beskydech, Hos-
týnské vrchy, Javorníky, Dolnomoravský 
úval a masiv Chřibů. A největší radost 

mám z toho, že dohlédneme až na Pavlov-
ské vrchy a vrcholky kopců kolem hradu 
Falkestein v Rakousku.

Floriánka byla slavnostně otevřena 
5. října loňského roku starostou městyse 
Polešovice Michalem Zapletalem. Míst-
ní umělec Daniel Trubač vyrobil bystu 
šlechtitele Ing. Václava Křivánka, která 
je umístěna na patě rozhledny. Jsou zde 
také vypsány odrůdy révy, u jejichž zrodu 
tento významný šlechtitel stál. Jak ma-
jestátní a skromný byl tento člověk, tak 
majestátní je pohled z místní rozhledny 
Floriánka. Od severovýchodní Moravy až 
do Rakouska. 

Rozhledna Floriánka nad polešovickými vinohrady

Směrovka k Floriánce

Patron rozhledny Floriánka Ing. Václav Křivánek
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Konfitované kachní stehno 
s bramborovými plackami, pyré 
z červené řepy a silnou kachní šťávou 
Konfitovaná kachní stehna:

Konfitování je dřívější způsob konzerva-
ce masa, kdy se při nízké teplotě maso 
dusí ve vlastní šťávě pod vrstvou tuku. 
Po zpracování se k sádlem zalitému masu 
nedostane vzduch a na chladném tem-
ném místě vydrží velmi dlouhou dobu 
stejně dobré. Při této úpravě se všechny 
přidané ingredience (bylinky, koření, sůl) 
chuťově koncentrují do konfitovaného 
masa, nedochází k vysušování a i díky 
nízké teplotě nedochází k velké ztrátě na 
hmotnosti.

Kachní stehna omyjte studenou vodou 
a lehce osušte papírovou utěrkou. Dobře 
osolte, posypte kmínem a přidejte nadrh-
nuté lístky čerstvého tymiánu. Stehna 
vložte do adekvátně velké uzavíratelné 
pečící nádoby (např. pekáčku s poklicí). 
Pokud nemáte k dispozici kachní sádlo, 
přidejte vepřové sádlo a podlijte vodou. 
Vložte do trouby předehřáté na 120 °C. 
Kachní stehna nechte konfitovat do měk-
ka, to může trvat dvě až tři hodiny. Při-
bližně v polovině konfitování vyzkoušejte, 
zda je šťáva ukrytá pod sádlem dostateč-
ně slaná, protože přesně tak bude chutnat 
i kachna. Během konfitování kachní steh-
na uvolní další sádlo, které můžete použít 
na konfitování příště. Dostatečně měkké 
maso poznáte tak že se vám podaří poo-
točením poměrně snadno uvolnit maso 
od kosti. Měkká kachní stehna vyjměte 
ze sádla, nechte okapat a opět vložte do 
trouby nyní předehřáté na 200 °C, kde do-
pečete kůži do křupava a do zlatohnědé 
barvy.

Bramborové placky:

Oloupané brambory vařené ve slupce na-
strouhejte na jemném struhadle nebo pro-
lisujte lisem na brambory. Přidejte mouku, 
vejce a osolte. V míse vypracujte kompaktní 
těsto. Vyjměte na pomoučenou pracovní plo-
chu a zpracujte těsto, aby bylo hladké a ne-
lepivé. Vyválejte plát o síle necelý jeden cen-
timetr a vykrájejte tvořítkem nebo nožem 
tvary, které se vám líbí. Smažte ve vyšší vrst-
vě tuku po obou stranách do zlatova, nechte 
dobře okapat na papírové utěrce a podávejte.

Pyré z červené řepy:

Oloupanou, omytou a na menší kusy po-
krájenou řepu vložte do vroucí vody silně 
ochucené cukrem, octem a solí, kořeněné 
badyánem, hřebíčkem a hořčičným semín-
kem. Řepu vařte, dokud zcela nezměkne. 
Sceďte, vysbírejte koření a nechte okapat. 
Horkou řepu vložte do mixéru. Mixujte spo-
lečně s máslem, dokud nebude pyré perfekt-
ně hladké. Pokud by váš mixer neuměl řepu 
rozmixovat podle vaší představy, můžete 
pyré přepasírovat ještě přes jemné sítko.

