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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Plíseň šedá (Botrytis cinerea)

umí hroznům pomoci s cukernatostí, ale taky je 
zničit. Jde o plíseň všeobecně rozšířenou, jejímž 
účelem, obdobně jako u jiných plísní, je likvidovat 
odumřelé a osláblé organizmy. U hroznů však může 
být prospěšná, jsou-li vyzrálé. Pak se v bobulích 
koncentruje cukr odpařováním vody. Dosahují se 
tak výběry, jaké by běžnou fyziologickou cestou 
nebyly možné. K neznámějším patří Tokajské 
a Sauternské víno. U nás, v Rakousku a Německu je 
to výběr z cibéb.

Vše nejlepší 
v novém roce! 

U ž teď si můžeme říct, že letošní rok se vydařil. V aktuálním vydání jsme 
se ale zaměřili na mnohem dlouhodobější trendy. Jiří Sedlo velice pre-
cizně zpracoval téma vývoje vinařství u nás. Pavel Tomšík se zase zamě-

řil na dlouhodobou perspektivu výroby vína ve světě. Jak asi bude obor vypadat 
v roce 2050? Dočtete se ve Vinařském obzoru.

Pavel Pavloušek se zamyslel nad fenoménem letošní sklizně, ve které byl opti-
mální obsah asimilovatelného dusíku, a přesto se objevily problémy s kvašením. 
V dalším materiálu řeší výběr klonů pro novou výsadbu.

Do Nového vinařství v Drnholci jsme se vypravili za naším stálým přispěva-
telem Petrem Ptáčkem. Od léta má podnik „na povel“. Chystá v něm v našich 
podmínkách doladit do dokonalosti francouzský styl vín. Určitě se je na co těšit. 

Vůbec poprvé se konal Vinařský jarmark. Pro naši akci dal svůj areál k dis-
pozici Miloš Michlovský. Více než dvě stovky vinařů využily příležitosti pro-
hlédnout si nabízené produkty a technologie přímo v praxi. Ani naše redakce 
nechyběla.

Zdeněk Habrovanský představuje odrůdu Mery, kterou nakřížil ve spolupráci 
s Aloisem Tománkem. A svým článkem o vůni kaštanovníku nás všechny přene-
se do atmosféry blížících se Vánoc.

Dovoluji si Vám proto popřát šťastné a veselé, klid v duši a příjemné chvíle 
mezi těmi nejbližšími.

Martin Půček
šéfredaktor
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Co vám 
přineseme 
příště 
N ový rok uvítáme dvěma hlavními 

okruhy témat. V tom prvním se po-
drobněji zaměříme na pravidla pro 

dotace na novou výsadbu. Druhým budou sou-
těže vín. Samozřejmě nebude chybět článek 
o Salonu vín, chtěli bychom se ale soutěžemi 
zabývat i v obecnější rovině, představit jejich 
možné parametry a nároky na degustátory.

(red)

Erratum

V čísle 11/2015 Vinařského obzoru na 
str. 562 v rozhovoru s Milošem Mich-
lovským o autentistech bylo nespráv-

ně uvedeno „katechinská technologie“ místo 
„kachetinská technologie“. Jde o metodu pří-
pravy vína, nikoliv o náboženství. Za chybu se 
omlouváme.

(red)

Předplatné Vinařského obzoru na rok 2016     569 Kč / € 25,00
Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2016 ve volném prodeji     67 Kč
Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2016 pro předplatitele     49 Kč 
Cena letního dvojčísla 2016 ve volném prodeji     110 Kč 
Cena letního dvojčísla 2016 pro předplatitele     84 Kč
Jako předplatitel ušetříte za rok     206 Kč 

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru:

□ od čísla nejbližšího do čísla      

□ ročníku 2016

□ od začátku roku 2016 (1/2016) na dva roky – do 12/2017

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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Informace k volební valné 
hromadě 2016
Představenstvo SV ČR svolalo řádnou valnou hromadu, která proběhne dne 
24. února 2016 v 10.00 hodin ve Velkých Bílovicích. Tato valná hromada bude 
dle platných stanov volební valnou hromadou. Představenstvo SV ČR tímto vyzývá 
členskou základnu k podání návrhů kandidátů z řad řádných či čestných členů do 
všech orgánů, které se budou volit, a to konkrétně kandidátů na:

�  Prezidenta (volen celou valnou hroma-
dou z řad celé členské základny)

�  Viceprezidenta pro Moravu (volen 
členskou základnou z řad členů regis-
trovaných za vinařskou oblast Mora-
va)

�  Post čtyř členů představenstva z řad 
celé členské základny (voleni celou val-
nou hromadou)

�  Post čtyř členů představenstva z řad čle-
nů vinařských podoblastí – znojemská, 
mikulovská, velkopavlovická, slovácká 
(voleni členy registrovanými v příslušné 
vinařské podoblasti)

�  Post tří členů dozorčí rady
Valná hromada dále prostým usnesením 
schvaluje:

�  Viceprezidenta za Čechy, kterého do před-
stavenstva jmenuje Cech českých vinařů

�  Představitele stanovami vyjmenovaných 
spolků (zástupce ČMSVP – nově Vinař-
ské unie, Moravínu, Ekovínu, Sdružení 
šlechtitelů révy), které jmenují své před-
stavitele do představenstva.

�  Své návrhy kandidátů zasílejte k rukám 
představenstva Svazu na e-mailovou ad-

resu martin.pucek@svcr.cz, a to nejpoz-
ději do 19. února 2016 ve struktuře:
�  Název člena (název fyzické nebo 

právnické osoby)
�  Jméno, příjmení a bydliště navržené-

ho kandidáta zastupujícího příslušné-
ho člena, který bude reálně vykonávat 
funkční povinnosti člena představen-
stva, resp. dozorčí rady Svazu. U práv-
nických osob je nutné doložit plnou 
moc k zastupování nebo výpis z OR, 
z nichž bude vyplývat, že příslušný 
kandidát může za PO jednat.

Vlastní pozvánka na VH přijde dle stanov 
v termínu na Vaši e-mailovou adresu, pří-
padně poštou. Materiály k valné hromadě 
budou přidávány na web. 

Valná hromada

Kdy: 24. 2. 2016 v 10.00

Kde: Velké Bílovice

Více informací: www.svcr.cz

Ze zákulisí Cechu českých 
vinařů 
Jak jsme již informovali, během září měl Cech českých vinařů napilno a ani během 
listopadu nezahálel. 

K rom podpory několika Svato-
martinských koštů připravilo 
předsednictvo pro členy Ce-

chu ve spolupráci s MZe školení o dota-
cích a novele vinařského zákona. Před-
nášel vedoucí oddělení pro víno Ing. 

David Filip. Vzhledem k aktualitě téma-
tu se přednáška těšila vysoké návštěv-
nosti. Po přednášce byla pro účastní-
ky připravena degustace mladých vín, 
kterou se – jak již bývá v Cechu zvy-
kem – pomyslně završily aktivity letoš-

ního roku a všichni vinaři si nerušeně 
navzájem mohli zhodnotit své letošní  
úspěchy. 

 

Barbora Weitoschová
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Autor:
Vinařský fond

Podmínky pro poskytnutí 
podpory Vinařským fondem
Seznam tematických okruhů pro termín podávání žádostí  1. 1.–15. 2. 2016

1. Účast na výstavách vín
Podpora úhrady nákladů vynaložených 
na pronájem výstavních prostor poskyt-
nutá výrobcům vína, kteří se účastní 
přehlídek, soutěží a výstav vín konaných 
v roce 2016 dle ust. § 1 odst. 1 a 2 písm. a) 
vyhlášky.

Podpora se týká účasti na výstavách: 
Vinařské Litoměřice (22.–23. 4.), Interna-
tional Wine Show Prague (duben, říjen), 
Wine Prague (23.–25. 5.). Výše podpory: do 
50 % nákladů vynaložených na pronájem 
výstavních prostor, max. však 50 000 Kč. 
V případě výstavy IWSP lze požádat pou-
ze na jeden termín v roce.

2. Výstavy, přehlídky, soutěže vín
Podpora úhrady nákladů vynaložených na 
pronájem prostor pro konání přehlídek, 
soutěží a výstav vín (dále jen „výstav“) 
a jejich propagaci. Platí pro akce konané 
od 1. 4. 2016, dle ust. § 1 odst. 1 a 2 písm. 
b) vyhlášky. 

Bližší podmínky poskytnutí podpory 
na jednotlivé typy výstav: 
a)  Místní výstavy: Kromě podmínek vy-

mezených zákonem, vyhláškou a Pod-
mínkami pro poskytnutí podpory 
Vinařským fondem (dále jen „Podmín-
ky“) je nutno splnit tyto další podmín-
ky:
�  registrovat výstavu v kalendáři akcí 

na www.vinazmoravy.cz nebo www.
vinazcech.cz 

�  umístit loga „Vína z Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno na 
dotek a uvést informaci o podpoře 
akce Vinařským fondem v katalo-
gu výstavy podle vzoru uvedeného 
na webových stránkách Vinařského 
fondu

�  předložit v elektronické podobě Vi-
nařskému fondu na adresu info@vi-
narskyfond.cz k odsouhlasení návrh 
příslušné strany katalogu výstavy 

s logy „Vína z Moravy, vína z Čech“, 
Vinařského fondu a Víno na dotek, 
a to před zadáním výroby katalo-
gu výstavy. Vinařský fond do dvou 
pracovních dnů ode dne doručení 
požadovaných návrhů a vzorů sdělí 
žadateli případné připomínky. Po-
kud Fond v uvedené lhůtě nevznese 
připomínky, považují se zaslané ná-
vrhy ze strany Vinařského fondu za 
odsouhlasené 

Výše podpory: 
do 50 % nákladů vynaložených na pro-

nájem prostor a propagaci, maximálně 
však 8 000 Kč.

b) Výstavy a soutěže regionální (výstavy 
přesahující svým významem rámec vi-
nařské podoblasti) 

 Soutěže „nominační“ – Národní soutěž 
vín 

 Výstavy a soutěže s celorepublikovým 
významem 
Kromě podmínek vymezených záko-

nem, vyhláškou a Podmínkami je nutno 
splnit tyto další podmínky:

�  registrovat výstavu/soutěž v kalen-
dáři akcí na www.vinazmoravy.cz 
nebo www.vinazcech.cz 

�  pokud jde o soutěž, dodržet Národní 
standardy soutěží vín dle Národního 
vinařského centra (odstavce 3.1–3.18) 
a využít elektronický systém vyhod-
nocení (např. elwis či jiný obdobný 
systém) 

�  umístit loga „Vína z Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno na 
dotek a uvést informaci o podpoře 
akce Vinařským fondem v katalogu 
výstavy, propagačních materiálech 
a v místě realizace podle vzoru uve-
deného na webových stránkách Vi-
nařského fondu

�  předložit v  elektronické podo-
bě Vinařskému fondu na adresu 

info@vinarskyfond.cz k  odsou-
hlasení návrhy propagačních ma-
teriálů a příslušné strany katalogu 
výstavy s logy „Vína z Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno 
na dotek, a to před zadáním výro-
by těchto propagačních materiálů. 
Vinařský fond do dvou pracovních 
dnů ode dne doručení požadova-
ných návrhů a vzorů sdělí žadateli 
případné připomínky. Pokud Fond 
v uvedené lhůtě nevznese připo-
mínky, považují se zaslané návrhy 
ze strany Vinařského fondu za od-
souhlasené

�  předat bezplatně Vinařskému fon-
du, pokud o to požádá, vstupenky 
na výstavu, na kterou je poskytnu-
ta podpora, a to v počtu uvedeném 
v rozhodnutí o poskytnutí podpory, 
maximálně však v hodnotě 1 % z po-
skytnuté podpory

Výše podpory: 
do 50 % nákladů vynaložených na pro-

nájem prostor a propagaci, maximálně 
však 40 000 Kč (výstavy/soutěže regio-
nální), 50 000 Kč (výstavy/soutěže nomi-
nační), 150 000 Kč (výstavy/soutěže s ce-
lorepublikovým významem).

c) Soutěže se statusem OIV: Kromě pod-
mínek vymezených zákonem, vyhláš-
kou a Podmínkami je nutno splnit tyto 
další podmínky:
�  registrovat soutěž v kalendáři akcí 

na www.vinazmoravy.cz nebo www.
vinazcech.cz 

�  umístit loga „Vína z Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno na 
dotek a uvést informaci o podpoře 
akce Vinařským fondem v katalogu, 
propagačních materiálech a v mís-
tě realizace podle vzoru uvedeného 
na webových stránkách Vinařského 
fondu
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�  předložit v  elektronické podo-
bě Vinařskému fondu na adresu 
info@vinarskyfond.cz k  odsou-
hlasení návrhy propagačních ma-
teriálů a příslušné strany katalogu 
soutěže s logy „Vína z Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno 
na dotek, a to před zadáním výro-
by těchto propagačních materiálů. 
Vinařský fond do dvou pracovních 
dnů ode dne doručení požadova-
ných návrhů a vzorů sdělí žadateli 
případné připomínky. Pokud Fond 
v uvedené lhůtě nevznese připo-
mínky, považují se zaslané návrhy 
ze strany Vinařského fondu za od-
souhlasené

�  předat bezplatně Vinařskému fon-
du, pokud o to požádá, vstupenky 
na soutěž, na kterou je poskytnu-
ta podpora, a to v počtu uvedeném 
v rozhodnutí o poskytnutí podpory, 
maximálně však v hodnotě 1 % z po-
skytnuté podpory

Výše podpory: 
do 50 % nákladů vynaložených na pro-

nájem prostor a propagaci, maximálně 
však 250 000 Kč.

3. Školení, semináře, konference
Podpora úhrady nákladů na konání 
seminářů, školení a  konferencí s  vi-
nařskou tematikou dle ust. § 1 odst. 1 
a 2 písm. d) vyhlášky konaných od 1. 4. 
2016. Součástí žádosti musí být přesný 
rozpis náplně semináře/školení/konfe-
rence a konkrétní cílová skupina. Výše 
podpory: do 80 % nákladů na pronájem 
prostor pro konání akce, výrobu pod-
kladových materiálů, odměny předná-
šejícím a pomocnému personálu a pro-
pagaci akce,
a) maximálně 10 000 Kč pro vzdělávací 

semináře a školení pro odbornou i laic-
kou veřejnost,

b) maximálně 100 000 Kč pro odborné 
konference celostátního významu 
nebo cyklus seminářů/školení,

c) maximálně 500 000 Kč pro odborné 
konference evropského významu.

Kromě podmínek vymezených záko-
nem, vyhláškou a Podmínkami je nutno 
splnit tyto další podmínky:
�  registrovat akci v kalendáři akcí na 

www.vinazmoravy.cz nebo www.vinaz-
cech.cz 

�  umístit loga „Vína z  Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno na 
dotek a uvést informaci o podpoře 
akce Vinařským fondem v podklado-
vých materiálech k akci a v prostorách 
konání akce podle vzoru uvedeného 
na webových stránkách Vinařského 
fondu

�  předložit v elektronické podobě Vi-
nařskému fondu na adresu info@
vinarskyfond.cz k odsouhlasení návr-
hy a vzory veškerých podkladových 
materiálů s logy „Vína z Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno na 
dotek, a to před zadáním výroby těch-
to materiálů. Vinařský fond do dvou 
pracovních dnů ode dne doručení 
požadovaných návrhů a vzorů sdělí 
žadateli případné připomínky. Pokud 
Fond v uvedené lhůtě nevznese připo-
mínky, považují se zaslané návrhy ze 
strany Vinařského fondu za odsouhla-
sené

�  předat bezplatně Vinařskému fondu, po-
kud o to požádá, vstupenky na akci, na 
kterou je poskytnuta podpora, a to v po-
čtu uvedeném v rozhodnutí o poskytnu-
tí podpory, maximálně však v hodnotě 
1 % z poskytnuté podpory

4. Propagační akce s tematikou vína 
a vinařství

Podpora úhrady nákladů na pronájem 
prostor, odměny pro účinkující a propa-
gaci akcí na rozvoj vinařské turistiky dle 
ust. § 1 odst. 1 a 2 písm. f) vyhlášky, a to 
pro akce typu „otevřené sklepy“, slavnosti 
vinobraní a další propagační akce s tema-
tikou vinařství konané od 1. 4. 2016. Výše 
podpory je stanovena do 90 % nákladů 
skutečně vynaložených na pronájem pro-
stor pro konání akce, odměny pro účinku-
jící a propagaci akce.

Bližší podmínky poskytnutí podpory: 
�  registrovat akci v kalendáři akcí na 

www.vinazmoravy.cz nebo www.vinaz-
cech.cz

�  umístit loga „Vína z  Moravy, vína 
z Čech“, Vinařského fondu a Víno na 
dotek a uvést informace o podpoře akce 
Vinařským fondem v propagačních ma-
teriálech a v místě realizace podle vzoru 
uvedeného na webových stránkách Vi-
nařského fondu

�  předložit v elektronické podobě Vinař-
skému fondu na adresu info@vinarsky-
fond.cz k odsouhlasení návrhy a vzory 

veškerých propagačních materiálů s lo-
gem „Vína z Moravy, vína z Čech“, Vi-
nařského fondu a Víno na dotek, a to 
před zadáním výroby těchto materiálů. 
Vinařský fond do dvou pracovních dnů 
ode dne doručení požadovaných návrhů 
a vzorů sdělí žadateli případné připo-
mínky. Pokud Fond v uvedené lhůtě ne-
vznese připomínky, považují se zaslané 
návrhy ze strany Vinařského fondu za 
odsouhlasené

�  předat bezplatně Vinařskému fondu, po-
kud o to požádá, vstupenky na akci, na 
kterou je poskytnuta podpora, a to v po-
čtu uvedeném v rozhodnutí o poskytnu-
tí podpory, maximálně však v hodnotě 
1 % z poskytnuté podpory

Maximální výše podpory pro jednotli-
vé typy akcí: 
Otevřené sklepy
�  100 000 Kč pro akce konané v obci 

nebo uskupení pořádajících obcí s více 
než 300 ha registrovaných vinic a po-
čtem otevřených sklepů převyšujícím 
25

�  50  000 Kč pro akce konané v  obci 
nebo uskupení pořádajících obcí 
s více než 100 ha registrovaných vinic 
a počtem otevřených sklepů převyšu-
jícím 10

�  20  000 Kč pro akce konané v  obci 
nebo uskupení pořádajících obcí 
s méně než 100 ha registrovaných vi-
nic a počtem otevřených sklepů mini-
málně 5

Slavnosti vinobraní
�  500  000 Kč pro vinobraní v  obcích 

s více než 300 ha registrovaných vinic 
nebo v obcích, kde význam slavnosti vi-
nobraní významně přesahuje vinařskou 
oblast

�  100 000 Kč pro vinobraní v obcích s více 
než 100 ha registrovaných vinic

�  20 000 Kč pro vinobraní v ostatních vi-
nařských obcích

Ostatní akce spojené s obecnou propa-
gací vína a vinařství (vinařské slavnos-
ti, vinobraní mimo vinařské podoblasti 
apod.)
�  100 000 Kč pro akce s prezentací mini-

málně 20 vinařství 
�  50 000 Kč pro akce s prezentací mini-

málně 15 vinařství
�  30 000 Kč pro akce s prezentací mini-

málně 10 vinařství 
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Změny a novinky při žádostech o podporu z Vinařského fondu

Na svém říjnovém zasedání 
schválila Rada Vinařského 
fondu Podmínky pro poskyt-

nutí podpory Vinařským fondem pro ter-
mín podávání žádostí 1. 1.–15. 2. 2016. Tyto 
doznaly ve srovnání s podmínkami pro mi-
nulý termín určitých změn. Změny vyply-
nuly především z renotifikace Vinařského 
fondu Evropskou komisí v letošním roce, 
část změn pak vychází z poznatků z praxe. 
Na základě uskutečněných změn se aktuali-
zoval i formulář pro podávání žádostí.

Co je tedy jiného?

1. Nově musí každý žadatel definovat sebe 
sama dle pravidel pro poskytování pod-
por/dotací EU, a to dle velikosti a obra-
tu. Konkrétně se žadatelé dělí na mikro-
podniky, malé podniky, střední podniky 
a velké podniky. Rozdělení je následující:
a)  Mikropodnik (zaměstnává méně než 

10 osob a jeho roční obrat nebo cel-
ková roční bilanční suma nepřesa-
huje 2 miliony EUR)

b)  Malý podnik (zaměstnává méně než 
50 osob a jeho roční obrat nebo cel-
ková roční bilanční suma nepřesa-
huje 10 milionů EUR)

c)  Střední podnik (zaměstnává méně 
než 250 osob a jeho roční obrat ne-
přesahuje 50 milionů EUR nebo jeho 
celková roční bilanční suma nepře-
sahuje 43 milionů EUR)

d)  Velký podnik (zaměstnává více než 
250 osob a jeho roční obrat přesa-
huje 50 milionů EUR nebo jeho cel-
ková roční bilanční suma přesahuje 
43 milionů EUR)

Samozřejmě toto dělení se týká přede-
vším právnických osob jako spol. s r. o., 
a. s. apod. Fyzické osoby a spolky označí 
ve formuláři kategorii „ostatní“.

2. Kumulace podpor. Toto samozřejmě 
platilo i dříve (že žadatel nesměl žá-
dat o pokrytí totožných výdajů u více 
subjektů – např. u Vinařského fondu 
i Jihomoravského kraje), nyní je ale 
tato podmínka vyplývající z podmínek 
notifikace VF výslovně uvedena v Pod-
mínkách pro poskytnutí podpory Vi-
nařským fondem. Žadatel samozřejmě 

může mít vícezdrojové pokrytí projek-
tu, musí však důsledně rozlišovat uzna-
telné výdaje pro jednotlivé subjekty.

3. Nově uznatelné náklady u podpor na 
pořádání školení, seminářů a konfe-
rencí s vinařskou tematikou. Doposud 
platilo, že uznatelnými náklady v této 
kategorii byly: pronájem prostor pro 
konání akce, odměny přednášejícím 
a pomocnému personálu a výroba pod-
kladových materiálů. Nyní se k těmto 
nákladům přidávají i výdaje na pro-
pagaci akce (podrobně jsou uznatelné 
náklady rozepsány v Podmínkách pro 
poskytnutí podpory Vinařským fon-
dem – ke stažení zde: http://www.vi-
narskyfond.cz/cz/podpory).