Silná kachní šťáva:

Po scezení čistého sádla z konfitování vám 
zbyde silná šťáva, kterou můžete zcela 
zbavit tuku po úplném zchlazení v lednici, 
kde šťáva ztuhne a jasně se rozdělí na želé 
a sádlo. Záleží na Vás, zda chcete vzniklý 
kachní fond takto úplně zbavit tuku, nebo 
„nahrubo“ seberete čisté sádlo a trocha sád-
la zůstane součástí šťávy.

Tuku zbavenou kachní šťávu zredu-
kujte v hlubší pánvi a dochuťte kořením. 
Kostička chladného másla zašlehaná do 
horké šťávy již odstavené z tepelného 
zdroje vám pomůže docílit hustší a per-
fektní konzistence. 

4 porce
Kachní stehno 4 ks cca 1 000–1 200 g
vepřové sádlo 250 g (pokud nemáte 
kachní)
voda na podlití cca 400ml
sůl cca 3 g
kmín celý nebo mletý
snítka tymiánu
Brambory vařené ve slupce 
(oloupané) 300 g
sůl cca 1 g
vejce celé 2 ks
mouka hrubá (podle pořeby) 100–200 g
tuk na smažení
Červená řepa (loupaná) 400 g
sůl cca 2 g
cukr 150 g
ocet 50 ml
badyán 1 hvězdička
hřebíček 5 ks
hořčičné semínko 1 g
voda 500 ml
máslo 100 g
Na omáčku :
vydušená šťáva při konfitování
voda
sůl
pepř
mletý kmín
máslo

Autor:
Ondřej Slanina
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Text:
Jaroslav Machovec

Ing. Josef Vozdecký – 
70 let
Čas letí jako splašený a je tedy dobře, když je vyplněn poctivou a úspěšnou prací, jak 
je tomu v případě jubilanta a čerstvého sedmdesátníka Josefa Vozdeckého.

I ng. Josef Vozdecký se narodil dne 
22. 1. 1945 v Šitbořicích. Pochází ze 
staré zemědělské a vinařské rodiny, 

jejíž členové byli vždy pevně spjati s pů-
dou a životem na moravské vsi.

Svou profesní dráhu spojenou s vinař-
stvím zahájil v roce 1959, kdy nastoupil 
do učňovské školy ve Valticích, dále po-
kračoval ve studiu na střední vinařské 
škole tamtéž a nakonec vzdělání ukončil 
absolvováním Vysoké školy zemědělské 
v Lednici.

Po ukončení studia v roce 1970 nastou-
pil do zaměstnání ve  státním podniku 
České vinařské závody – závod Starý Pl-
zenec, kde zastával postupně funkci prak-
tikanta, technologa, vedoucího závodní 
laboratoře a posléze vedoucího výroby 
závodu. V roce 1989 se stal podnikovým 
ředitelem Českých vinařských závodů se 
sídlem v Praze. Od roku 1992 pak zastá-
vá funkci generálního ředitele a později 
i předsedy představenstva společnosti 
Bohemia sekt, a.s. se sídlem ve Starém 
Plzenci. 

Pod jeho vedením se společnost Bo-
hemia sekt a.s. stala nejvýznamnějším 
a největším vinařským uskupením v Čes-
ké republice. Postupně společnost odkou-
pila řadu významných větších či menších 
výrobních vinařských a vinohradnických 
podniků po celé Moravě a jejich moderni-
zací také velmi přispěla k rozvoji vinařství 
na Moravě.

Skvělé manažerské schopnosti a hlubo-
kou znalost oboru uplatnil Josef Vozdecký 
nejen v řízení společnosti Bohemia sekt 
a.s., ale i v důležitých funkcích v institu-
cích sloužících k rozvoji a také propagaci 
našeho vinařství. Do letošního roku byl 
předsedou správní rady Národního vi-
nařského centra o.p.s., v předcházejícím 
období byl viceprezidentem Českomorav-

ského svazu vinařských podniků, členem 
Rady Vinařského fondu, členem všech ko-
moditních rad pro víno při Ministerstvu 
zemědělství ČR, dále pracoval v předsta-
venstvu Potravinářské komory a byl též 
členem vědecké a správní rady Mendelovy 
univerzity v Brně. Ve všech těchto funk-
cích působil velmi aktivně a patřil k těm, 
kteří hledali a nacházeli úspěšná řešení 
v celé šíři vinařské problematiky.

Mnoho z nás zná jubilanta nejen jako 
skvělého manažera a odborníka, ale také 
jako vynikajícího člověka, který miluje 
folklor a dobrou zábavu při skvělém víně 
a který umí jednat s lidmi a zaujmout je 
pro vinařství – obor, který nás všechny 
spojuje. 

Ing. Josef Vozdecký ukončil svou vel-
mi úspěšnou kariéru odchodem na za-

sloužený odpočinek v roce 2012. Ovšem 
jeho činorodá povaha, přestože se chtěl 
již věnovat své rodině a svým koníčkům, 
mu nedala a přijal další výzvu. Vstoupil 
na pole do té doby jím neprobádané, a to 
do politiky, stal se poslancem Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. 
Věřím, že svými zkušenostmi, odborností 
a pracovitostí pomůže k prosazení všech 
rozumných návrhů týkajících se zeměděl-
ství a zejména vinařství. 

 

Milý Josefe, přeji Ti nejen za sebe mnoho 
zdraví a spokojenosti a doufám, že spolu 
s námi vypiješ ještě nejednu sklenku na 
zdraví všech vinařů a na úspěchy našeho 
vinařství, třeba právě Tvého oblíbeného 
Tramínu.



Název
Datum

Místo Město WWW Telefon
od do

Mistrovství ČR v řezu révy vinné 13. 2. 13. 2. areál vinařství Stanislav Mádl – Váš 
vinař Velké Bílovice www.vinarskepotreby.cz

10. reprezentační ples města Rychnova 
u Jablonce nad Nisou 13. 2. 13. 2. sál Restaurace Beseda, Tovární 68 Rychnov u Jablonce nad 

Nisou
www.vinorychnov.
webuje.cz 724 662 156

Putování po dobšických sklípcích 14. 2. 14. 2. sklepy a sklepní uličky Dobšice www.vinari.dobsice.cz 603 447 594

55. výstava vín Velké Němčice 15. 2. 15. 2. kulturní dům Velké Němčice www.vystavavin.cz 725 758 913

Holiday World 19. 2. 22. 2. Výstaviště Praha Praha 7 www.holidayworld.cz

Tour de Sklep 21. 2. 21. 2. Sklepní ulice Popice www.tourdesklep.cz 606 737 841

38. jihomoravská regionální výstava vín 21. 2. 21. 2. Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1 Brno www.vinobrno.eu 605 036 209

Sklepní uličky a způsoby hodnocení vín 26. 2. 26. 2. Velká galerie Louckého kláštera Znojmo www.szv.estranky.cz 515 213 145

44. výstava vín v městečku Žeravice 28. 2. 28. 2. sál Žeravice www.obeczeravice.cz 605 252 099

Místní výstava vín 28. 2. 28. 2. Dělnický dům Tvrdonice www.tvrdonice.cz 777 360 001

8. Koštování vín v Jalubí 28. 2. 28. 2. kulturní dům Jalubí 603 545 742

Otevření 15. ročníku Salonu vín ČR 28. 2. 28. 2. Salon vín ČR, Zámek 1 Valtice www.salonvin.cz 519 352 744

51. výstava vín Žabčice 28. 2. 28. 2. Lidový dům, U rybníka 23 Žabčice 732 302 014

Vinařský ples 28. 2. 28. 2. sportovní hala Hluk www.vinozlomekvavra.cz 572 599 537

Výstava vín Lanžhot 14. 3. 14. 3. restaurace Podlužan Lanžhot 775 445 402

46. ročník místní výstavy vín ve Vranovicích 14. 3. 14. 3. sportovní hala, ulice Lipová Vranovice 739 051 137

Výstava vín v Kostelci 14. 3. 14. 3. kulturní dům Kostelec www.sk-kostelec.cz 737 149 482

Tradiční výstava místních a regionálních vinařů 14. 3. 14. 3. Masarykův kulturní dům (sokolovna), 
Tyršova T161 Židlochovice www.zidlochovice.cz 721 796 090

Výstava vín Chrlice 14. 3. 14. 3. Brno-Chrlice, restaurace U Bindrů Brno 605 455 799

1. Jihočeské slavnosti vína 20. 3. 21. 3. Výstaviště České Budějovice a.s. České Budějovice www.vcb.cz 387 714 207

Vinařská akademie I – Kadet 20. 3. 22. 3. učebna Vinařské akademie Valtice, 
Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437

Místní výstava vín 21. 3. 21. 3. sokolovna Kostice www.svkostice.webnode.cz 607 730 109