 Nově je nutno v žádosti doložit i odbor-
nou způsobilost lektorů a přednášejících, 
a to formou jmenného seznamu s uvede-
ním odborné kvalifikace ve vztahu k té-
matu školení/semináře/konference.

4. Statut soutěže. Soutěže vín musí splňo-
vat podmínky vyplývající z Národních 
standardů certifikovaných soutěží vín 
v ČR pod společnou garancí Svazu vina-
řů ČR a Národního vinařského centra, 
které by se měly promítnout do statutu 
soutěže (konkrétně jde o ustanovení 
3.1–3.18 standardů). Žadatel nyní musí 
předložit k žádosti schválený statut 
soutěže, aby Rada Fondu mohla po-
soudit, zda tyto podmínky naplňuje 
(nestačí tedy statut z loňského ročníku 
či ještě nehotový, neoficiální). Národní 
standardy najdete na webových strán-
kách Fondu v části Podpory.

5. Z technických záležitostí zmiňme dvě, 
které usnadňují proces podávání žá-
dostí žadatelům. Nově už není potřeba 
posílat projekt (tj. přílohu č. 2 formulá-
ře žádosti) elektronicky e-mailem; stačí 
kompletní žádost poslat poštou či při-
nést osobně, v případě subjektů s da-
tovou schránkou zaslat jejím prostřed-
nictvím. Právnické osoby dokládají 
svou subjektivitu výpisem z obchodní-
ho rejstříku ne starším 12 měsíců (do-
sud tři měsíce). Platí, že výpis musí být 
samozřejmě platný, aktuální.

6. Formulář pro podávání žádostí. Tento 
se aktualizoval, žádosti je tedy nutné 
podávat výhradně na něm (změnila se 
nejen první strana formuláře – ukázka 

viz dále –, ale i přílohy). Vzor formuláře 
najdete samozřejmě na webu VF.

Tematické okruhy

V roce 2016 bude Vinařský fond podpo-
rovat vinařům (výrobcům vína) účast na 
těchto výstavách: Vinařské Litoměřice 
(22.–23. 4.), Wine Prague (23.–25. 5.) a In-
ternational Wine Show Prague (IWSP). 
Výstava IWSP se koná ve dvou termí-
nech, a to v dubnu a v říjnu. Vinař může 
požádat o podporu pouze na jeden termín 
– v žádosti uvede, zda žádá o podporu na 
dubnový, nebo říjnový termín.

Termín realizace žádosti: Žádá se na ak-
tivity, které budou zahájeny v období od 1. 
dubna do 30. září 2016 (na březnové akce 
se žádalo již letos v letním termínu). Tzn. 
např. pořádáte-li vinobraní od pátku 30. 9. 
do soboty 1. 10., podejte žádost již nyní. 

Obecně doporučujeme podat v termínu 
1. 1.–15. 2. všechny žádosti o podporu tý-
kající se kalendářního roku 2016. V dosta-
tečném předstihu tak budete vědět, zda 
a v jaké výši podporu obdržíte.

Kromě výstav je nejčastějším před-
mětem žádostí pořádání vinařských akcí 
spojených s vinařskou turistikou, jako 
jsou vinobraní, otevřené sklepy apod. (dle 
§ 1 odst. 1 písm. f] vyhlášky č. 97/2006 Sb. 
k podporám z Vinařského fondu). Zde do-
chází k drobné úpravě u akcí s vinařskou 
tematikou, které nespadají do výše uvede-
ných kategorií, ale kde jsou také prezento-
váni vinaři, resp. jejich vína (různé vinař-
ské slavnosti, festivaly apod.) Maximální 
výše podpory je nyní odstupňována nikoliv 
dle počtu osobního zastoupení vinařů, ale 
jejich vín. Platí tedy, že např. při prezentaci 
vín minimálně od deseti výrobců může ža-
datel dosáhnout až na 30 000 Kč (všechny 
částky jsou myšleny jako maximální, ne-
znamená to automaticky jejich schválení).

Plné znění tematických okruhů najde-
te dále.

Všechny informace k žádostem na-
jdete na webu Vinařského fondu v části 
Podpory. 

 

V případě dotazů se obracejte na: 
Pavel Večeřa, e-mail: vecera@vinarsky-
fond.cz, tel.: 541 652 479, mobil: 606 602 587



  

   

Žádost o poskytnutí podpory – Vinařský fond 

 
Identifikační údaje žadatele*) 

1. Žádost převzal (a) 

 
2. Razítko podacího místa, datum přijetí a číslo jednací 
Vinařského fondu 

   

3. IČ, bylo-li přiděleno, u fyzických osob též datum narození 
   

   

4. DIČ  
   
 
 

    

5. Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu (obec, PSČ, ulice, č.p. a č. orient.), je-li žadatelem fyzická osoba 
 
  
 

         

6. Název, je-li žadatelem právnická osoba 
 
 
 
 
 
         

7. Sídlo / místo podnikání (obec, PSČ, ulice, č.p. a č. orient.) 

                 

8. Velikost podniku (žadatele) 1) 

 

                 Mikropodnik                 malý podnik                 střední podnik                 velký podnik                 ostatní 
 
  
  
                               

9. Telefon  
 
 

 10. E-mail 
 
   

     

11. Název projektu 12. Účel, na který je podpora 
požadována dle ust. § 1 odst. 1 
vyhlášky MZe č. 97/2006 Sb.2)  
 

     
 

13. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu v Kč 
 
 

14. Výše požadované podpory v Kč 
 

 

15. Termín realizace projektu 
 
                                                      

16. Poslední poskytnutá podpora Vinařským fondem (rok, název projektu, výše podpory) 
 

 

 
Výsledek projednání 
17. Vyřizuje 

 
 
 
 

18. Projednáno dne 19. Přiznáno Kč 

      
      

20. Číslo rozhodnutí 
 

21. Podpis 

*) Tučně označené rámečky vyplní Vinařský fond. 
 
 

........................................................
 jméno, příjmení a podpis žadatele 

 
1) zakroužkujte kategorii, do které jako žadatel spadáte – viz příloha č. 3 formuláře žádosti 
2) uveďte přísl. písmeno/a dle účelu, na který podporu požadujete – viz příloha č. 3 formuláře žádosti 
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Výběr klonů pro nové výsadby
Stále častěji se při plánovaní nových výsadeb mluví o klonech. Jakou úlohu však 
mají klony, proč se využívají a co všechno je potřeba o nich vědět?

C ertifikovaný výsadbový materiál 
se v celoevropském měřítku ob-
choduje v klonech. U tradičních 

odrůd se lze setkat s velkým množstvím 
různých klonů a naopak u nových odrůd 
často zatím klony nejsou. Klon je vegeta-
tivně množené potomstvo určité rostliny.

Ve vinicích můžeme narazit na výsad-
by pouze jednoho klonu nebo kombina-
ci více klonů do jedné výsadby. Výsadby 

pouze jednoho klonu mohou vést pouze 
k určitému typu vína charakteristického 
pro danou odrůdu. Jelikož však je každý 
klon selektovaný s určitým cílem, může 
v chuťovém profilu vína chybět nějaký 
znak, který se považuje za odrůdově ty-
pický. Vlastnosti výsadby jednoho klonu 
je potom možné ovlivňovat agrotechni-
kou ve vinici a technologickými postupy 
při zpracování hroznů. S cílem získat ur-

čitý typ vína se potom volí různý přístup 
k zeleným pracím, výživě, předfermentač-
ní maceraci hroznů, alkoholovému kva-
šení nebo využití dřevěných sudů. Tyto 
postupy potom umožní získat z výsadby 
jednoho klonu různé typy vína.

Výsadba více klonů poskytuje sama 
o sobě daleko větší variabilitu vůní a chu-
tí. Každý klon je třeba vysadit samostat-
ně. Není vhodné klony zamíchat a teprve 
potom vysazovat vinici. Každý klon může 
mít mírně odlišné požadavky na agro-
techniku, což je možné dobře respektovat 
v oddělené výsadbě. Agrotechnika a eno-
logické postupy potom nemusí mít tako-
vý vliv na organoleptické vlastnosti vína, 
protože základem je klonová variabilita. 
Optimální jsou proto výsadby tří klonů. 
Klony je možné kombinovat v různých 
poměrech právě na základě představy 
o typičnosti odrůdy ve víně a organolep-
tických vlastnostech vína. 

Klonová selekce v současnosti probí-
há v několika zásadních směrech. Prvním 
a nejdůležitějším je fytosanitární stav. Je 
proto velmi důležité, aby klony byly pro-
sté všech významných viróz a původců 
bakteriální nádorovitosti. S révovými sa-
zenicemi se může rozšiřovat také ESCA, 
takže nároky na kvalitu révových sazenic 
jsou stále vyšší.

Velmi důležitý je rovněž výběr klonů 
z pohledu nepřímé ochrany proti houbo-
vým chorobám. Velká variabilita existuje 
v „architektuře hroznu“. Uspořádání bo-
bulí v hroznu, hustota hroznu a velikost 
třapiny mají velký vliv na napadení šedou 
hnilobou hroznů révy (Botrytis cinerea). 
Selekce klonů je proto směřovaná k vol-
nějším hroznům, které s  sebou nesou 
vyšší odolnost vůči šedé hnilobě hroz-
nů. Typickým příkladem je odrůda Ru-
landské modré, kde je možné najít klony 
s volným uspořádáním bobulí v hroznu 
(Obrázek  1) i kombinace s malými bo-
bulemi (Obrázek 2). Zajímavým směrem 
v klonové selekci Rulandského modrého 
jsou klony se vzpřímeným růstem leto-Obr. 1: Rulandské modré – klon s volným uspořádáním hroznu

Autor:
Pavel Pavloušek, 
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
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rostů (Obrázek 3). Pro Rulandské modré 
je jinak typický rozložitý růst letorostů, 
takže vzpřímeně rostoucí klony jsou vel-
mi zajímavou cestou. Selekce klonů s vol-
ným uspořádáním hroznů se provádí také 
u Svatovavřineckého, Sauvignonu blanc 
nebo Ryzlinku vlašského. 

Velmi významným směrem klonové se-
lekce jsou organoleptické vlastnosti vína. 
U bílých odrůd jsou hlavním směrem aro-
matické vlastnosti hroznů a vína, u mod-
rých odrůd potom obsah antokyanových 
barviv a struktura tříslovin. Právě tyto 
vlastnosti jsou velmi důležité a klíčové 
pro rozhodování o výběrech klonů.

Před plánováním nové výsadby si je 
třeba vytvořit základní představu o hroz-
nech a vínech, jaké by měla daná vinice 
produkovat. Pro výběr klonů jsou nejvý-
znamnější enologické charakteristiky, 
a především organoleptické vlastnosti 
vína. Každý vinohradník při výběru klonů 

Obr. 2: Rulandské modré  – klon s malými 
bobulemi

Obr. 3: Rulandské modré – klon se vzpřímeným růstem letorostů

Znak klonu Využitelnost při plánování nové výsadby

Aromatický profil 
vína

Charakteristika hlavních aromatických látek a následně 
aromatického projevu vína. Posouzení dominance 
a minority jednotlivých aromatických tónů. 

Struktura tříslovin Charakteristika senzorického projevu tříslovin. 
Struktura kyselin Charakteristika senzorického projevu kyselin.
Celkový 
organoleptický profil 
vína

Celkový organoleptický profil vína, který umožňuje 
vyhodnotit všechny vlastnosti v komplexním pojetí a na 
základě těchto informací vybrat klon nebo kombinaci klonů.

Tabulka 1

Enologické charakteristiky důležité při výběru klonů

Obr. 4: Gewurztraminer
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tyto vlastnosti upřednostňuje. Primárním 
zájmem každého pěstitele je ochutnat 
víno z jednotlivých klonů a na základě 
těchto vlastností navrhnout vhodnou 
kombinaci klonů. Základní enologické 
charakteristiky při výběru klonů ukazuje 
tabulka 1.

Druhým krokem je důsledná analýza 
vinohradnických vlastností. Na zákla-
dě těchto vlastností je třeba zvolit spon 
výsadby, podnož, zatížení a optimální 
ošetřování. Pro naplnění této představy 
je potom vhodné získat a vyhodnotit in-
formace, uvedené v tabulce 2.

Při výběru klonů si je třeba uvědomit, 
že klony v sobě nesou především rozma-
nitost organoleptických vlastností vína. 
Typickým příkladem rozdílu jsou klony, 
které se řadí mezi Gewürztraminer (Ob-
rázek 4), a klony, které patří mezi Tramín 
červený (Obrázek 5). Jednotlivé klony 
se vyznačují ovocitostí nebo kořenitostí 
chuti, ale konzument vína chce většinou 
u Tramínu oboje. Je proto třeba již ve vý-
sadbě zkombinovat tyto vlastnosti. 

Dalším příkladem může být Char-
donnay, kde se můžeme setkat také 
s jemně muškátovými klony nebo klony 
výrazně aromatickými, které představuje 
štýrský Morillon. 

K výběru klonů je proto třeba přistu-
povat velmi pečlivě. Množitelský materiál 
je většinou v prostorových izolátech (Ob-
rázek 6). Klony je proto možné vidět ve 
vinici a případně ochutnat víno. Na zákla-
dě zhodnocení všech vlastností je potom 
třeba udělat konečný výběr. 

Znak klonu Využitelnost při plánování nové výsadby

Plodnost
Znalost plodnosti a násady hroznů na letorost umožňuje 
naplánovat zatížení při zimním řezu a případné redukce 
násady hroznů během vegetace. 

Výnos

Je důležitý pro ekonomiku vinohradnické produkce a pro 
směřování výsadby pro určitý typ vína. U některých klonů 
se může projevovat sklon ke sprchávání květenství, což je 
třeba při výběru klonů zohlednit.

Hmotnost 
a architektura 
hroznu

Hmotnost hroznu je využitelná ve vztahu k plánování 
redukce násady hroznů. Architektura hroznu je velmi 
důležitá vzhledem k ochraně proti šedé hnilobě hroznů.

Intenzita růstu
Znalost o intenzitě růstu je zásadní pro výběr podnože a pro 
volbu vhodného sponu výsadby.

Citlivost k šedé 
hnilobě

Odolnost k šedé hnilobě je možné nejvýrazněji ovlivnit 
prostřednictvím klonové selekce, a proto je důležitým 
znakem při výběru klonů.  

Cukernatost
Schopnost akumulovat cukry je třeba zohlednit ve vztahu 
k typu vína a obsahu alkoholu, případně zbytkového cukru 
ve víně.

Kyseliny

Obsah kyselin má úzký vztah k lokalitě – terroir. V teplých 
a suchých terroir, kde mohou být problémy s nízkými 
kyselinami, je vhodné vybírat klon s vyššími kyselinami 
a naopak.

Aromatická intenzita Vztahuje se k aromatickému charakteru hroznů ve vinici.
Obsah 
antokyanových 
barviv

Vliv na výběr má lokalita se svými klimatickými 
podmínkami a také představa o výsledném typu vína.

Struktura tříslovin
Vliv na výběr má lokalita se svými klimatickými 
podmínkami a také představa o výsledném typu vína.

Tabulka 2

Vinohradnické charakteristiky důležité při výběru klonů

Obr. 5: Tramín červený

Obr. 6: Klonové výsadby ve Wurzburgu
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MERY – nová odrůda 
z Polešovic
V roce 1994 jsme s kolegou Ing. Aloisem Tománkem z Boršic nakřížili řadu 
odrůd. Semenáčky jsme vysadili na čtvrtý záhon v sortimentu na Šlechtitelské 
stanici vinařské v Polešovicích. Některé z těchto křížení jsme po naštěpování 
v dalších letech nechali vysadit na ÚKZÚZ Oblekovice, do okrajových řádků 
ve vinici Finsko. Jedna varianta byla vysazena také ve vinicích Vysoké školy 
zemědělské v Lednici. 

K řížení jsme sledovali, každoroč-
ně vyhodnocovali a jako nejlepší 
a velmi zajímavá se nám jevila 

kombinace ECS 28 × Muškát moravský 
18/1. Toto novošlechtění mělo několik 
předností, o  nichž se budu postupně 
zmiňovat. Vybrali jsme je a přihlásili 24. 
listopadu 2008 do státních odrůdových 
zkoušek na ÚKZÚZ Oblekovice. Řízení 
o registraci na ÚKZÚZ bylo zahájeno 16. 
12. 2008. Mateřská rostlina EC 28 neboli 
LAKHÉGYI MÉZES pochází z Maďarska. 
Je odolná proti houbovým chorobám. Její 
hrozen je rozvolněný, docela nepravidel-
ný a nevzhledný a má hodně třapiny. Pyl 
byl použitý z otcovské rostliny, z naší 

odrůdy Muškát moravský. Dá se předpo-
kládat, že do nové odrůdy bylo po otci, 
Muškátu moravském, dodáno i muškáto-
vé aroma. 

Muškát moravský je raná odrůda, kte-
rá se dá sklízet už začátkem měsíce září. 
Má nevýhodu, že slupka muškátu je ten-
ká a neunikne náporu vos a včel. Akti-
vita vos a včel je v tomto období velká, 
protože spolu s odrůdou Kotč poskytuje 
první sladkou pastvu. Napíchnutí slupky 
a následné vysátí sladkých a lákavých bo-
bulí poškozuje celé hrozny, které mohou 
vlivem srážek nahnívat. To je nevýhoda 
Muškátu moravského. Křížením mušká-
tu na ECS 28 vznikla nová odrůda MERY, 

která má naopak slupku pevnou. Pevnost 
slupky zabrání napíchávání bobulí boda-
vým hmyzem. To je výhodná vlastnost. 
Bobule MERY jsou mnohem větší než 
bobule muškátu. Dozrávání a sklizňová 
zralost se oproti muškátu, který dozrává 
v polovině září, posunuje u MERY až do 
druhé poloviny října. Je to tedy poloraná 
až pozdní odrůda. Hrozny vydrží na ke-
řích až do listopadu.

Odolnost této nové odrůdy proti hou-
bovým chorobám je vyšší než u Muškátu 
moravského. Tím se může MERY zařadit 
do skupiny ekologických odrůd. Na stani-
ci v Polešovicích máme i výsadbu MERY, 
kterou pěstujeme absolutně bez použití 
chemie. V oidiovém roce 2013 však dvě 
rostliny z 33 vysazených poškodilo oidi-
um. Oidium se u těchto dvou rostlin ob-
jevilo i v roce 2014 a také v roce letošním. 
Proto je nutné oidium pohlídat a podle 
potřeby jedenkrát až třikrát za sezonu vý-
sadbu ošetřit. Peronosporu ani botritidu 
jsme na rostlinách nepozorovali.

Zajímavé je velmi brzké vyzrávání dře-
va. Fyziologické dozrávání listů je také 
velmi brzké – probíhá už na konci léta.

Víno MERY je jemné květinové vůně 
s muškátovými tóny a svěží kyselinkou. 
Kyselinka je výraznější než u Muškátu 
moravského, což je další plus. Mikrovzor-
ky MERY testujeme na různých akcích. 
Víno ročníku 2014 jsme představili letos 
v Redutě na Slavnostech vína v Uh. Hradi-
šti. Zákazníci udávali kromě muškátového 
aroma medové tóny, někdo tam cítil chuť 
po hruškách. Vliv má určitě také charak-
ter počasí daného ročníku, vyzrálost hroz-
nů a lokalita.Mery bez použití pesticidů
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Jak vznikl název MERY? Ten vymyslel 
kolega Tománek. Má rád jméno Marie, ale 
přenesl je do anglické podoby a název po-
nechal ve fonetické podobě – Mery. Byl to 
pracovní název a ponechali jsme jej i jako 
název nové odrůdy.

Musím vzpomenout úsměvnou epizo-
du z běžného pracovního dne. Před nedáv-
nem nás navštívil zákazník „všeználek“, 
který tvrdil, že už od druhé třídy pije víno 
a hodně roků pobýval v Anglii. Všechno 
znal a všechno pil. Vedl jsem ho prodej-
nou a ukazoval jsem mu nalahvované od-
růdy. Müller Thurgau znal, ale zasekl se 
u odrůdy Floriánka a Sevar. O těch nikdy 
neslyšel. Když jsme přišli k MERY, tak tu 
prý znal už dávno z Anglie. Řekl jsem mu, 
že to asi ne, když byla povolena 25. září 
letošního roku. Snad jsem ho přesvědčil… 

Předepsaných 50 kusů rostlin no-
vošlechtění MERY bylo dodáno na od-
růdovou zkušebnu ÚKZÚZ Oblekovice 
31. března 2009, kde byly rostliny vysáze-
ny do zkušební vinice Finsko. Rostly zde 
v letech 2009, 2010 a 2011. Čtvrtým rokem 
(tedy od roku 2012), v době plné plodnos-
ti, zahájili pracovníci ÚKZÚZ nezbytné 
předepsané zkoušky. Zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti proběhly v letech 
2012 až 2013 s kladným výsledkem. Zkouš-

ky užitné hodnoty byly vykonány v letech 
2012 až 2014. Odrůda podle dosažených 
výsledků při zkoušení pro registraci spl-
nila předpoklady pro registraci. Podle 
směrnic ÚKZÚZ a patřičných paragrafů 
Zákona o oběhu osiva a sadby, a na žá-
dost Šlechtitelské stanice vinařské, s.r.o., 
Polešovice a Ing. Aloise Tománka Boršice 
671 vydal ÚKZÚZ v Brně dne 25. září le-
tošního roku rozhodnutí, že odrůda ECS 
28 × Muškát moravský 18/1 se registruje 
pod názvem MERY. Pod tímto názvem je 
zapsána i do Státní odrůdové knihy ČR. 
Odrůda je stálá, uniformní a odlišná a má 
užitnou hodnotu a je zajištěno udržovací 
šlechtění v Polešovicích a Boršicích v pa-
třičném rozsahu, což je další předpoklad 
uznání odrůdy. 

Užitná hodnota je dána kombinací 
kvality hroznů, velmi dobré kvality vína 
a ovocné a květinové vůně s převládající 
svěží ovocnou chutí, a proto je odrůda ve 
srovnání s registrovanými bílými mošto-
vými odrůdami zřejmým přínosem.

V rozhodnutí o registraci odrůdy z uve-
deného data 25. 9. 2015 je uveden úřední 
popis odrůdy, který zní následovně: 

MERY je bílá moštová středně raná 
odrůda. List je středně velký, pětiúhel-
níkového tvaru. Hrozen je středně velký 
až velký, středně hustý až hustý. Bobu-
le je středně velká, kruhovitého tvaru, 
barva slupky je žlutá. Při pěstování pod 
fungicidní ochranou je odrůda středně 
odolná až odolná proti napadení plísní 
révy, středně odolná proti napadení pad-
lím révy a středně odolná proti napadení 
plísni šedou. Odrůda odolává sprchávání. 
Výnos hroznů je nízký až středně vyso-
ký. Cukernatost moštu je vysoká. Víno 
je velmi dobré kvality, žlutozelené barvy 
a jemně aromatické. Odrůdové víno má 
ovocnou až květinovou vůni, s převláda-
jící ovocnou chutí. 

Moje připomínka je ,že zkušební roční-
ky 2013 a 2014 nebyly optimální a v těch-
to ročnících byly obecně nízké sklizně 
hroznů. Na stanici ÚKZÚZ Oblekovice byl 
výnos MERY v letech 2012 až 2014 v prů-
měru 2,82 kilogramu na keř oproti kont-
role Muškátu moravského, kde byl výnos 
3,27 kg. V letošním roce výnos převýší 3,5 
až 4 kilogramy na keř. S nižším výnosem 
lze očekávat vyšší kvalitu vína. 

Letos nám hrozny visely na keřích až 
do 6. listopadu. Průběh počasí letošní-
ho roku byl podobný roku 2000. Tehdy, 
zvláště u Ryzlinku rýnského, došlo k ja-

kýmsi projevům „hnití“ hroznů. Šlechtitel 
Václav Křivánek dal tehdy pokyn „honem 
sklízejte, nebo to shnije“. Navštívil nás 
však virolog Gaspar Vanek z Bratislavy, 
který řekl: „Doneste refraktometr a změř-
te cukry ve zdravých a napadených bobu-
lích. Vždyť je to tokajský průběh dozrá-
vání! Je to ušlechtilá plíseň.“ A opravdu 
tehdy měly zdravé hrozny cukernatost 
22–23 °NM a ty napadené hrubě přes tři-
cet. Tehdy se de facto zavedla kategorie 
výběr z cibéb.

Letos je obdoba tvorby ušlechtilé 
plísně tokajského rázu u některých od-
růd. Jednou z nich je i MERY, která má 
na osluněné straně pěkná zlatá líčka 
a u mnohých bobulí se projevuje ušlech-
tilá plíseň. Refraktometr u těchto bobulí 
ukazuje cukernatost až 30 °NM.

Odrůda MERY byla v průběhu pře-
dešlých čtyř let vysázena v  menších 
množství u několika vinařů na Moravě. 
Doufejme, že se naplní předpoklady šlech-
titelů a odrůda najde své rozsáhlejší mís-
to v praxi. Nové odrůdy to nemají lehké 
s rozšiřováním. Ale Muškát moravský byl 
v roce 1987 ve výsadbách na nule, zatím-
co dneska je na 400 ha v České republi-
ce. Kéž by jej následovala i nová odrůda 
MERY. 

Keř MERY Hrozny Mery
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Bakalářské a diplomové práce 
s tematikou vinohradnické 
mechanizace
Na Ústavu zahradnické techniky, Zahradnické fakultě v Lednici, bývají mezi jinými 
každoročně řešeny práce s tematikou vinohradnické mechanizace a vinařské 
techniky. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Jednotliví řešitelé postihli široký 
okruh aktuálních témat a problémů z daných oblastí. V následujícím krátkém 
přehledu jsou uvedeny výsledky nejlépe hodnocených prací, které studenti úspěšně 
obhájili před komisemi pro státní závěrečné zkoušky.

Bakalářské práce

Vlastimil Zálešák vypracoval práci na 
téma Moderní mechanizační prostředky 
pro zakládání a údržbu zatravněného me-
ziřadí vinic. Cílem bakalářské práce bylo 
zpracování přehledu mechanizačních 
prostředků využívaných při údržbě rost-
linného pokryvu v meziřadí vinic, včetně 
přehledu jejich hlavních výrobců a vybra-
ných technicko-ekonomických parametrů. 

Zpracovaná rešerše naznačuje, že mezi 
nejnovější typy nářadí pro údržbu rost-
linného pokryvu v meziřadí vinic patří 
mulčovací válce (Obr. 1). Jejich nespornou 
předností je vysoká výkonnost a nízká 
energetická náročnost. Práce je doplněna 
o modelovou studii pro malý a velký pod-
nik, zaměřenou na problematiku vyba-
venosti těchto vinohradnických provozů 
potřebnou technikou, včetně předpoklá-
daných investičních nákladů.

Diplomové práce

Problematika zhutnění půd ve vinicích 
je neustále diskutovanou a aktuální te-
matikou. Bc. Zdeněk Sedláček se ve své 
práci s názvem Hodnocení penetračního 
odporu půdy v meziřadí vinic věnoval 
zhodnocení penetračního odporu půdy 
v zatravněném a kultivovaném meziřadí 
vinic, na stanovišti Lednice a Pouzdřa-
ny. Penetrometrická měření (Obr. 2) byla 
provedena v pěti variantách (zatravně-
ná kolej, zatravněný střed, kontrola – 
osa řádku, černý úhor kolej, černý úhor 
střed), přičemž v každé variantě bylo 
provedeno 25 měření v jarním a podzim-
ním termínu.

Z výsledků práce vyplývá, že největší 
hodnoty penetračního odporu vykazuje 
půda u zatravněných meziřadí, a to jak 
v jejich středové části, tak zejména v ob-
lasti kolejových stop. Hlavní příčinou je 
zřejmě vyšší vlhkost půdy pod travním 
drnem, ale také častější využívání zatrav-
něného meziřadí pro přejezd mechanizač-
ních prostředků. 

Hodnocení vybraných parametrů 
sklizňového procesu při plně mechanizo-
vané sklizni hroznů, prováděné pomocí 
traktorového návěsného sklízeče hroznů 
GREGOIRE G2.220, který byl agregován 
s traktorem NEW HOLLAND TN95FA, 
se věnoval Bc. Lukáš Červinka. Hlavním 
cílem diplomové práce s názvem Plně 
mechanizovaná sklizeň hroznů a mož-
nosti jejího uplatnění v podmínkách již-Obr. 1: Mulčovací válec Obr. 2: Měření pomocí penetrometru
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ní Moravy bylo hodnocení sklizňových 
ztrát včetně posouzení kvalitativních 
parametrů moštů a následně také vín 
vyrobených z hroznů sklizených tímto 
způsobem.

Ztráty propadem bobulí na zem 
(Obr. 3) z celkového hektarového výnosu 
dosahovaly hodnot 0,34 až 1,59 %. Během 
měření byla zaznamenána nejvyšší ztráto-

vost na úrovni 3 %, ta však byla způsobe-
na závadou na záchytném ústrojí sklízeče. 
Hmotnostní a procentní výši ztrát z cel-
kového hektarového výnosu u sklízených 
odrůd vyjadřuje Graf 1.

V letech 2013–2014 byla vyrobena vína 
odrůdy Veltlínské zelené a Rulandské 
modré z hroznů sklizených tradičním ruč-
ním a plně mechanizovaným způsobem. 

Výsledné analytické hodnoty vín neukáza-
ly téměř žádné významné rozdíly (Tab. 1). 
U vzorků vín vyrobených z hroznů sklíze-
ných mechanizovaně byl stanoven nepatr-
ně vyšší obsah těkavých kyselin.

Při senzorickém hodnocení vín byla 
v obou případech lépe vyhodnocena vína 
z hroznů sklizených plně mechanizova-
ným způsobem (vyšší bodové hodnocení 
chuťových a aromatických vlastností), jak 
naznačuje Graf 2.

Klíčovou roli sehrávají z pohledu vi-
nařství vedle kvality vín také ekonomické 
aspekty produkce. Na jejich hodnocení 
zaměřila svoji pozornost Bc. Lenka Vítko-
vičová v práci nazvané Rozbor struktury 
nákladů na výrobu vín u vybraného vinař-
ského provozu. 

Stanovení výrobních nákladů je pro 
podnik velmi důležitým krokem, od 
kterého se dále může odvíjet stanovení 
konečné ceny produktu uváděného na 
spotřebitelský trh. Modelovými výpočty 
a analýzou nákladů ve vinařském pro-
vozu stanovila diplomantka náklady na 
výrobu jednoho litru sudového vína na 
úrovni 36,74 Kč, u lahvového vína byla 
cena stanovena na 67,88 Kč.l–1, což je 
v přepočtu na objem 0,75 litru 50,91 Kč. 
Zajímavé výsledky přinesl také rozbor 
struktury provozních nákladů s ohledem 
na hlavní skupiny pracovních operací 
využívaných v procesu výroby vín, jak 
uvádí Graf 3.

Veltlínské zelené 2013 Rulandské modré rosé 2014

Způsob sklizně ruční sklizeň mechanizovaná sklizeň ruční sklizeň mechanizovaná sklizeň

Specifická hmotnost při 20 °C 0,99220 0,99175 0,99469 0,99500

Alkohol (obj. %) 11,10 11,31 10,05 10,15

Extrakt veškerý (g.l–1) 18,00 17,70 21,10 21,50

Extrakt bezcukerný (g.l–1) 16,60 16,40 19,10 19,60

Cukr veškerý (g.l–1) 1,40 1,30 2,00 3,40

Titrovatelné kyseliny (g.l–1) 4,70 4,70 5,70 5,90

Těkavé kyseliny (g.l–1) 0,29 0,53 0,40 0,52

SO2 volný (mg.l–1) 27,00 17,00 15,00 12,00

SO2 veškerý (mg.l–1) 96,00 86,00 116,00 114,00

Ʃ Flavanoly (mg.l–1) 4,00 4,00 20,20 24,80

Ʃ Anthokyany (mg.l–1) 0,20 0,10 5,50 6,60

Tabulka 1

Přehled analytických hodnot vín vyrobených z hroznů sklízených ručně a plně 
mechanizovaně 

Obr. 3: Příprava experimentálního stanoviště na měření ztrát propadem bobulí
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V  souladu s  nejnovějšími principy 
odpadového hospodářství uplatňované-
ho v rámci EU jsou přednostně hledány 
bezodpadové technologie. Pozornost je 
tak v několika posledních letech zaměře-
na také na možnosti efektivního využití 
matolin jako druhotného odpadního pro-
duktu, neboť matoliny jsou významným 
zdrojem bioaktivních látek, obsahujících 
mimo jiné polyfenolické látky. Perspek-
tivní řešení představuje z tohoto pohledu 
separace semen obsažených v matolině 
a jejich další využití v procesu lisování za 
účelem získávání vinného oleje. Hodno-

cením účinnosti separačního zařízení při 
separaci semen z matoliny se ve své diplo-
mové práci zabýval Bc. Petr Müller. Při ex-
perimentálních měřeních byly využívány 
dva konstrukčně odlišné typy separačních 
zařízení, u kterých se v závislosti na vlast-
nostech použité matoliny účinnost sepa-
race pohybovala mezi 78 a 92 %. Výsledky 
mimo jiné prokázaly také rozdílnou vý-
těžnost semen u jednotlivých odrůd révy 
vinné (Obr. 4).

Aktuální výsledky závěrečných prací 
studentů přináší kromě nových poznat-
ků také zvýšení obecného povědomí 

o výzkumných aktivitách realizovaných 
na Ústavu zahradnické techniky. Stejně 
jako v minulých letech ústav všestranně 
podporuje studentské vědecké iniciativy, 
které jsou dobrým základem pro budoucí 
vědeckovýzkumnou činnost i uživatel-
skou praxi. 

 

Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 
Mendelova univerzita v Brně, 
Zahradnická fakulta, 
Ústav zahradnické techniky, 
Valtická 337, 691 44 Lednice, CZ
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Jak to bylo s asimilovatelným 
dusíkem v roce 2015?
Rozbory moštů v roce 2015 ukazovaly optimální obsah asimilovatelného dusíku 
v moštu, a přece se vyskytovaly problémy s kvašením. V čem tkví příčina těchto 
problémů?

C elkový asimilovatelný dusík, uvá-
děný ve zkratce jako YAN, se 
skládá ze dvou základních slo-

žek – amonné formy dusíku a volných 
aminokyselin. Každá z těchto složek má 
jiný význam pro kvašení a kvalitu vína. Na 
začátku kvašení využívají kvasinky amon-
nou formu dusíku. Pro kvasinky je tato 
forma velmi dobře přijatelná a využívají 
tento dusík pro svoje rozmnožování. Ob-
sah amonné formy dusíku proto rozhodu-
je o tvorbě biomasy kvasinek a dynamice 
kvašení. Volné aminokyseliny předsta-
vují především prekurzory aromatických 
látek, tzn. vyšších alkoholů a následně 
ovocitých esterů. Jsou proto výrazněji 
spojené se zdrojem výživy během kvašení 
a organoleptickými vlastnostmi vína.

Problém letošního ročníku názorně 
ukazují rozbory prováděné v pravidelných 
týdenních intervalech v BS Vinařské po-
třeby.

U některých odrůd je možné pozorovat 
v termínu sklizně hroznů nízké hodnoty 
amonné formy dusíku. Amonná forma 
dusíku je pohotově využitelná kvasinka-
mi a její obsah určuje schopnost kvašení. 
Jestliže je obsah dusíku v amonné formě 
nižší než 50 mg/l, je vhodné uvažovat 
o dodání výživy pro kvasinky v amonné 
formě. Jestliže je obsah nižší než 25 mg/l, 
je nezbytné dodat výživu v amonné podo-
bě (MORENO a PEINADO, 2012).

Jestliže u moštů, které vykazovaly 
optimální obsah YAN, docházelo k pro-
blémům s kvašením, byl nejpravděpodob-

nějším důvodem problémů nízký obsah 
amonné formy dusíku. Obsah amonné 
formy dusíku během zrání klesá. Optimál-
ní poměr při sklizni je 3 : 1 ve prospěch 
volných aminokyselin.

Poučením pro následující roky je proto 
skutečnost, že je třeba analyzovat neje-
nom celkový obsah asimilovatelného du-
síku v moštu, ale je třeba analyzovat také 
jeho jednotlivé složky. Analýzou jednot-
livých složek získáme skutečný přehled 
o tom, jaký zvolit postup při externím 
dodání výživy nebo při volbě zpracování 
hroznů. 

Problém s dynamikou kvašení je da-
leko častější u bílých odrůd. Vychází to 
z  rozdělení dusíkatých látek v bobuli 
a z postupu při zpracování hroznů. Nej-

Odrůda Forma dusíku 25. 8. 1. 9. 8. 9. 16. 9. 23. 9. 30. 9.

Müller Thurgau Amonný N 105 79 88 76

Aminokyseliny 138 143 155 168

YAN 220 205 223 227

Veltlínské zelené Amonný N 163 124 92 114 67 79

Aminokyseliny 111 127 100 125 130 163

YAN 238 224 172 213 182 224

Rulandské bílé Amonný N 127 60 50 44 36

Aminokyseliny 128 101 114 124 131

YAN 227 147 153 158 159

Tramín červený Amonný N 134 102 91 106 64 82

Aminokyseliny 142 167 161 201 155 223

YAN 247 246 232 283 204 286

Rulandské modré Amonný N 147 96 75 77 60 65

Aminokyseliny 164 174 174 192 184 201

YAN 279 248 233 252 231 252

Tabulka 1

Obsah jednotlivých forem asimilovatelného dusíku 
v moštu vybraných odrůd na stanovišti Lednice.  
Zdroj: BS Vinařské potřeby Velké Bílovice

Obr. 1
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významnější zastoupení asimilovatelného 
dusíku se nachází v dužnině (60–65 %), 
následované slupkou (20–30 %) a seme-
ny (10–15 %). Výsledky analýzy v tabulce 
1 jsou získané rozborem moštů. Bílá vína 
se nejčastěji vyrábí lisováním celých nebo 
podrcených a odstopkovaných hroznů, 
a proto hodnoty získané v moštu dobře 
korespondují se skutečným stavem.

Jestliže se při výrobě bílých vín využí-
vá předfermentační macerace, je možné 
počítat s tím, že se budou dusíkaté látky 
uvolňovat také ze slupky a dužniny. Při 
tomto postupu se potom problémy s ob-
sahem asimilovatelného dusíku nemusí 
vyskytnout. 

U modrých odrůd se většinou neobje-
vují problémy s nedostatkem asimilova-
telného dusíku. Během macerace se totiž 
uvolňují dusíkaté látky z dužniny, slupky 
a také semen. I když je proto v moštu 
modrých odrůd nízký obsah dusíku, není 
většinou třeba výživu dodávat.

K dodávání jednoduché amonné výži-
vy je třeba přistupovat velmi zodpovědně, 
protože vysoký přídavek může způsobit 
problémy s bouřlivým kvašením a nega-
tivním ovlivněním kvality vína. Například 
u vonných odrůdových thiolů se ukazuje, 
že vysoký obsah amonné formy na začát-
ku kvašení omezuje uvolňování vonných 
odrůdových thiolů z  jejich prekurzorů 
prostřednictvím činnosti kvasinek (SUBI-
LEAU a kol., 2008). Vysoký obsah amon-
né formy na začátku kvašení brzdí příjem 
aminokyselin a rovněž způsobuje rychlé 
a dynamické kvašení. Rychlé a dynamické 
kvašení vede k jednoduchému aromatic-
kému profilu vína, a to i díky inhibování 
příjmu aminokyselin kvasinkami.

Je  potom dů lež i té,  kdy  dodá-
vat amonnou výživu do moštu? Není 

vhodné dodávat amonnou výživu před za-
čátkem kvašení. Důsledkem může být vy-
soká dynamika kvašení a blokace příjmu 
aminokyselin. Je proto dobré ponechat 
počátek kvašení na živinách obsažených 
v moštu. Amonnou formu je většinou 
vhodné přidávat v jedné třetině kvašení. 
Výživu je třeba dodávat v takovém množ-
ství, aby ji kvasinky dokázaly využít. 
Zbytkové dusíkaté látky potom mohou 
představovat „živnou půdu“ pro octové 
bakterie a kvasinky Brettanomyces.

Rok 2015 byl obecně velmi nepříznivý 
z hlediska příjmu dusíku z půdy. Ve vini-
cích je proto namístě nastartovat přiroze-
nou výživu dusíkem, např. prostřednictvím 
ozelenění rostlinami z čeledi bobovité. 
Rostliny z čeledi bobovité mají prostřed-
nictvím hlízkových bakterií schopnost 
poutat vzdušný dusík. Zelená hmota rost-
lin je potom bohatá na dusík, který se po 
mineralizaci stává dostupným pro révu 
vinnou. Obecně jsou problémy se vzcháze-

ním druhově bohatých směsí, a to zejména 
v suchých ročnících. Negativně může půso-
bit také konkurence mezi rostlinami. Směs 
proto musí být koncipovaná takovým způ-
sobem, aby nebyl zastoupený druh, který 
výrazně potlačí růst všech ostatních druhů. 
V suchém jaru 2015 byla takovou rostlinou 
hořčice, která velmi dobře vzcházela a rost-
la a zcela potlačila ostatní druhy ve smě-
sích (Obrázek 1). Přínosné může být využí-
vání směsi z několika druhů nebo i jednoho 
druhu z čeledi bobovité (Obrázek 2) s cí-
lem „zúrodnit“ půdu. Do takových půdních 
podmínek se potom podstatně lépe vyséva-
jí druhově bohaté směsi a také je vidět po-
zitivní vliv na obsah asimilovatelného du-
síku. Na pokusech založených v roce 2015 
proto zkoušíme vliv několika druhů z čele-
di bobovité na výživu dusíkem. Výživu révy 
vinné dusíkem je také možné velmi dobře 
realizovat prostřednictvím směsí s domi-
nantním podílem rostlin z čeledi bobovité 
(Obrázek 3 a 4). 

Obr. 2 Obr. 3

Obr. 4
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Lisování hroznů
Vážené vinařky a vinaři, téma, kterým se dnes budeme zabývat, je lisování 
hroznů. Nejprve si připomeňme, proč vlastně lisujeme. Účelem je získání kapalné 
části hroznů. Jedná se o mošt k výrobě bílého nebo růžového vína, popřípadě 
vylisováním červeného rmutu o získání mladého červeného vina. 

P odle typu zpracovávaných hroznů 
nebo vína, jež chceme vyrobit, je 
možné přizpůsobit typ lisování. 

Je samozřejmě potřeba poznamenat, že 
i druh lisu ovlivňuje naše možnosti při 
výrobě.

Rozdělíme si lisování na dvě hlavní 
skupiny – podle toho, zda hrozny rozdrtí-
me a zbavíme třapiny, anebo zda lisujeme 
celé hrozny. 

Lisování celých hroznů je použitel-
né pro jakékoli víno, ale protože je pod-
statně menší množství naplněno v lisu, 
preferuji využití pouze na určité styly 
vín – základní víno na sekty, klarety, slá-
mové, ledové, botrytické sběry a malých 
šarží. Má zkušenost z letošní sklizně je, 
že do lisu o objemu 5 000 litrů se vešlo 
kolem dvou tun celých hroznů a sedmi 
tun podrceného rmutu. Jaké výhody má 
vlastně lisování celých hroznů? Jedno-
značně to je nízké množství kalů v moštu 
a vysoká šetrnost. U hodně kompaktních 
hroznů, což jsou všechny typy suroviny 
pro výrobu sladkých vín (ledové, slámo-
vé…), navíc pomáhá třapina při lisování 
tím, že vytváří odtokové kanálky, jimiž 
odtéká vylisovaná šťáva. Těchto kanálků 

je využíváno i při výrobě základního vína 
na sekty. Během výroby se oddělují fáze 
lisování. První fází je mošt vytékající při 
růstu tlaku. Tato šťáva má vyšší obsah 
draslíku, obsahuje kalové částice a pro vý-
robu sektů má druhou jakost. Mošt, jenž 
vytéká po dosažení požadovaného tlaku, 
je naproti tomu v nejvyšší jakosti k výro-
bě sektů, má nízký obsah draslíku a nízké 
pH. Velmi důležitý je fakt, že je úplně čirý, 
bez kalových částic.

U lisování rmutu bez třapin není tolik 
možností, jak vytvořit rozdílný výsledný 

produkt, ale z hlediska ekonomiky je pří-
nos jasně zřejmý, pokud počítám množ-
ství vylisovaného množství na jeden liso-
vací cyklus.