Místní výstava vín 21. 3. 21. 3. sokolovna Hovorany 739 424 877

Výstava vín 21. 3. 21. 3. zámek Dolní Kounice Dolní Kounice 725 805 017

Festival vína 21. 3. 21. 3. DKO – Dům Kultury Jihlava, Tolstého 2 Jihlava www.festival-vina-
jihlava.cz 734 335 343

Tradiční josefovská výstava vín 21. 3. 21. 3. hlavní sál v kulturním domě Popovice (okr. Uherské 
Hradiště) www.popovice.cz 725 247 010

44. výstava vín 21. 3. 21. 3. sokolovna Syrovice 777 574 323

14. výstava vín v Telnici 21. 3. 21. 3. orlovna Telnice 724 183 474

Josefská výstava a košt vín 21. 3. 21. 3. Kulturní dům Strážničan Strážnice www.straznice-mesto.cz 731 230 547

Znojemský košt 21. 3. 21. 3. štukové sály Louckého kláštera Znojmo www.znojkost.estranky.cz 515 213 145

52. Josefský košt 21. 3. 21. 3. kulturní dům Kyjov 602 937 871

45. Výstava vín 21. 3. 21. 3. kulturní dům Sedlec www.sedlecumikulova.cz 723 426 773

Tradiční Josefská výstava vín Vracov 21. 3. 21. 3. sokolovna Vracov 603 905 335

Tradiční ochutnávka jihomoravských vín 21. 3. 21. 3. velký sál MKS Beseda Moravské Budějovice www.vsmb.wz.cz 732 273 686

Výstava vín Březí u Mikulova 21. 3. 21. 3. kůlturní sál Březí 731 187 012

25. výstava vín v Brně – Obřanech 22. 3. 22. 3. orlovna, Hlaváčova 20 Brno 737 508 760

VINAŘSTVÍ ROKU 2014 26. 3. 26. 3. Veletržní palác Praha www.vinarstviroku.cz 606 743 231

XIV. Přehlídka vín a sýrů Hrušky 28. 3. 28. 3. tělocvična základní školy Hrušky (okr. Břeclav) www.hrusky.net 607 730 109

Otevřené sklepy Perná 28. 3. 29. 3. vinné sklepy Perná www.sklepyperna.cz 776 335 669

Výstava vín Vrbice 28. 3. 28. 3. kulturní dům Vrbice www.vinarivrbice.cz 731 469 553

Výstava vín 28. 3. 28. 3. kulturní dům Bulhary 606 422 112

Slavnosti mandloní a vína 28. 3. 28. 3. Dukelské náměstí a mandloňové sady Hustopeče www.hustopece.cz 724 384 707

Josefský košt 28. 3. 28. 3. kulturní dům Bošovice 604 150 952

Tradiční výstava vín 28. 3. 28. 3. sál sokolovny Rakvice www.vinari-rakvice.cz 602 450 053

Výstava vín Starovice 28. 3. 28. 3. sokolovna Starovice www.vinspolstar.ic.cz 725 763 801

Výstava vín Uherské Hradiště – Sady 28. 3. 28. 3. Kulturní dům Uherské Hradiště – Sady Uherské Hradiště www.vinarisady.cz 604 622 283

ZE SKLEPA DO SKLEPA 28. 3. 28. 3. vinné sklepy Velké Bílovice www.velkebilovice.com 775 595 561

Tradiční výstava vín 28. 3. 28. 3. Sklepy Jarošek Mutěnice 606 731 042

Košt vína v Tupesích 28. 3. 28. 3. tělocvična základní školy Tupesy 774 599 658

Certifikát Sommeliera 2015 28. 3. 26. 4. Hotel Regina, Konojedská 38 Praha 10 www.sommeliers.cz 721 873 722

Kurz Sommelier (I. část) 30. 3. 2. 4. učebna Vinařské akademie Valtice, 
Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437

Převzato z webové stránky www.vinazmoravy.cz. Pokud chcete zveřejnit svou akci, můžete ji přidat přes on-line formulář v sekci kalendáře akcí na této stránce.