Na závěr bych jen připomněl důležitý 
fakt, totiž že lisování ve vyšších tlacích je 
opět z hlediska ekonomiky výroby důle-
žité, ale od hlavní fáze lisování musí být 
odděleny takzvané dolisky. Důvodem je 
to, že je nutné tyto dolisky razantněji 
školit před kvašením. Je přinejmenším 
nepraktické školit vyššími dávkami celý 
objem v případě, že neodděluji, pokud 
mohu problematickou fázi oddělit a čiřit 
zvlášť. 

TIP: 

Draslík má v moštu mnoho funkcí 
a nejvíce ho najdeme v samotoku. 
Pro výrobu sektu je významný proto, 
že má schopnost zvýšit pH moštu 
a samozřejmě schopnost vázat se na 
kyselinu vinnou a tím se společně 
vysrážet ve formě vinného kamene 
a snížit celkový obsah kyselin.

Podle typu 
zpracovávaných 
hroznů nebo 
vína, jež chceme 
vyrobit, je možné 
přizpůsobit typ 
lisování.

↙ inzerce

Rebschule
Winter GmbH
Frauendorf 18
3133 Traismauer, Austria

Tel.: +43 2783 20012 
 oder  +43 664 9175244
E-mail: weinhof.winter@aon.at

Nabízíme:
 certifikované štěpované sazenice révy vinné všech odrůd
 štěpované sazenice na vysokém kmínku
 možnost štěpování 
 strojové sázení sazenic révy vinné
 rezistentní a stolní odrůdy révy vinné

Kontakt CZ: Vladimíra Bauer Zelená, 776 224 966, Vladimira.Zelena@seznam.cz
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LAFITTE – jistota pro vaše 
láhve 

Jménem společnosti Vinařský ráj – 
výhradního distributora korkových zátek 
Lafitte pro český a slovenský trh, mám 
tu čest vám představit tuto francouzskou 
společnost podrobněji. Rád bych vám 
představil novinku, s kterou přišla 
společnost Lafitte na trh v roce 2014. Díky 
mnohaletým zkušenostem, výzkumu 
a odborným znalostem v oblasti korku 
vyvinula společnost řadu korkových 
zátek, vyráběných ze 100% suroviny, 
používané při výrobě celokorkových zátek. 
Představujeme vám dvě vysoce kvalitní 
třídy výrobků z hlediska technologického 
i smyslového hodnocení – zátku Microcork 
HIT a CLASS.

T yto korkové zátky jsou vyrábě-
ny samostatným formováním 
a nesou v sobě výsledek systému 

MAXCLEAN, který patří mezi nejlep-
ší technologie používané pro sterilizaci 
a odstranění pachů. Přírodní korek je 
rozdrcen a pod vysokým tlakem za nízké 
teploty jsou odstraněny veškeré škod-
livé sloučeniny. Díky tomuto procesu 
garantuje společnost Lafitte absolutně 
nulovou hodnotu TCA v zátkách HIT 
a CLASS, tudíž není možné u těchto 
zátek zaznamenat tzv. pachuť po kor-
ku. Pro dosažení perfektních fyzikálních 
a mechanických vlastností jsou do kor-
kového granulátu přidány roztažitelné 
mikrokuličky Expancel od firmy Azko-
nobel, které zajišťují zátkám jejich ne-
propustnost a především dlouho trvající 
pružnost. Po každé fázi výrobního proce-
su jsou prováděny laboratorní kontroly, 
které zaručují již předem dané standar-
dy kvality. Mimo jiné jsou veškeré kor-
kové zátky analyzovány vybavením pro 
detekci a kvantifikaci Micro Extraction 

a rovněž procházejí kontrolou v nezávislé 
laboratoři pro případné odhalení znečiš-
tění TCA/TBA (chloroanisoles, bromoani-
soles) a jiných možných kontaminujících 
látek. Zátky jsou podle tlaku, za kte-
rého jsou vyrobeny a podle množství 
použitých mikrogranulí rozděleny do 
dvou kvalitativních tříd a to Micro-
cork CLASS (určena pro zátkování vín 
po dobu 3 let) a Microcork HIT (určena 
pro zátkování vín po dobu 5 let). Důle-
žité je mít na paměti, že se v České re-
publice objevila řada distributorů, kteří 
vstupují na trh s podobným produktem. 
Bohužel však u těchto, dalo by se říci to-
tožných zátek, chybí mikrogranulát Ex-
pancel. Jedná se tedy o klasickou aglome-
rovou zátku, která ani zdaleka nesplňuje 
parametry microcorku.

Pro čtenáře, kteří neznají společnost 
Lafitte, mi dovolte vám ji v krátkosti 
představit. Historie tohoto francouzské-
ho výrobce sahá do roku 1918 kdy Jean-
-François Lafitte založil firmu Lafitte cork. 
V roce 1956 se společnost rozhodl v rámci 

zkvalitnění svých produktů přestěhovat 
z Francie do Portugalska. Toto rozhod-
nutí znamenalo rozmach společnosti na 
celosvětový trh. Společnost Lafitte se od 
začátku svého působení v Portugalsku 
zaměřila na výběr nejlepších korkových 
stromů ze dvou nejkvalitnější oblastí Al-
garve a Alentejo. Společnost klade velký 
důraz na své výrobní procesy, díky kterým 
získala již řadu ocenění i jakostních certi-
fikátů, na které je patřičně hrdá. Kvalita 
služeb a výrobků, ze které pramení spoko-
jenost zákazníka, je pro společnost Lafit-
te klíčová. V současné době vyprodukuje 
Lafitte cork přes 450 milionů korků ročně 
a expanduje do nejrůznějších koutů světa 
(Evropa, USA, Chile aj.).

Věřím, že vás krátké představení toho-
to nového typu zátek zaujalo a  vyzkouší-
te si Microcork CLASS nebo HIT při lah-
vování. Velmi rádi vás naši  zaměstnanci 
navštíví a předvedou kvalitu těchto vy-
soce kvalitních zátek. 

Ing. Roman Bílek



www.monostechnology.cz
www.vinarskyraj.cz

Bez TCA

Bezpečný
 

100% vlastní 
surovina 

Dokonale čistý
 

Ekonomický

Uchovává svěží 
aroma 

Miliony prodaných 
kusů 

Microcork CLASS 45x24     
  2,46 Kč/ks      

Microcork HIT 45x24     
3,33 Kč/ks
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Inovační způsob lisování 
hroznů – Bucher Vaslin Inertis®
Jedním z hlavních kritérií kvality vína zdůrazňovaným konzumentem je jeho 
ovocný charakter. Například u jedné z nejznámějších odrůd Sauvignon jsou vytvářeny 
z přítomnosti thiolů typické tóny zimostrázu, černého rybízu, exotického ovoce 
a citrusových plodů. Látky jako 4-MMP, 3-MH A3-MH jsou z prekurzorů nacházejících 
se v hroznové štávě a slupkách a metabolizují během alkoholového kvašení. Tyto 
sloučeniny jsou zvláště citlivé na oxidaci, proto víno musí být chráněno před kyslíkem.

L isování je dnes známo jako jedna 
z rozhodujících fází výroby bílých 
a růžových vín. Cílem je získat to 

nejlepší z hroznů a to zejména ze slupky. 
Požadované sloučeniny nejsou jen aroma-
tické látky ve volné formě nebo jako pre-
kurzory, ale také ty, které je zachovávají (in-
hibitory oxidace). Kromě toho se u lisování 
musí omezit extrakce sloučenin škodlivých 
pro kvalitu a stabilitu výsledného vína. 

Rozhodující fáze:

Během fáze lisování moštu, přesněji při 
odšťavnění, je extrahovaný mošt často 
vystaven přítomnosti vzduchu. Oxidační 

enzymy jako tyrozináza, lakáza (pochá-
zející z napadených hroznů Botrytis ci-
nerea) jsou v největší aktivitě při lisování 
hroznů. Pokud kyslík není regulovaným 
faktorem, jsou ideální podmínky pro oxi-
daci sloučenin jako polyfenolů a nepřímo 
glutationu. Během takové extrakce moštu 
je oxidační kinetika velice rychlá a způso-
buje hnědnutí šťávy a celkové ztráty inhi-
bitorů oxidace (glutation).  Spotřeba kys-
líku je zvláště vysoká ve fázi moštu, což 
může být 10 až 40 krát vyšší než ve víně. 
Samozřejmě to závisí od zdravotního sta-
vu suroviny, vyzrálosti hroznů a odrůdy 
(typ a množství polyfenolů se značně liší 
v závislosti na odrůdě vinných hroznů).

Vědecké poznatky poukazují na glu-
tation jako na důležitou složku ve víně. 
Jeho obsah ve víně závisí na zbytkové 
koncentraci v moštu (Dabourdieu a La-
vigne, 2003).

Tradiční lisování je takové, během kte-
rého není nijak kontrolována intenzita 
oxidace. Konečnou fázi takového procesu 
je zhnědnutí moštu. 

Lisování moštu je zásadní techno-
logická operace, která by měla být pod 
úplnou kontrolou. 

Nevyhovující prevence: 

Metody pro omezení oxidací ve fázi pre-
fermentace jsou omezovány na přidávání 
oxidu siřičitého a vstřikování inertního 
plynu na hrozny. Síření hroznů chrání vyli-
sovaný mošt, ale disiřičitan je rychle vázán 
a tím se omezuje jeho aktivita na hrozno-
vou šťávu. Vstřikování inertního plynu 
na ručně nebo mechanicky sbírané hroz-
ny nikdy není úplné a je doposud složité 
a nákladné. Tyto dvě metody, samostatně 
nebo v součinnosti značně omezují oxidaci 
samotoku, ale ne výsledného moštu. 

Aby se předešlo těmto oxidačním je-
vům, tak se v  lisu naplněném hrozny 
nahrazuje vzduch inertním plynem např. 
dusíkem. Tento systém je jednoduchý, ale 
vyžaduje novou dávku plynu pokaždé jed-
notlivé fázi lisování. S ohledem na počet 
takových operací při lisování je spotřebo-
váno velké množství plynu, takže je výraz-
ně nákladnější. 

Pro zabránění nekontrolované oxidace 
během lisování a tím podpoření preven-
tivních opatření, Bucher Vaslin®, světový 
specialista pro lisování již 150 let, navrh-
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nul Bucher Inertis® – první lisování pod 
inertním plynem s recirkulací plynů. Ten-
to inovativní proces poskytuje kontrolu nad 
výsledným moštem za přijatelnou cenu.

Kvalita moštu chráněného systémem 
Bucher Inertis® je valorizována zejména 

u posledních lisovacích operací. Tady jsou 
i významné zvětšené výnosy až o 10-15%. 
A co víc, mošt z posledních fází lisování 
má zvýšené koncentrace aromatických 
sloučenin nacházejících se ve slupkách.

Podle studií provedených u odrůd s vy-
sokými koncentracemi těkavých thiolo-
vých látek, jako Sauvignon Blanc, Viogner, 
Grenache (Rosé), jsou vína zpracována 
technologií Bucher Inertis® obecně pre-
ferována u degustací. 

U ostatních odrůd jako Chardonnay 
nebo Chenin Blanc se ukazuje, jak malé 
množství aromatických sloučenin přispí-
vá ke komplexnosti výsledného vína.

Inertis inovace

Tank lisu je propojený přes moštovou 
vanu s  flexibilním tankem plynu. Ele-
menty «těsné moštové vany a flexibilního 
tanku» jsou po lisovací fázi buď spojeny 
nebo přerušeny. Během lisovacího cyklu 
dochází k plynové výměně (např. dusí-
kem) mezi tankem lisu a flexibilním ply-

novým tankem. Zařízení lisovacího tanku, 
těsná moštová vana, flexibilní plynový 
tank pracují neustále s plynovou náplní. 
Mošt se odčerpává čerpadlem (nedodává 
se) z moštové vany do tanku. Čerpadlo 
se ovládá hladinovou sondou v moštové 
vaně. Objem plynového tanku je stejný 
jako kapacita lisu. Tento plynový tank je 
vyroben firmou Bucher Vaslin® ze stabil-
ní, ale flexibilní PVC membrány a instalu-
je se v blízkosti lisu.

Průběh lisovacích fází 
během uvolnění tlaku 
a rozdrcení matolinového 
koláče
Uvolnění tlaku
Během uvolnění tlaku je inertní plyn 
transportován do flexibilního tanku.

Dekomprese
Během drcení matolinového koláče je 
inertní plyn do lisovacího tanku zpět na-
sáván. 

Přednosti procesu Bucher Inertys®

�  Surovina je chráněna před stykem 
s atmosferickým kyslíkem, 
obzvláště ve fázi vzestupu tlaku 
a během uvolnění.

�  Ochrana moštů inertním plynem 
plněné moštové vany.

�  Používaný plyn je recyklován ve 
flexibilní nádrži.

�  Plně automatický průběh lisování.

�  Nízké provozní náklady.

↙ inzerce
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Svatomartinské 2015: vydařený ročník 
Jedenáctý ročník Svatomartinských vín odstartoval jak jinak než 11. listopadu 
v 11 hodin na brněnském náměstí Svobody. Od té chvíle mladá vína z podařeného ročníku 
doslova zaplavila celé Česko. Letos bylo nalahvováno 2,3 milionu Svatomartinských. 

H odnocením odborné poroty 
prošlo letos celkem 369 vín 113 
vinařství. Žebříček odrůd vede 

u bílých vín (167 vzorků) tradičně Müller 
Thurgau, následuje Muškát moravský 
a Veltlínské červené rané. Bílá Svatomar-
tinská vína doplní tři vína cuvée neboli 
směs z více uznaných odrůd. U růžových 
vín a klaretů je na výběr ze 103 vín, červe-
ných nabídnou vinaři, vinotéky, obchody 
a restaurace 99. Zastoupení jednotlivých 
odrůd uvádí přehledová tabulka. 

76 neprošlo hodnocením. Svatomartin-
ská vína podléhají velmi náročným krité-

riím kvality. Láhev Svatomartinského vína 
musí být opatřena logem Svatomartinské 
v podobě Martina na koni na etiketě a jed-
notnou záklopkou s nápisem Svatomartin-
ské 2015 na hrdle láhve. Podle zpřesněných 
odhadů Vinařského fondu dodají vinaři na 
trh cca 2 300 000 láhví Svatomartinských 
vín ročníku 2015.

Podle odborníků bude letošní ročník 
obzvlášť vydařený. „Vůně a chuť u odrůdy 
Müller Thurgau bude převážně broskvová, 
grapefruitová, s jemnými angreštovými 
tóny. Veltlínské červené rané přináší leh-
ce hrozinkovo-medové tóny s banánovým 
podtónem a v Muškátu moravském hledej-
me většinou vůni a chuť tropických citruso-
vých plodů, jako jsou limetky, mandarinky 
a grapefruit,“ poodhalil očekávání Marek 
Babisz, hlavní sommelier Národního vinař-
ského centra, a pokračuje: „Růžová Svato-
martinská vína si letos ponesou nádech 
přezrálých třešní, višní, jahod a červeného 
rybízu, se smetanovou dochutí. Červená 
vína budou obecně v letošním roce obzvlášť 
vydařená. Budou svěží, nádherně ovocitá, se 
sametovým koncem. Vůně a chuť u odrůdy 
Svatovavřinecké bude připomínat přezrálé 
švestky, čerstvě vařená povidla a sušené 
ovoce, odrůda Modrý Portugal zaujme hlav-
ně tóny zavařených lesních plodů jako bo-
růvky a brusinky, doplněnými o květinové 
tóny,“ uzavírá sommelier.

Svěží až do Velikonoc

Svěžest by si Svatomartinská vína měla 
udržet až do Velikonoc, obvykle se ale vy-

pijí už v předvánočním období. „Na Mar-
tina oslavy Svatomartinského vína zda-
leka nekončí. Následoval velmi oblíbený 
víkend, kdy Svatomartinská vína v kom-
binaci s náležitým menu nabídla dnes 
již většina restaurací a kdy desítky měst 
a obcí napříč celou republikou pořádají 
svatomartinské oslavy. Svatomartinská 
vína pak budou k dostání ještě několik 
týdnů a nezřídka se objeví i u štědrovečer-
ní tabule,“ komentoval největší vinařský 
svátek v roce Jaroslav Machovec, ředitel 
Vinařského fondu, který značku Svato-
martinské vlastní a letos již po jedenácté 
zajišťuje jejich propagaci. 

Svatomartinským vínům byla tradičně 
věnována řada akcí napříč celou Českou 
republikou. Největší akce se konala jako 
každý rok v Brně pod názvem Svatomar-
tinský košt a pořádal ji Vinařský fond. 
„V Brně bylo letos prodaných sklenic 4852. 
Odhadem bylo ale na náměstí lidí možná 
až dvojnásobek. Někdo přijde se skle-
ničkou z loňska a kupuje jen degustační 
mince, páry si pak často kupují jen jednu 
skleničku,“ popsal praxi Pavel Večeřa z Vi-
nařského fondu.

Značka „Svatomartinské“ byla regist-
rována v roce 1995 Jiřím Kopečkem a od 
roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský 
fond. Ten v letošním roce již pojedenácté 
společně s Národním vinařským centrem 
organizuje propagaci těchto vín pod jed-
notným logem. Značku „Svatomartinské“ 
mohou využít všichni vinaři registrovaní 
v České republice, kteří splní všechna ná-
ročná kritéria. 

Odrůda Celkem
Müller Thurgau 97
Muškát moravský 44
Veltlínské červené rané 23
Svatovavřinecké  
(růžové, klaret)

61

Modrý Portugal  
(růžové, klaret)

10

Zweigeltrebe rosé a klaret 31
Svatovavřinecké (červené) 36
Modrý Portugal (červené) 61
Cuvée 6
Celkem 369
Kategorie Celkem
Svatomartinské bílé 167
Svatomartinské rosé a klarety 103
Svatomartinské červené 99
Oblast Celkem
Čechy 8
Morava 361

Detailní statistika Svatomartinských 2015
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František Drahonský
ředitel Víno Mikulov

1) Tradice výroby „mladých vín“ ve Víně 
Mikulov sahá daleko hlouběji než obnove-
ná tradice Svatomartinského z roku 2005, 
kdy poprvé uvedl na trh tuto značku Vi-
nařský fond. Již deset ročníků před tím 
přicházelo Víno Mikulov ve spolupráci 
s dalšími výrobci každoročně na trh s mla-
dými víny pod značkou Moravíno nouve-
au. Snahou bylo ukázat, že i mladé víno 
z moravských vinic je zajímavé a spotře-
bitelé se nemusí omezovat pouze na fran-
couzské Beaujolais. K rozmachu došlo 
po roce 2005, kdy byla značce věnována 
významná podpora; od té doby také uvá-
díme vína pod značkou „Svatomartinské“.
2) Stoupající oblibu dokazuje srovnání 
množství lahví vína uvedeného na trh 
v době, kdy byla tradice obnovena, s čísly 
dosaženými za poslední roky. V posled-
ních letech obliba Svatomartinských vín 
překročila hranice České republiky, a vína 
tak měli možnost ochutnat i lidé ze zahra-
ničí.

Také řada restaurací přijala obnovenou 
tradici za svou a každoročně připravují 
Svatomartinská menu.

Svatomartinská vína již dokážou na-
značit přednosti a  charakter daného 
ročníku. Jejich výhodou je, že jsou první 
a všichni zákazníci se na ně těší. Jsou pro-
stě zvědaví, jakou kvalitu letošní úroda 
přinese.

Značku „Svatomartinské“ se povedlo 
velmi dobře vybudovat, díky čemuž je to 
osvědčená akce na podzimní období a po-
ptávka po Svatomartinském je stabilní. 
Marketingově se zaměřujeme na podporu 

našich Svatomartinských v gastronomii 
pomocí plakátů a stojánků na stoly. Pod-
poru v maloobchodě zajišťují řetězce pri-
márně vystavením na prodejně a letáky. 

Také se podílíme nebo sami organizu-
jeme prezentační akce, které rozšiřují po-
vědomí o značce mezi zákazníky.
3) V posledních letech držíme množství 
vyrobených Svatomartinských vín značky 
Víno Mikulov na ustálené úrovni, pohy-
bujeme se kolem 70 000 prodaných lahví.

Naší prioritou není trhat prodejní re-
kordy, ale prezentovat umění našich eno-
logů a kvalitu vyrobených mladých vín.

Musíme dbát na zachování dostatečné 
zásoby odrůdových vín pro prodej našich 
výrobkových řad po zbývající období ce-

lého roku.

Daniel Smola 
marketingový a obchodní ředitel 
Vinařství LAHOFER, a.s., Dobšice

1) Ve Vinařství LAHOFER vyrábíme každý 
rok mladá vína pod vlastním označením, 
a to MLADÝ LAHOFER (bílé víno z odrůd 
Muškát moravský a Müller Thurgau, po-
losuché) a MLADÁ LAHOFERKA (růžové 
polosladké víno, letos z odrůd Svatovavři-
necké a Modrý Portugal). Mladá vína pod 
tímto označením vyrábíme již cca 8 let, 
zákazníci jsou na ně takto zvyklí, a nemá-
me tedy problém vína prodat. Letos jsme 
objem produkce mladých vín navýšili 
o 15 %, MLADÁ LAHOFERKA byla prodá-
na do týdne, MLADÝ LAHOFER aktuálně 
doprodáváme. Výhodou samozřejmě je 
i možnost prodávat tato vína před 11. 11. 

a déle než do konce roku (i když to jsme 
zatím nevyužili).
2) Poptávka letos převýšila naši nabídku, 
řadu objednávek jsme museli krátit. Jedi-
ným marketingem je hromadný mailing 
na naši zákaznickou databázi + informace 
o zahájení prodeje mladých vín na našem 
webu a na Facebooku.
3) Přesná čísla nezveřejňujeme, řádově jde 
dohromady o desítky tisíc lahví.

František Mádl
Velké Bílovice

1) Značku využíváme 8 let, dříve jsme ne-
měli dostatek hroznů. Vzhledem k tomu, 
že někteří zákazníci jsou nedočkaví a ne-
chceme porušovat smlouvu s VF, máme 
asi 5 let v nabídce mladé bílé víno „Mladý 
Müllerek“, které je velmi podobné násled-
nému Svatomartinskému vínu. Pravidelně 
nabízíme víno vyrobené z odrůd Müller 
Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské 
červené rané, Zweigeltrebe a Modrý Por-
tugal.
2) Poptávka odpovídá tomu, jak tento 
fenomén nabývá na oblibě u zákazníků, 
a obecně asi všichni vinaři zaznamenávají, 
že se pití Svatomartinského stává největ-
ším celorepublikovým svátkem vína, jídla 
a dobré nálady… Takže poptávka je výbor-
ná. Tento stav přispívá k tomu, že nám 
stačí marketingová podpora Vinařského 
fondu, která je velmi úspěšná, profesio-
nální a univerzální pro všechny vinaře.
3) V naší produkci činí Svatomartinská 
vína stabilně 10 % objemu, což představu-
je asi 20 000 lahví. My jsme s tímto spo-
kojení a nehodláme tento stav vzhledem 
k naší cenové politice měnit. 

1

2

3

Využíváte značku Svatomartinské, nebo vyrábíte mladé víno po jiným názvem, 
pokud ano pod jakým. A proč? 

Jaká je poptávka? Podporujete ji nějak marketingově?

Jaký je objem mladých vín ve vaší produkci?
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Vinařský jarmark 2015, dobrý 
start nové tradice
Svaz vinařů České republiky připravil 18. listopadu úspěšný jednodenní 
vinařský veletrh v areálu firmy Vinselekt Michlovský. Účastnilo se ho devatenáct 
firem a dvě stě dvacet vinařů, kteří si některé produkty mohli prohlédnout také přímo 
v provozu. Podle organizátora Martina Chlada se první, zkušební ročník vydařil a už 
přemýšlí, zda, kdy a kde udělat další.

P opovídat si o  produktech pro 
vinaře u  stánku, podívat se na 
prezentaci a pak si ještě všechno 

prohlédnout v reálu. Taková příležitost se 
ukázala natolik lákavá, že během několi-
ka dní byla kapacita Vinařského jarmarku 
plně vyčerpaná. Kdo zaváhal, měl smůlu. 
Martin Chlad už předtím tušil, že by akce 
mohla být užitečná.

„S myšlenkou jsem pracoval zhruba 
poslední dva roky; loni se na nás obrá-
tila obchodní komora jedné země, která 
chtěla pro své firmy uspořádat setkání 
s vinaři. Byl na to relativně krátký čas, 
v řádu dnů. Zjišťovali jsme v této době, 
jestli by vinaři měli o takovou věc zájem, 
a ten projevily desítky z nich. To nás pře-
svědčilo, že o takovou akci zájem bude,“ 
popsal vznik projektu Chlad. Ideu pro-

bral s Milošem Michlovským. Tomu se 
zamlouvala. 

„Když to Martin začal připravovat, 
tak jsem mu říkal, že když navštěvu-
ji veletrhy třeba v Bordeaux nebo ve 
Stuttgartu, bývá pro mě často cennější 
navštívit vinaře, který pracuje s techno-
logií, o niž mám zájem. Tato akce tomu 
jde naproti. U techniky, kterou máme 
hlavně ve sklepě, si díky ní můžou chla-
pi přímo říct zkušenosti, které s ní mají, 
v čem je dobrá, v čem je třeba nedosta-
tek, a porovnat ji s ostatními produkty. 
Je to perspektivní věc,“ myslí si Mich-
lovský. 

Pro akci dal k  dispozici svůj areál 
v Rakvicích. Venku byla k vidění technika, 
v hale pak stánky – od pečiva přes vinař-
ské přípravky až po obalovou techniku. 

A prezentační prostor s projekčním plát-
nem. Součástí expozice však bylo samo 
vinařství. Každou hodinu se konala pro-
hlídka pro třicet lidí. Muselo jich nakonec 
jít víc, jinak by se nestíhalo. 

„Třídenních veletrhů se sličnými hos-
teskami a velkolepými pijatikami je celá 
řada, jejich efekt je ale sporný. Nám ale šlo 
právě o praktičnost. V krátké době dostat 
do relativně malého prostoru omezený 
počet subjektů a skupinu vinařů. Veletrh 
trval od desíti do tří hodin a během té 
doby byl prostor věnovat se každé jednot-
livé firmě, občerstvit se a vyslechnout si 
nějakou prezentaci a jít zase za svojí prací 
domů,“ říká Chlad.

Firmy oslovil podle toho, jak navazo-
valy na provoz Vinselektu, a zbytek dle 
dlouhodobé spolupráce se Svazem vi-
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nařů. Kromě generalistů (tři firmy) měli 
ostatní na jarmarku oborovou exkluzivi-
tu. 

„Z pohledu statistických dat to do-
padlo nad očekávání dobře. Prvotní re-
akce obchodních partnerů také potvrdi-
ly nosnou myšlenku. Například zástupci 
jedné z  firem mi řekli, že mají díky 
tomu pět nových konkrétních zaká-
zek. Takových firem bylo víc,“ zmiňuje  
Chlad.

Také Miloš Michlovský byl 
spokojený.

„Pro mě je důležité, že dorazilo tolik 
lidí, a myslím, že nejen kvůli zabíjačce. 
Byli u stánků, zajímalo je, co tu je. Je tře-
ba popřemýšlet, jestli by účast neměla být 
pestřejší. Zkusit najít model, při němž by 
návštěvníci viděli v daném sortimentu víc 
výrobců. Ale to určitě půjde nějak udělat,“ 
myslí si Michlovský.

I Martin Chlad už přemýšlí, jak akci 
příště vylepšit. „Chtěl bych, aby se opako-
vala jednou za dva roky a do kříže bychom 
ji doplnili akcí specializovanou na vinici. 
Ještě to nemáme úplně domyšlené, ale šlo 
by o praktické zkušenosti přímo ve vino-
hradu,“ plánuje Chlad. U jarmarku by chtěl 
každopádně expozici příště umístit celou 
dovnitř. Termín v polovině listopadu je 
podle něj ale ideální, protože vinaři mají 
na taková setkání už čas. 

Partneři Vinařského jarmarku 2015

Autor:
Zbyněk Vičar

AIR PRODUCTS spol. s r.o. www.airproducts.com
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Air Products je jednou z předních světových společností dodávajících průmyslové plyny. Již 75 let zásobuje 
atmosférickými, procesními a speciálními plyny a souvisejícími zařízeními zákazníky z odvětví průmyslové 
metalurgie, potravin a nápojů, rafinérského a petrochemického průmyslu a rovněž v průmyslu zkapalňování 
zemního plynu.

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. www.ford.cz
Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8
Auto, které samo vyjede z parkovacího místa. Nádrž, do které nelze natankovat nesprávný druh paliva. Nebo 
systém, který najde nejbližší restaurace, když mu řeknete, že máte hlad. To jsou jen některé z mnoha inovací, 
které usnadňují život majitelům vozů značky Ford. Jedna z největších a nejstarších automobilek světa také 
neustále snižuje dopady svých aktivit na životní prostředí, dodržuje vysoké etické standardy a pomáhá 
potřebným. V ČR Ford podporuje např. ochestr Tap Tap složený z handicapovaných hudebníků.

K. B. T. PROFTECH, s.r.o. www.kubota.cz
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
Za jménem KUBOTA naleznete vysoce kvalitní výrobky s vynikajícím výkonem a dlouhou životností
Značka Kubota je v současné době největším světovým výrobcem žacích, kompaktních a zemědělských traktorů 
do výkonu 170 HP. Produkce je na úrovni 350tis.strojů ročně. Dieselových agregátů od 10 do 170 HP vyrábí 1,250 
tis.ks.ročně.
Originál je jen jeden – Kubota.

A-TECHNOLOGY s.r.o. www.a-technology.cz
Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav
Zvyšujeme přidanou hodnotu moderních technologií v oblasti: vytápění, klimatizace, technologického ohřevu 
a chlazení.
Řízené kvašení vína kombinujeme s vytápěním a klimatizováním výrobních a skladových prostor.
Systémy řízení a monitoringu upravujeme na míru dle individuálních potřeb.
Vše od návrhu řešení, realizaci i servis řešíte s jednou firmou, která je Vám vždy nablízku.

ACO STAVEBNÍ PRVKY spol. sr.o. www.aco.cz
Pánov 141, 586 01 Jihlava
Společnost ACO nabízí konzultace i návrhy řešení odvodnění vinařských provozů. Nerezové odvodnění ACO 
má hladký povrch bez ostrých hran a rohů, což zabraňuje usazování sedimentů a umožňuje rychlé a efektivní 
čištění provozu. Rozšíření nebo rekonstrukce výrobních prostor s pomocí odvodnění ACO je tak dobrou 
investicí nejen pro současné vinaře, ale i pro jejich budoucí generace.
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ELITA semenářská, a.s www.elita.cz
Cupákova 4a, 621 00 Brno
ELITA semenářská, a. s. je výrobní a obchodní organizace působící v rozhodujících zemědělských oblastech 
České republiky se sídlem v Brně. Specializuje se na výrobu a prodej osiva a sadby polních plodin. Obchoduje 
s produkty rostlinné prvovýroby. Zemědělské prvovýrobě dodává mimo osiv a sadby také průmyslová hnojiva, 
pesticidy a pomocné látky. Pro vinohradnictví se jedná především o osiva pro zakládání mezipásů a přípravky 
PRP Technologies.

STS PRACHATICE, a.s. www.stsprachatice.cz
Těšovice 62, 384 21 Husinec
STS Prachatice, a.s. vyrábí lesnické, zemědělské a komunální stroje a zabývá se speciální zakázkovou 
strojírenskou výrobou. Významné postavení získala v obchodní činnosti v oboru lesní a zemědělská technika. 
S výrobním vybavením je schopna vyrábět cenově výhodné strojírenské díly dle přání zákazníků v odpovídající 
kvalitě.

BS Vinařské potřeby s.r.o. www.vinarskepotreby.cz
Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice
Přední český dodavatel v oblasti potřeb pro vinaře, vinohradníky a sommeliery.

Provozujeme síť vlastních prodejen v České republice a na Slovensku. Náš sortiment zahrnuje produkty pro 
pěstování révy, produkci vína a sommelierské potřeby, součástí portfolia jsou také pomůcky pro filtraci, enologické 
preparáty, láhve, uzávěry, sudy, prostředky na ochranu vinic. Nabízíme také řadu doplňkových služeb – laboratorní 
analýzy v akreditované vinařské laboratoři, enologické poradenství, plnění mobilní linkou, dotisk etiket.

CIME -M, s.r.o. www.cimem.cz
Střelecká 1138, 691 42 Valtice
Společnost CIME-M, s.r.o Valtice, vznikla roku 2005 a zaměřuje se na prodej a servis vinohradnické a zem. techniky.

Naše společnost nabízí v sortimentu celou technologii pro pěstování vinohradu a sadu, a to například rosiče 
Ideal, stroje od firmy Rinieri, vinohr. traktory značek Massey Ferguson a Ferrari, a další značky firem, které se 
věnují vývoji a výrobě strojů do vinohradu. Základním cílem společnosti je prodej vinohrad. techniky a zajištění 
profesionálního servisu. 

COMPO spol. s r.o. www.compo.cz
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6-Veleslavín
Rodinná firma působící na trhu od r. 1990.

Portfolio nabízených produktů tvoří: zátky (korkové i syntetické), kvasinky, výživa pro kvasinky, filtrační 
materiály, taniny, baktérie pro JMF a další přípravky na ošetření vína a moštů, čerpadla, lahvovací linky, 
regulace teploty chlazení, filtry, koncentrátory.

R

DOTin s.r.o. www.dotin.cz
Kancelář Brno, Staňkova 18A, 602 00 Brno
DOTin s.r.o. je společnost zabývající se zemědělskými a průmyslovými dotacemi z EU. Naším cílem je vyhledat 
pro klienta vhodný dotační titul a zhodnotit reálnou možnost získání dotace. Následně za vás vyřídíme vše 
od A do Z až do proplacení dotace. Naší motivací je, aby byl projekt úspěšný.

DOT

DOT

EIKA ZNOJMO, a.s. www.eika.cz
Oblekovice 6, 671 81 Znojmo
Naše společnost, EIKA Znojmo, a.s. s pobočkami v Brně a Znojmě patří již řadu let k největším dodavatelům 
vinohradnických potřeb.

Naší silnou stránkou je individuální přístup k zákazníkovi, poradenství a kvalitní materiálové zabezpečení. Naším 
hlavním cílem je napomoci nejenom ke zvýšení produkce a zjednodušení náročnosti výstavby, ale též snížení 
investičních nákladů při zakládání nových vinohradů a následná minimalizace údržby během jejich životnosti.
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X Production s.r.o. www.xproduction.cz
Berkova 8, 612 00 Brno
Jsme kreativní agentura.

Připravíme pro vás vše, co potřebujete pro komunikaci se svými zákazníky. Jsme jedni z mála, kdo nabízí 
vlastní tým odborníků na širokou škálu služeb v oblasti digitálu a printu zároveň. Vyvíjíme mwobilní aplikace, 
děláme weby, vymýšlíme grafiku, komunikační strategie, obsah na sociální sítě, na klíč připravujeme časopisy 
a knižní publikace včetně textů.

INTRIS s.r.o. www.intris.cz
Prusinky 1260, 763 61 Napajedla
Firma INTRIS Napajedla vyrábí: – vázací bužírky INTRISFLEX PRAKTIK a ROBUST – cívky s vázacím drátem 
VitisSpool B do kleští typu BELI – cívky s vázacím drátem VitisSpool IN do kleští typu INFACO – cívky 
s vázacím drátem VitisSpool L do kleští typu LIGATEX – náhradní vázací drát 0,30 mm; 0,40 mm; 0,45 mm; 
0,50 mm – náhradní prázdné cívky VitisSpool do kleští typu BELI, INFACO, LIGATEX – pásek s drátem 
VitisMatic do kleští typu PELLENC – plastové spony VitisFix pro fixaci opěrných tyčí k nosnému drátu

PRECIOSA GS, a.s. www.vinolok.cz
Opletalova 3197/17, 466 67 Jablonec n/Nisou
Sklářská tradice je pro severočeský region synonymem kvality, luxusu a elegance. Preciosa jde ve šlépějích 
středověkých mistrů, a stejný důraz jako v dávných dobách, je i dnes kladen na detail, což činí české sklářské 
umění vyhlášeným. 

VINOLOK, který je součástí firmy Preciosa, je celosvětově ověřený skleněný uzávěr na víno a alkohol, vyrobený 
z českého křišťálu. Elegance doplňuje funkčnost uzávěru. Perfektně těsní a nemá žádný vliv na aroma ani chuť.

PRONECO s.r.o. www.proneco.com
Klentnice 78, 692 01 Klentnice
Nosným programem firmy Proneco, s.r.o. jsou technologie pro výrobu vína. Výrobcům vína a sektů 
zabezpečujeme komplexní dodávky strojních zařízení, preparáty na ošetření moštů, vína, sektů a v neposlední 
řadě také korkové a syntetické uzávěry a záklopky na lahve. Samozřejmostí je poskytování servisu 
na technologická zařízení a poradenské služby v oblasti výroby vína. Důležitým prvkem služeb pro vinaře 
a vinohradníky jsou služby vinařské laboratoře i maloobchodní prodej v sídle provozovny v Klentnici.

PURGINA, spol. s r.o. www.purgina.cz
Pržno 61, 739 11 Frýdlant n/Ostravicí
Výrobce specializovaných vinařských etiket – spolehlivý partner s tradicí.

Naše technologie umožňuje kvalitní výrobu samolepících etiket v kotoučích a na listech knihtiskem 
a flextiskem. Stavíme do popředí kvalitu každého výrobku a komplexnost nabízených služeb. Naši pracovníci 
přinášejí na trh flexibilitu, vstřícnost a zkušenost.

RENOMIA, a.s. www.renomiaagro.cz
Holandská 8, 639 00 Brno
RENOMIA AGRO je specializovaným oddělením společnosti RENOMIA, a.s., které zastřešuje sektor 
zemědělských rizik, pojištění plodin, zvířat apod.

Pro členy SV ČR nabízí exkluzivní pojištění majetku, technologií, odpovědnosti za škodu, vozidel, pojištění vinic 
proti jarnímu mrazu, krupobití a dalším rizikům za nejvýhodnějších podmínek na trhu a připraví Vám kvalitní 
pojistný program šitý na míru.

STS PRACHATICE, a.s. www.stsprachatice.cz
Těšovice 62, 384 21 Husinec
STS Prachatice, a.s. vyrábí lesnické, zemědělské a komunální stroje a zabývá se speciální zakázkovou 
strojírenskou výrobou. Významné postavení získala v obchodní činnosti v oboru lesní a zemědělská technika. 
S výrobním vybavením je schopna vyrábět cenově výhodné strojírenské díly dle přání zákazníků v odpovídající 
kvalitě.
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Nový design etikety? …
spolupráce vinaře s tiskárnou

Nebývá příliš časté, že se razantně mění design vinné 
etikety. Každý vinař si je dobře vědom, že jeho „viněta“ je 
u konzumentů hodně zažitá a víno v podstatě prodává. 
Mnohdy dle ní zákazníci poznají své oblíbené víno ve 
sklepě, ve vinotéce nebo  v regále. Podle čeho si ale každý 
zapamatuje vytištěnou etiketu svého známého vinaře? 

V grafice to bývají hlavně nekoneč-
né vinné řádky, starý sklep, ma-
lebný kostelík na kopci, původní 

středověká pečeť, speciální tvar štítku, re-
gionální zvláštnosti podoblasti, neobvyk-
lé jméno vinaře a mnoho dalších specifik. 
Pokud se vinař rozhodne etiketu drobně 
nebo kompletně změnit, je vhodné věc 
konzultovat přímo s tiskárnou nebo do-
konce využít jejích grafických a tiskových 
služeb. Níže názorný příklad, jak může 
spolupráce vypadat. Vinař Miroslav Kova-
cs se rozhodl vytvořit kompletně novou 
etiketu pro své vinařství. Pro tvorbu gra-
fiky využil služeb spřátelené malířky. Jako 
tiskového partnera si na základě dobré 
historické spolupráce vybral S&K LABEL.

Proč jste si vybral jako tiskárnu právě 
S&K LABEL?
Před pár lety jsem se seznámil s panem 
Koutňákem, který mě v mé bývalé firmě 
navštívil s nabídkou tisku etiket. Půso-
bil na mě velmi příjemně a profesionálně. 
V realizaci mých zadaných představ nevi-
děl žádný problém či komplikaci. Naopak 
mě informoval o nových možnostech tisku, 
o kterých jsem nevěděl, a které se mi líbily. 
Jednalo se i o nové možnosti zatraktivnění 
etikety bez zásadního navýšení ceny a mož-
nosti  tisku  etiket  v  menších  nákladech 
při zachování ceny etikety. Tím jsem nebyl 
nucen tisknout celé množství etiket najed-
nou, ale třeba ve dvou či třech etapách. To 
bylo příjemné pro časové rozložení výdajů 

na tisk etiket. Vše na čem jsme se kdy do-
mluvili, tak platilo a to je velmi důležité. 
Neměl jsem tedy důvod jít při tisku etiket 
pro naše nové vinařství jinam.

Které parametry nové grafiky měly 
upoutat koncového spotřebitele?
Do názvu našeho nového vinařství jsem 
vnesl jméno mé manželky. Tento ženský 
prvek v názvu firmy nás směřuje k jemnos-
ti, křehkosti, citu v uchopení výrazu naší 
grafiky. Oslovili jsme paní Žemličkovou, 
malířku, jejíž práci známe několik let a po-
žádali o namalování perokresby a všech 
našich ostatních prvků grafiky. Pak vložila 
svůj cit do skloubení těchto grafických prv-
ků má manželka, s cílem zachovat čistotu 
výrazu celé ambaláže, od láhve, etikety, 
záklopky, uzávěru až po karton. Takže co 
mělo upoutat? Čistota, jednoduchost, ele-
gance, jemnost, cit a prozářenost.

Obsahuje etiketa nějaké významné od-
lišnosti?
Etiketa je dle mého jiná, než to co vidíme 
na vinařském trhu. Chtěli jsme trochu 
vybočit a být jiní již na první pohled. Tak 
jsem to řešil i při tvorbě ambaláže u mé 
bývalé společnosti Vinařství Kovacs v roce 
1997, kdy společnost zahajovala činnost.

Jakou funkci měly nátisky resp. simula-
ce etiket při vývoji grafiky?
Velmi důležitou a podstatnou. V jedno-
duchosti je krása a čistota, určitě ano. Ale 
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o to více pak záleží na citlivém ztvárnění,
detailech a použitých materiálech. Jedna
věc je vidět grafiku na monitoru, ale výsle-
dek v podobě etikety na láhvi je věc druhá.
Proto je nezbytné dělat nátisky etiket. Vi-
dět, jak daný materiál vypadá na etiketě na
láhvi a na základě toho dolaďovat a harmo-
nizovat. V našem případě jsme měli uděla-
né postupně tři prototypy, než jsme došli
k závěru. Sice to je hodně energie a času
navíc, ale výsledek jednoznačně stojí za to.

Na tiskové a dokončovací technologie, 
stejně jako na aktuální trendy v tisku sa-
molepicích etiket jsme se zeptali zástupce 

tiskárny, obchodního a marketingového 
ředitele společnosti S&K LABEL, ing. La-
dislava Koutňáka:

Na jaké tiskové technologii se etiketa 
tiskla a jaké jsou její možnosti?
Naše společnost S&K LABEL pořídila již 
v roce 2008 jako první v ČR digitální tisko-
vou technologii HP Indigo, která umožňuje 
tisk etiket bez nákladů na tiskové přípravy, 
resp., polymery. Od té doby firma posílila 
svou kapacitu o další zařízení a momen-
tálně disponuje 3 digitálními stroji, což 
umožňuje nejen zvýšení kapacit, ale i vzá-
jemnou zastupitelnost v případě větších 

požadavků na tisk. Tato technologie tiskne 
v barevnostní škále CMYK včetně simulace 
přímých Pantone barev. Následně jsou eti-
kety dokončeny např. metalickou ražbou, 
sítotiskem, parciálním lakováním, laminací.

Jaké trendy vidíte v rámci tisku samole-
picích etiket pro vinaře?
Požadavky vinařů se za poslední 3 roky 
zvýšily co do estetiky a samozřejmě včas-
nosti dodání. Ve vinotékách je prakticky 
každá druhá etiketa vyzdobena ražbou 
nebo 3D lakem. Počet produkovaných od-
růd také postupně narůstá a s tím vzrůstá 
potřeba tisknout menší dávky etiket jed-
notlivých šarží. Flexibilita tisku, nastavení 
textových změn za nulové náklady, to jsou 
hlavní trendy ve vinném sektoru a digitál-
ní technologie tisku je splňuje. 

Co jste schopni vinařům nabídnout?
Etikety pro vinaře jsou jedním ze stěžej-
ních oborů, na který se firma intenziv-
ně zaměřuje. Výrobní hala sídlí v Kuřimi 
u Brna, což je k moravským, českým i ra-
kouským vinařům velmi blízko. Firma je 
schopna nabídnout tzv. nátisk etiket přímo 
na daný vinný materiál, což je bezkonku-
renční výhoda. Nátisky mnohdy provádíme 
ve více grafikách a zákazník si pak může 
udělat tzv. „vizualizaci“ přímo na lahve 
a rozhodnout se pro správnou verzi finální 
grafiky. V neposlední řadě je součástí slu-
žeb i tvorba nových grafických návrhů. Po-
kud se vinařství rozhodne pro úplně novou 
vinětu nebo jen drobnou úpravu, grafické 
studio S&K LABEL připraví dle základních 
požadavků mnoho kreativních nápadů. 

Vývoj etikety s perleťovým lakem

Tiskový stroj HP Indigo 6600
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Vývoj vinařství ČR v číslech 
a grafech
Existuje řada různých dat o vinařství v ČR v různých zdrojích. Zde jsem se pokusil 
shromáždit tato data do souvislých časových řad. Protože sledování jednotlivých 
dat začínalo v různé době, jsou i tato data uváděna za různá období. V zásadě je 
uvedeno dělení podle systému státního zřízení, tj. před socialismem, za socialismu 
a v obnovené demokracii. To odpovídá přibližně obdobím do roku 1950, let 1950 až 
1990 a po roce 1990.

1. Vývoj plochy vininc na 
Moravě 

V současnosti máme přibližně stejnou 
plochu vinic jako koncem třicetileté vál-
ky, kdy plocha výrazně klesla, aby se pak 
v období 1 700 až 1 800 zvýšila na dvojná-
sobek. Prudký pád plochy vinic po roce 
1830 (obr. 1) způsobilo zrušení nevolnictví 
(1781) a poddanství (1848), napoleonské 
války (1803–1815) a průmyslová revoluce, 
přinášející rozvoj lihovarů s levnou ko-
řalkou pálenou z brambor a konkurenci 
piva. Ve druhé polovině 19. století pak 
již plocha vinic klesala pomalu, zatím-
co třetí prudký pád přinesly počátkem 
20. století následky první světové války, 
dále nové houbové choroby, peronospo-
ra a oidium, a především révokaz. Plocha 
vinic tak během 20. let prudce klesla na 
pouhé 4 324 ha v roce 1929. Ve třicátých 
letech nastal díky štěpovaným sazenicím 
růst plochy vinohradů, který přerušila, ale 
příliš nesnížila, ani druhá světová válka. 
Před válkou bylo téměř sedm tisíc hek-
tarů a po válce jen o 100 ha méně. Samo-
zřejmě se statisticky plocha během války 
snížila o odebrané pohraničí, které se ale 
v roce 1945 vrátilo. Mírný pokles plochy 
nastal až koncem čtyřicátých a počátkem 
padesátých let. V Sudetech se na Mora-
vě nacházelo téměř 70 % plochy vinic, 
a většina byla osídlena obyvatelstvem bez 
zkušeností s vinohradnictvím. Následova-
la násilná kolektivizace a nárůst plochy 
vinic nastal až po roce 1965, kdy se JZD 
konečně konsolidovala. Bylo zavedeno 
vysoké vedení a používání polní mechani-
zace i ve vinohradech. Plocha vinic se pak 
zvyšovala až do konce socialismu, jak vy-

plývá z obr. 1. Pak asi deset let znamenala 
změna politického systému ústup plochy 
vinic, což pak bylo zastaveno po roce 1995 
zavedením dotací MZe na jejich výsadbu 

a později vyšší podporou díky vládnímu 
programu na obnovu vinic a podporou 
z Vinařského fondu. Poslední desetiletí je 
plocha přibližně stabilní.
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Obr. 1: Vývoj plochy vinic na Moravě v letech 1800–2015 (zdroj: vlastní vypočet dle různých podkladů)
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Obr. 2: Vývoj plochy plodných vinic v ČR (ha) (zdroj: ČSÚ, ÚKZÚZ)
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Výsadba nových vinic po roce 1989 
upadala (obr. 3), což souviselo se změnou 
vlastnických práv k půdě a vinicím. Její 
restart nastal až zavedením dotací v roce 
1994. Ale až skutečně motivující dota-
ce před vstupem ČR do EU odstartovaly 
masivní nové výsadby a znamenaly bě-
hem pěti let zvýšení produkční základny 
o 50 % na stav, jaký na území nynější ČR 
předcházejících 150 let nebyl. Umožnilo 
nám to získat dostatečný produkční po-
tenciál pro příští roky v regulované EU.

2. Vývoj odrůdové skladby 
ve vinicích

Odrůdová skladba vinic se vždy v historii 
měnila, a to směrem ke zvyšování počtu 
odrůd. Ve středověku počet u nás pěsto-
vaných odrůd révy nedosahoval celé de-
sítky, zato dnes je v ČR registrováno 58 
moštových odrůd révy vinné. A jejich po-
čet dále poroste, protože se cíleně šlechtí 
stále nové s požadovanými vlastnostmi. 
Logicky pak klesá procentní podíl jednot-

0

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

500

Rok

1 000

P
lo

ch
a 

v
 h

a

1 500

2 000

Obr. 3: Výsadba vinic v letech 1989–2013 (zdroj: SVČR, MZe, ÚKZÚZ)
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Obr. 4: Vývoj odrůdové skladby bílých odrůd v % plochy vinic ČR (zdroj: SVČR, ÚKZÚZ)
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Obr. 5: Vývoj odrůdové skladby modrých odrůd v % plochy vinic ČR (zdroj: SVČR, ÚKZÚZ)
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livých odrůd v našich vinicích, i když již 
více než sto let se volá po zúžení odrů-
dové skladby v jednotlivých mikroregio-

nech, aby se tyto mohly zvýraznit malým 
počtem odrůd s jejich velkou produkcí. 
V poslední době k tomu slouží VOC, ale 

ani tam nejsou někdy vinaři schopni se 
dohodnout na jedné nebo několika málo 
odrůdách. 

V 19. století na Moravě převažovalo 
Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský, z mod-
rých odrůd pak Frankovka. Koncem 19. 
století se začal více vysazovat Modrý 
Portugal, který byl ve třicátých letech 
minulého století nejrozšířenější modrou 
odrůdou. Můžeme se dočíst: „V roce 1936 
bylo příliš červeného vína, které se špat-
ně prodávalo, především Modrý Portugal. 
Proto se používal pro dezertní vína a zva-
žovalo se i jeho pálení. Portugalské začí-
ná být nahrazováno Svatovavřineckým, 
které je kvalitnější.“ V posledních deseti-
letích je Svatovavřinecké nejčastější naší 
modrou odrůdou, která se u nás začala 
pěstovat počátkem minulého století. Z bí-
lých odrůd se koncem 19. století značně 
šířila Chrupka bílá. Začátkem 20. století 
následoval Ryzlink vlašský, v menší míře 
Sylvánské zelené, Tramín a Rulandské bílé 
a od roku 1915 Neuburské. Ve dvacátých 
letech se doporučovaly ještě Budínka, Ru-
landské modré a Jakubské.

Veltlínské zelené tvořilo ve třicátých le-
tech minulého století na Moravě přibližně 
třetinu plochy veškerých vinic. To už se asi 
žádné odrůdě révy vinné dlouho nepoda-
ří. Současný trend směřuje ke snižování 
rozdílů mezi podílem jednotlivých nejpěs-
tovanějších odrůd (obr. 4 a 5). Každá ze 6 
nejrozšířenějších odrůd – Veltlínské zele-
né, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Ryz-
link vlašský, Svatovavřinecké a Frankovka 
– zaujímá na celkové ploše vinic ČR 7 až 
10 %. K hlavním změnám došlo v období 
2000 až 2004, tedy během velkých výsa-
deb vinic před vstupem do EU.

A jak vypadá celá odrůdová skladba 
dnes? Dáme-li všech 58 odrůd do tří výše 
uvedených skupin podle roku zápisu do 
Státní odrůdové knihy (obr. 6), zjistíme, 
že 13 odrůd bylo registrováno před nástu-
pem socialismu, stejný počet během 40 let 
socialismu a 32 odrůd během čtvrtstole-
tí současné demokracie a existence vinař-
ského zákona. 

Při pohledu na podíl odrůd na celkové 
ploše vinic (obr. 7) vidíme zcela jiný obraz: 
Skupina 13 nejstarších registrovaných od-
růd zaujímá přes dvě třetiny plochy vinic 
ČR. S výjimkou odrůdy Müller Thurgau 
nevznikly záměrným křížením. Přitom do 
Čech byla dovezena odrůda Müller Thur-
gau až v roce 1924 a v roce 1948 se může-
me dočíst: „V poslední době je až nezdravý 
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Obr. 8: Podíl modrých a bílých hroznů na sklizni (zdroj: SVČR)
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zájem o rouby nebo sazenice odrůdy M.-
-Thurgau.“ 

Druhá skupina 13 odrůd tvoří čtvrtinu 
plochy vinic ČR. Jde převážně o odrůdy 
vzniklé záměrným křížením a ke svému 
rozšíření měly čas přibližně tří generací, 
přesto zaujímají jen třetinovou plochu ve 
srovnání s první skupinou. Na nejmladší 
skupinu 32 odrůd zbývá v našich vinicích 
prostor jen na 4,9 % plochy. V průměru na 
své prosazení neměly čas ještě ani jedné 
generace, takže teprve další čas ukáže, kte-
ré z nich se prosadí více. Až na odrůdy Au-
xerrois a Jakubské vznikly záměrným kří-
žením, řada z nich náleží k PIWI-odrůdám.

Změnu podílu jednotlivých odrůd vy-
volává také jeden periodický jev – oblí-
benost bílého či červeného vína u zákaz-
níků. Tyto vlny jsou poměrně pravidelné 
a jejich amplituda se pohybuje mezi 25 
a 40 lety. Jak je uvedeno výše, v polovině 
30. let minulého století nebyl velký zájem 
o červené víno. Obdobně pak v 70. a 80. 
letech. V roce 1993 činil podíl modrých 
odrůd na ploše vinic ČR 22 %, za jedenáct 
let v roce 2004 již 34 % a nyní opět mír-
ně klesá. Přitom se část modrých hroznů, 
z asi 8 % plochy vinic ČR, používá k pří-
pravě růžového vína (obr. 8). Podle OIV 
dosahuje rostoucí spotřeba růžového vína 
ve světě již 10 % spotřeby vína celkem, 
takže v podílu produkce zaostáváme.

3. Vývoj výnosu hroznů 
a jejich cukernatosti

Výnos hroznů na úrovni státu byl sledo-
ván až od přelomu 19. a 20. století, ačkoli 
jednotlivé hospodářské subjekty si sa-
mozřejmě své záznamy vedly. V Čechách 
za jedenáct let v období 1902 až 1912 činil 
z průměrné plochy 700 ha vinic průměrný 
výnos hroznů 2,3 t/ha, přičemž v jednotli-
vých letech kolísal od 1,1 po 4,6 t/ha. Prů-
měrný výnos moštových hroznů ve světě 
v letech 1909 až 1913 byl 2,2 t/ha. V letech 
1920 až 1925 bylo v průměru v Českoslo-
vensku (Čechy, Morava, Slovensko a Pod-
karpatská Rus) sklizeno 3,6 t hroznů/ha. 
Ve stejné době Francie sklízela průměrně 
3,1 t/ha a Švýcarsko 4,1 t/ha. V polovině 
30. let jsme byli výškou výnosů moštových 
hroznů na 4. místě na světě, hned za Fran-
cií, Švýcarskem a Rumunskem. Průměrný 
desetiletý výnos každoročních průměrů za 
celé 20. století až dosud je uveden na obr. 9.

V období let 1905 až 1915 došlo k poklesu 
především kvůli novým houbovým choro-

bám a révokazu, částečný vliv měla i počí-
nající válka. Druhý pokles v letech 1925 až 
1945 způsobila hospodářská krize a další 

válka, třetí pokles v období 1955 až 1965 
kolektivizace zemědělství. A ve čtvrtém po-
klesu výnosu, nejdelším, se nacházíme nyní.
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Obr. 11: Vývoj podílu kategorií vinohradnických podniků na celkové ploše vinic ČR (zdroj: 
Vinařský obzor, ÚKZÚZ, vlastní výpočty)
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S výnosem hroznů to posledních třicet 
let jde z kopce, a pokud se nic nezmění, 
bude desetiletý průměr za období let 2015 
až 2025 (v grafu by to bylo jako 2020) na 
úrovni stavu před sto lety. Přírodními 
podmínkami to nebude – viz výnosy ko-
lem roku 1970 a 1980. Nakonec i v Němec-
ku, které nemá o mnoho lepší přírodní 
podmínky, je výnos dvojnásobný. Takto 
dlouhý pád výnosu, třicet let, nebyl zazna-
menán ani v období světových válek a ná-

sledných změn režimu. Buď něco neumí-
me nebo, a to je pravděpodobnější, máme 
příliš ostré tužky pro veškerou evidenci!

Průměrná cukernatost hroznů na úrov-
ni státu se vůbec neměřila, začala s tím až 
v roce 1995 ČMVVU. Stav cukernatosti 
hroznů z dob předcházejících se lze jen 
domýšlet ze sporadických záznamů kon-
krétních vinařů nebo rozmezí za daný roč-
ník pro celou Moravu. To není sice srov-
natelné, ale alespoň to něco napoví:

�  ročník 1910 byl označen za špatný co do 
množství (0,3 t/ha) i kvality, prý proléta-
la kometa kolem Země, obdobně ročník 
1912. Hlavním důvodem spíše než kome-
ta asi byly nezvládnuté relativně nové 
choroby a révokaz;

�  v roce 1913 bylo dosaženo cukernatos-
ti 16 až 21 °NM, v roce 1915 jenom 13 až 
18 °NM, v roce 1932 pak 17 až 26 °NM.

Cukernatost sklízených hroznů od 
přijetí vinařského zákona v roce 1995 má 
stoupající trend a výnos naopak klesající, 
byť tyto parametry jinak při tak nízkém 
výnosu nejsou v protikladu (obr. 10).

4. Vývoj struktury 
vinohradnických 
a vinařských podniků
Podniky v oboru zde samozřejmě existo-
valy i v minulosti, včetně všech forem. 
Znárodnění zavedlo jako jedinou možnou 
formu vinařských podniků formu státní. 
Později byla připuštěna i podoba druž-
stevní, ale jen ve formě JZD, nikoliv dří-
vějších vinařských družstev. Po roce 1989 
se státní monopol na produkci vína zrušil 
a vznikla řada soukromých podniků.

Počátkem třicátých let minulého sto-
letí obhospodařovaly na Moravě podniky 
o velikosti 2 až 10 ha 62 % plochy vinic. 
V Čechách pouze 18 % vinic, zato tam 
velkostatky o rozloze nad 100 ha vlastni-
ly 38 % vinic. Do 1 ha vlastnili v Čechách 
pěstitelé 6,9 % vinic, na Moravě 4,8 %. 
Zajímavý je pokles plochy vinic obděláva-
ných vinohradnickými podniky s více než 
1 ha vinic: V roce 1930 obhospodařovaly 
94 % plochy vinic ČR, v roce 2005 nece-
lých 84 %, v roce 2010 jen 72,2 % a v roce 
2013 pouze 71 %. Vývoj struktury vino-
hradnických podniků uvádí obr. 11 a 12. 

Počet pěstitelů se během posledních 
8 let snížil o více než 800 (4,4 %), při-
čemž pokles je patrný u všech kategorií 
s výjimkou velikosti podniku 0,5 až 1 ha, 
kde sledujeme trvalý růst – za 8 let o 4 %. 
U podniků s velikostí nad 5 ha došlo bě-
hem posledních deseti let k redukci na 
polovinu. Z těchto dat vyplývá poměrně 
rychlá koncentrace vinic v podnicích, což 
dává dobrý předpoklad pro dosažení ren-
tability produkce hroznů.

Vinařské podniky rovněž prochází vý-
vojem (obr. 13 a 14). V období let 2002 až 
2014 produkovalo osm největších podni-
ků z průměrných 800 víno v objemu 50 % 
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Obr. 14: Vývoj počtu vinařských podniků podle kategorií produkce vína (zdroj: vlastní výpočty 
z různých zdrojů)
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produkce celé České republiky. Během 
posledních patnácti let přibylo 300 (46 %) 
vinařských podniků v kategoriích 0,01 až 
1 tis. hl. Průměrná produkce na podnik 
se tak snížila z 547 hl na 437 hl/podnik. 
V roce 2014 bylo v ČR 941 vinařských pod-
niků s produkcí nad tisíc litrů vína. Sou-
visí to ještě stále se změnou režimu; v Ra-
kousku a Německu je trend opačný. Tam 
dochází ke koncentraci výroby, protože 
větší podniky přebírají ty menší.

Více než polovina vinohradnických 
podniků se v posledních patnácti letech 
specializuje na prodej hroznů zpracova-
telským podnikům a situace je poměrně 
stabilní, jak vyplývá z obr. 15.

5. Vývoj ceny hroznů 
a kvality vína

Sledovat cenu má smysl v období, kdy 
jsou ceny relativně stálé, a my jsme zvo-
lili období posledních třinácti let (obr. 16). 
Rok před vstupem do EU dosáhla průměr-
ná cena hroznů svého vrcholu pod hranicí 
15 Kč/kg. Pak až do roku 2009, s výjimkou 
roku 2006, jenom klesala a dostala se na 
12 Kč/kg. Do roku 2012 následoval nárůst 
ceny na rekordních 18 Kč/kg a poté po-
kles na necelých 16 Kč/kg. Ve sledovaném 
období došlo i ke změně poměru cen bí-
lých a modrých hroznů. Největšího rozdíl, 
3,40 Kč/kg, panoval v roce 2005, v rámci 
období let 2002 až 2007, kdy byly mod-
ré hrozny dražší než hrozny bílé. V roce 
2008 se to otočilo. Bílé hrozny dosáhly 
největšího cenového rozdílu oproti mod-
rým, 2,80 Kč/kg, v roce 2013. 

Před dvaceti lety zavedl vinařský zá-
kon nový systém třídění vín podle do-
sažené cukernatosti hroznů. Systém se 
osvědčil a vedl ke zvýšení cukernatosti 

sklízených hroznů (obr. 10) a ke snížení či 
vyloučení přídavku řepného cukru. Pro-
dukce stolního a zemského vína osciluje 
kolem 50 % celkového objemu (obr. 17). 
Prvních deset let tomu tak bylo i u vína 
jakostního, ale od roku 2007 se jeho pro-
dukce pohybuje jen kolem 30 %. Nahra-

zuje ho pozdní sběr, jehož podíl trvale 
narůstá a blíží se již 20 %. Produkce ka-
binetního vína se z téměř 5 % na počátku 
století snížila na přibližně 2 %. Naopak 
se s novým tisíciletím zvýšila produkce 
výběrů – nyní se podle ročníku pohybuje 
kolem 5 %. 
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Obr. 16: Průměrná cena moštových hroznů v ČR (zdroj: SVČR)
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Obr. 17: Podíl stolního a zatříděného vína z celkové sklizně v jednotlivých letech (zdroj: SZPI, 
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Vývoj vinařství ve světě v roce 2015
V roce 2015 se odhaduje světová produkce vína na 275,7 mil. hl, což je asi 2% 
meziroční nárůst a zároveň dlouhodobý průměr.

N ejvětším producentem vína je 
opět Itálie (48,9 mil. hl), což je 
meziroční nárůst 10 %, za ní ná-

sleduje Francie (47,7 mil. hl) s nárůstem 
oproti roku 2014 o 1 %. Ve Španělsku 
bylo dosaženo opět průměrného výnosu: 
36,6 mil. hl s meziročním nárůstem 4 %.

V USA byl výnos již podruhé nadprů-
měrný a proti minulému roku ještě o 0,5 % 
vyšší (22,1 mil. hl), ale nepřekonal rok 2013.

V Jižní Americe byl v Argentině nižší 
výnos (13,4 mil. hl), celkem o 12 % nižší 
než v roce 2014, kdežto v Chile byl rekord-
ní (12,9 mil. hl), meziročně o 23 % vyšší.

V Austrálii bylo získáno 12 mil. hl vína, 
na Novém Zélandu 2,4 mil. hl, což odpoví-
dá dlouhodobému průměru.

V  JAR zůstala stejná produkce 
(11,3 mil. hl) jako v minulém roce.

V Evropě se nachází 3,2 milionu hektarů 
vinic, což tvoří 42 % vinic světa a odpovídá 
to přibližně výměře Belgie (= 30,5 tis. km²).

Celková sklizeň v EU dosáhla 165 mil. 
hl, tedy o 4 % více než před rokem. Při 
pohledu na Evropskou unii byla sklizeň 
ve třech nejvýznamnějších zemích mírně 
nad dlouhodobým průměrem. V Portugal-
sku (6,7 mil. hl) a Rumunsku (4,1 mil. hl) 
zaznamenali meziroční zvýšení o přibližně 
8 % a Bulharsko dosáhlo po nízkém vý-
nosu v roce 2014 dlouhodobého průměru. 
V Německu (8,8 mil. hl) bylo sklizeno o 4 % 
méně než před rokem, a v Řecku (2,7 mil. 
hl) dokonce o 9 %. V Rakousku (2,4 mil. 
hl) a Maďarsku (2,9 mil. hl) se meziročně 
zvýšila produkce v průměru o 15 %.

Spotřeba vína ve světě se pohybuje 
kolem 240 mil. hl, což odpovídá letošní 
produkci po započtení spotřeby pro prů-
myslové zpracování (ocet, pálenka, aroma-
tizované víno). Vývoj spotřeby podle jed-
notlivých kontinentů je patrný z obrázku 2.

V roce 2014 se zvýšila spotřeba růžové-
ho vína ve srovnání s rokem 2002 o 20 % 
a dosáhla 15,4 mil. hl. Nejvíce se na tom po-
dílí Francie a USA. Velký nárůst konzumace 
růžového zaznamenali ale i v Anglii, Švéd-
sku, Kanadě a Hongkongu. Ve Francii tvoří 
jeho spotřeba 30 % veškerého tichého vína, 
přitom v roce 2002 to bylo jen 16 %.
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Obr. 1: Vývoj světové produkce vína v mil. hl (Zdroj: OIV)
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Autor:
Jiří Sedlo

Ve financích vypadá import jinak 
(obr. 4)

Z 85 % tvoří spotřebu červené víno 
a jen z 15 % víno bílé. 

 

Zdroje: 
generální ředitel OIV Jean-Marie Aurand, 
Paříž, 28. 10. 2015; 
Jean Marie Barillère, prezident CEEV;  
Competitiveness of EU wine, Wang Xiaofeng.
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Světové obzory vína  
do roku 2050
Na pěstování révy vinné a produkci vína, které je určené k obchodování, působí 
mnoho faktorů, kterými je nezbytné se zabývat s dostatečným časovým předstihem. 
Z tohoto důvodu je žádoucí již v tomto reálném čase odhadnout tendence a možné 
oblasti analýz, které umožní předvídat možný budoucí stav vinařství do poloviny 
21. století. 

R éva vinná je kulturou strategickou 
zejména z pohledu podnikatel-
ského neboť rozhodnutí o nových 

výsadbách a rozšíření ploch vinic před 
vstupem do Evropské unie významně 
podpořilo specializaci vymezených země-
dělských oblastí a podoblastí v České re-
publice. Strategickým odvětvím je i z dů-
vodu, že pod vlivem této trvanlivé kultury 
musejí vlastníci vinařských subjektů dlou-
hodobě sledovat trendy ve vnějším pro-
středí, které je obklopuje a na které mu-
sejí včas reagovat svými rozhodnutími 
dříve, než se z příležitostí stanou hrozby 
pro úspěšnost jejich podnikání. V letech 
2003 až 2006 byl postupně zpracováván 
projekt ve spolupráci akademických za-
městnanců Ústavu managementu Mende-
lovy univerzity v Brně, Svazu vinařů České 
republiky a Vinařského fondu, který měl 
za cíl odhadnout vývoj odvětví do roku 
2020. Z hlediska času se tak jeví nutnost 
v současném období prodloužit horizont 
výhledu rozvoje odvětví již do poloviny 
21. století neboť uplynulé období přineslo 
a vyvolává opět nové hrozby i příležitosti. 
Pokud včas postřehneme globální trendy 
ve vinařství, lépe jich můžeme lokálně vy-
užít v krátkém až dlouhém časovém ob-
dobí. 

Na podkladech využitých z odborných 
zdrojů a poradenské činnosti hlavních 
světových producentů vína přinášíme 
úvodní syntézu trendů, které se objevu-
jí ve vinařství, jako globálním odvětví. 
Protože české vinařství je součástí toho-
to prostředí, je proto nutností se zajímat 
o jeho vnější prostředí, protože změny 
trendů nám ukáží na možné příležitosti 
i ohrožení. Komparace s těmito výzvami 
nám pomůže objevit naše výhody i nevý-

hody a jak se následně rozhodovat o dal-
ších perspektivách českého i moravského 
vinařství z pohledu objevu eldoráda pro 
svět vína v zemích „Nového světa“.

Světová konzumace vína se dlouhodo-
bě snižuje, přestože obraz vína jako zdra-
vého nápoje nebyl vyvrácen vědeckými 
výzkumy z pohledu nejméně tří směrů: 
alkohol, pesticidy a těžké kovy. Pokles 
konzumace vína se projevuje zvláště 
v tradičních konzumentských zemích. 
Tento pokles je více jak dostatečně na-
hrazen vzrůstem spotřeby v zemích ne-
tradičních, pomineme-li vliv ekonomické 
recese, která aktuálně působila nedávno. 
Tradiční hlavní producenti vína v Evropě 
se tak zaměřili hlavně na vývoz. Současně 
přecházejí k novým přístupům jak půso-
bit na vnitřní trh, aby zabránili tendenci 
k poklesu poptávky na základě faktu, že 
se objevují nové způsoby konzumace.

Za předpokladu, že konzumace vína 
vzroste s ekonomickou konjunkturou 
a  způsoby západní spotřeby potravin 
včetně vína se rozšíří do dalších zemí, 
centrum světové poptávky by se mohlo 
přemístit a rozšířit do tří hlavních oblastí 
spotřeby: Čína a Indie, se zahrnutím jiho-
východní Asie (mimo muslimské země) / 
Severní Amerika, Latinská Amerika s Bra-
zílií, Argentinou a Mexikem jako hlavními 
zeměmi / středomořská Evropa, která by 
měla zastavit svůj pokles, Evropa sever-
ní (Německo, Česká republika, severské 
země, Spojené království) a Rusko.

Objevuje se nový spotřebitel, který 
není nový pouze v tom smyslu, že se jedná 
o dalšího zákazníka.  Nejedná se o jeho ze-
měpisný původ, který vytváří nového spo-
třebitele, ale je to v podstatě jeho přístup 
k vínu, jeho přerušení historických způso-

bů spotřeby, který dominoval po staletí. 
Víno nebylo v jeho kultuře doporučováno, 
a on ho objeví, i s určitou kulturou vína 
a vývoj v jeho společenskoekonomickém 
prostředí mu umožní, aby změnil své spo-
třebitelské chování. Stane se především 
příležitostným a málo loajálním. Bude 
mít odlišný profil vlivem jeho geografic-
kých a kulturních kořenů (pojetí terroir 
spotřeby) a bude schopen podle okolností 
přecházet od vín levných k vínům nej-
prestižnějším. Do roku 2050 se poptávka 
stane celosvětovou, ale přesto se nestane 
pro všechny uniformní. Bude možná ještě 
složitější a propracovanější než dnes.

Ze strany nového konzumenta by se 
měly požadavky na veřejné zdraví mezi 
tradičními a netradičními konzumentský-
mi zeměmi sbližovat. Stabilizují se (nebo 
dokonce se uvolní) u prvních a postupně 
se zvýší u druhé skupiny zemí. Kromě 
zdravotní péče a péče o životní prostředí 
na úrovni jednotlivců budou požadavky 
na veřejné zdraví vyžadovány jako hlav-
ní předpoklad a motivaci pro celosvětové 
konzumenty.

Ohledně vývoje nabídky vín změní se 
nejméně 3 parametry zeměpisných map 
produkčních oblastí. Změna klimatu pove-
de k posunutí těchto oblastí, změní se od-
růdová skladba a modifikují se produkční 
metody.

Aby se producenti přizpůsobili globál-
nímu oteplování, některé země nebudou 
váhat využívat nové techniky pěstování 
a nových technologií pro lepší kontrolu 
kvality ve vztahu ke klimatickým rizi-
kům a problémům životního prostředí: 
myslí se tím zavlažování (tam, kde voda 
je stále k dispozici), jakékoliv použití 
GMO a zavádění co největší škály metod 
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přesného vinohradnictví. I to přispěje 
k rozšíření počtu zemí schopných pro-
dukovat víno.

A konečně, stejně jako jiná odvětví 
hospodářské činnosti, jako je odvětví pi-
vovarnictví, tak i vinařské odvětví vstou-
pí do procesu koncentrace. Setkáme se 
s rozvojem významných mezinárodních 
značek. Budou schopné produkovat vína 
„pro přímý trh“ (blízko konečnému spo-
třebiteli) odpovídající jeho vkusu, v oba-
lech, které jsou přizpůsobeny hroznům, 
hroznovému moštu nebo vínu ve velkém 
balení (v sudech), které zakoupili u pro-
ducentů v jiných zemích. V tomto bodě 
nebude soutěž pouze mezi vyvážejícími 
producenty vína, ale mezi nimi na stra-
ně jedné a podnikateli mezinárodního 
rozměru, kteří jsou schopní produkce 
a rychlého dodání perfektního vína shod-
ného s očekáváním spotřebitelů na stra-
ně druhé „pro přímý trh“, tedy v blízkosti 
místa spotřeby a ze surovin vyrobených 
jinde a jinými (hrozny, mošt nebo sudové 
víno).

Tyto tři zásadní změny přispějí k roz-
místění produkce do tří hlavních typolo-
gických oblastí: Evropa (tradiční román-
ská Evropa a Severní Evropa), „Nový svět“ 
(Jižní Afrika, Argentina, Austrálie, Chile, 
Spojené státy americké) a „Nový nový 
svět „ (Brazílie, Čína a Indie na jedné stra-
ně, Severní Afrika, Bulharsko, Gruzie, Ma-
ďarsko, Ukrajina, na straně druhé).

Nový svět, který symbolizoval posled-
ních 20 let úspěch nového konceptu vína, 
s méně omezeními a s více inovacemi, po-
vede k sbližování k modelu v tradičních 
producentských zemích při zachování 
jeho stávající silné stránky úspěchu. Nový 
svět se zaměří na marketingovou strategii 
diferenciace a škálový růst nabídky se sil-
ným zaměřením na kvalitní vína a vína re-
gionální s cílem zlepšení umístění na trhu.

Dojde k aktivnímu sbližování zemí 
Nového světa právě z důvodu vzniku „No-
vého nového světa“, který se dnes před-
stavuje jako nové eldorado pro svět vína. 
Tam se zařazuje Brazílie, Čína a Indie, kte-
ré pozvolna rozvíjejí jejich produkce vína 
s ambicí a potenciálem obsadit na trhu 
vína první světová místa.

S přijetím Nové „Organizace společné-
ho trhu“ (SOT) v zemích Evropské unie 
s plnou účinností od srpna 2009, se obje-
vují otázky, zda bude ovlivněna důsledky 
klimatických změn a nových mutací svě-
tového odvětví vína? Zachovají se odliš-

nosti pojmů mezi terroir (AOP - Appella-
tion d’Origine Protégée: CHOP - Chráněné 
označení původu) a územím (territoire) 
s označením (IGP - Indication Géogra-
phique Protégée: CHZO – Chráněné země-
pisné označení)?

Postavení vína ve společnosti 
a vývoj světové poptávky 
bude pod silnými trendy, 
které ovlivní poptávku
Od počátku 80. let až do poloviny 90. let 
předchozího století zažila světová spo-
třeba vína významný pokles z 28 071 800 
000 litrů průměrné roční spotřeby mezi 
roky 1980 až 1985 na 22 425 300 000 litrů 
mezi roky 1990 až 1995. Tento trend se pak 
postupně a výrazně změnil. Podle zdrojů 
Mezinárodní organizace pro révu a víno 
(OIV) světová spotřeba vína následně 
vzrostla z 22,480 miliard litrů v roce 2000 
na 24,290 miliard litrů v roce 2008. Před-
pokládá se, že s výjimkou cyklických eko-
nomických změn, by se světová spotřeba 
vína mohla nadále zvyšovat. 

Předpokládají se možné dva vývoje, 
které se vysvětlují spojením dvou vý-
znamných jevů. Prvním jevem je pokles 
domácích poptávek v evropských zemích 
se silnou vinařskou tradicí, které jsou tra-
dičními producenty i konzumenty vína 
(příkladně Španělsko, Francie a Itálie). To 
souvisí s významnými změnami konzuma-
ce vína tak, že poklesla úroveň spotřeby 
na osobu a rok a změnila se frekvence 
konzumace. Druhým významným jevem 
je zvýšení počtu konzumentů ve světo-
vém měřítku.

 Konzumace vína se vymanila ze své 
„kolébky“ (románské Evropy), aby doby-
la svět, ať už jsou to oblasti s příznivým 
klimatem pro pěstování révy vinné (Nový 
svět a Asie), nebo nevhodné oblasti (se-

verní Euroasie, oblasti rovníkových tro-
pů). Přímo to nesouvisí s růstem světové 
populace a tím zvýšení teoretického po-
čtu nových potenciálních konzumentů. 
Zavedení a rozvoj spotřeby vína v nových 
zeměpisných oblastech spotřeby více 
závisí na kulturním kontextu, který po-
vzbuzuje nebo nepodporuje konzumaci 
vína a na úrovni hospodářského rozvoje 
v těchto zemích. 

Souběžně se z mnoha způsobů kon-
zumace vína vyvinul způsob jeden, jako 
tomu bylo v románské Evropě, kde se 
konzumuje víno během jídla, směrem 
k modernějšímu modelu, modelu více ne-
formálnímu ve spojení se objevením se 
nového profilu konzumenta, který si pře-
je nabídku přístupnější a nevyvolávanou.

Vývoj vnitřní poptávky 
v zemích se silnou 
vinařskou tradicí 
Obyvatelé Španělska, Francie a Itálie spo-
lečně představují největší oblast spotřeby 
vína na světě. Významné změny v chová-
ní spotřebitelů však po mnoho let vedou 
k postupnému zpochybnění dominujícího 
postavení těchto tradičních trhů ve vzta-
hu k rozvíjejícím se trhům.

Dnes je prokázáno, že roční spotřeba 
na jednoho obyvatele v těchto třech ze-
mích prudce klesla. Podle údajů Meziná-
rodní organizace vína klesla konzumace 
v Itálii z 60,4 litrů v roce 1996 na 46,5 li-
trů v roce 2005. Za stejné období roční 
spotřeba Francouzů a Španělů pokles-
la o 5 litrů z 59,5 až 55 litrů, resp. z 36,1 
až 31,8 l. Ještě výraznější trend poklesu 
se jeví ve srovnání s  rokem 1955, kdy 
Francouzi konzumovali průměrně 155 l 
/obyvatele / rok. Zdá se však, že pokles 
spotřeby se ve Francii zpomaluje od roku 
2005. Pokles se stabilizoval také v Itálii. 
Co je důležité uvést, že tato čísla odrážejí 
strukturální změny ve vnitřní poptávce 
pro révu a víno v evropských román-
ských zemích. Tuto skutečnost dobře ilu-
struje příklad Francie, i když každá další 
tradiční vinařská země samozřejmě vyka-
zuje svá specifika.

Zahraniční studie prováděné od roku 
1980 poukazují za prvé na to, že je to pře-
devším pokles frekvence konzumace vína, 
který byl hnací silou poklesu spotřeby, 
když počet konzumentů ve stejném obdo-
bí zůstal poměrně stabilní a za druhé, že 
pohlaví a věk mají významný určující vliv 
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na frekvenci pití vína společně s příznivý-
mi hospodářskými podmínkami.

Faktor věkový je kombinací dvou efek-
tů – efektu životního cyklu, kdy chutě 
konzumentů se vyvíjejí postupně s na-
růstajícím věkem a efektu generačního, 
který poukazuje na to, že jedinci, kteří 
se narodili ve stejném období, mají chu-
tě a konzumní zvyklosti, které odpovídají 
historickému kontextu daného období je-
jich narození a dospívání.

To vysvětluje na jedné straně stále 
pozdější přístup spotřebitelů ke konzu-
maci vína a prodloužení období sezna-
mování se s vínem - spotřebitel zestárnul 
- a poklesem frekvence spotřeby na druhé 
straně - podíl příležitostných spotřebitelů 
a ne-konzumentů vína stal se převláda-
jícím. Jinými slovy, tyto studie ukazují, 
že od roku 1980 každá generace vyka-
zovala méně pravidelných konzumentů 
jako předchozí a podíl pravidelných kon-
zumentů stejné generace se nezvyšoval 
s rostoucím věkem ve srovnání s konzu-
menty příležitostnými a ne-konzumenty. 

Vyjádřeno číselně to znamená, že prak-
ticky neexistuje pravidelný konzument 
vína ve věku mladším než 25 let.

V roce 1980 na trhu 30 milionů spotře-
bitelů vína, měla Francie 61 % pravidel-
ných uživatelů, z toho 36 % žen a 39 % 
spotřebitelů příležitostných, z toho jednu 
třetinu tvořily ženy. S posunem do roku 
2005 na trhu 31 milionů spotřebitelů vína 
stejná země již neměla více než 33 % pra-
videlných konzumentů, z toho jednu tře-
tinu žen a 66 % spotřebitelů příležitost-
ných s vyrovnaným zastoupením mužů 
i žen. Podíl ne-konzumentů vína ve fran-
couzské populaci nad 14 let se zvýšil z 19 
% v roce 1980 na 39 % v roce 2005. Pro 
rok 2015 se odhaduje, že počet obyvatel, 
kteří budou konzumovat víno z hlediska 
odpovídajícího věku, stoupne na 51 mili-
onů při poklesu procenta pravidelných 
konzumentů vína ve prospěch příležitost-
ných spotřebitelů a ne-konzumentů.

Studie připouští, že příležitostný spo-
třebitel konzumuje v průměru 5 až 6 krát 
méně vína než pravidelný konzument. 
Ale co se týká konzumovaného množství, 
spotřebitelské chování se liší. Přešlo se 
z pravidelné konzumace vína především 
při denním jídle, kdy víno je považováno 
za potravinu, k příležitostné konzumaci 
vína, kdy je víno chápáno jako společen-
ský nápoj, který vytváří příjemnou, přá-
telskou, sváteční atmosféru a tím se stává 

nápojem více příležitostným a méně se 
vnímá jako potravina.

Závěrem můžeme odhadnout, že tyto 
trendy se nezmění ve střednědobém hori-
zontu, a žádný strategický scénář nepřed-
pokládá s oživením spotřeby na původní 
množství. Mělo by však postupně působit 
na upevnění a stabilizaci v mezích objemu 
spotřeby (jak celkové, tak individuální) 
a rozdělení podle frekvence konzumace. 
Pro tradiční velké producenty a podni-
katele je nezbytné se v krátkém až dlou-
hodobém horizontu zaměřit na hledání 
exportních trhů k zachování jejich růstu 
a ekonomické udržitelnosti podnikaní 
v odvětví vína mezi současnými konku-
renty a konkurenty nově vstupujícími do 
odvětví. 

Současně producenti i  obchodníci 
mohou využít oživený a znovuobjevený 
poznatek, že existuje i staronová poptáv-
ka, kterou je možné získat a uspokojit 
v samotných zemích se silnou vinařskou 
tradicí. Producenti tradičních vinařských 
zemí si již uvědomují, že noví spotřebite-
lé, nové trhy pro dlouhodobý růst se ne-
nacházejí pouze v zahraničí, ale také se 
objevují stále více a více na jejich domá-
cích trzích. Podíl občasných konzumen-
tů a ne-konzumentů vína se jeví jako dva 
nové tržní cíle. Tyto dvě významné sku-
piny je nezbytné získat a potom si udr-
žet jejich loajalitu i přes veškeré náklady. 
Poskytovat jim přizpůsobenou nabídku 
a zavádět nové inovační strategické pří-
stupy na podporu posílení individuální 
konzumace. Na jedné straně podnikatelé 
z tradičních vinařských zemí se nemohou 
dlouhodobě rozvíjet pouze na mezinárod-
ních trzích bez možnosti se spolehnout 
na revitalizované trhy domácí, z kterých 
by mohli mít základní benefity, protože 
na druhé straně zahraniční konkurence 
nejenom z Nového nového světa postup-
ně sílí hledáním nových tržních příleži-
tosti a neopomene včas se zaměřit na 
trhy občasných konzumentů a ne-konzu-
mentů rovněž na vnitřním a zahraničním 
trhu. V dlouhodobém horizontu je velmi 
pravděpodobný zlomový scénář navazu-
jící na dosavadní pozorované trendy. Do-
jde k postupnému nárůstu spotřeby na 
základě jak zvýšení individuální spotře-
by mezi příležitostnými konzumenty tak 
získávání nových příležitostných kon-
zumentů mezi ne-konzumenty. Úroveň 
konzumace vína u skupiny pravidelných 
konzumentů se stabilizuje. 
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tel.: 577 158 020, mob: 602 716 116 
mail: info@janosa.cz

V roce 2016 

dramaticky snižujeme ceny 

některých druhů zátek!

Kolmatované zátky, 4dílné přírodní zátky, 

1+1 zátky (tzv.”dvojplošky”) a Microkorek 

od nás už nyní nakoupíte za ceny roku 2016. 

Vyžádejte si náš nový ceník zátek 2016 

a porovnejte si naše nové ceny s těmi, 

které možná dnes za stejné zátky platíte jinde ...

To znamená někdy 

až o  levněji!50%
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Autor:
Onřej Slanina

Rybí karbanátek balený v anglické slanině 
se zeleninovým pyré a máslovou zeleninou

R ybí maso zbavené kostí a kůže na-
sekejte na drobné kousky nebo 
namelte v mlýnku. Přidejte žemli 

pokrájenou na přibližně centimetrové kos-
tičky, smetanu, sekanou petrželku, koření 
i vejce. Dobře promíchejte a nechte odstát 
v lednici dvacet minut. Na troše rozehřáté-
ho oleje opečte malý kousek z připravené 
směsi. Ochutnejte, zda je dobře kořeněná 
a osolená. Směs na karbanátek eventuálně 
přisolte. Tento malý test vám zajistí, že se 
dočkáte dobrého výsledku. Připravenou 
vyzkoušenou směs rozdělte na čtyři stejné 
díly a namačkejte lžicí nejlépe do kruhového 
tvořítka. Obalte po obvodu plátkem slaniny, 
opečte po obou stranách na pánvi a nako-
nec vložte do pečicí trouby předehřáté na 
160 °C. Po 10 minutách by měl být karbaná-
tek dobře upečený. Ideálně ihned servírujte. 

Zeleninové pyré:

Všechnu omytou a  oloupanou zeleni-
nu překrájejte na větší kusy a opékejte 
v kastrolu na troše oleje s lístky tymiánu. 
Jakmile začne hnědnout, přidejte trochu 
vody a nechte dusit pod poklicí. Jakmile 
zelenina změkne, odklopte ji a nechte co 
nejvíce tekutinu odpařit. Zeleninu sceďte 
od přebytečné vody, ale tekutinu uchovejte 
k doladění požadované konzistence – tedy 
„povolení“, například moc hustého pyré. 
Zeleninu rozmixujte a zjemněte připrave-
ným máslem. Dochuťte solí a pepřem.

Máslová zelenina:

Dejte vařit vodu. Zeleninu nakrájejte na 
kousky o velikosti, která odpovídá vaše-
mu vkusu, a vložte ideálně každý druh 
zvlášť. Samozřejmě záleží na velikosti 
i konzistenci zeleniny. Mrkev se prav-
děpodobně bude vařit nejdéle, květák 
a nakonec brokolice obvykle jen malou 
chvilku, tak aby zůstala pěkně zelená. 
Připravenou, spařenou zeleninu vyměňte 
s máslem v pánvi a dochuťte solí.

Vinař František Mádl 
neodolal

Ondra Slanina nedělá svému jménu ostu-
du ani na Štědrý večer. Slaninu dostal i do 
štědrovečerního menu, což mě přimělo si 
recept vyzkoušet. Vzhledem k množství 
ingrediencí to nebylo snadné, ale výsledek 
stál za to. Štědrý večer se v Česku spojuje 
s rybou – kaprem. Ten k nám ale přicesto-
val z Číny, takže není od věci vyzkoušet 
tresku nebo lososa. Tyto ryby jsou každý 
den dostupné čerstvé.

Vzhledem k slavnostnímu charakteru 
jsem ke snoubení zvolil vína originální 
certifikace. Z VOC Pálava pocházel Ryzlink 
vlašský 2013 značky Vinselekt Michlovský, 
který se výborně doplnil s chutí ryby. Na 
stole byl i VOC Veltlín zelený pozdní sběr 
2012 od Znovínu. Ten se zase dobře spojil 
se zeleninou. Protože se jedná o poměrně 

mastný pokrm, završil jsem zážitek vlast-
ním barikovým Sauvignonem 2011. Pokud 
zvolíte jinak, mělo by jít o vína suchá. 

Recept na 4 porce

Rybí karbanátek
400 g norského lososa nebo tresky
50 g žemle
2 vejce
4 plátky anglické slaniny
50 ml smetany
Citronová kůra
Strouhaný muškátový oříšek
Malý svazek plocholisté petržele
Sůl
Pepř

Zeleninové pyré:
100 g mrkve
100 g celeru
100 g dýně
50 g cibule
50 g brambor
30 g másla
20 ml slunečnicového oleje
Voda na podušení

Máslová zelenina:
100 g mrkve
100 g brokolice
100 g květáku
(nebo jiné zeleniny)
30 g másla
Voda na spaření

Fenomén víno
Autor:
Onřej Slanina



PRODEJ A SERVIS VINOHRADNICKÉ TECHNIKY, 
TECHNOLOGIÍ PRO PĚSTOVÁNÍ A VÝROBU VÍNA

Dekujeme všem našim zákazníkum 
za projevenou duveru v roce 2015 
a v tom následujícím se budeme 
tešit na další spolupráci.
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Staré jednotky délky, plochy 
a objemu
Chaos v používání různých jednotek i ve vinohradnictví a vinařství trval prakticky 
až do dvacátého století; každý region či země používaly jiné jednotky anebo se pod 
jedním názvem skrývala jiná velikost. 

V roce 1960 byla zavedena sou-
stava SI (Système International 
d‘Unités), která se používá té-

měř po celém světě. Zavedla „jednotné“ 
jednotky, jejichž kalibr se ve složitých 

podmínkách uchovával v Paříži (kilo-
gram, metr atd.). V současnosti se defi-
nice jednotek odvozuje z vesmíru, z vl-
nových délek záření, proudu apod. Ve 
staré literatuře z 18. a 19., ale i z počátku 

20. století se můžeme setkat s různými 
jednotkami v různých regionech. Taky 
se pod stejným názvem vždy neskrýval 
stejný rozměr – například ve Vídni bylo 
všechno větší než v Praze a tam zase 
větší než ve zbytku českých zemí. Věd-
ro bylo v Rakousku o 1 dcl větší než na 
Moravě a zde zase o 2,36 litru větší než 
v Uhrách. Palec měli všude stejný, zato 
loket už měli ve Vídni o téměř 19 cm 
delší než v Čechách, ale nikde lidé s tak 
dlouhými končetinami nežili.

Příkladem „nejednotné“ jednotky je 
achtel, stará moravská míra pro vino-
hrady. Dostala se k nám za Karla IV., 
kdy šlechta podporovala vysazování 
vinohradů francouzským a německým 
způsobem. Proto se používaly německé 

Stará jednotka Region Rozměr v současných jednotkách

Jednotky délky

Palec (coul) – 2,54 cm

Pěst Rakousko 10,54 cm

Stopa (střevíc)
Čechy a Morava 29,6 cm

Rakousko, Vídeň 31,6 cm

Loket

Česko 59,14 cm

Praha 59,76 cm

Vídeň 77,80 cm

Sáh
staročeský 1,7928 m

Rakousko, Vídeň 1,896 m

Jednotky plošné
Sáh čtverečný

Česko

3,6 m2

Věrtel 7,193 aru
Měřice (míra) 0,192 ha
Korec (strych) 0,2877 ha

Jitro

staročeské (Přemysl Ot. II.) 0,315 ha

Pasov 0,341 ha

rabínské 0,591 ha

Moravské lidové názvy velikosti sudů
Vědro

Morava
56,5 l

Dvojka až devaterka odpovídající násobek vědra
Bečka 10 věder = 565 litrů

Barrique Fuder
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Autor:
Jiří Sedlo

názvy, později zkomolené. Achtel je osmina vinohradu. Dva 
achtle se v minulosti nazývaly i čtvrtí vinohradu. Po válkách 
nebyl o vinohrady zájem a vrchnost je nabízela osvobozené 
i více než 6 let od všech poplatků. Pod nátlakem pak podda-
ní přijímali tyto vinice s tím, že je nechtěli celé, ale pouze 
část. I tato část pak byla později považována za achtel. Tak 
vznikly sousedící vinohrady o výměře jednoho achtlu, ačko-
liv každý z nich má různou skutečnou plochu. 

Stará jednotka Region
Rozměr 

v současných 
jednotkách

Názvy a velikosti sudů v různých regionech (v litrech)

Wedra Rumunsko 12,74

Vědro

Uhry 54,14

Rakousko 56,6

Würtembersko 300

Barilla Itálie, Řecko 64,4

Ohm
Porýní-Falc 100

Švýcarsko 150

Gönczský sud Tokaj 136

Barrique (sud) Francie 225

Startin Štýrsko 565,89

Halbstück (půlka) Rheingau, 
Hessensko

600
Stück (celý kousek) 1.200
Fuhrfass (přepravní 
sud)

Německo 700 až 800

Fuder (přepravní 
sud)

Švýcarsko 640

Bavorsko 769,7

Mosel 1.000

Bádensko 1.500

Gallon USA 3.785

Halbstück

Hobra - Školník s.r.o.
Smetanova ulice
550 01 Broumov
Česká republika

T:  +420 491 580 111
F: +420 491 580 140
E: hobra@hobra.cz
W: www.hobra.cz
     hobra.skolnik

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

HLAVNÍ PARTNER
SALONU VÍN ČR 2016

CANDEFILT® 
filtrační svíčky

Spolehlivou filtraci
v roce 2016 
přeje HOBRA

inzerat_pulA4_VO_2015-12_JZ_Candefilt-CZ.indd   1 20.11.15   11:40
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Čím voní květenství 
kaštanovníku setého
Účastníci vinařského semináře v Hustopečích vyslechli ve dnech 10.–12. února 
letošního roku kromě řady dalších fundovaných přednášek také přednášku profesora 
Fedora Malíka o vůních vína – odérech vína. V každém víně najdeme řadu vůní 
z přírody a lidského dění. Vůně mohou být libé i nelibé, a to v přírodě i ve víně. 
Profesor Malík seřadil vůně do skupin a popsal je v knize Lexikon vína a Ročenky 
a také během přednášky. Poutavou přednášku pan profesor zakončil otázkou: „Čím 
voní květenství kaštanovníku setého – Castanea sativa?“ Odpověď mu máme sdělit na 
zahájení jeho další přednášky v Hustopečích v roce 2016.

Ve Starém Městě, kde bydlím, 
nám rostou dva velké a je-
den malý kaštanovník. Sle-

doval jsem je pilně celý rok. Rozkvetly 18. 
června, do měsíce opadaly samčí květy 
a opad plodů nastal koncem září. 

Kaštanovníky patří do čeledi Fagace-
ae – bukovité, kam kromě kaštanovníku 

a buku patří i duby. Kaštanovník setý je 
vysoký strom s kopinatými, ostře pilo-
vitými listy až 20 cm dlouhými. Samčí 
květy mají 8 až 12 tyčinek a jsou sesku-
peny do klubíček na dlouhých a vzpří-
mených klasech. Na jejich bázi sedí sa-
mičí květy. Plody se vyvíjejí v ostnité 
kupuli – číšce. Ve zvětšené kopuli jsou 

uzavřeny dvě až tři hnědé nažky, tedy 
kaštany, kterým se jinak také říká ma-
rony.

Dvacátého června jsem ustřihl vět-
vičku s květenstvím a vzal na stanici do 
Polešovic. V té době nás navštívilo něko-
lik autobusových zájezdů, které přijely 
na řízené degustace vín na Golanských 

Květenství kaštanovníku setého

Fenomén víno
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Zdeněk Habrovanský
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o., Polešovice

výšinách. Nechal jsem mezi nimi po de-
gustaci kolovat květenství kaštanovníku 
a dal jsem jim stejnou otázku jako pro-
fesor Malík: Čím voní květenství. Rybá-
ři tam cítili typickou rybinu, koňáci zas 
koňské sedlo a ti, kdo někdy sklízeli seno 
pro domácí zvířectvo a zmoklo jim, říka-
li, že tam cítí vůni zapařeného sena. Tři 
různé vůně. A co na to říkáte vy, kteří 
jste navštívili uvedené školení profesora 
Malíka? Souhlasíte, nebo máte jinou od-
pověď? Školení 2016 se rychle blíží, tak 
přemýšlejte.

Zajímavé jsou plody kaštanovníku. 
Jsou to dvě až tři nažky, kaštany. Dob-
ře chutnají vařené ve vodě nebo pečené 
na ohni či na plotně. Po odloupnutí hně-
dé slupky oplodí z pečeného kaštanu si 
pochutnáme na jeho semeni, vlastně na 
masitých dělohách zárodku, obsahujících 
hodně škrobu, cukru a bílkovin. Kašta-
ny lze použít v  různých kulinářských 
specialitách, například jako nádivka do 
krocanů, a  lze je jen tak konzumovat 
i s vínem.

V roce 1989, kdy jsem nastoupil na 
šlechtitelskou stanici do Polešovic, jsme 
s  Ing. Křivánkem a  bývalým vedou-
cím panem Hajzlerem objížděli pokus-
né révové plochy na Slovensku, kde se 
zkoušely naše nové odrůdy a prováděly 
zkoušky na plastičnost klonů. Tehdy 
měla stanice několik klonů vysázených 

na středisku v Radošiné. Tam jsem vi-
děl velký sad starých kaštanovníků, což 
mě silně utkvělo v paměti. Dozvěděli 

jsme se, že jsou z toho sadu zásobovány 
vánoční trhy v Bratislavě. Několik mla-
dých kaštanovníků roste i ve skanzenu 
ve Strážnici. 

Kaštanovník setý má přírodní domov 
ve Středomoří a v oblasti Kavkazu. Pěs-
tuje se hlavně v západním Středomoří, 
odkud se také nejvíce kaštanů (maronů) 
vyváží. Do střední Evropy se tento strom 
dostával spolu s révou vinnou díky čin-
nosti starořímských táborů. Kolíky k ré-
vovým keřům získávali Římané převáž-
ně z kaštanovníkového dřeva. Hojněji se 
kaštanovníky vysazovaly ve středověku 
do teplejších lokalit. Z těchto dob jsou 
u nás menší háje i prastaré stromy kaš-
tanovníku. Z kaštanové mouky s medem 
a karamelem kdysi v jižní Francii připra-
vili první nugát. 

Blíží se čas vánoční a ten je spojen 
s různými trhy. V Bratislavě, ve Vídni, 
ale i v Brně můžete kromě pečených kaš-
tanů nasát vůni svařáku nebo punče. Ať 
vám připomenou vůni kvetoucích kašta-
novníků a na vinařském semináři dáte tu 
správnou odpověď panu profesoru Malí-
kovi na otázku, čím vonní kaštanovník 
setý. 

Vývoj číšek ze samičích květů a opad květů samčích

Nažky – kaštany – v ostnité číšce
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Název
Datum

Místo Město www Telefon
od do

Online degustace vín – Sedlecká vína 10. 12. 10. 12. u vás doma online u vás doma online www.edegustace.tv 724 812 057

Aktuální problémy ochrany révy 
a integrovaná ochrana proti chorobám 
a škůdcům révy

10. 12. 10. 12. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz/kurzy-
a-seminare/?detail_kurzu=244 731 603 843

Degustace vína – věda i umění 11. 12. 11. 12. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz/kurzy-
a-seminare/?detail_kurzu=236 519 352 072

Ochutnávka mladých vín a zabijačkové 
speciality

12. 12. 12. 12. Hradištěk Týnec www.vinari-tynec.cz 721 409 093

Festival mladých vín 2015 12. 12. 12. 12. kulturní dům Šatov www.vinarisatov.cz 604 212 173

Štěpánská výstava vín místních vinařů 26. 12. 26. 12. spolková budova ZO ČZS, Palackého 240 Židlochovice www.zidlochovice.cz 721 796 090

Košt mladých vín 26. 12. 26. 12. sokolovna Starovice www.vinspolstar.ic.cz 725 763 801

Svěcení vína 27. 12. 27. 12. kulturní dům, Dolní konec 29 Hlohovec 732 318 989

Svěcení vína v Moutnicích 27. 12. 27. 12. orlovna Moutnice 733 687 241

Svatojánské svěcení vín 27. 12. 27. 12. kostel sv. Petra a Pavla, kulturní dům 380 Božice www.dbv.webnode.cz 606 513 683

Ochutnávka mladých vín 9. 1. 9. 1. kulturní dům Miroslav www.mesto-miroslav.cz 602 758 499

RegFoodFest 2016 14. 1. 17. 1. Výstaviště Brno Brno www.bvv.cz/go-regiontour 541 153 029

Zimní otevřené sklepy a kopání písku 16. 1. 16. 1. vinné sklepy Nového Šaldorfa Nový Šaldorf-
Sedlešovice www.modre-sklepy.cz

Úvod do degustace vína 16. 1. 16. 1. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz 519 352 072

Vinařský ples Hrušky 22. 1. 22. 1. nová multifunkční hala základní školy Hrušky (okr. Břeclav) www.hrusky.cz 607 730 109

Výstava archivních vín 2016 v Boršicích 23. 1. 23. 1. Dvůr pod Starýma Horama Boršice www.dvurpodstarymahorama.cz 603 889 423

Sprašosochání ve Valtickém Podzemí 23. 1. 23. 1. Valtické Podzemí Valtice www.valtickepodzemi.cz 723 600 423

Vinařský průvodce 27. 1. 29. 1. učebna Vinařské akademie Valtice, 
Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437

Galadegustace palác Žofín 2016 28. 1. 28. 1. palác Žofín, Slovanský ostrov 226 Praha 1 www.1er.cz/galadegustace 774 046 081

Otevření 16. ročníku Salonu vín ČR 30. 1. 30. 1. Salon vín ČR, Zámek 1 Valtice www.salonvin.cz 519 352 744

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

Národní vinařské centrum vydalo nový 
nástěnný kalendář s kresbami révy vinné

Národní vinařské centrum ve Valticích vydalo pro milovníky vín nový nástěnný 
kalendář s nejrozšířenějšími odrůdami révy vinné. Může sloužit buď jako klasický 
nástěnný kalendář pro rok 2016, nebo po zarámování jako zajímavý materiál pro 
dekoraci vinařských interiérů. Autorem kreseb je valtický výtvarník Jiří Grbavčic.

Kalendář obsahuje kresby + textové cha-
rakteristiky odrůd: Rulandské modré, 
Frankovka, Ryzlink vlašský, Müller Thur-
gau, Sauvignon, Rulandské bílé, Ryzlink 
rýnský, Zweigeltrebe, Chardonnay, Ru-
landské šedé, Svatovavřinecké a Veltlínské 
zelené.

�  Cena: 129 Kč (vč. DPH)

Kalendář je k zakoupení v kancelá-
ři NVC, na recepci degustační expozice 
a v e-shopu NVC. 

 

Kontakt: Ing. Pavel Krška
Národní vinařské centrum, o.p.s.
e-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
tel. 721 414 575



Společnost ACO je lídrem na trhu odvodnění 
pro nápojový a potravinářský průmysl. 
Každý odvodňovací systém je induviduálně 
navržen tak, aby poskytoval maximální 
spolehlivost, životnost a odolnost a zároveň 
zabránil hygienickým problémům souvisejícím 
s nefunkčním nebo špatně navrženým 
odvodněním. 
Více než 60 let zkušeností z nás dělá 
profesionály na trhu odvodňovacích systémů.
www.aco.cz

ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO si uvědomuje, jak zásadní roli hraje odvodnění v nárocích na hygienu. Naše odvodňovací 
systémy nabízejí nejvyšší hygienické standardy, tak aby se zabránilo vzniku a šíření škodlivých 
bakterií. Této filozofii říkáme HygieneFirst a je naším závazkem kvality a hygieny.

První hygienické odvodnění vinařských provozů
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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

Zrání vína v sudech barrique 184 Kč
Autoři: Robert Steidl, Georg Leindl

Překlad moderní odborné publikace ra-
kouských odborníků R. Steidla a W. Rene-
ra. Obsahuje popis dřeva pro výrobu sudů 
barrique, výroby sudů, postupy při zrání, 
přípravu vína a péči o sudy barrique. Ne-
zbytná publikace pro každého vinaře, kte-
rý se chce výrobou vín v sudech barrique 
seriózně zabývat.

Pěstujeme stolní odrůdy RV 160 Kč
Autor: Pavel Pavloušek

Náš přední oborník na pěstování révy vinné 
připravil praktickou příručku pro zahrádká-
ře a  malovinaře, kteří si chtějí vypěstovat 
kvalitní hrozny k přímé konzumaci. Sezna-
muje čtenáře se všemi podstatnými úkony, 
které vedou pěstitele ke kýženému výsled-
ku – ke zdravé, sladké a bezsemenné bobuli. 
Soustřeďuje nejnovější poznatky o odrůdo-
vém sortimentu, pěstitelských technologi-
ích, způsobech biologického pěstování s mi-
nimálním použitím pesticidů, o  stanovení 
zralosti hroznů a možnostech jejich sklado-
vání. Poznatky jsou aplikované na klimatic-
ké podmínky České republiky. Publikace je 
zaměřena výhradně na stolní odrůdy, které 
mají na pěstování specifičtější požadavky 
oproti ostatním odrůdám révy vinné. 

Pěstujeme révu vinnou 2.,  
aktualizované a rozšířené vydání 160 Kč
Autor: Vilém Kraus

Nestor českého vinařství, profesor Vilém 
Kraus, připravil aktualizované vydání své 
velmi úspěšné knihy, v níž vás seznamuje 
s nejnovějšími odrůdami révy vinné, mo-
derními pěstitelskými metodami a prová-
dí vás celým procesem od založení vinice 
až po sklizeň zdravých, voňavých a slad-
kých hroznů. Ve druhém vydání se zamě-
řil autor na aktualizaci a novinky ve výži-
vě, hnojení a ošetřování révy vinné, uvádí 
nové odrůdy zapsané ve Státní odrůdové 
Knize ČR. Odpovědi na své otázky zde na-
jdete bezesporu všichni – ať už vlastníte 
vinohrad, viničku anebo pěstujete jen ně-
kolik solitérních keřů na zahradě. 

Vinařský marketing NSV 218 Kč
Autor: Franz Gosch

Podle poznatku, že doba od uvedení pro-
duktu na trh až po jeho vymizení trvá 
zhruba tři roky, by měla tato kniha být pře-
devším v  souvislosti s  kulturou stolování 
velkou realizační pomůckou při všech stra-
tegických marketinkových opatřeních pro 
žáky a studenty, ale hlavně pak pro praktic-
ké vinaře. Všechny oblasti průzkumu trhu, 
reklamy, podpory prodeje a PR jsou zobra-
zovány s velkým zaměřením na praxi. 

Výroba vína u malovinařů 2., 
aktualizované a rozšířené vydání 160 Kč
Autor: Pavel Pavloušek

Praktická příručka pro pěstitele, kteří vlastní 
menší vinohrad a víno si vyrábí často jen pro 
svoje osobní potěšení, ale někdy postupně 
přejdou i  na profesionální úroveň. Shrnuje 
nejnovější informace z neustále se vyvíjející 
vinařské vědy. Malovinaři se v  první části 
knížky dozví podstatné informace týkající 
se všech fází procesu výroby vína. Ve dru-
hé části pak najdou krok za krokem důle-
žité technologické zásady moderní výroby 
bílých, růžových a  červených vín. Výrobci 
vína a pěstitelé révy zajisté ocení souhrnnou 
kapitolu o možnostech využívání interneto-
vých portálů, které nabízejí potřebné a uži-
tečné informace a  jejichž prostřednictvím 
jim Ministerstvo zemědělství ČR a  Státní 
zemědělská a  potravinová inspekce napo-
máhají zařadit se mezi evropskou špičku.



PROČ NAŠE SANITAČNÍ STANICE CIP?
 N  Volitelný počet a velikost nádrží od 60l až po 1000l N  Umožňuje přípravu 2 - 4 sanitačních roztoků N  Hlídací elektronika s různou úrovní automatizace N  Celá stanice na mobilním rámu s koly N  Žádné přepojování hadic - centrální vstup/výstup

PRODUKTOVÁ ŘADA
SANITAČNÍCH STANIC CIP

OD BÍLEK FILTRY
„Vše co k sanitaci potřebujete a na kolech“

Využijte nabídky testovacího provozu přímo ve vašem sklepě. Rádi vám 
poskytneme detailní informace na telefonu + 420 518 372 134.

Bílek Filtry s.r.o., 696 21, Josefov 135        |        Tel./Fax + 420 518 372 134        |        www.filtrace.com



VAŠE ZLATÁ DODÁVKA. 
JIŽ 50 LET ZRAJE JAKO VÍNO.

Vyobrazení je pouze ilustrativní .

KOMPLETNÍ ŘADA FORD TRANSIT PRO KAŽDÉ 
PODNIKÁNÍ. VAŠE ZLATÁ DODÁVKA. JIŽ 50 LET.

 Partner Svazu vinařů České republiky

Vinaři a Ford jsou přirození partneři. Oběma jde o poctivost a kvalitu. Vlastnosti, s kterými Ford Transit sklízí úspěchy 
už 50 let. Za tu dobu se stal synonymem pro odolnou, robustní a prostornou dodávku, která ví, co čekáte. Vyberte 
si kterýkoli z modelové řady Ford Transit a přijďte se přesvědčit na testovací jízdu. Rychle pochopíte, proč je Ford 
Transit pro vinaře zlatá dodávka.

zlatadodavka.cz
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