Kalendář vinařských akcí
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V cenách není zahrnuto poštovné a balné. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Vinařský obzor, 
P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
tel.: 602 470 345, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, 
www.vinarskyobzor.cz

Nabídka Vinařského obzoru
Zásilkový obchod vinařských publikací. Více na www.vinarskyobzor.cz/e-shop

Inzerce

Přehled odrůd révy 2014 149 Kč
Autor: Jiří Sedlo, Ivana Ludvíková

Publikace, která úvodem ve stručnosti 
shrnuje situaci ve vinohradnictví a vinař-
ství v  České republice s  aktuálními stati-
stickými daty o  produkci hroznů, jejich 
kvalitě, výnosu, produkci a  dalších údajů 
týkajících se plochy vinic, stáří vinic a od-
růdové složení. Následující část je rozděle-
na do 4 kapitol, které se zabývají popisem 
registrovaných odrůd, a  to ve struktuře, 
registrované moštové odrůdy (bílé a mod-
ré), registrované stolní odrůdy a nakonec 
podnože registrované pro produkci roz-
množovacího materiálu. Vlastní popis ka-
ždé odrůdy je strukturován do základních 
informací o  vzniku odrůdy, popis jejich 
ampelografických znaků, vhodnost k pěs-
tování a  také doporučení pro pěstování. 
V  závěru publikace  jsou uvedeni všichni 
udržovatelé odrůd a  klonů révy včetně 
kontaktních údajů.

Bobule 590 Kč
Autor: Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Vázaná plnobarevná kniha formátu B5 
„Bobule“ je určena všem producentům 
hroznů i vína. Kniha podává ucelený pře-
hled o složení bobule a významu jednotli-
vých látek uvnitř bobule. Pojednává i o vli-
vu vnějšího prostředí a  terroir na obsah 
bobule a tím i na aroma a chuť vína.

·  pneumatickou uzavíračku lahví s vakuovou uzavírací 
hlavou 

· 6-ti jehlovou hladinovou plničku - nová a použitá 

· používaný horizontální lis WOTTLE ERS 450 

Kontakt: +43 664 281 0011, nebo mail  
office@maschinenhandel-bauer.at 

Podrobnosti na www.maschinenhandel-bauer.at

Příprava bílých vín 590 Kč
Autor: Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Vázaná plnobarevná kniha formátu B5 „Pří-
prava bílých vín“ je určena všem producen-
tům vína. Kniha podává ucelený přehled 
o  složení bílého vína a  významu jednotli-
vých látek pro kvalitu konečného produk-
tu  – lahvového vína. Zabývá se ale přede-
vším postupem, jak pozitivní látky udržet 
a  naopak negativní potlačit. Kniha pojed-
nává o  technologickém postupu přípravy 
bílých a růžových tichých suchých i speci-
álních botrytických přírodně sladkých vín, 
stejně jako i vín šumivých.

Výsevní dny 2015 70 Kč
podle Marie Thunové

Kalendář konstelací pro zahrádkáře a ze-
mědělce. Práce na zahradě i na poli podle 
přírodních kosmických rytmů. Příznivé 
dny pro včelaře v roce 2015.
V tomto již 53. vydání Výsevních dnů po-
dle Marie Thunové® se věnujeme zvláště 
otázkám, které nám často kladete. Přede-
vším se velmi zevrubně zabýváme mnoho-
stranností žita a žitným chlebem. Najdete 
zde proto podrobný recept.
Poukazujeme také na zvláštní význam va-
ječných skořápek ve vztahu k  lidskému 
organismu.
Podrobně si rovněž všímáme otázek regu-
lace slimáků a  mandelinky bramborové, 
především použití homeopatických metod.





SOUTĚŽ V ŘEZU  
RÉVY VINNÉ 2015

11. ročník soutěže o zlaté nůžky

13. února 2015 - Velké Bílovice 
Vinařství Stanislav Mádl, trať Belegrady
Prezence soutěžících od 8.00 h, zahájení soutěže v 8.30 h, 
doprovodný program od 9.00 h.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
ELITE - ženy a muži starší 21 let
JUNIOR - studenti do 21 let (včetně)
více informací a přihlášky na: Renata Hlavačková,  
tel.: 774 576 923, marketing@vinarskepotreby.cz

www.svcr.cz 
www.vinarskepotreby.cz

Pořadatel: Generální partner a organizátor:

Mediální partner:

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO SOUTĚŽÍCÍ, 
HOSTY A ODBORNOU VEŘEJNOST:
• odborné přednášky 

Alfredo Tocchini (IT) - Architektura keře při zimním řezu a vliv na kvalitu a zdravotní stav hroznů 
Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (CZ) - Vliv zimního řezu na vývoj révy vinné, zdravotní stav a kvalitu hroznů

• prezentace partnerů soutěže
• stylové občerstvení, včetně degustace velkobílovických vín

Vítěze jednotlivých kategorií čekají zajímavé ceny, absolutní vítěz
získá zlaté nůžky a možnost týdenního zapůjčení vozu Ford Mondeo.   

Za podpory:

Partneři:


