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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

O tom, jaký motiv je na titulní straně,  
tentokrát není pochyb. 

Vyobrazený typ teploměru patrně zná každý, 
kdo se narodil před příchodem nového milénia. 
Co je podstatné, rtuť ukazuje 12 °C a to i přesto, 
že srpnová venkovní teplota přesahovala 35 °C. 
Vyfocena byla ve sklepech rodinného vinařství 
Špalek. Ty jsou vytesány do pískovce až 15 metrů 
pod povrchem, díky čemuž poskytují optimální 
teplotu pro zrání vína. Ta by měla být v takzvaně 
pasivním sklepě (bez klimatizace) v rozmezí  
10–14 °C. Patrná je i ušlechtilá plíseň vinná 
(Rhacodium celare) vytvářející šedočerné povlaky 
na sklepní klenbě. Její přítomnost dokládá 
vhodnou teplotu, vlhkost a naopak absenci 
proudění vzduchu. Při dostatečném rozšíření plíseň 
napomáhá vytvářet vhodné sklepní podmínky 
zejména pro návštěvníky sklepa z řad veřejnosti –  
je pro ně totiž důkazem tradice vinařství. 

Jaká nakonec 
bude? 

M ajitelé koupališť si musí mnout ruce, nás vinaře po extrémním létě 
čeká ještě pár napínavých týdnů. Jaká bude nakonec úroda? Přiná-
šíme vám výsledky prvních testů. Naznačují, že budou nižší kyseliny 

u bílých vín, ale pěknou aromatičnost. Velice slibně to vypadá s červenými víny, 
která by mohla být pěkně plná. Ale závod se rozhoduje až v cíli, počasí si s námi 
pořád ještě může ošklivě pohrát. Jak stanovit tu nejlepší zralost hroznů pro skli-
zeň je každopádně jedno z témat, kterému se v zářijovém vydání Vinařského 
obzoru věnujeme.

Dalším větším tematickým celkem je hygiena a péče o sklepní zařízení. Pro-
tože i ty nejlépe vyzrálé hrozny můžou být k ničemu, když se do procesu výroby 
vína dostanou nežádoucí mikroorganismy a nečistoty.

Závěrem bych si zde dovolil jménem Svazu vinařů ČR poblahopřát Ondřeji 
Mikešovi, který je po osmaosmdesáti letech českým zástupcem ve vedení OIV – 
Mezinárodní organizace pro révu a víno. Znamená to pro nás větší prestiž, mož-
nost lépe představit naše vinařství v zahraničí a získat peníze pro naše výzkum-
níky, kteří se tématům souvisejícím s vínem věnují. Bude to náročné, všichni 
Ondřejovi Mikešovi držíme palce a budeme mu samozřejmě nápomocni.

Přeji všem pěkné zářijové počasí

Martin Půček
šéfredaktor
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Co vám 
přineseme 
příště 
V říjnovém čísle se budeme ve větším 

věnovat dalším produktům, které se 
dají z hroznů révy vinné vyrábět. Ať 

už jsou to třeba mošty nebo různé marmelády. 
Podíváme se také na traktory a další mobilní 
energetické prostředky, které dokáží výrazně 
usnadnit a zlevnit práci ve vinohradech. Řeč 
je především o portálových traktorech. Jed-
nou z velkých akcí, která se v těchto dnech 
odehrává, je Znojemské vinobraní. Nebudeme 
tam chybět a přineseme vám informace hned 
z několika úhlů pohledu.

(red)

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

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru:

□ od čísla nejbližšího do čísla      

□ ročníku 2015

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

Nabídka minulých ročníků jednotlivě i v černé deskové vazbě:

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

□ další požadavky  

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

Objednávka publikací:

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

Adresa plátce:

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

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

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

Předplatné Vinařského obzoru
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Autor:
SVČR

Poslední dva 
termíny pro školení 
Integrované produkce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se  Svazem vinařů 
České republiky a Ekovínem pořádají „Školení“ za účelem rozšíření znalostí 
o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle 
§ 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Náplň školení:

�  Integrovaná ochrana rostlin (IOR).
�  Podmínky hospodaření v režimu inte-

grované produkce (IP).
�  Aktuální novinky a změny (povolené 

přípravky, proces zaregistrování, po-
mocné látky atd.).

�  Aktuální dobrá praxe (odrůdy, pěstitel-
ské tvary).

�  Podmínky dotačních managementů 
a doporučení z hlediska dobré praxe je-
jich naplnění.

Termíny:

�  14. 9. 2015 – Perná, Kulturní dům Perná 
142

�  21. 9. 2015 – Hnanice, Kongresové cent-
rum Vinice Hnanice

Všechny semináře budou zaměřeny na 
základní i nadstavbový management IP 
víno. 

Přednášející:

�  ÚKZÚZ/ MZe
�  Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.
�  RNDr. Jan Juroch
�  Ing. Pavel Minář, Ph.D.
�  Ing. Jana Ondráčková

�  Ing. Martin Prokop, Ph.D.
�  Ing.Vít Rucki
�  Ing. Josef Makovský, Ph.D. ( MZe)

�  Ekovín
�  Ing. Petr Ackermann, CSc.
�  Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
�  Ing. Štěpán Hluchý, Ph.D.
�  Ing. Martin Vrabec

Časový harmonogram:

�  Prezence – 7.30–8.00 hodin
�  Dopolední blok ÚKZUZ + MZE – 8.00–

10.30
�  Přestávka – 10.30–11:00
�  Dopolední blok – 11.00–13:30
�  Oběd – 13.30–14:00
�  Odpolední blok 14:00–15:30
�  Diagnostika v terénu – vinice – 15.30–

16.30

Registrace na školení je možná výhrad-
ně přes webovou stránku www.skoleniip.cz,  
kde je možno zvolit termín. Místa ško-
lení jsou uzpůsobena počtům žadatelů 
a prosím, pokud je to jen možné, vybrat 
si své spádové místo. Obecně jsou však 
všechny termíny otevřeny až do počtu 
účastníků 100 lidí/na konkrétní termín. 
V rámci konání školení je zajištěno jed-
noduché občerstvení formou vody, kávy, 
čaje a obědu.

Vlastní postup registrace je uveden 
na webové stránce. Přihlašovací systém 
automaticky generuje potvrzovací mail 
a fakturu na částku 1 000 Kč včetně DPH, 
kterou je nutno uhradit nejpozději do ter-
mínu konání školení. Bez zaplacení fak-
tury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení 
o absolvování školení“. Při vydání Osvěd-
čení po skončení semináře je nutno do-
ložit platný doklad totožnosti u FO a pl-
nou moc k zastupování u PO. 

 

Kontakty:
Martin Půček
606 743 231
martin.pucek@svcr.cz
Obecné dotazy, vysvětlení

Markéta Nováková
602 470 345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci, úhradám, případné 
změně termínu, apod.

Ing. Dita Vrbová
724 052 039
dita.vrbova@ukzuz.cz
dotazy, vysvětlení ve spojitosti s dotací –
ÚKZÚZ

www.skoleniip.cz
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Seznam vinařských  
důvěrníků pro rok 2015
Jméno Telefon Obec Podoblast

Hladký Miloslav 737 780 721 Dolní Kounice znojemská

Janků Tomáš 604 665 460 Znojmo znojemská

Kleil Tomáš 731 509 105 I Tábor znojemská

Křivan Ladislav 607 657 389 Přímětice znojemská

Luskač Viktor, Ing. 728 076 654 Znojmo znojemská

Písařová Věra 732 826 380 Vrbovec znojemská

Šušlák Ondřej 776 845 400 Šatov znojemská

Bílková Markéta 608 347 222
Svárov, Velké 
Bílovice 

velkopavlovická

Káňa Stanislav 728 365 062 Rakvice velkopavlovická

Klobáska Zdeněk, Ing.
518 370 685; 
702 033 662

Mutěnice velkopavlovická

Kopřivová Eliška, Ing. 777 608 712 Němčičky velkopavlovická

Kopřivová Marie, Ing. 725 279 041 Němčičky velkopavlovická

Kuchař Ivan 728 636 332 Hustopeče velkopavlovická

Malinková Zdeňka 720 520 636 Rakvice velkopavlovická

Michalicová Lucie 604 418 229 Velké Bílovice velkopavlovická

Mokrý František 725 543 071 Kobylí velkopavlovická

Ondráček Jan 608 725 977 Dubňany velkopavlovická

Pecůch Jiří 728 176 586 Čejkovice velkopavlovická

Petrák Václav, Ing.
737 432 126; 
792 294 986

Zaječí velkopavlovická

Zborovský František 777 722 697 Vrbice velkopavlovická

Brüch Walter 732 482 887 Kyjov slovácká

Hromek Pavel 732 766 497 Lužice slovácká

Imrichová Růžena 728 580 233 Prušánky slovácká

Mančík Josef 723 638 927 Hovorany slovácká

Máčal Josef
776 761 055; 
702 346 309

Blatnice pod Sv. 
Antonínkem 

slovácká

Minařík Václav 721 014 314
Blatnice pod Sv. 
Antonínkem 

slovácká

Náplava Vojtěch 721 450 992 Polešovice slovácká

Strmíska Josef, Ing. 605 117 678 Archlebov slovácká

Toman František 605 950 026 Sudoměřice slovácká

Tuček Jaroslav 776 807 971 Kostice slovácká

Večeřa Jaroslav, Ing. 604 623 213 Bzenec slovácká

Uřičář Jiří, Ing. 773 698 401 Tvarožná Lhota slovácká

Bravenec Pavel, Ing. 724 247 336 Dolní Dunajovice mikulovská

Filip Bohumil 605 133 855 Valtice mikulovská

Gracl František
519 427 795, 
725 557 705

Iváň mikulovská

Grandič Jan 728 987 256 Valtice mikulovská

Haraj Štefan 602 421 078 Sedlec mikulovská

Lipovský Libor 721 253 228 Horní Věstonice mikulovská

Štěpánová Hana 606 948 507 Březí mikulovská

Volavka Václav 723 744 948 Dolní Dunajovice mikulovská

Zvonek František 702 337 452 Mikulov mikulovská

Busta Martin, Ing. 731 509 041 I Praha mělnická

Weis Luděk 605 229 569 I Ústí nad Labem litoměřická

HOBRACOL® 
400 VS a 600 VS 
– deskové filtry

•	 Deskové	filtry	Hobracol	400	VS	a	600	VS	
jsou	vyrobeny	z	vysokojakostních	ocelí	ve	
špičkové	kvalitě	bez	kompromisů	

•	 Dvě	varianty	elementů	–	nerezové		
a	nebo	ze	speciálního	plastu	„NORYL“	

•	 Hobracol	400	VS	také	s	integrovaným	
čerpadlem	odpovídajícího	výkonu	

•	 Hobracol	600	VS	s	unikátní	funkcí		
SeT	System	–	průběžné	automatické	
dotahování	filtračních	desek	během		
filtrace	snižující	úkap

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

www.hobra.cz

Řešte ekonomiku filtrace 
již při nákupu kvalitního filtru. 

Hobracol 400 VS

Hobracol 600 VS

inzerat_pulA4_VO_2015-7_hobracol400a600-CZ.indd   1 09.07.15   14:05
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Ze zpráv OIV vybral a přeložil:
Jiří Sedlo

Krátký přehled o rezolucích OIV ze 
13. valného shromáždění v Mohuči 
10. července 2015
Celkem bylo přijato 15 rezolucí v různých odvětvích vinařství, rezoluce neznamenají, 
že automaticky je možné tyto praktiky používat v členských státech, ale EU je 
postupně přebírá:

Vinohradnictví

�  Jako podstatná součást terroir působí 
silně klimatické podmínky na fyziolo-
gické a agronomické vlastnosti révy 
a na kvalitu produktů. Aby se zjistily 
následky klimatických změn posled-
ních desetiletí a zpracovala prognóza 
pro budoucnost, zpracovala OIV meto-
diku uvedenou jako rezoluce OIV-VITI 
517-2015. Tato metodika je rozdělena do 
čtyř fází: 1) časové ohraničení studie, 2) 
prostorové vymezení studie, 3) defino-
vání změn klimatu a vinohradnictví a 4) 
zvolení klimatického modelu a scénáře 
dalšího vývoje.

�  OIV dále přijala rezoluci OIV-CST 
503AB-2015 o doporučení stanovení 
emisí skleníkových plynů při pěstová-
ní révy vinné a o zvážení jednotlivých 
pracovních postupů a jejich důsledků 
na životní prostředí. Bylo rozhodnuto 
shromáždit další informace o stávají-
cích národních a mezinárodních meto-
dách k vyhodnocování těchto emisí do 
samostatné zprávy, která bude pravidel-
ně experty OIV aktualizována. Cílem je 
připravit specifické informace o emisích 
skleníkových plynů vinohradnických 
podniků ve vztahu k jejich produktům.

Enologické postupy

Mezinárodní kodex enologické praxe OIV 
byl doplněn o nové enologické postupy 
následujícími rezolucemi: 
�  Nový enologický postup k ošetření moš-

tů a vín glutationem – rezoluce OIV-
-OENO 445-2015 a OIV-OENO 446-2015. 
Cílem tohoto postupu je zamezit oxidaci 
moštu pomocí glutationu, který se váže 
na chinony. Obdobně svými antioxi-

dačními vlastnostmi glutation chrání 
aromatické látky. Doporučuje se jeho 
použití během zrání vína nebo jeho lah-
vování, dávka nesmí překročit 20 mg/l.

�  Byly přijaty postupy k ošetření vín ak-
tivátory JMK (rezoluce OIV-OENO 531-
2015). Cílem je podpořit průběh JMK 
prostřednictvím výživy mléčných bak-
terií.

Enologické produkty 

�  Aktualizace seznamu povolených bíl-
kovin rostlinného původu (rezoluce 
OIV-OENO 557-2015): Je nově stanoven 
možný přídavek proteinu z brambor 
a omezení dávek glykoalkaloidů (α-sola-
nin a α-chaconin). Obsah bramborových 
proteinů musí být nižší než 300 mg/kg.

�  Aktualizace seznamu taninů (rezoluce 
OIV-OENO 554-2015) – změnilo se maxi-
mální množství železa; musí být menší 
než 50 mg/kg, s výjimkou železa z tani-
nů z kaštanového dřeva, kterého může 
být až 200 mg/kg.

�  Aktualizace obsahu kaseinu (rezolu-
ce  OIV-OENO 555-2015) – proběhla 
změna obsahu karbonátu draselného 
a/nebo hydrogenkarbonátu draselného 
v rozpuštěných směsích kaseinu. Obsah 
popele v kyselém kaseinu musí být men-
ší než 3 % a ve směsi kyselého kaseinu 
s karbonátem draselným či hydrogen-
karbonátem draselným méně než 23 %.

 

Analytické metody

Na seznam OIV byly přijaty nové analy-
tické metody:  
�  Metody stanovení cukru v  moštech 

(rektifikovaném moštovém koncent-
rátu) pomocí plynové chromatografie 

(rezoluce OIV-OENO 419C-2015). Ta je 
doplněna Folin-Ciocalteuovým indexem. 
Fenolické látky v rektifikovaném moš-
tovém koncentrátu se nechají Folin-Ci-
ocalteuovou reakcí oxidovat a vznikající 
modré zbarvení se stanovuje spektrofo-
tometricky při 750 nm (rezoluce OIV-
-OENO 419D-2015).

�  Dvě metody byly mírně pozměněny: 
metoda stanovení těkavých kyselin 
ve vínech (rezoluce OIV-OENO 549-
2015) a metoda stanovení veškerých 
kyselin ve vínech (rezoluce OIV-OENO 
551-2015), kde byly doplněny údaje o pří-
pravě vzorku.

�  Stanovení rozdělení deuteria ve vinném 
octě prostřednictvím nukleární magne-
tické rezonance (rezoluce OIV-OENO 
527-2015): Tato metoda umožňuje mě-
ření poměru izotopů vodíku (D/H)CH3 
v metylové skupině kyseliny octové 
extrahované z vinného octa. Spočívá 
v následujícím principu: V cukru a vodě 
hroznového moštu obsažené deuterium 
se po alkoholovém kvašení rozdělí do 
molekul vinného ethanolu a po octovém 
kvašení do molekul kyseliny octové.

Bezpečnost a zdraví 

V souladu s dohodou o založení OIV byly 
přijaty dvě rezoluce o výzkumu vzhledem 
ke spotřebě vinařských produktů a jejich 
vlivu na zdraví.
�  V prvním případě se jedná o směrnici 

pro budoucí zjišťování účinků konzu-
mace hroznů a hroznového moštu (re-
zoluce OIV-SECSAN 429-2015). Protože 
čerstvé hrozny a hroznový mošt jsou 
zdrojem fenolických látek, doporučuje 
OIV pro budoucí výzkum následující 
hlavní směry: 
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1. Provedení in vitro a  in vivo studie 
o účincích konzumace hroznů a moštu 
na lidské zdraví, jako biochemické a fy-
ziologické procesy v souvislosti s chro-
nickými degenerativními onemocnění-
mi;

2. Provedení intervenčních studií na li-
dech k vyhodnocení zdravotních účin-
ků konzumace hroznového moštu;

3. Posouzení zda polyfenoly, flavonoidy 
a další látky získané z hroznů mají sy-
nergické působení;

4. Zhodnocení antibakteriálního účin-
ku polyfenolů z hroznů na patogenní 
kmeny.
 

�  Ve druhém případě byly přijaty směr-
nice pro budoucí výzkumy účinků kon-
zumace vína (rezoluce OIV-SECSAN 
463-2015). Byly doporučeny následující 
hlavní směry výzkumu:

1. Provádění studií o možných souvislos-
tech mezi umírněné konzumaci vína 
při stravování a úbytkem oxidativních 
účinků ethanolu;

2. Provedení kontrolovaných studií v při-
měřené populaci;

3. Stanovit podmínky, za kterých může 
nízká až vysoká konzumace vína sní-
žit riziko úmrtnosti a riziko některých 
chorob;

4. Zjistit, zda alkohol, fenolové sloučeni-
ny a další látky z vína mají ochranné 
účinky v tělesných buňkách, orgánech 
a tkáních lidského těla;

5. Provedení studií o různých motivacích 
spotřebitelů.
   

Prezidentkou OIV se 
stala Prof. Dr. Monika 
Christmann z Geisenheimu
Byla zvolena 10. července 2015 na 13. val-
ném shromáždění OIV v Mohuči, členkou 

prezídia OIV byla již od roku 2009, od kdy 
pracovala jako předsedkyně enologické 
komise. Vystřídala tak minulou prezident-
ku OIV Claudii Inés Quini z Argentiny, je-
jíž 2. Viceprezidentkou byla od roku 2012.

Prof. Christmann má 55 let, vede insti-
tut enologie na Hochschule Geisenheim. 
Řadu přednášek měla i v Rakousku na Vi-
nařské akademii Rust a BOKU Wien.

OIV má nyní 45 členských států, které 
celkem produkují 80 % světové produkce 
vína.

Česká republika má 
po 88 letech zástupce 
ve významné funkci 
Mezinárodní organizace pro 
révu a víno (OIV)
15. 7. 2015 – České republice se dostalo 
významného profesního uznání v oblasti 
vinohradnictví a vinařství. Po 88 letech 
členství ČR v Mezinárodní organizaci pro 
révu a víno (OIV) byl do její významné po-
zice jmenován český zástupce, a to Ondřej 
Mikeš ze Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce (SZPI).

Ondřej Mikeš se stal prezidentem 
subkomise pro metody analýzy na Val-
ném shromáždění OIV, které se konalo 
v návaznosti na 38. Světový vinohrad-
nický a vinařský kongres v Mohuči v Ně-
mecku. Od roku 1927, kdy Českosloven-

sko vstoupilo do této organizace, tak 
poprvé povede jednu ze subkomisí český 
zástupce.

V ČR pracuje Ondřej Mikeš v odboru 
kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední-
ho inspektorátu SZPI jako referent pro la-
boratorní záležitosti. Aktivní práce v OIV 
se účastní od roku 2007.

Do pozic prezidentů zbývajících komi-
sí byli jmenováni zástupci Francie, Itálie, 
Austrálie, Španělska a Portugalska. Prezi-
dentkou OIV se na příští tříleté volební 
období stala Monika Christmann z Ně-
mecka.

V trendu jsou lehká 
a nízkoalkoholická vína

Mainz – Těžká vína ustupují, nejenom ve 
vedrech jsou preferována lehká a nízkoal-
koholická vína. Tak zaznělo na kongresu 
OIV, který byl zahájen v neděli 5. 7. večer. 
Kongresu v hlavním městě země Porýní-
-Falc se účastní asi 500 osob.

Redukce obsahu alkoholu i u jižních 
vín až o 20 bodů, 15 na 12 % obj. alkoholu. 
Předpokladem pro označení „víno“ v EU je 
obsah alkoholu alespoň 8,5 % obj. To však 
neplatí v některých třetích zemích, napří-
klad v Austrálii. Nakonec i v EU některá 
speciální vína, jako např. ledová, mohou 
mít jen 6 či 7 % obj. alk. 

Na kongresu se projednává i  téma 
možnosti povolení dosud v EU zakáza-
ného přídavku aroma do nealkoholic-
kých a aromatizovaných vín, obdobně 
jako tomu je u  piva. Samozřejmě by 
pak bylo nutné informovat o tom spo-
třebitele na etiketě. Německo je proti 
možnosti užití aromat, víno je přírodní 
produkt.

Součástí kongresu je i valné shromáž-
dění, na kterém se v pátek 10. 7. bude vo-
lit prezident OIV. Jedinou kandidátkou 
je Monika Christmann, vedoucí oddě-
lení enologie Vysoké školy Geisenheim 
v Rheingau. 
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Autor:
VOC Znojmo

Vinobus má zelenou. Milovníci 
vína se projedou po Znojemsku
Patnáct zastávek a šestašedesát kilometrů. Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled 
na vinice, ochutnávky vín a spoustu dalšího nabídne nová služba – Vinařský 
turistický autobus, zkráceně Vinobus. Vzhledem ke lhůtám na výrobu speciálního 
autobusu se tato unikátní linka naplno rozjede až v dubnu 2016. Premiéru měla ale 
naplánovanou už na Znojemské historické vinobraní v neděli 13. září.

O vinobraní jel podobný typ auto-
busu. Vše ostatní ale bylo tak, 
jako by jezdil opravdový Vino-

bus. Trasa měří celkem 66 kilometrů. Za-
čalo se u Vlkovy věže, přesněji na Masa-
rykově náměstí, a pak Vinobus navštívil 
všech patnáct zastávek. Jízdné bylo zcela 
zdarma a k dispozici byl i průvodce z VOC 
Znojmo. Vinobus projezdil okolí Znojma, 
navštívil vinice, vinaře i další zajímavá 
místa.

Zatím to ale byla jen ochutnávka, na-
plno se rozjede až na jaře. Projekt vinařů 
VOC Znojmo na provozování Vinobusu 
už oficiálně podpořil Jihomoravský kraj. 
V prostorách Louckého kláštera ve Zno-
jmě podepsali hejtman Michal Hašek 
a předseda VOC Znojmo František Kou-
dela smlouvu o poskytnutí dotace, čímž 
dostal Vinobus zelenou i formálně.

„Slibuji si od projektu, že podpoří zá-
jem návštěvníků o vinařskou turistiku 
i cykloturistiku. Jsem velmi rád, že se VOC 
Znojmo dohodlo na grafice i trase Vinobu-
su. Už letos si budou moci lidé vyzkoušet, 
jak bude od jara příštího roku naplno pro-
jekt fungovat. Už dříve jsme v Brně pode-
psali memorandum o spolupráci, které je 
tříleté a znamená roční příspěvek na pro-
voz Vinobusu ve výši tři sta tisíc korun,“ 
uvedl po podpisu hejtman Michal Hašek, 
který všechny zve na projížďky.

Hejtman podepsal smlouvu na jedno-
rázovou dotaci jeden milion korun na po-
řízení Vinobusu. Ten bude mít kapacitu 
32 míst a na svou trasu pojede čtyřikrát 
denně po dvou hodinách. 

„Kraj nebyl první, koho jsme oslovili, 
ale až hejtman Michal Hašek nám pomohl 
a Jihomoravský kraj naši žádost vyslyšel. 
Zaktualizovali jsme trasu, připravuje-

me označníky na zastávkách s popisem 
a s náměty na výlety,“ uvedl za VOC Znoj-
mo předseda František Koudela. 

Kdo nestihl premiéru o vinobraní, ať 
se těší na příští rok. Vinařská sezóna 
na Znojemsku se ponese v duchu Vino-
busu. Lidé si budou moci vybrat, zda si 
jen trasu projedou s průvodcem. Mohou 
ale také kdekoliv vystoupit, ochutnat 

vína, projít si obce a počkat na další spoj. 
A mohou využít i možnost vzít si s sebou 
kolo. 

Kromě předem stanovené trasy bude 
možné si pro větší skupiny Vinobus ob-
jednat i zvlášť. V plánu jsou také jednou 
týdně jízdy mimo trasu Vinobusu, a to do 
Vinařství Líbal v Horních Dunajovicích 
a do Vinných sklepů Lechovice. 
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Vinohradnictví

Jaká může být kvalita 
hroznů ročníku 2015?
Tento článek vzniká v prvním srpnovém týdnu, kdy postupně začíná zaměkání 
bobulí. Vinohradníci si proto v souvislosti s blížícím se zráním hroznů kladou otázku: 
Jaká bude kvalita hroznů v ročníku 2015?

Z kušenosti z teplých a suchých roč-
níků ukazují, že je třeba pečlivě 
monitorovat kvalitu hroznů a na 

aktuální stav reagovat odpovídajícími 
enologickými postupy. Podle současného 
vývoje počasí je možné očekávat podob-
nost s roky 2000, 2002, 2006 nebo 2011. 
V této souvislosti bych se proto chtěl za-
myslet nad tím, které parametry budou 
v letošním roce klíčové.

Vývoj počasí a vinic naznačuje, že klí-
čovým parametrem bude obsah asimilo-
vatelného dusíku v moštu. Díky dlouho-
dobému suchu došlo k omezení příjmu 
dusíku z půdy. Nízký příjem dusíku z půdy 
potvrzovaly také analýzy listových řapíků 
během kvetení révy. Většina vinohradní-
ků reagovala velmi správně a chybějící 
živiny dodávala prostřednictvím listové 
výživy. Tato skutečnost se může jevit jako 
klíčová, zejména když se využívala hno-
jiva s vyšším obsahem dusíku. Díky níz-
kému tlaku houbových chorob byla tato 
varianta v letošním roce bezproblémová. 
Je totiž třeba myslet na to, že réva vinná 
prostřednictvím listů rychleji přijímá živi-
ny, a dusík tak může zvyšovat citlivost na 
houbové choroby. 

Rok 2015 byl také méně příznivý pro 
vzcházení ozeleňovacích rostlin a zejména 

rostlin z čeledi bobovité, které jsou schop-
né poutat vzdušný dusík. V ozeleňovacích 
směsích vzcházela většinou pouze hořčice 
a svazenka. Sucho vytvářelo i méně pří-
znivé podmínky pro mineralizaci zelené 
hmoty bobovitých rostlin (obrázek 1 a 2).

Obsah asimilovatelného dusíku v bo-
bulích se zvyšuje zejména ke konci zrání 
hroznů. V tomto období však již nedo-
chází k příjmu dusíku z půdy. Dusík, kte-
rý se v poslední fázi zrání hroznů ukládá 
v bobulích, proto nepochází z půdy. Tento 
podíl dusíku se přemísťuje do bobulí z lis-
tů, protože bobule se stávají po zaměkání 
hlavním příjemcem asimilátů a živin. Ur-
čitý podíl dusíkatých látek se však také 
během zrání přesouvá do dřevnatých 
částí keře a kořenového systému. Vliv na 
translokaci dusíku z listů do bobulí má 
také stárnutí listové plochy. Jestliže je 
réva vinná ve stresové situaci, způsobe-
né například nedostatkem vody, dochází 
k předčasnému stárnutí listové plochy 
keře. Ukazatelem obsahu dusíku v listech 
může být také obsah chlorofylu, takže 
zbarvení listů. 

Během zrání hroznů proto bude velmi 
důležité monitorovat obsah asimilova-
telného dusíku a vhodně na tuto situaci 
 reagovat prostřednictvím macerace hroz-
nů nebo dodáním externí výživy pro kva-
sinky.

V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem 
je také možné očekávat vyšší obsah ter-
molabilních bílkovin. Tato skutečnost je 
typická pro suché ročníky. Je proto vhod-
né se zamýšlet nad přídavkem bentonitu 
už do moštu.

Druhým klíčovým parametrem kvality 
hroznů budou kyseliny a s tím souvisejí-
cí hodnota pH. Vzhledem k vývoji počasí 
lze očekávat dynamickou změnu obsahu 
kyseliny jablečné. Změna obsahu kyseli-

ny jablečné během zrání hroznů je závislá 
především na teplotě. Existuje velmi sil-
ný korelační vztah mezi sumou teplot po 
zaměkání bobulí a poklesem obsahu ky-
seliny jablečné. Je třeba mít také na pa-
měti, že pokles titrovatelných kyselin je 
daný poklesem kyseliny jablečné. Změna 
titrovatelných kyselin také hodně napo-
vídá o obsahu kyseliny jablečné. Toto je 
velmi důležité zejména pro vinohradníky, 
kteří stanovují v moštu pouze titrovatel-
né kyseliny a nikoliv profil všech kyselin 
v hroznech. 

Změna obsahu kyseliny vinné má na-
opak úzký vztah k příjmu draslíku. Dlou-
hodobé suché počasí omezuje příjem živin 
kořenovým systémem. Réva vinná proto 
minimálně přijímala draslík z půdy. Vliv 
na příjem draslíku měla většinou pouze 
listová výživa. V této souvislosti je mož-
né očekávat stabilní obsah kyseliny vinné 
v moštu. 

Obsah kyselin v moštu proto bude ur-
čovat především změna obsahu kyseliny 
jablečné. Na změnu obsahu kyseliny jab-
lečné má vliv především teplota a expono-
vanost hroznů ke slunečnímu záření. Pro-
blém s nízkým obsahem kyselin se proto 
může projevit především u raných odrůd 
s přirozeně nižším obsahem kyselin.

Úzký vztah k obsahu a složení kyselin 
má hodnota pH. Hodnotu pH však není 
jednoduché prognózovat. Jasno, z pohle-
du hodnoty pH, mohou dát první dva 
týdny srpnových analýz hroznů, které 
naznačí výchozí hodnoty a trend změny. 
Během zrání hroznů se obsah kyselin sni-
žuje a hodnota pH stoupá. Hodnota pH 
výrazně ovlivňuje kvalitu hroznů. Je zá-
vislá na odrůdě, lokalitě a především roč-
níku. Také vysoká koncentrace draslíku 
v moštu může vést k vysoké hodnotě pH. 
Nižší příjem draslíku z půdy může proto Obr. 1: Ozelenění z výsevu v roce 2015
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vést k nižším hodnotám pH. Hodnota pH 
je také určovaná poměrem jednotlivých 
organických kyselin v moštu. 

Hodnota pH v ročníku 2015 může být 
ovlivněná zejména změnou obsahu kyseli-
ny jablečné, ale také minimálním příjmem 
draslíku z půdy. 

Zejména u bílých odrůd je třeba pečlivě 
monitorovat hodnotu pH moštu. Optimál-
ní hodnota pH je 3,1–3,3. Má velký vliv na 
tvorbu aromatických látek během kvaše-
ní, celkový průběh kvašení a rozvoj mik-
roorganismů v moštu a víně. Suché a teplé 
počasí však naznačuje pokles kyseliny jab-
lečné a spíše vyšší hodnoty pH. Naopak 
sucho a nízký příjem draslíku mohou být 
spojené s nižšími hodnotami pH. 

V souvislosti s obsahem kyselin a hod-
notou pH se začíná mluvit o „kyselinové 
rezervě“. Mošt získaný z nezralých hroz-
nů s vysokým obsahem kyselin a nízkým 
pH se při hlavní sklizni může přidávat do 
moštů stejné odrůdy za účelem snížení 
hodnoty pH. 

Vysoká intenzita slunečního záření 
může souviset se sluneční spálou révy 
(obrázek 3). UV-B záření má velký vliv 
na biochemické změny v bobulích. Jako 

obrannou reakci na UV-B záření produ-
kuje rostlina obranné metabolity. Mezi 
obranné látky patří především fenolové 
sloučeniny. U silně osluněných hroznů 
může docházet ke zvýšení obsahu fla-
vonolů a hydroxyskořicových kyselin. 
Zejména u bílých odrůd se mohou pro-
jevit hořké chuťové tóny a vyšší barva. 
U pozdních bílých odrůd je proto vhodné 
částečné odlistění po odkvětu révy, které 
vede ke zpevnění slupky bobulí. U raných 
odrůd, které jsou citlivé na vyšší podíl 
hořkých látek, je vhodné pouze vylamo-
vání zálistků v zóně hroznů a exponovat 
hrozny rozptýlenému slunečnímu záře-
ní (obrázek 4 a 5). Mezi takové odrůdy 
patří Irsai Oliver, Müller Thurgau nebo 
Muškát moravský. Hořké chuťové tóny se 
u těchto odrůd negativně projevily v roce 
2011. Je proto dobré na tuto skutečnost 
pamatovat a zvolit optimální enologické 
postupy.

Teplé a suché počasí může naopak zvy-
šovat kvalitu modrých odrůd a červe-
ných vín. Modré odrůdy daleko lépe snáší 
stres způsobený suchem než bílé odrůdy. 
Vyvolání tvorby kyseliny abscisové může 
pozitivně stimulovat tvorbu cukrů a anto-

kyanových barviv. Při aktuálním pohledu 
do vinic je však možné pozorovat vysokou 
násadu hroznů u mnoha modrých odrůd. 
U keřů s vysokou násadou hroznů pro-
to naopak může docházet k výraznému 
snížení kvality. Jelikož většina modrých 
odrůd zraje v říjnu, může být redukce vý-
znamná i na začátku září. Vinohradník by 
měl in tuitivně vycítit výrazný stres pro 
révové keře a u takových keřů provádět 
redukce.

Důležité proto budou první srpnové 
analýzy kvality hroznů, které naznačí vý-
vojový trend celého ročníku. 

Obr. 5: Optimální odlistění pro odrůdy 
s nízkým obsahem kyselin

Obr. 2: Směs bobovitých rostlin
Obr. 4: Výrazné odlistění je méně vhodné 
u odrůd s nízkým obsahem kyselinObr. 3: Sluneční spála révy – Chardonnay

AGROKOP HB připravil na zákla-
dě Nařízení vlády č.75/2015 Sb. 
AGRO-ENVI certifikované osevní 
směsi pro vinohradníky. 

Půdní struktura mnoha vinohradů 
je trvale poškozována dlouholetým 
jednostranným zpracováním půdy. 
Největší problémy způsobuje utuže-
ní půdy a nedostatek humusu.

Proto jsme připravili speciální 
směsi, které jsou schopny zlepšit 
půdní strukturu a vytvořit harmo-
nické podmínky pro pěstování révy 
vinné. 

Výhodou je především obnovení 
úrodnosti půdy, zlepšení hospo-
daření s vodou, zabránění erozi, 
tvorba humusu a zásobování 

vinné révy živinami.
Můžete vybírat ze tři směsí,
které vydrží na stanovišti minimál-
ně 3 roky.

Bližší informace Vám poskytneme 
na telefonním čísle 777 772 066 
nebo u regionálních zástupců firmy 
AGROKOP HB s.r.o.
www.agrokop.com

AGRO-ENVI CERTIFIKOVANÉ OSEVNÍ SMĚSI PRO VINOHRADY

↙ inzerce
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Jaká bude úroda? 
Výsledky prvních testů
Po dlouhodobém suchu, kdy se vinaři obávali zasychání hroznů, přišel dlouho 
očekávaný déšť. Ten však přinesl i problémy u některých raných odrůd v podobě 
praskání bobulí, které ale vlivem dalšího teplého počasí a aplikací fungicidů již 
zaschly a nedošlo tedy k rozvoji houbových chorob.

P rvní analýzy hroznů bílých odrůd 
naznačují, že můžeme předpoklá-
dat ročník s nižšími kyselinami, 

a  to zejména u  raných odrůd Muškát 
moravský, Muller Thurgau a Sauvignon. 
Oproti roku 2014 lze u zmíněných odrůd 
očekávat výrazně nižší titrovatelné kyse-
liny a vyšší hodnoty pH. Nižší se jeví také 
obsah kyseliny jablečné. Hodnoty u ostat-
ních odrůd jsou momentálně srovnatelné 
s ročníkem 2014.

Obsah asimilovatelného dusíku je díky 
dlouhodobému suchu nižší než v loňském 
roce, avšak rozdíl není oproti 2014 vý-
znamný a nepředstavuje žádné komplika-
ce při fermentaci. Aromatická vyzrálost 
bílých odrůd je letos velmi kvalitní, proto 
doporučujeme věnovat pozornost kontro-
le kyselin a pH a dle naměřených hodnot 
určit vhodný termín sklizně. 

Hodnoty u červených vín vypovída-
jí o dobré fenolické vyzrálosti, což dává 
předzvěst ročníku plných červených vín. 
Ostatní hodnoty u modrých odrůd jsou 

srovnatelné s  ročníkem 2014. Je však 
nutno brát v potaz, že prognóza vychází 
z data 28. 8., což představuje min. 1 měsíc 
do sběru modrých hroznů. 

 

Další vývoj bude záležet na 
počasí následujících týdnů.

Laboratoř BS vinařské potřeby již tře-
tí sezónu poskytuje vinařům informace 

o zrání hroznů. Pravidelná předsběrová 
analýza v týdenních intervalech infor-
muje o výsledcích analýzy průměrného 
vzorků hroznů 7 odrůd (MT, SVG, CH, RR, 
TČ, RM, FR) ze 4 vinařských podoblastí: 
Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká 
a Malokarpatská (SK).

U získaného moštu jsou provedeny 
tyto analýzy: pH, veškeré kyseliny, orga-
nické kyseliny, YAN, glukóza + fruktóza. 

Odrůda / naměřená 
hodnota

Cukernatost 
(°NM)

Titrovatelné 
kyseliny (g/l) pH Kyselina jablečná 

(g/l) YAN (mg/l)

Ročník 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

MT Velké Bílovice 13,5 14,0 7,1 10,4 3,32 3,15 3,6 7,2 262 368

MT Rakvice 11,0 11,5 8,2 10,1 3,41 3,29 3,2 6,2 218 291

SG Velké Bílovice 15,0 11,5 8,9 17,3 3,32 2,97 6,5 12,1 351 366

MM Rakvice 13,0 12,5 4,4 7,2 3,57 3,37 1,8 4,2 235 296

MT Strážnice 11,5 12,5 10,6 12,7 3,20 3,10 5,7 8,3 172 169

MT Svatý Jur 16,5 17,0 4,7 7,5 3,48 3,22 2,4 4,4 208 224

SG Svatý Jur 13,5 11,0 7,0 18,9 3,35 2,97 2,7 13,5 210 271

Tabulka 1

Předsběrová analýza hroznů – hodnoty z 35. týdne, srovnání 2015/2014
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1. Datum sklizně stanovujeme podle ob-
sahu cukru a kyselin (pH), pokud nás 
zrovna netrápí počasí. Jako vloni, kdy 
se muselo sbírat nehledě na technologic-
ké parametry. Mezi další aspekty, které 
u nás ovlivňují datum sklizně, patří: od-
růda, množství hroznů na hlavě, typ vína, 
na který mají být hrozny použity, poloha 
spolu s charakterem vinice a již zmiňo-
vané počasí.

2. Ano, do roku 2013 se cukernatost zvyšo-
vala, rok 2014 byl v tomto ohledu specific-
ký a na cukernatost se nebral moc ohled, 
pokud jsme chtěli sklízet zdravý materiál.
3. Ano, posouvá. Sklizeň začínáme o něko-
lik dnů dříve.

Iva Šantavá,
technolog výroby VÍNO 
BLATEL, a.s., Blatnice 
pod Sv. Antonínkem

1. O termínech rozhodujeme podle zdra-
votního stavu hroznů, senzorického hod-
nocení aromatického profilu a fenolické 

zralosti, hodnot celkových kyselin, kys. 
jablečné a vinné, pH, cukernatosti a hod-
not asimilovatelného dusíku.
2. Dle mého názoru se cukernatost spíše 
více hlídá a reguluje díky agrotechnice ve 
vinicích. Pokud bych ale brala průměrné 
cukernatosti v posledních pěti letech, tak 
jsou tedy u nás průměrově podobné cuker-
natosti v ročnících 2013, 2011 a 2012, ale 
ročník 2014 a 2010 byl po stránce cukerna-
tosti a vyzrálosti hroznů zcela odlišný. 
3. Termín sklizně se nám nějakým zásad-
ním způsobem neposouvá. Je to otázka 
spíše jen několika dní. Letos to zatím vy-
padá o posun do pozdějšího termínu. 

1

2

3

Jak stanovujete datum sklizně hroznů, podle cukernatosti nebo jinak? 

Zvyšuje se podle Vás cukernatost v posledních ročnících?

Posouvá se Vám v posledních letech datum sklizně, jak moc a kterým směrem?

↙ inzerce

Váš partner pro techniku do vinic
HM, s.r.o.  Na Pískách 3903/5, 695 01 Hodonín  tel.: 518 374 231  www.hmhodonin.cz
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Vodní hospodářství  
ve vinařství
Při zpracování hroznů a výrobě vína vzniká ve vinařských provozech velké 
množství odpadní vody a odpadních produktů převážně organického původu, které 
se vzájemně liší množstvím, konzistencí i obsahovými látkami. Jejich společným 
znakem je výrazný sezónní charakter, který je dán termínem sklizně hroznů a jejich 
zpracováním až po výrobu finálního produktu v podobě vína. Odpadní vody jsou 
těmito látkami značně zatěžovány a představují zátěž pro kanalizaci, čistírny 
odpadních vod a v širším měřítku i pro životní prostředí.

O dpadní voda a ostatní odpadní 
produkty jako např. matoliny 
(zbytky bobulí, třapiny, drobné 

nečistoty v podobě listů a úlomků leto-
rostů), zbytky kalů, moštu a vína, pomoc-
né čiřící a filtrační prostředky aj. obsahují 
vysoký podíl uhlovodíků, organických ky-
selin, alkoholu, dusíkatých a dalších látek. 
Odpadní voda z vinařské produkce tak má 
v porovnání s odpadní vodou z domácnos-
tí výrazně vyšší hodnoty biochemické spo-
třeby kyslíku (BSK), které se v závislosti 
na uplatňované produkční technologii 
pohybují v rozmezí 1 500–20 000 mg.l–1.  
U odpadních vod z domácností činí prů-
měrná hodnota BSK 350 mg.l–1. Tento údaj 
využívaný při analýze vod udává množství 
kyslíku, které je třeba k úplné oxidaci bio-
logicky odbouratelných látek obsažených 
ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím 
vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hle-
diska rozpuštěných organických látek více 
znečištěná.

I přes dobrou biologickou odboura-
telnost vznikají na ČOV s ohledem na 
sezónní charakter odpadních vod z vi-
nařské produkce problémy s jejich pře-
čištěním. ČOV jsou totiž dimenzovány 
na určitý denní objem vody, který v době 
zpracovatelské sezóny výrazně vzrůstá. 
Podle zahraničních studií se při zpra-
cování hroznů z 1 ha pro výrobu vína 
spotřebuje 25–40 m3 vody (při výnosu 
hroznů 10 tun). Tato hodnota se dále na-
vyšuje o 12–15 m3 v případě, že se voda 
využívá také k chlazení tanků v době fer-
mentace. Na 1 litr vyrobeného vína tak 
připadá 3,5–6,0 litrů pitné vody. I tato 
čísla svědčí o rostoucí potřebě dobrého 
hospodaření s vodou ve vinařském pod-
niku.  

Látky kontaminující vodu ve vinař-
ském provozu lze rozdělit na organické 
a anorganické, podle skupenství na pev-
né a kapalné. Mezi organické látky patří 
zbytky hroznů, kalů po odkalení moštů, 

kvasinky po stočení vína atd. Tyto látky 
by v každém vinařském provozu měly být 
zadrženy ještě před vstupem do kanali-
začního řadu. Podíl anorganických látek 
v odpadních vodách vzrůstá zejména při 
nesprávném a nehospodárném používání 
čistících a desinfekčních prostředků. Ten-
to druh zátěže může být výrazně snížen 
výběrem ekologicky šetrných přípravků. 
Usazováním kontaminačních látek v ka-
nalizačním potrubí a jejich mikrobiálním 
rozkladem mohou vznikat toxické, zdraví 
škodlivé plyny.

Odpadní voda z vinařské produkce 
může kvůli vysokému obsahu kyselin, 
nebo naopak zásad spolupůsobit na roz-
pouštění vápenatých sloučenin v cemen-
tu a vyvolávat korozi betonového kana-
lizačního potrubí. Následkem toho může 
docházet k úniku odpadních vod a zne-
čištění vod podzemních, v extrémních 
případech může docházet i k propadání 
vozovky apod. 

Obr. 1: Hadicové trysky Obr. 2 a obr. 3: Vysokotlaké čističe
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V čistírnách odpadních vod dochází 
v průběhu vinařské sezóny ke zvýšení ná-
kladů na mechanické a biologické čištění. 
Zvýšený přívod odpadních vod ze stoko-
vé sítě může narušit především proces 
biologického čištění v reaktoru. Zde je 
znečištění z odpadní vody odstraňová-
no pomocí mikroorganismů nazývaných 
obecně aktivovaný kal. Jedná se o ae-
robní bakterie, které ve svém metaboli-
smu odbourají téměř 99 % organického 
znečištění vody. Vyšší koncentrace živin 
obsažených v odpadní vodě má za násle-
dek vyšší metabolickou aktivitu bakterií. 
Ta je spojena s vyšší spotřebou kyslíku, 
který se tak pro aerobní bakterie stává 
nedostupný. Následkem je jejich hro-
madné odumírání, sedimentace, zahnívá-
ní vody a snížení stupně jejího vyčištění 
s rizikem znečištění povrchových vod. 
Obdobný proces vyvolává v čistírnách 
také nadměrný přísun čistících a dezin-
fekčních přípravků.

Znečištění vod z vinařské produkce je 
možné ovlivnit již v samotném technolo-
gickém procesu přijetím řady preventiv-
ních opatření, která spočívají v celkovém 
snížení spotřeby vody, snížení podílu 
znečišťujících látek a v optimalizaci 
spotřeby čistících a dezinfekčních pro-
středků.

Celkové snížení spotřeby vody je 
podmíněno přijetím organizačních opat-
ření, dobrým technickým stavem hadi-
cových rozvodů, ale také využíváním 

vhodných pomůcek a zařízení. Vysokého 
čistícího efektu lze dosáhnout kombinací 
mechanického odstranění hrubých ne-
čistot (např. smetení zbytků matolin po 
vyprazdňování lisu), následným mecha-
nickým čištěním povrchů pomocí kartáčů 
a finálním oplachem vodou. Tento způsob 
čištění zajišťuje snížení podílu nečistot 
v odpadních vodách a zajišťuje značnou 
úsporu vody i energie. Dalších úspor vody 
lze dosáhnout pomocí hadicových arma-
tur a trysek (obr. 1), které umožňují např. 
plynulou změnu souvislého proudění 
vody na sprchování. Průtok vody může 
být navíc obsluhujícím pracovníkem ope-
rativně regulován bez požadavku přecho-
du k výstupní baterii (kohoutu). Nejvyšší 
úsporu vody nabízí v současnosti využí-
vání vysokotlakých čističů. Tato zařízení 
zajišťují proces čištění pomocí tlakové 
vody. Pracovní tlak se pohybuje v po-
měrně širokém rozpětí od 10 do 150 barů 
(někdy až 200 barů), u výkonnějších tříd 
čističů jej dokonce lze plynule regulovat. 
Spotřeba vody dosahuje 6–15 (20) litrů 
za minutu tj. 360–900 (1 200) litrů za 
hodinu. Uvedené hodnoty ukazují, že vy-
sokotlaké čističe (obr. 2 a obr. 3) snižují 
spotřebu vody až o 90 %. Příčinou vysoké 
spotřeby vody mohou být také netěsnosti 
hadicových spojek a armatur. Ve velkých 
provozech tak ztráty vody mohou činit 
stovky až tisíce litrů za zpracovatelskou 
kampaň.

Při oplachu tanků a nádrží lze úsporu 
vody zajistit díky cirkulačním okruhům, 
které umožní uvolnění a odplavení ne-
čistot ulpívajících na stěnách. Voda vy-
tékající z tanku je jímána do přistavené 
záchytné nádoby, odkud je pomocí čer-
padla dopravována zpět k rozptylovací 
hlavici umístněné ve vnitřním prostoru 
tanku (obr. 4). V konečné fázi se pro-
vede finální oplach tanku vodou nebo 
jeho sterilizace pomocí parního vyvíje-
če. V této souvislosti je nutné vzpome-
nout také tvarové a materiálové prove-
dení nádrží, jejichž povrchy a provedení 
spojů a svárů by mělo umožnit snadné 
čištění.

Progresívní systémy využívají recy-
klace vody, která je využívána např. při 
chlazení tanků. Tato voda s minimálním 
podílem nečistot je zachycována v samo-
statných sběrných kanálcích zaústěných 
do sběrných nádrží a je opakovaně vyu-
žívána pro chlazení nebo oplach např. 
zpevněných manipulačních ploch či me-Obr. 4: Systém pro cirkulační sanaci tanků
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• snáší sucho, zastínění, mají nízký vzrůst, 
působí protierozně

• zlepšuje biologickou aktivitu půdy
• zvyšuje podíl a kvalitu organické hmoty v půdě
• snižuje zhutnění půdy, zlepšuje provzdušnění
• zvyšuje infiltraci vody a zabraňuje půdní erozi

• výrazně zlepšuje prokořenění rostlin 

• roztok solí makro a mikroprvků pro aplikaci na list
• startuje obranné a protistresové mechanizmy

• zlepšuje látkovou výměnu mezi rostlinou 
a prostředím

• zlepšuje funkce kořenového systému
• příznivě ovlivňuje výnos i kvalitu
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chanizace, případně ji lze využít také jako 
závlahovou. 

Snížení podílu znečišťujících látek 
spočívá v  uplatňování preventivních 
opatření zabraňujících jejich odnosu vo-
dou a následnému průniku do kanalizač-
ního potrubí. Velké nečistoty jako zbytky 
matolin, korku, etiket aj. lze zachytit po-
mocí roštů a sítek umístněných na ústí 
odtokových a sběrných kanálků (obr. 5). 
Vedle znečištění odpadních vod jsou tyto 
nečistoty také častou příčinou ucpání 
potrubí. Některé provozy jsou za tímto 
účelem vybaveny také sedimentačními 
jímkami, v nichž zůstává zachycen větší 
podíl velkých nečistot. Tyto jímky je ale 
nutné pravidelně kontrolovat a důkladně 
čistit.

Snad nejrizikovější látku z vinařské 
produkce představují vinné kaly (obr. 6). 
Jedná se o usazeniny v nádobách po kva-
šení nebo školení vín, ale také součásti 
oddělené po filtraci nebo odstředění vína. 

Kaly nesmí být v žádném případě vypou-
štěny do veřejné kanalizace, neboť svým 
charakterem mohou vážně narušit biolo-
gické procesy čistíren. Ve vinařské praxi 
jsou proto ve stále větším měřítku využí-
vány technologie a technická zařízení pro 
jejich separaci. Jedná se zejména o křeme-
linové filtry, vakuové rotační filtry a ka-
lolisy. Pevné podíly kalů získané z těchto 
zařízení lze pak daleko lépe využívat apli-
kací do půdy, kompostováním, sušením, 
popř. využitím k získání sekundárních 
produktů. 

Pozornost by měla být věnována také 
minimalizaci produkčních ztrát v podobě 
zbytků moštu a vína. Dochází k nim např. 
při přeplnění nádob během kvašení, při 
jejich dopravě pomocí čerpadel, při plnění 
vína apod.

Výběr vhodných čistících a dezin-
fekčních prostředků a optimalizace 
jejich spotřeby představuje významný 
proces z hlediska zajištění čistoty pro-
středí i znečištění odpadních vod. Sní-
žení jejich spotřeby musí respektovat 
komplexnost mycího procesu, který spo-
čívá v mechanickém předčištění, oplachu 
povrchu, nanesení přípravku, mytí a fi-
nálním oplachu. Obsáhlý sortiment lze 
rozdělit na přípravky čistící, desinfekční 
a kombinované.

Čistící přípravky slouží k odstranění 
ulpělých nečistot. Jejich výběr se zpra-
vidla řídí vlastnostmi povrchu, na který 
mají být aplikovány. Mohou mít kyselé, 
zásadité i neutrální pH. 

Desinfekční přípravky jsou založeny na 
principu působení na buněčnou strukturu 
mikroorganismů nebo na proces jejich lát-
kové výměny. Při jejich použití by měl být 
ošetřovaný povrch nejprve zbaven hru-
bých nečistot, které mohou jejich účin-
ky snižovat a navíc mohou být zdrojem 
sekundární kontaminace.

Kombinované přípravky spojují vlast-
nosti obou předcházejících skupin. Často 
jsou založeny na účincích sloučenin chló-
ru, jehož maximální koncentrace jak ve 
volné, tak ve vázané formě je v odpadních 
vodách sledována. Z pohledu životního 
prostředí lze za vhodnější alternativu 
označit v posledních letech přípravky na 
bázi peroxidů (kyselina peroctová, pe-
roxid vodíku), jejichž působení je založe-
né na bázi aktivního kyslíku a umožňují 
bezezbytkové rozložení.

Při aplikaci přípravků je nezbytně 
nutné dodržovat předepsané dávkování. 

Odpovídajícího čistícího efektu lze do-
sáhnout kombinací mechanických účin-
ků (kartáč), chemických účinků (vhod-
ný druh přípravku), teplotou použité 
vody (vyšší teplota zvyšuje desinfekční 
účinky a usnadňuje rozpouštění nečis-
tot) a časem působení. Delší působení 
je spojeno s vyšší účinností uváděných 
faktorů.

Problematika odpadních vod z vi-
nařské produkce patří v posledních le-
tech ke stále diskutovanějším tématům. 
Vedle ekonomických dopadů je špatné 
vodní hospodářství vinařského provo-
zu také zdrojem narušování životního 
prostředí. Pouze aktivní přístup všech 
vinařských subjektů k této problemati-
ce a zavádění popsaných opatření může 
přispět k efektivnímu a hospodárnému 
provozu zařízení využívaných v oblas-
ti odpadového a vodního hospodářství 
i k minimalizaci negativních dopadů na 
životní prostředí. 

Obr. 6: Výplach vinných kalůObr. 5: Odtokové kanálky
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Vývoj množení révy vinné  
v České republice v posledních 
sto letech
Když jsem byl osloven k sepsání tohoto článku, zvažoval jsem odkud začít. Nakonec 
jsem se rozhodl pro úplný začátek: Réva, aby byly zachovány její vlastnosti, se 
rozmnožuje vegetativně. Ze semen hroznů konrétní odrůdy vinohrad s totožnou 
odrůdou nevysejete (na takovýto písemný dotaz jsem už kdysi taky odpovídal). 
Generativní množení se využívá při šlechtění révy, kdy se opyluje blizna pylem jiné 
odrůdy či druhu. Z bobulí se pak získávají semena, která se vysévají v semenáčové 
školce a dále se už množí vegetativně.

V egetativní (nepohlavní) rozmno-
žování rostlin zná lidstvo už tisí-
ce let. Právě s jeho využitím byly 

i v minulosti vinohrady zakládány. Od 
zakořeněného roubu pochází ještě dnes 
někdy používaný název „kořenáč“ pro sa-
zenici. Již před 7 tisíci lety se v Číně využí-
valo štěpování na podnože, které později 
převzali Řekové i Římané. Tehdy šlo o při-
způsobení se dané odrůdy půdě, zpravidla 
kvůli obsahu vápna či vody. Ale masové 
používání štěpovaných sazenic k výsadbě 
vinic nastalo v Evropě až po révokazové 
kalamitě koncem 19. století. 

Předtím se k výsadbě nové vinice po-
užívaly pravokořenné rouby, ale větši-
nou se vinohrady omlazovaly hřížením 
a dolováním. Hřížení (obr. 1) spočívalo 
v zakopání réví do hloubky 30 až 40 cm 
aniž by se odřízlo od keře a dvě očka se 

vyvedla na povrch. Po roce se nová zako-
řeněná rostlina oddělila od mateřského 
keře. Dolování nebo překládání (obr. 2) 
je podobný způsob, ale do půdy se ulo-
ží celý keř. K oddělení nových kěřů od 
mateřské rostliny docházelo po dvou až 
třech letech, původní keř se pak vyklučil. 
To byly nejčastější metody obnovování 
vinic po staletí, které skončily přibližně 
před sto lety.

Po rozšíření se révokazu (na Moravě 
od roku 1890) se zkoušelo na jeho likvi-
daci všechno možné, jeho utopení, ale 
nejčastěji otrávení sirovodíkem. Po zkuše-
nostech ze západních zemí, kde se usídlil 
dříve, se začaly používat sazenice štěpova-
né na odolné podnoži. 

Roubování se provádělo nejdříve ruč-
ně, ale za necelých padesát let se v Evro-
pě rozšířily štěpovací strojky (obr. 3). Po 

celém Rakousko-Uhersku probíhala ško-
lení vinařů, vznikaly dotované skleníky 
pro předrychlení a dotované celé zemské 
školky, taky tzv. „vzorné vinohrady“ vysa-
zené ze štěpovaných sazenic. Štěpy se po 
stratifikaci sázely do půdy a pěstovaly se 
v nakopčených hrůbcích (obr. 5).

Koncem 70. let minulého století vyvi-
nul dr. Fritz Schumann, zástupce ředitele 
vinařské školy v Neustadt an der Wein-
strasse (Falc), pěstování štěpů nikoliv 
v hrůbcích, ale pod fólií (obr. 6). Zvýšila 
se tím teplota půdy a její vlhkost. U nás 
se tato metoda začala používat počátkem 
80. let a výrazně tím stoupla výtěžnost 
sazenic i jejich kvalita. Podmínkou všech 
révových školek v našich podmínkách je 
možnost závlahy.

Počátkem 80. let se staly v Evropě hi-
tem „vysokokmeny“ – sazenice s dlouhou 
podnoží již připravené pro konrétní výšku 
drátěnky (obr. 7). Tento trend se drží do-
dnes, i když většina sazenic se prodává při 
klasické délce. Zavedly se také dvojřádky 
a obdělávání pomocí portálových trakto-
rů.

Způsob získávání roubů (oček) se 
za poslední století příliš nezměnil, až 
na fytosanitární požadavky. Stříhají se 
z plodných porostů s vyzrálým dřevem 
potřebného průměru, u nichž je regulo-
ván kvůli kvalitě oček výnos. Zato tech-
nika pěstování podnoží prošla značným 
vývojem. V  teplejších částech Evropy 
se po celou dobu ponechává podnožová Obr. 1: Hřížení Obr. 2: Dolování (překládání)

Autor:
Jiří Sedlo
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réva růst na povrchu půdy. Na Moravě se 
postupně pěstovala podnožová réva na 
vysokém chmelnicovém vedení (obr. 8), 
kdy opěrné sloupy dosahovaly výšky 4 
až 5 m a k ošetřování se musela použí-
vat plošina na kolech. V sedmdesátých 
letech se zavádělo tzv. Bratislavské ve-
dení, které připomínalo drátěnku běžné 
vinice, jenom réva byla vedena šikmo, aby 
bylo dosaženo vyšší výtěžnosti podnoží. 
V posledních letech se nejčastěji používá 
vedení podnoží na stolech vysokých do 
1 m, kde se dobře z hlediska ergonomie 
pracuje s letorosty.

Na podzim po vyorání sklízečem se sa-
zenice vytřídí, zakrátí, naparafinují, zabalí 
a uskladní při odpovídající teplotě a vlh-
kosti. Existují k tomu linky připomínají-
cí automatické plničky vína, jen s jinými 
funkcemi. Výstupem jsou kartony se saze-
nicemi připravenými k výsadbě. 

Tolik tedy technický popis průběhu 
vývoje produkce sazenic. Ale protože 
jde o živý organizmus, rostlinu, je dů-
ležitá i jeho kondice, která předurčuje 
vitalitu. Tu budou v budoucnosti rost-
liny podkopávat především choroby, 
škůdci a nedostatečná výživa. Částečně 
se jim odolává výběrem vhodné podno-
že a částečně výběrem odolnější odrůdy 
révy vinné. Ale velmi důležité je zbavit 
sazenice dědičných chorob – viróz. Zde 
se používá výběr zdravého množitelské-
ho materiálu a případné „léčení“ (termo-
terapie). Na rozdíl od aplikace selekce 
na lidech, kde jsou naposledy známé 
Hitlerovy nelidské metody, u ostatního 
živého materiálu se běžně používají. Vi-
rózy u révy lze přirovnat k HIV u lidí. 
Nezabíjí okamžitě, ale zkracují a kom-
plikují život rostliny a infekce se rychle 
šíří dotykem, např. osečkovací lištou či 
nůžkami.

V Evropském hospodářském společen-
ství (EHS) byl celý systém kontroly zdra-
votního stavu sazenic révy vinné zaveden 
v roce 1968, tedy hned šest let po zavedení 
SOT s vínem směrnicí č. 68/193/EHS. Teh-
dejší členské státy měly za povinnost sle-
dovat výskyt viróz množitelských rostlin 
a dále ponechávat jen ty zdravé. Celý sys-
tém se postupně zdokonaloval a předpisy 
se modernizovaly podle aktuálního stavu 
vědy. 

V současnosti platné znění rozlišuje 
pro obchod sazenicemi révy (určenými 
pro výsadbu vinic k produkci hroznů) dva 
základní stupně zdravotního stavu: 

Odrůda Odrůda

Pěstitel Podíl 
v ČR Udržovatel Podíl 

v ČR

Hibernal Alibernet

Vinofrukt, a.s. 19 % Ing. Tománek 100 %

Chardonnay André

Ing. Tománek 65 % Ampelos, a.s. 70 %

Ampelos, a.s. 22 % Cabernet Sauvignon

Irsai Oliver Ing. Tománek 78 %

Ampelos, a.s. 100 % Ampelos, a.s. 22 %

Müller Thurgau Dornfelder

Vinofrukt, a.s. 73 % Ing. Tománek 41 %

Ampelos, a.s. 18 % Ampelos, a.s. 9 %

Ing. Tománek 9 % Vinofrukt, a.s. 7 %

Muškát moravský Frankovka

Ampelos, a.s. 53 % Vinofrukt, a.s. 90 %

Vinofrukt, a.s. 27 % Ing. Tománek 10 %

Ing. Tománek 20 % Merlot

Neuburské Ampelos, a.s. 100 %

Ampelos, a.s. 100 % Neronet

Pálava Ampelos, a.s. 45 %

Vinofrukt, a.s. 21 % Ing. Tománek 34 %

Ing. Tománek 8 % Vinofrukt, a.s. 21 %

Ampelos, a.s. 4 % Rulandské modré

Rulandské bílé Ampelos, a.s. 42 %

Ampelos, a.s. 47 % Vinofrukt, a.s. 18 %

Ing. Tománek 23 % Ing. Tománek 6 %

Vinofrukt, a.s. 12 % Sevar

Rulandské šedé Ing. Tománek 100 %

Ing. Tománek 19 % Svatovavřinecké

Ampelos, a.s. 16 % Vinofrukt, a.s. 59 %

Vinofrukt, a.s. 15 % Ampelos, a.s. 24 %

Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 2 % Ing. Tománek 17 %

Ryzlink rýnský Zweigeltrebe

Vinofrukt, a.s. 21 % Ampelos, a.s. 47 %

Ing. Tománek 7 % Ing. Tománek 18 %

Ampelos, a.s. 3 % Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 2 %

Ryzlink vlašský

Vinofrukt, a.s. 100 %

Sauvignon

Vinofrukt, a.s. 65 %

Ampelos, a.s. 22 %

Ing. Tománek 11 %

Sylvánské zelené

Ing. Tománek 31 %

Ampelos, a.s. 26 %

Vinofrukt, a.s. 23 %

Tramín červený

Vinofrukt, a.s. 46 %

Ing. Tománek 21 %

Ampelos, a.s. 9 %

Veltlínské červené rané

Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 100 %

Veltlínské zelené

Ampelos, a.s. 100 %

Vrboska

Ampelos, a.s. 100 %

Tabulka 1

Producenti registrovaných moštových odrůd (oček) 
testovaných na virózy

Obr. 3: Štěpovací strojek z 30. let minulého století
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�  certifikovaný rozmnožovací materiál;
�  standardní rozmnožovací materiál.

Jelikož standardní rozmnožovací ma-
teriál je v předpisu považován jen za nou-
zové řešení v případě nedostatku někte-
rých odrůd révy vinné na trhu, k výsadbě 
podnožových vinic nesmí být použit. Zá-
kladní odlišnosti těchto dvou kategorií 
jsou následující:

Certifikovaný rozmnožovací 
materiál

V praxi očka moštové odrůdy i řízky 
podnoží byly sklizeny v prostorových 
izolátech a dále množeny ve školce, kde 
z nich vznikly sazenice. 

Prostorový izolát vzniká přemnožením 
rostliny z technického izolátu. V každém 
prostorovém izolátu podnoží se nejméně 
jedenkrát za deset let provádí na základě 
statistických metod plošná laboratorní 
kontrola rostlin na virové choroby. Podíl 

infikovaných rostlin nesmí přesáhnout 
5 % a jsou odstraněny z porostu. Pokud je 
výskyt větší než 5 %, zruší se statut pro-
storového izolátu a stane se běžnou mno-
žitelskou vinicí pro standardní materiál. 

Takže aby mohl vzniknout prostorový 
izolát, musí existovat izolát technický (obr. 
9). V něm jsou udržovány zdravé rostliny, 
nebo lépe řečeno odrůdy a klony bez pro-
jevů sledovaných virových chorob. Tyto 
mateční rostliny se pak v laboratoři po-
mocí mikrořízků namnoží (obr. 10) a jdou 
zpět udržovatelům, kteří k těmto klonům 
či odrůdám mají práva a podílejí se na ná-
kladech udržování zdravotního stavu. Udr-
žovatelé pak prodávají očka množitelům 
ke zřízení prostorového izolátu, ve kterém 
se pak produkují očka a řízky k získávání 

Obr. 5a: Školkování do hrůbků počátkem 
60. let minulého století

Obr. 5b: Školkování do hrůbků počátkem 
80. let minulého století

Obr. 6: Štěpy v černé mulčovací fólii

Produkce sazenic a révového materiálu
má v Dolních Dunajovicích tradici
Nabídka sazenic:  e-mail: sazenice@vinofrukt.cz 
 tel. (+420) 601 590 658

Nabídka sazenic
všech povolených 
odrůd révy vinné

VINOFRUKT, a.s • Kostelní 416 
• 691 85 Dolní Dunajovice • Česká Repubilika

sazenice, očka a podnože
VINNÁ RÉVA 

↙ inzerce
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certifikovaných sazenic. Certifikované sa-
zenice mají modrou etiketu.

Standardní rozmnožovací 
materiál

Jak je již výše uvedeno, tuto kategorii EU 
spíše toleruje pro případ nedostatku oček 
některé odrůdy. Z hlediska fytosanitárního 
zde probíhá jen vizuální kontrola, na rozdíl 
od popsaného systému certifikace. V ně-
kterých zemích jsou takové sazenice ne-
prodejné. Pokud se produkují, pak jenom 
na vývoz. Barva etikety je tmavě žlutá. 

Závěr

To, že celý systém posuzování a značení 
zdravotního stavu sazenic v EU není sa-
moúčelný, ukázaly i výsledky sledování 
z let 2002 až 2007 (Holleinová, 2008), kdy 
se teprve připravovalo zavedení celého 
systému laboratorní kontroly viróz révy. 
Přibližně u poloviny testovaných rostlin 
révy z udržovacího šlechtění byly proká-
zány virózy. K nejčastějším patřily virové 
svinutky révy (GLRaV), testovány byly 
svinutky 1 a 3, každá byla nalezena asi u ¼ 

rostlin. Dále z těch nejvíce rozšířených vi-
róz u 43 % keřů byl nalezen Arabis mosaic 
virus na révě (ArMV) a u 27 % rostlin vi-
rová žlábkovitost Kober 5 BB (GVA).

V posledních 3 letech je více než ⅓ vi-
nic ČR vysazována sazenicemi tuzemské-
ho původu. Je vhodné pro pěstitele, aby 
se tuzemský podíl zvyšoval a aby vysa-
zovali klony uzpůsobené našim klimatic-
kým podmínkám a našim požadavkům na 
víno. Nemělo by to v žádném případě být 
na úkor zdravotního stavu sazenic. Než vi-
nohrad osázený sazenicemi bez kontroly 
ÚKZÚZ nebo s tmavě žlutou etiketou, je 
lepší si připlatit za certifikovaný materiál 
s modrou etiketou, byť by byl z dovozu. 
Ten minimální cenový rozdíl se během ži-
vota vinohradu vrátí.

V České republice máme prostorové 
izoláty, a tudíž i podnože a očka s téměř 
veškerými registrovanými odrůdami, 
z nichž lze získávat certifikované sazenice. 
Prostorové izoláty moštových odrůd jsou 
uvedeny v tab. 1 a podnoží v tab. 2. V ta-
bulkách je vždy uveden udržovatel, který 
s uvedením souhlasil, a jeho podíl v rámci 
ČR u dané odrůdy. Zdrojem pro zpracová-
ní tabulek byla data z ÚKZÚZ. 

 

Použitá literatura:
Holleinová V.: Výskyt virových patogenů 
révy na vybraných odrůdách v porostech 
udržovacího šlechtění révy v České re-
publice. Vinařský obzor 101 (2008), č. 3,  
s. 95, 96.

Obr. 9: Technický izolát révy v Lednici Obr. 10: Množení „in vitro“

Podnož

Pěstitel Podíl 
v ČR

SO-4

Vinofrukt, a.s., Dolní Dunajovice 38 %

Zemědělská a.s., Čejkovice 18 %

Ampelos, a.s., Vrbovec 17 %

Ing. Tománek, Boršice 0,4 %

Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 0,3 %

Kober 5BB

Vinofrukt, a.s., Dolní Dunajovice 83 %

Zemědělská a.s., Čejkovice 4 %

Ampelos, a.s., Vrbovec 1 %

Ing. Tománek, Boršice 1 %

Teleki 5C

Zemědělská a.s., Čejkovice 54 %

Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 1,8 %

Ing. Tománek, Boršice 1,6 %

125 AA

Zemědělská a.s., Čejkovice 60 %

Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 1 %

Ing. Tománek, Boršice 1 %

Craciunel 2

Ing. Tománek, Boršice 66 %

Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 34 %

LE-K/1

Ampelos, a.s., Vrbovec 100 %

Amos

Šlechtitelská stanice Polešovice, s.r.o. 100 %

Fercal

Vinofrukt, a.s., Dolní Dunajovice 100 %

Tabulka 2

Producenti podnoží 
testovaných na virózy

Obr. 7: Sazenice na dlouhých podnožích a fólii 
ve školce podniku Freytag (Falc)

Obr. 8: Chmelnicové vedení pro podnožovou 
révu z 50. let minulého století
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Choroby a škůdci révy vinné 
v Rakousko-Uhersku se zaměřením 
na dnešní území ČR podle 
Vinařských obzorů (závěrečná část) 
Ostatní škůdci a choroby 

Zkoušely se různé metody boje proti no-
vým nepřátelům. Proti padlí se osvědčila 
síra, účinná dodnes. V jižní Francii se jí na 
hektar a rok spotřebovalo koncem 19. sto-
letí až 250 kg. V prvních letech 20. století 
to bylo při dávce do 16 kg/ha na ošetření 
pro celou Francii celkem 100 tisíc tun síry 
ročně. Za období let 1898–1907 bylo při-
děleno českým zemím zdarma 8,78 t síry 
a 171 rozprašovačů na síru (VO 1908, str. 
254–256). Příděl síry zdarma byl občas vy-
užit jako lék pro dobytek místo ve vinici 
(VO 1911, str. 1–10).

„Vinaři v nejkritičtější době řádění pe-
ronospory stáli tu bez pomoci, bez pouče-
ní, bez prostředků. Když pak pomoc došla 
a postřikování vinic bordoleskou směsí 
(modrou skalicí) se úsilně doporučovalo 
odborníky a vzdělanými a prozíravými vi-
naři, nenašlo postřikování modrou skalicí 
u moravských vinařů sluchu, nedůvěřo-

valo se tomuto prostředku, bojíce se, že 
víno z postřikovaných hroznů bude špat-
né a trpké.“ (VO 1907, str. 31)

 „V druhé polovici minulého století 
bylo vinařství rakouské postiženo mno-
hou pohromou. Většina let přinesla buď 
docela špatnou neb aspoň jakostí, někdy 
zase množstvím – neuspokojující úrodu. 
Že převládla léta neúrodná značně počet 
let úrodných, zavinilo ponejvíce řádě-
ní nových škůdců révových. Tak na př. 
z druhů plísní začalo řádit v roku 1850 
a sice nejprve v jižním Tyrolsku Oidium 
(kaziplod, pravé padlí), o jehož zhoubném 
vlivu na vinařství netřeba se dále zmiňo-
vat. Třicet let později tedy v roce 1880 a to 
opět nejdříve v Tyrolsku, napadeno bylo 
vinařství rakouské dalším novým hroz-
ným škůdcem – rudou (peronosporou). 

Na štěstí podařilo se záhy zjistiti pro-
středky, kterými jest lze škůdcům těm-
to – Oidiu a rudě – čeliti. Prostředků těch 
(sírového prášku proti Oidiu – roztoku 

modré skalice s příměškem vápna proti 
rudě,) začali dobří a rozumně pokraču-
jící vinaři, jako na př. v Dol. Rakousích, 
Tyrolích a Štyrsku ihned používati a byli 
také s výsledkem spokojeni. U nás na Mo-
ravě – obzvláště v českých krajích – bylo 
bohužel vinařů takových po řídku; vinaři 
naši dlouho nevěřili, že by snad byla na 
př. ruda vůbec nějaká nemoc, kterou by 
bylo možno vhodnými prostředky potíra-
ti, a ještě nyní je mnoho takových vinařů, 
kteří myslí, že neřádí-li některý rok škůd-
ce ten, že se už docela ztratil a že se také 
již nikdy neobjeví.

O Oidiu není většině našich ještě nyní 
ničeho známo, ačkoliv při různých pří-
ležitostech, jako na vinařských kursech 
a přednáškách o nemoci té obšírné pojed-
náno bylo. Právě letos na př. řádilo na vel-
mi mnoha místech Oidium, aniž by bylo 
komu napadlo – až na nepatrné výjimky – 
škůdce toho potírati přes to, že povalova-
ly se v mnohé obci rozprašovače a značné 
zásoby sírového prášku, jež svým časem 
český odbor zemědělské rady zdarma byl 
rozdal. 

Letošní rok možno počítati na víno 
mezi ročníky prostřední; úroda celého 
českého vinařského území obnáší sotva 
30.000 hl vína, jehož jakost však jest cel-
kem znamenitá. Příčina, že sklizeň je tak 
skrovná, spočívá hlavně v tom, že byla 
réva skoro všude následkem zhoubného 
řádění peronospory loňského roku (1910) 
značně oslabena, dále že nebylo po dobu 
květu příznivého počasí; následkem deš-
tivých a chladných dnů byl průběh květu 
nepravidelný a dle toho také vývin bobulí 
a hroznů nestejnoměrný. V mnohých ob-
cích způsobilo dosti značných škod kru-
pobití. V době, kdy začaly hrozny uzrá-
vati, napadeny byly vinice ohromnými 
spoustami vos, které vyssály hrozny až 
na slupku; řádění jejich bylo takové, že 
v mnohých obcích, ve kterých se pěstují Dřevěný zádový postřikovač

Autor:
Jiří Sedlo
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po většině druhy skoré (rané) – předčasně 
se sbírkou započato býti musilo, neměla-
-li celá úroda přijíti na zmar; značná byla 
dále i škoda, kterou způsobily myši.

V nově vysazených vinicích způsobily 
i letos v mnohých obcích značnější ško-
dy ponravy. Peronospora a Oidium, jakož 
i ostatní škůdci révy objevili se letos jen 
pořídku, aniž by větších nějakých škod 
způsobili.

Opětované pokusy se stroji na zpraco-
vání réví odpovídají úplně výsledkům z let 
minulých. Henglův stroj na šlechtění révy 
potvrdil i letos, že možno vyráběti denně 
velké množství šlechtěnců; zda-li však 
bude trvanlivost štěpů, na tomto stroji 
zhotovených uspokojující, jest ještě otáz-
kou, kterou zodpoví toliko vinice, štěpy 
těmito založené.

Zpráva c. k. vinařského komisariátu 
v Hodoníně o stavu vinařství v českém 
území vínorodém na Moravě v r. 1911. Po-
dána v IX. sezení zemské vinařské komise 
moravské v Brně 19. prosince 1911. K. VO-
TRUBA, c. k. vinařský komisař, Hodonín.“ 
VO 1912, str. 2–4.

Prudký nástup nových 
chorob a škůdců znamenal 
velkou ránu pro naše 
vinařství. Bez pomoci státu 
by zřejmě nepřežilo: 

„Dále bylo by nejvýše nutným, povoliti 
přiměřenou subvenci, která by umožnila 
dodávati vinařům lacinou modrou skalici, 
síru, střikačky a to nejen snad se zřetelem 
na škody, které vinař v posledních letech 
utrpěl, nýbrž i proto, poněvadž začíná se 
i v českém vinařském území objevovati 
nový škůdce révy »akarinosa«, jejíž potí-
rání pro vinaře se značnou obětí spojeno 
bude. 

Zpráva c. k. vinař. komisariátu v Ho-
doníně o stavu vinařství v českém území 
vinorodém na Moravě za rok 1913. KAREL 
VOTRUBA, c. k. vinařský komisař, Hodo-
nín.“ VO 1914, str. 6–8.

Zajímavé jsou i zprávy 
o vývoji vinic v jednotlivých 
měsících, např.:
„Zpráva o stavu vinic v Rakousku koncem 
června 1910. Severní kraje vinařské, hlavně 
Morava a Dol. Rakousy, vykazují špatnější 
stav vinic než v květnu. Příčinou zhorše-

ní bylo vesměs nepříznivé vlhké počasí, 
mající za následek vleklý a nepravidelný 
průběh odkvětu. Silně škodil obaleč révo-
vý a vlhko neobyčejně podporovalo vývin 
peronospory, bráníc zároveň jejímu účin-
nému potírání. Poněvadž byly v tomto 
měsíci opět četné srážky, a druhá gene-
race obaleče na podzim hrozny ještě více 
poškodí, musejí býti vyhlídky na sklizeň 
v severních krajích (kromě Čech) označe-
ny toho času za nepříznivé. Jižní vinice 
jsou ve stavu lepším, ale přece hromadné 
rozšíření peronospory velmi uškodilo tak, 
že na některých místech, kde nebylo v čas 
počato s potíráním této houby, naděje na 
sklizeň je málo uspokojivá. Oidium bylo 
až dosud s dobrým výsledkem potíráno. 
Ustavičné vlhko způsobilo dále silné za-
plevení vinic.

Zpráva o  stavu vinic v  Rakousku 
koncem července 1910. Dle zprávy z mi-
nisterstva orby zhoršily se výsledky na 
sbírku hroznovou v červenci velice. Na 
Moravě počítá se s úplnou neúrodou, ve 
většině krajů vínorodých v Dol. Rakou-
sích, v Kraňsku a Štyrsku rovněž. Lepší 
zprávy znějí z německé vínorodé části 
Tyrolska. Z Dalmácie a Přímoří vyznívají 
zprávy rozdílně. Tak v hejtmanství Ben-
kovac v Dalmacii jest vyhlídka na sbír-
ku velmi dobrou, kdežto kolem Kotoru, 
Dubrovníku a Sině prostřední až velmi 
špatnou. Hlavní příčinou tohoto dalšího 
zhoršení sklizně ve většině vinařských 
zemí rakouských jest zrovna pustošící 
vystoupení peronospory v červenci, jež 
v jednotlivých územích nejen révový list, 
ale i bobule hroznové napadla. Tam, kde 
první postřikování modrou skalicí v pravý 
čas bylo provedeno a vinice nebyly hned 
deštěm od skalice smyty, může se snad na 
slabou prostřední úrodu počítati, jak asi 
v německém Tyrolsku se stalo. Na mno-
hých místech a obzvláště v D. Rakousích 
stalo se právě i těm nejpilnějším vinařům 
nemožno, aby peronosporu účinně potla-
čili, která pod vlivem teplých dešťů, denně 
skoro se opakujících, bujně se vzmáhati 
mohla. Teplé a vlhké počasí bylo také dále 
příčinou, že se velmi silně rozšířilo Oidi-
um (kaziplod) na hroznech v tomto roce, 
a to i v zemích jako v D. Rakousích, kde 
z pravidla velmi řídce se objeví a sirování 
vinic nepočítá se za pravidelnou roční prá-
ci na vinici. V Istrii vystoupila ojediněle 
černá spála. Trvajícím deštivým počasím 
silně zarostly vinice plevelem a proto ne-
mohly se v pravý čas letní práce namnoze 

provésti. Dle těchto úředních zpráv z mi-
nisterstva orby jest stav vinic v jednotli-
vých zemích: V D. Rakousích prostřední 
až podprostřední; v německém Tyrolsku 
prostřední až nadprostřední; v italském 
Tyrolsku podprostřední; v Štyrsku pro-
střední až podprostřední; v Kraňsku pro-
střední až velmi špatný; v Gorici a Gradiš-
ce nadprostřední až prostřední; v Terstě 
a Istrii prostřední až podprostřední; na 
Kvarnerských ostrovech nadprostřední až 
podprostřední; v Dalmácii velmi dobrý až 
velmi špatný; v Čechách nadprostřední až 
prostřední; na Moravě podprostřední až 
velmi špatný.“

(VO 1910, str. 146)                

„V r. 1912 vinná réva v Čechách dle 
zprávy z  fytopathologického oddělení 
»Výzkumné stanice hospodářsko-fysio-
logické čes. odboru zemědělské rady« 
v Praze velice trpěla vřetenatkou révovou 
(Plasmapora viticola Berk. – peronospora 
čili ruda), která značně se rozmnožila, ja-
kož i padlím (Oidium Tuckeri Berk. – kazi-
plod čili černá ruda). Z hmyzu škodil révě 
nejvíce obaleč révový (Tortrix pilleriána 
Sch.) a mol révový (Conchyllis ambique-
lla Hüh), méně roztoč révový (Eriophyes 
vitis). Chlorosa (žloutenka) vinné révy ob-
jevila se v značné míře opět na Mělnicku. 
(K širšímu poučení o révokazu poslouží 
knížky: K. Fořt »O mšici révové« (1 K) 
a »O révokazu« (40 h), jež obratem zašle 
administace »Vin. Obzoru« (ve Vel. Pavlo-
vicích na Moravě.)“

(Z vinohradnictví v království Českém; 
VO 1913, str. 95–97)

A vyskytovaly se i méně 
ekonomicky škodlivé 
choroby:
„Červená spála. Minulého roku objevila 
se ve vinicích našich tato nemoc a natro-
pila zde značných škod. Také roku letošní-
ho jsou vinohrady touto nemocí napade-
ny, ač ne tou měrou jako roku loňského, 
proto nebude na škodu, když o nemoci 
této též v tomto listě v krátkosti refero-
váno bude. Nemoc tato není nic nového 
a jest starým vinařům dobře známa z dří-
vějších dob, kdy u nás již své zhoubné dílo 
prováděla. Lid nazýval ji rudou – kterým 
názvem jmenoval prostě všechny nemoce, 
které list ničí. Červenou spálu způsobuje 
jistá houba. Přímého prostředku ku po-
tlačování nemoci této dosud nestává. Je-
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likož v napadených, pak uschlých listech 
nachází se původce nákazy, doporučuje se 
důtklivě všechny červenou spálou nemoc-
né a již uschlé listy posbírati a spáliti. Po-
zoroval jsem v loni i letos, že ony vinice, 
které byly brzy z jara, asi počátkem druhé 
polovice května roztokem modré skalice 
postříkány, méně červenou spálou trpěli, 
než-li ony, pozdě postříkané.“ (VO 1908, 
str. 226; Josef Ondra, Klobouky u Brna)

„Chlorosa. U vinné révy (podobně jako 
u ovocných stromů, zejména u hrušni, jab-
loně a meruňky) vyskytuje se dosti zhusta 
zjev, že listy révy pozbývají pravidelného 
zeleného zbarvení; jsou buď žluté, někdy 
až bílé. O takové révě se říká, že trpí žlou-
tenkou čili chlorosou. Nejen vzhled lis-
tů, nýbrž i celkový stav rostliny, stížené 
žloutenkou, prozrazuje, že tento stav jest 
rozhodně povahy chorobné. Vinná réva, 
stižená chlorosou, jest zdržována ve vý-
voji i v plodnosti a stíhá-li ji tato choroba 
několik let po sobě, hyne. Chlorosa (žlou-
tenka) zakládá se na porušení listové ze-
leně čili chlorofyllu v orgánech (ústrojích) 
rostliny, zejména v listech.

O chlorose (žloutence) vinné révy. Dr. 
FRANT. STRAŇÁK, adjunkt výzkumné 
stanice hospodář.-fys. v Praze.“ VO 1913, 
str. 7–11.

V podpoře ochrany proti novým cho-
robám rovněž hodně pomohl rakousko-
-uherský stát: dotacemi (postřikovače, 
poprašovače, síra, modrá skalice), ale 
i zákonodárstvím. Od roku 1898 byla zá-
konem dána povinnost včas ošetřovat vi-
nice proti peronospoře. Kdo tak neučinil, 
byl potrestán pokutou či vězením. V roce 
1947 bylo ve světě spotřebováno 370 tisíc 
tun modré skalice a polovina se vyráběla 
v USA (VO 1948, str. 124), i když ne všech-
na byla určena na ochranu révy vinné.

Proti škůdcům byl zpočátku doporu-
čován petrolej, v 2 % koncentraci téměř 
na veškerý hmyz, podobně jako nikotin, 
výluh z tabáku. Koncem čtyřicátých let 
se pro změnu i ve vinohradnictví začala 
prosazovat syntetická látka – DDT. „Nový 
americký, velmi účinný preparát proti 
škůdcům, označovaný DDT, je velmi účin-
ný i proti obalečům a zaviječům na révě. 
Přípravek Gesarol, u nás již částečně zná-
mý, používá se ku zaprašování v dávce 25 
kg na 1 ha, při postřiku v dávce 1 %. Jeho 
účinnost je výtečná a vzhledem k malé 
spotřebě při poprašování je nutno použí-

vati jen velmi výkonné rozprašovače.“ (VO 
1946, str. 192)

Mnohé o chorobách a škůdcích včetně 
těch dvourukých i z dávnější historie se 
dozvíme z následujícího textu:

„O vinařství na Kloboucku našel jsem 
ve starých listinách a ve starých knihách 
některé záznamy a doufám, že budou naše 
vinaře zajímati.

Rok 1176 byl velmi suchý; nepršelo od 
velikonoc do 15. srpna. Za to se urodilo 
mnoho dobrého vina. 

R. 1282: Byla tuhá zima, která potrvala 
až do 25. května. Pomrzlo mnoho ptactva 
a zvěře, ovocných stromů a vinohradů. 
Vína toho roku nebylo. 

R. 1338: Přiletěla k nám veliká hejna 
kobylek z Uher, která zničila všechnu úro-
du. Naše vinohrady utrpěly velikou škodu. 
Réva byla zcela zničena, hrozny opadaly. 

R. 1605: Navštívily náš kraj uherští haj-
duci (strana Štěpána Bočkaje) a nejvíce 
řádili v Divácích a v Polehradicích, odkud 
se odebrali do Hustopeče, kde strašlivě 
řádili. Kam přišli, vypili všechno víno a co 
nevypili, vypustili. Celý kraj brněnský 
a uhersko-hradištský vyplenili. 

R. 1621: Sasští rajtaři přepadli v Pole-
hradicích dům novokřtěnců a vše vypleni-
vše, vypustili jim 20 beček vína. 

R. 1641: Byla u nás všeobecná neúroda 
a následkem toho drahota. Tuhá zima po-
škodila naše vinohrady tak, že nebylo žád-
ného vína. Velké mrazy přišly ještě v květ-
nu a červnu a způsobily mnoho škody na 
ovocném stromoví, na osení a zeleninách. 

R. 1645: Navštívili náš kraj Švédové. 
Město Hustopeč vydrancovali a víno ve 
sklepích vypili. Co nevypili, vypustili. 

R. 1663: Navštívilo náš kraj turecké 
vojsko, které zvláště v Kurdějově mnoho 
škody nadělalo. Víno ze sudů vypustilo 
a vše vyplenilo. 

R. 1704: Překvapili Klobouky a vůkolní 
osady opět uherští povstalci, kteří všech-
ny zásoby vína zničili. 

R. 1736: Rok tento byl velmi deštivý 
a neúrodný, zvláště na víno.

R. 1738: Vyšel nový patent roboty se 
týkající, kterým byla robota nově upra-
vena. Naše vinice byly pro robotu zcela 
zanedbány, tak že se jen málo a špatného 
vína urodilo. 

R. 1742: Přitáhlo do našich dědin oddě-
lení Prušáků z Brna, které obléhali. Všech-
ny zásoby vína padly jim za obět.

6. září 1775: Vyšel nový patent o robo-
tě, kterým robota nově byla upravena. Vi-
nohrady se zanedbávaly, proto bylo také 
méně vína. 

1. listopadu 1781: Byla robota patentem 
z části zrušena a lidé počali opět vinohra-
dů více si všímati. 

R. 1805: Válka s Francií. Francouzi řádi-
li v našich sklepích a mnoho vína zničili. 
Toho roku stála míra pšenice 24 zl., žita 
20 zl., ječmene 16 zl. a ovsa 10 zlatých. 

R. 1809: Francouzi opět mnoho škody 
v našem kraji způsobili. Rok byl suchý, 
také vína se více urodilo. 

R. 1844: V noci ze 17. na 18. června byl 
veliký mráz, který celou naši úrodu zničil. 
Nejvíce utrpěly vinohrady. Vína nebylo. 
Také brambory a kukuřice pomrzly. 

R. 1848: Dne 7. září schválil císař Ferdi-
nand zákon, kterým bylo zrušeno všeliké 
poddanství lidu rolnického. Prostřední 
úroda vína.

R. 1879: Bylo léto velmi nepříznivé 
zvláště vinohradům. Ustavičně pršelo 
a bylo chladno. Pěkné a teplejší časy na-
staly až koncem srpna. Víno bylo kyselé. 

R. 1883: Velké bouře s krupobitím, kte-
ré naše vinohrady velmi poškodilo. 

Záznamy o vinařství na Kloboucku 
u Brna. K. V. BUKOVANSKÝ, ředitel v. v., 
Klobouky u Brna.“ VO 1913, str. 30–32.

Závěrem: 

Jednoduché to vinaři neměli ani před 
zavlečením škůdců a chorob z Ameriky. 
Zpravidla na každou chorobu se časem 
najde lék a na škůdce bič, ale nic nefungu-
je stoprocentně. Stoprocentní účinek by 
vedl k rychlé záhubě většiny druhů orga-
nizmů na Zemi. Poprašovač
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Víno špatnou sanitaci 
připomene
Michal Vostřel se sanitací sklepního hospodářství i vinných výčepů zabývá 
dvacet let. Podle něj už mají v tomto ohledu čeští a moravští vinaři světovou úroveň. 
Pochopili totiž, že jinak se špičkové víno udělat nedá.

Když se ohlédnete zpět, jak se přístup 
našich vinařů k hygieně sklepního hos-
podářství vyvíjel?
Ze začátku, v první polovině devadesátých 
let, vinaři pokulhávali za pivovarníky. Ti 
měli lepší výchozí podmínky a hlavně se 
na nové technologie vrhli hned. Byly to 
většinou zprivatizované bývalé státní 
podniky, takže dostávaly úvěry od bank. 
Rodinní vinaři na tom byli naopak, začí-
nali od nuly. Nejdřív nakupovali techno-
logie a až pak se začali zabývat hygienou. 
Dnes už jsou ale čeští a moravští vinaři 
co se týče technologie a kvality na úrovni 
rakouských. Ti měli už patnáct let náskok 
s hygienou. Právě s  jednou rakouskou 
firmou na dovozu sanitačních přípravků 
spolupracujeme.

Kde se ten náskok vzal?
Bylo to v polovině osmdesátých let po 
skandálu s diethylenglykolem. Snažili se 
víno stabilizovat tímto chemickým pro-
středkem. Od té doby se tam rozvinul trh 
sanitace ve vinařství. 

A výsledek?
Když v Rakousku přijdete do velkého vi-
nařství s obřími tanky na sto tisíc litrů, cí-
títe tam Ryzlink rýnský nebo Sauvignon, 
prostě víno a žádné cizí pachy. Když jsem 
v polovině devadesátých let přišel k našim 
vinařům, cítil jsem všechno možné, jenom 
ne čisté tóny vína. Byla tam ve vzduchu 
myšina a plísně. Klasické sklepy prostě 
nesplňují podmínky pro čistou výrobu 
vína. Samozřejmě pro turistiku a mar-

keting mají sklepy pokryté plísní svůj 
význam, ale pro školení a výrobu vína se 
obecně nehodí. Jak každý ví, víno obsahu-
je alkohol a ten je silně adsorpční látkou. 
Jímá nejen vůně, ale i pachy. Takže pokud 
s vínem pracujete v otevřených nádobách, 
přečerpáváte ho, filtrujete, je tu riziko, že 
se do něj cizí pachy dostanou. 

Jak vinaři osvětu v sanitaci přijímají?
Dnes nastupuje druhá generace vinařů. 
Synové od svých otců dědí podniky s vý-
konem ve stovkách tisíc litrů ročně. Vidím 
velkou ochotu se učit, poznávat nové věci, 
najít na trhu to nejlepší, tedy přesně to, co 
dělá špičkový podnik. Konkurenční pro-
středí funguje a vinaři jsou na tom s hy-
gienou dobře. Pokud přetrvávají nešvary, 

Barevné vyhodnocení biofilm Očištěná dýha

Dýha s vinným kamenem



Vinařský obzor 9/2015 Vinařství

451

Autor:
Zbyněk Vičar
Foto:
Archiv Michala Vostřela

je to dáno nezájmem majitele vinařství. 
Záleží také na tom, pro jaký typ zákazní-
ka víno vyrábíte. Pokud ho zajímá jenom 
obsah alkoholu, velký tlak na kvalitu není. 

Jak se sanitovalo předtím, než dorazily 
moderní přípravky?
U nás vždycky fungovala takzvaná „stará 
valtická škola“. Čistilo se jenom louhem 
a kyselinou citronovou. A to z hlediska 
organických látek ve vinařství nestačí. 
Spousta vinařů s tím sice byla spokojená, 
ale pak se stávalo, že na těchto špatně 
čištěných vnějších a vnitřních plochách, 
v nádobách, na stáčecích linkách a povr-
ších, se kvůli té organické hmotě za vhod-
ných podmínek namnožily bakterie nebo 
kvasinky. Ty se jim dostávaly do lahví 
a pak nastal problém, že museli všechno 
zase vylahvovat a přefiltrovat nebo to rov-
nou vylít do kanálu. 

Mohl byste tedy popsat, jak má správná 
sanitace vypadat?
Obecně bych sanitaci přirovnal k mytí špi-
navého talíře. Ve studené vodě ho rukou 
neumyjete ani za pět minut. V teplé vodě 
a díky houbičce ho umyjete třeba za dvě 
minuty. A když k tomu přidáte ještě jar, 
to jste hotoví za pět vteřin. Pokud vinaři 
mají čas si s nedostatečnými sanitačními 
prostředky pohrát, vyčistí to taky. Pod-
niky, které ale chtějí fungovat na efekti-
vitě, časem nemrhají. Ty skutečně velké 
si pořizují takzvané CIP stanice, které se 

o sanitaci starají automaticky. Čistí se tím 
velké tanky a stáčecí linky s uzavřeným 
okruhem. 

Z čeho se moderní sanitační prostředky 
skládají?
Moderní prostředky obsahují alkalické 
látky na bázi louhu draselného nebo sod-
ného. Jsou ale doplněné o další pomocné 
přípravky, které zvyšují účinnost mytí. 
Jsou tam tedy přípravky, které snižují 
povrchové napětí, aby se sanitační lát-
ky dostaly i do těch nejmenších štěrbin 
a prasklin v potrubí, nebo do škrábanců 
na nerezovém povrchu. Další látky brání 
vypadávání vodního kamene, který při 
vyplavování zdrsňuje povrch a usnadňuje 
tak na něm rychlejší usazování organic-
kých látek. Jsou to komplexotvorné lát-
ky, které reagují s vápníkem a hořčíkem. 
A pak také máme barevnou indikaci účin-
nosti mytí.

Jak to funguje?
Přípravek zabarvením problematických 
míst ukáže, jestli v technologii zůstaly 
organické zbytky. Hned víte, zda je to 
čisté nebo ne. Druhou možností jsou mi-
krobiologické stěry. Jenže vyhodnocení 
pak trvá až tři dny a to už vám je málo 
platné, protože nehoda už se stala. Já to 
přirovnávám k tomu, že vedete krávu za 
ocas a šlapete v kravských lejnech, nebo ji 
vedete za rohy tam, kam potřebujete. A to 
je vždycky lepší.

Kdy by měl vinař na sanitaci myslet?
Při výrobě vína doporučuji sanitovat po ka-
ždém použití technologie. Pan Thonhauser, 
který založil rakouskou firmu, se kterou 
spolupracuji, říká, že víno čistých tónů je 
jedině z čistých nádob. Nádoby by se po 
každém použití měly propláchnout vodou 
a v lepším případě by se na to měl použít 
nějaký čistící a desinfekční prostředek, kte-
rý to zvládne v jednom kroku. Vyplatí se to.

Očištěný sud

Sud s vinným kamenem

↙ inzerce
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V čem?
Pokud sanitujete po každém použití ná-
dob, sanitace je velice krátká. Obecně se 
dá říct, že sanitaci ovlivňují čtyři fakto-
ry – účinnost přípravků, jejich teplota, 
doba působení a mechanika. Mechaniku 
obvykle nemáte, pokud nejste tak bohatí, 
že si můžete najmout někoho, kdo všech-
no vydrhne kartáčem. Teplota funguje jen 
chvíli, rychle se v technologii zchladí. Zbý-
vají čas a koncentrace, které se navzájem 
ovlivňují. U silnějších přípravků potom na 
sanitaci stačí obvykle čtvrt hodiny.

Jak je tomu u dřevěných sudů?
Dřevěné sudy jsou vyšší dívčí, je to nároč-
nější na hygienu, práci, preciznost. Je tam 
spousta záludností, po ležení s vínem by 
mělo dojít k vyčištění. Nejsložitější je to 
u barikových sudů, kde není použití che-
mie vhodné. Ale i s tím jsme si už dokázali 
poradit. Děláme to tříkrokovým postu-
pem, kdy tyto sudy čistíme krátce alka-
lickou cestou, pak krátkou kyselou ces-
tou a pak je výplach vodou. Vinný kámen 
uvnitř ale nesmí být starší než dva roky, 
nesmí přesáhnout tloušťku dva milimetry. 
Už jsme to dělali v několika vinařstvích. 
Rozdíl je obrovský.

Měl byste nějaký příklad?
Jednou jsme přečistili dřevěné sudy kla-
sickou chemickou cestou, louhovali jsme 
je, vypláchli, zregenerovali ještě jednou 
v kyselém prostředí a pak jsme na ně po-
užili naši novou metodu TM RECOND 
a žasli jsme, kolik organických nečistot 
vyplavalo. Výplachová voda pěnila jak ví-
deňská káva. 

A jak se to projevuje ve víně?
Má to jeden nesporný vliv. Sudy se pou-
žívají pro školení vína, to znamená, aby 
k němu měl přístup kyslík. Ten se k vínu 

dostane jen tehdy, pokud je povrch sudu 
čistý. Když na něm vznikne biofilm, což 
je vinný kámen s  bílkovinami, cukry 
a barvivem, funguje jako izolační plocha. 
V Austrálii v institutu AWRI ( The Aus-
tralian Wine Research Institute) si dali 
kolem roku 2001 práci a srovnávali, jaký 
vliv mají různé materiály na mikrooxidaci 
vín. Šlo převážně o červená, ale i o někte-
rá bílá vína. Zjistili, že čtyři roky starý sud 
má o šedesát procent nižší schopnost mi-
krooxidace než nový sud. Takže se prudce 
snižuje efektivita, školení vína trvá delší 
čas. Hlavně se ale zvyšuje riziko Brettano-
myces, neboli vůně zpoceného koňského 
sedla, zvyšujete riziko tvorby těkavých 
kyselin, tedy octovatění vína. Pravidel-
nou hygienou toto všechno dostáváte pod 
kontrolu. 

Hodně se teď mluví o prodeji sudového 
vína, také o kultuře jeho prodeje. Měly 
by se sanitovat i vinné výčepy?
Určitě, je to stejný problém jako s čepo-
vaným pivem. Pokud se o výčep nikdo 
nestará, víno ztrácí na kvalitě. Největším 
problémem bývá čelo kohoutu. Po skon-
čení čepování vína večer se na kohoutu 
namnoží mikroorganismy, ať už bakterie, 
nebo kvasinky, a ty pak začnou pracovat 
a mají možnost se dostat do toho vinného 
vedení a potažmo až do kegu nebo bagin-
boxu. 

Jak často byste doporučoval vinné výče-
py sanitovat?
Nejlépe zpracovanou praxi mají Němci, 
kteří jsou známí svojí systematičností. 
Jejich norma je, že vedení s vínem by 
se mělo sanitovat minimálně jednou za 
čtyři týdny. Mají empiricky ověřené, že 
za tuto dobu je ve vedení takový nárůst 
mikroorganismů, že můžou ovlivnit sen-
zorické vlastnosti vína. Pokud ale budete 
každý den používat sanitační balónek, 
lhůty pro sanitaci se prodlouží. Stačí ho 
naplnit teplou vodou a propláchnete vý-
pust kohoutu, jeho čelo, čímž zlikviduje 
zbytky nápoje a mikroorganismy přijdou 
o potravu. Díky tomu může být prodleva 
v sanitaci až dvojnásobná. Je to ale sku-
tečně o každodenní péči. To stejné platí 
ve vinařství. 

Při sanitaci lidé pracují s žíravinami. 
Nehrozí přitom nějaká nehoda?
Znám případy, kdy lidé v gastronomii 
vypili sanitační přípravek, když už ne 

sanitační technici, tak jejich děti. Stát 
se to může. Například můj známý šel 
v jižních Čechách s manželkou sanitovat 
výčep a zatímco si chystal ve sklepě pro-
pojení nápojových vedení, měl nahoře 
ve skleničce nalitý půl deci sanitačního 
přípravku. Manželka si myslela, že je to 
pití pro ni, tak to do sebe obrátila a pak 
strávila týden na JIPce. Zhubla asi dva-
cet kilo, přestala kouřit a stala se hezčí 
ženou, ale jestli svému muži odpustila, 
to nevím.

Jak by měl člověk v takové situaci po-
stupovat?
Je třeba okamžitě zavolat záchranku. Roz-
hodně nevyvolávat zvracení. V žaludku je 
kyselé prostředí a louh se tam neutralizu-
je. Problém je v poleptání jícnu a trubic, 
co vedou do žaludku. Profesionálové při 
vyprazdňování žaludku použijí hadičku, 
aby jeho obsah ještě víc nepoškodil epitel 
vnitřních orgánů. 

Co byste doporučil, aby k takové situaci 
vůbec nedošlo?
Je třeba mít sanitační řád a vysokou 
míru profesionality. Když někomu do-
dávám sanitační přípravky, vždycky ho 
zaškolím, aby přesně věděl, jak to dělat. 
Pak je dobré se ještě jednou na místo 
vrátit a postup zkontrolovat. Lidé mají 
pozitivní vlastnost, že se věci snaží dě-
lat po svém a zdokonalovat je. Ale ně-
kdy je taková inovace na škodu, chce to 
zpětnou vazbu. Takto to dělají všichni, 
nikdo si nedovolí někam poslat nějakou 
chemii a nechat v tom lidi takzvaně pla-
vat. 

Rekondice sudů

Čisticí balónek
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Enolog Málek: Sedm let 
bez rozkvašené lahve
Vinařství Gotberg, které se vyjímá nad Popicemi, na první pohled zaujme moderní 
architekturou. Na návštěvníky zapůsobí svým zevnějškem, na vinaře promyšleným 
schématem sklepního hospodářství. Průvodcem výrobou vinařství, které vzniklo 
v roce 2003, byl jeho enolog Ing. Stanislav Málek a předmětem našeho zájmu byla 
sanitace.

Na každém kroku je patrné, 
že vinařství bylo projekto-
váno tak, aby splnilo také 

vysoké nároky na čistotu a sanitaci. „Pří-
jmovou linku v době vinobraní každý den 
oplachuji tlakovou vodou, poté následuje 
sanitace přípravkem na bázi louhu, který 
aplikuji pomocí přenosné sanitační kyve-
ty. Vydezinfikuji jí příjmovou linku. Poté 
roztokem s kyselinou prostředí zneutrali-
zujeme, linka se opláchne vodou a je při-
pravena na další den,“ uvedl. Cena kyvety 
byla kolem 12 tisíc korun a využití najde 
i při mytí podlah a dalších činnostech.

„Na lis používá speciální sanitaci. Vy-
užíváme přípravek na sanitaci membrán 
lisu. Lis denně, po ukončení lisování 
hroznů, naplním asi 150 litry vody se sa-
nitačním prostředkem. Tekutinu po ur-
čité době působení nechám vytéci všemi 
kanály, kterými teče mošt,“ popsal vinař. 
Také na čištění hadic používá roztok lou-

hu a dále sanitační kuličky. „Ty jsou důle-
žité hlavně ve vinobraní, kdy se v hadicích 
zachytává vinný kámen. V tomto období 
hadice čistíme jednou týdně louhem, kaž-
dý den vodou,“ uvedl.

CIP nad zlato

Důležitým krokem je sanitace cisteren, 
které je třeba čistit před každým stá-
čením. „Dříve jsme to dělali zmíněnou 
sanitační kyvetou. Bylo to velmi pracné 
a vzhledem k použití dvouprocentního 
louhu o teplotě osmdesát stupňů dost ne-
bezpečné. Člověk provádějící údržbu sa-
mozřejmě musel tank čistit zevnitř. Spo-
třeba času i chemie byla značná.“

Vinařství proto pořídilo mobilní sani-
tační CIP stanici s filtrací vody opatřenou 
mikrofiltrační svíčkou s propustností 0,45 
mikrometru od firmy Filtry Bílek. „V jed-
né ze zásobních nádob se připraví roztok 

louhu na požadovanou teplotu 80 stupňů 
Celsia a sprchovací hlavice se prostrčí na-
pouštěcím hrdlem tanku. Cisternu uza-
vřeme, otevřeme ventily nádrže a celou 
ji osprchujeme. Čerpadlo cipky odvede 
sanitační kapalinu z tanku a přefiltruje 
ji a vrací se zpět. Cisterna je za 30 minut 
perfektně čistá a sterilní, čehož není kyve-
tou možné dosáhnout,“ míní vinař.

Druhá nádrž slouží k přípravě roztoku 
kyseliny. „Když je po vinobraní, stačí ky-
selina citrónová, když se do tanku dává 
víno připravené na lahev, používáme čis-
tější kyselinu. Obrovskou úsporu času při 
sanitaci cisteren jsme zaznamenali v době 
po dokvašení mladých vín, kdy je na stě-
nách cisteren velké množství vinného ka-
mene, ale stanice je omyje velmi kvalitně,“ 
popsal. 

Málek ocenil i to, že má zařízení časo-
vač a průtokoměr. „Zprvu jsem si myslel, 
že je to zbytečné. Ukázalo se ale, že si člo-
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věk během mytí může dělat i jinou práci. 
Průtokoměr je pojistkou pro případ, že 
by praskla hadice. Zařízení se pak samo 
zastaví,“ popsal jednu z výhod. Zařízení 
vyšlo na přibližně 150 tisíc korun.

Podlahy a kanalizace

Také šterbinovou kanalizaci v kombi-
naci s vyspádovanou podlahou si Málek 
nemůže vynachválit. „Je to super věc, do 
štěrbinové vpusti se krásně dostanu wap-
kou, kterou ji bez problémů vyčistím,“ 
popsal. Důležité jsou i stěny s omyvatel-
nou barvou. „Čistíme je jednou za rok, 
podlahy týdně čističem podlah a stěn,“ 
uvedl. Štěrbinové svody kanalizace jsou 
na většině podlah sklepního hospodář-
ství.

Samotné čištění podlahy provádí po-
mocí sanitační kyvety velkou gumovou 
stěrkou. „Samozřejmě je nutné nejdříve 
podlahu postříkat chemií. Po užívám pří-
pravky s aktivní pěnou.,“ upřesnil eno-

log. Pěnu aplikuje kyvetou a nechá ji cca 
20 minut působit, poté podlahu setře. 

Promyšlené rozvody

Architektura sklepního hospodářství je 
podřízena výrobě – rozvody vody, studené 
vody pro chlazení cisteren, vzduchu a dusí-
ku jsou okamžitě dostupné a rozvedené na 
potřebná místa. Nic není schované, opravy 
lze provádět bez stavebních zásahů.

Lahvovací linka využívá sanitační sta-
nici, která je součástí koncové mikrofilt-
race. „Sanitační postupy u těchto zařízení 
provádíme podle návodu od dodavatele. 
Po užít by se dala i CIPka, kterou čistíme 
taky, ale je mnohem efektivnější mít dvě,“ 
uvedl. Sanitační stanice upravuje vodu 
také pro vystřikovačku, následuje reverz-
ní osmóza. Ta připraví připraví deminera-
lizovanou vodu, kterou se vystřikují lahve. 
„Dále využíváme vyvíječ páry, který slouží 
pro konečnou sterilizaci lahvovací linky 
s vystřikovačkou.“

Koncový mikrofiltr sanitují pouze che-
mií. „Mám strach na ni používat páru, aby 
se mikrofiltrační svíčky nezkroutily,“ po-
psal. Crossflow filtr má vlastní sanitační 
stanici. „Má pumpy, které si samy dávkují 
chemii,“ uvedl. Barikové sudy a ležácké 
sudy Málek sanituje klasicky parou a sna-
ží se je mít neustále plné.

„Po crossflow filtraci mám v tanku v prů-
měru 1 kvasinku na litr, tedy před koncovou 
mikrofiltrací, což si myslím, že je dobré. Je 
to znamením toho, že jsou tanky čisté. Za 
sedm let, co lahvujeme, nemám ještě ani jed-
nu reklamaci, na rozkvašenou lahev,“ poch-
lubil se. Vinařství ročně vyrobí 100 tisíc lahví 
přívlastkových vín. „Naší filozofií je to, že vy-
rábíme výhradně z vlastních hroznů a lahvu-
jeme pouze vlastní vína,“ sdělil enolog.

Když si menší vinař nemůže dovolit 
investici do CIPky nebo vyvíječe páry, 
existuje podle Málka řešení. „Stačí trocha 
šikovnosti. Nebude to tak komfortní, ale 
jistě to půjde a určitě nebude potřeba vel-
ké investice,“ míní. 
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ACO: Potravinářská kvalita 
ve vinařství
Společnost ACO se specializuje na odvodňovací systémy a její divize vnitřního 
odvodnění nabízí své produkty také vinařům. Obchodní zástupce pan Zdeněk 
Valošek hovoří o možnostech, díky kterým se zlepšuje sanitace sklepního 
hospodářství. 

S polečnost ACO dodává řešení pro 
nové i  rekonstruované provozy. 
Optimální ovšem je s nerezovým 

odvodňovacím systémem počítat už ve 
fázi projektu. „Řešení můžeme dát dohro-
mady s projektantem vinařství, více ale 
preferuji možnost zajet přímo za vinařem, 
probrat, co od řešení očekává, co by chtěl 

a v čem nám dá volné ruce, a až poté vše 
dořešit s projektantem.“ uvedl Zdeněk Va-
lošek. Při návrhu odvodňovacího systému 
se vychází z předpokládaného množství 
vody, které bude za daný čas vypuštěno 
a zároveň komfortu zaměstnanců, tak aby 
nemuseli rozsáhlou plochu stahovat pou-
ze do jedné vpusti. 

Výhody produktů ACO

Výhodou produktů společnosti ACO je po-
dle Zdeňka Valoška hlavně kvalita zpraco-
vání. „Zatímco malí výrobci si naohýbají 
nerezový plech a pak jej svařují, my jsme 
schopni jej přímo vylisovat. Nerez je třeba 
po svaření povrchově znovu ošetřit mo-

↙ inzerce
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řením a pasivací. Je pak výrazně hladší 
a odolnější,“ vysvětlil. Zmíněné kroky 
povrch sjednotí, aby nepodléhal korozi. 
„Malí výrobci také často nejsou schopni 
odmoření a pasivaci udělat na celém po-
vrchu, v lepším případě ji provedou pouze 
v místě sváru. Po nějakém čase tak i nerez 
může začít rezivět,“ dodal. 

Mezi další výhody produktů společnos-
ti ACO je design sifonu. „Máme zažádáno 
patent na naše sifony, které díky speci-
álnímu držáku perfektně těsní a zápach 
z odpadu nemá šanci proniknout. Je to 
i díky konstrukci sifonu bez svárů. Právě 
na nerovnostech svárů se totiž mohou 
usazovat nečistoty, kvasinky a podobně,“ 
uvedl.

Krizovým místem je napojení nerezo-
vých prvků na podlahy. „Bez ohledu na 
typ podlahy je potřeba okraj vpusti nebo 
žlabu vyplnit – možností výplní je celá 
řada a je vhodné je zvolit s ohledem na 
plánované zatížení. Zabrání se pak pras-
kání v místech spojů, které jsou často 
zdrojem mikroorganizmů.“

ACO používá pro výplň okrajů u všech 
svých nerezových výrobků pryžovou vý-
plň, která se osvědčila nejlépe. Tím je 
zároveň chráněna samotná hrana před 
deformací od vysokého zatížení, např. pa-
letovým vozíkem. „Na hygienickém port-
foliu ACO nenajdete žádné ostré rohy, 
které obvykle vznikají běžným ohýbá-
ním. Rádius ve všech rozích je minimálně 
3 mm, což zabraňuje usazování zbytků 
a podporuje snadnou sanitaci,“ dodává 
Zdeněk Valošek.

„Všechny ACO vpusti, jak svislé, tak 
i s bočním odtokem, jsou plně vypustitel-
né. V běžných vpustích malých, ale i vět-
ších výrobců stále zůstává trocha vody, 
které se lze zbavit jenom velmi obtížně. 
Ta se ve vpusti dříve nebo později zkazí,“ 
popsal. Když pak vinař vpust vypláchne 
vysokotlakým čističem („wapkou“), do-
stanou se nečistoty v aerosolu zpět do 

provozu. „Problémem je i to, když je kapa-
cita vpusti malá a vypustí se větší množ-
ství vody. Vznikne pak kaluž, ve které se 
promísí čerstvá voda s tou, která byla na 
dně žlabu či vpusti, a vše pak vyteče na 
povrch.“ 

Jednotlivé nerezové prvky jsou moře-
né a pasivované. „Všechny naše výrobky 
se máčí ve směsi kyselin, které vytvo-
ří ochrannou vrstvu. Čisticí prostředky 
v potravinářských provozech jsou agresiv-
ní, například déle působícímu chlornanu 
sodnému standardní potravinářská nerez 
neodolá,“ uvedl.

Nezbytné bourání

Pokud se odvodňovací systém instaluje do 
hotového provozu, bourání se vinař ne-
vyhne. „Většina provozů má dlažbu nebo 
betonovou stěrku. V obou případech ji 
musím vybourat, zabrousit a udělat novou 
podlahu, a to včetně odvodňovacích prv-
ků. Pokud je v podlaze hydroizolační vrst-
va (obvykle fólie nebo lepenka), je vhodné 
ji systémově napojit na odvodnění, aby 
nemohlo dojít k netěsnostem a následné-
mu snížení životnosti podlahy. Pro tento 
účel jsou naše odvodňovací systémy uzpů-
sobeny,“ popsal Zdeněk Valošek. 

Samotnou instalaci však ACO nezajiš-
ťuje. „Naše prvky instalují buď podlaháři, 
nebo instalatérské firmy, které dělají na-
pojení na venkovní kanalizaci nebo na 
svody ze sociálních zařízení,“ popsal praxi. 

Typy roštů

ACO nabízí také různé typy roštů. „Podle 
potřebné zátěže doporučujeme několik 
typů roštů. Mřížkový rošt je vhodný pro 
provozy, které nejsou zatěžovány těžkou 
mechanizací a není zde kladen důraz na 
vysokou hygieničnost provozu. Navíc jsou 
vhodné pouze pro pochozí zatížení. Pro 
provozy, které jsou více zatěžované a po-
hybuje se po nich už i mechanizace, je po-
třeba zvolit rošt příčkový nebo rošt z ne-
rezové litiny. Všechny typy roštů splňují 
vysokou třídu odolnosti proti uklouznutí. 
V současné době jsou preferovány spíše 
příčkové rošty před mřížkovými, protože 
se snadněji udržují čisté a přispívají k cel-
kové hygieně systému.

Vlastní hygieničnost tak spočívá 
v tom, že správně vyrobené odvodnění 
je vytvořeno tak, aby samo o sobě zabra-
ňovalo usazování nečistot, růstu nežá-
doucích mikrobů, bylo snadno čistitelné 
a kontrolovatelné. To se týká všech jeho 
součástí, tedy roštu, těla vpusti, kalového 
koše, sifonu i potrubí. 

V poslední době a se stále větší intenzi-
tou jsou na odvodňovací systémy apliko-
vány stejné nebo alespoň velmi podobné 
požadavky, jako na technologická zaříze-
ní, zvláště na hygienický design a snad-
nou čistitelnost. Vše je s ohledem na stále 
přísnější požadavky norem a standardů na 
zvýšení hygienické úrovně provozů a za-
bránění rekontaminace provozů odpadní 
vodou nebo přítomnými mikroby. Hy-
gienické řešení pak přináší úspory vody, 
sanitačních prostředků a lidských zdrojů 
potřebných pro udržení optimální úrovně 
hygieny.“ 

Obr.1. Vpust s horizontálním odtokem, ve 
které nezůstává ve spodní části žádná voda. 
Tedy žádný zdroj pro mikroorganizmy.

Obr.3. Žádné ostré hrany, kde by docházelo 
k usazování nečistotObr.2. Výplň okraje vpusti

Obr.4: Příčkový rošt
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Zátky z mikrogranulátu – 
noční můra i naděje vinařů
S nedávným nástupem úspěšných zátek DIAM na celosvětový trh byl zaznamenán 
nebývalý vzestup aktivity výrobců zátek, které jako stavební materiál používají 
korkový mikrogranulát a tím se zátkám DIAM na pohled velmi podobají.

S pousta výrobců zátek zde ucíti-
la šanci zbavit se zbytků korku 
z ostatní výroby (není mikrogra-

nulát jako mikrogranulát) a vytvořit tak 
zátku především co nejvíce vizuálně po-
dobnou DIAMu. Někteří z nich ji také 
opatřují podtiskem imitujícím strukturu 
přírodní zátky, typickým právě pro zátky 
DIAM. 

U DIAMu se tato úprava, která zátkám 
dodává vyšší estetickou hodnotu krás-
nou strukturou napodobující přírodní 
zátku, jmenuje „podtisk tradition“ a je 
oproti zátkám bez této úpravy zpoplat-
něná – zisk na zátkách DIAM totiž v re-
laci s jejich kvalitou není takový, aby si 
DIAM mohl dovolit nabízet tuto variantu 
zátek zdarma. Napodobeniny ale mnohdy 
tento doplněk nabízejí zdarma. Není se co 
divit, když se pak takové aglo zátky v re-
álné hodnotě kolem 70 haléřů objevují na 

trhu kousek pod cenou DIAMu a na jed-
né zátce je „vývar“ přes 2 koruny čistého. 
Mohou si to dovolit.

Zátky z mikrogranulátu, které done-
dávna vyrábělo pouze pár výrobců na 
světě, dnes už tak vyrábí a nabízí každý, 
kdo disponuje základním vybavením pro 
výrobu té nejlevnější, tedy aglomerované 
zátky, a další výrobci se objevují jako hou-
by po dešti. 

Logika je jednoduchá – přiživit se na 
oblibě DIAMu a prodat vinařům cokoliv, 
co jej vizuálně připomíná. To vše je větši-
nou zabaleno do historky typu „neplaťte 
za předražený DIAM, tohle je to samé, ale 
levnější“, popřípadě drzejší historky typu 
„náš dodavatel zátky pro DIAM vyrábí, 
jen na ně nemůže z nějakého důvodu dát 
to jejich logo“ atd.

Někteří vinaři to s vidinou úspory pár 
desítek haléřů na zátce zkusí, a pokud 

byli opravdu zvyklí na DIAM nebo jinou 
kvalitnější zátku, vracejí se rychle zpět 
s hořkým pocitem, že naletěli. Pokud však 
vinaři na jeho vína aglo zátka se svými 
vlastnostmi stačí, jen se mu pochopitelně 
zamlouvá víc mikrogranulát, protože je 
na pohled pěknější, není důvod aglome-
rát nepoužít a utrácet zbytečně za DIAM. 
Zbytečné ale je za aglo zátku z mikrogra-
nulátu platit skoro stejně jako za DIAM. 
Reálná hodnota je totiž někde kolem ko-
runy za kus!!!

Zkusme si tedy vysvětlit, co to je zátka 
z mikrogranulátu, jakými způsoby může 
být vyrobena a jaké má technické parame-
try, aby se vinaři dovedli při výběru těchto 
zátek patřičně orientovat a nedali se tak 
snadno okrást při jejich nákupu.

1. Nejzákladnějším druhem zátky z mi-
krogranulátu je zátka vyrobená stejným 
procesem, jako je ta nejlevnější zátka, 
kterou všichni známe, což je aglomero-
vaná zátka vyrobená extruzí. Extruze = 
protlačování. Tady se korková drť smísí 
s lepidlem (v případě mikrogranulátu jde 
jen o drť s menšími zrnky, aby vznikla na 
pohled hezčí zátka), celé se to promísí, za-
hřeje a šnekovým podavačem protlačí ja-
kýmsi trychtýřem zakončeným trubkou. 
Výsledkem je tyč z mikrogranulátu, která 
se po vytvrzení lepidla nařeže na požado-
vanou délku zátek, zkosí se hrany a máme 
tady zátku na pohled k nerozeznání od 
DIAMu.

Taková zátka ale logicky disponuje 
pružností (elasticitou) podstatně men-
ší, než jakou nabízí klasická aglo zátka 
s obvyklou cenou kolem 70 haléřů za kus, 
protože čím menší jsou u aglo zátek zrnka 
použitého korku, tím víc je v zátce použi-
to lepidla a elasticita zátky se tím snižu-
je. Co se však takové zátce nedá upřít, je 
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fakt, že vypadá lépe než klasický aglome-
rát. Funguje ale hůř.

Typickým znakem takové zátky je vyš-
ší objemová hmotnost a nízká pružnost 
(vysoký podíl lepidla použitého na výrobu 
něco váží a moc nepruží). O tom, že by ta-
ková zátka byla prostá TCA, jak mnohdy 
od prodávajících zajisté uslyšíte, nemůže 
být samozřejmě vůbec řeč, je to holý ne-
smysl.

Pokud vám tuhle zátku někdo nabízí 
za cenu od koruny po korunu a kousek, 
je to v pořádku, a pokud vám na vaše vína 
taková zátka stačí (vína se opravdu rychle 
spotřebují a zátka nevypadá špatně), není 
důvod ji nepoužívat. Kupovat ji ale dráž 
než za kačku a něco je ekonomicky na-
prostý nesmysl.

2. Dalším typem stejně vypadající, ale 
zcela určitě jinak fungující zátky je zá-
tka z mikrogranulátu, která je vyrobena 
ve formě. Stavební materiál je podobný 
či stejný (mikrogranulát), ale u slušných 
dodavatelů už jde alespoň o granulát zba-
vený tvrdých zrnek, která zátkám také 
odebírají jejich pružnost a degradují tak 
jejich výkonové parametry.

Taková zátka vzniká už nepoměrně 
složitějším procesem, kdy se smísí mik-
rogranulát s POJIVEM (nikoliv lepidlem 
– první velký rozdíl, pojivo je lehčí a pruž-
nější) a pak se to celé nalije do formičky 
jako na bábovku a dá se to celé doslova 
upéct zatepla. Problém je v tom, že poji-
va je mnoho druhů, existují pojiva levná 
z Číny, drahá z Evropy či USA a hlavně 
mohou nebo také vůbec nemusí obsaho-
vat složku, která se označuje jako „expan-
sive agent“. To je něco na způsob prášku 
do pečiva, co v těle zátky nabobtná a do-
praví tak do zátky vzduch a s ním tolik 
potřebnou elasticitu. Aby to ale nebylo 
jednoduché, pojivo, granulát a popřípadě 
také vzduchové bublinky vzniklé expan-
sivní přísadou musí být v zátce všechny 
rozloženy pěkně rovnoměrně, jinak má 
logicky každá zátka jinou elasticitu a tím 
pádem jiné těsnící schopnosti. Pak se 
pan vinař po nějakém čase diví, že každá 
z otevřených lahví stejného vína je trošku 
jinak nazrálá, oxidovaná, jde jinak vytáh-
nout atd. Aby bylo dosaženo stejnoměrné-
ho rozložení směsi, ze které je zátka vyro-
bena, forma by měla při formování zátky 
rotovat, „expansive agent“ musí být pou-
žit a navíc musí být opravdu kvalitní. To 
ale zase pochopitelně stojí něco navíc…

Není vůbec jednoduché se v tom vy-
znat. Navíc, co si budeme namlouvat, dr-
tivá většina prodejců bude svorně tvrdit, 
že jejich zátky jsou vyrobeny ve formě. 
Detaily pak při prodeji vynechají (protože 
je mnohdy ani neznají a nebo není čím se 
chlubit) a vinař se většinou ani neptá. Ve-
sele se pak za draho prodává levný šunt, 
ale s dobrou historkou. Něco ve stylu 
nechvalně známých praktik našich ob-
chodních řetězců, tak jak to dobře známe 
všichni z vlastní zkušenosti.

Narovinu – zákazník nemá šanci při 
nákupu poznat rozdíl mezi aglo zátkou, 

zátkou vyrobenou ve formě a už vůbec 
mezi různými druhy použitého pojiva či 
technologie.

Chce to prostě buď risknout a zkusit, 
nebo vsadit na jistotu a připlatit si za ni.

Platí logické a jednoduché pravidlo, že 
pokud občas nevadí zápach po korku, vyš-
ší oxidace a víno se rychleji vypije, není 
důvod tyhle zátky nepoužít. Cena něco 
pod 2 koruny je u takové zátky rozumná, 
s cenou pod 1,30 už se ale jedná evidentně 
o zátku viz bod 1. Tu ale málokde uvidíte 
v nabídce. Snadnější a lukrativnější je pro-
stě o všem tvrdit, že je to z formy, a pro-
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dávat to za víc. Naopak cena vyšší než 2 
koruny je pak u takové zátky vyložená 
zlodějna. V takovém případě, pokud se 
vám zátka z mikrogranulátu vyrobená ve 
formě líbí a vyhovuje, kupte si stejnou jin-
de a levněji, nebude to zcela jistě problém.

Pro představu ještě rozdíl v ceně tech-
nologie na výrobu aglo zátky a zátky vyro-
bené litím do formy. V investici do takové 
technologie to dělá až stonásobný rozdíl. 
Proto také firem, které vyrábí aglo zátky 
z mikrogranulátu, je naprosto drtivá větši-
na oproti těm několika málo firmám, které 
investovaly do technologie a stejně vypa-
dající zátky vyrábějí skutečně litím do for-
my. Těch, kteří nešetří na surovině, pojivu 
a přísadách, je pak už opravdu jen pár… 
Ve skutečnosti to vypadá tak, že firem 
vyrábějících z mikrogranulátu aglo zátky 
jsou řádově stovky. Firem, které mají tech-
nologii na výrobu zátek ve formě, je v celé 
Evropě jen pár. Takže pravděpodobnost, 
že si u nás koupíte zátku, která skutečně 
vypadla z formy, je poměrně nízká. 

Často se bohužel i někteří výrobci zá-
tek do formy uchylují k praktikám, kdy 
v rámci zvýšení zisku klidně pro náš trh 
nakoupí u souseda aglo zátky z mikrogra-
nulátu a dealer pak své české zákazníky 
pak pozve na výlet do fabriky svého doda-
vatele v Itálii či Portugalsku „zdarma“. Tam 
jim ukážou pěknou technologii opatřenou 
dobrou povídačkou. Takový výlet si zákaz-
níci následným nákupem aglo zátek rych-
le zaplatí dvakrát a pro trhy, jako je náš, 
kde hlavní orientací je stále ještě v mnoha 
ohledech cena, je to běžný postup.

Představte si ale zisky těch, kdo zde 
pak prodávají aglo zátky z mikrogranulá-
tu jako DIAM nebo jako zátku z formy. To 
je Casino Royal…

Zátky z mikrogranulátu – především 
v podobě zátek DIAM, které skutečně 
garantují jednak nulové TCA a to u každé 
zátky, ale také stejnou a předem definova-
nou propustnost u každého jednotlivého 
kusu zátky – v každém případě v poslední 
době ukázaly cestu, kterou se může ten-
to segment uzávěrů ubírat. Takové zátky 
obecně netrpí chronickými neduhy pří-
rodních zátek, nejsou nepravidelně póro-
vité, jsou podstatně levnější než přírodní 
i mnohé ostatní technické či plastové zát-
ky a jsou na pohled velice pěkné. Problé-
mem je pouze skutečnost, že na rozdíl od 
přírodních zátek, kde vinař mohl na první 
pohled „odhalit“ vysokou pórovitost či 
jiné neduhy, do zátek z mikrogranulátu 

nikdo nevidí, a tak je poměrně snadné 
nabízet z mikrogranulátu cokoliv jako to 
nejlepší, co kdy trh spatřil. Slovo a papír 
snese všechno a vinař nemá možnost roz-
díly v kvalitě odhalit jinak než na kvalitě 
svého vína, a to už je většinou pozdě.

Rada na konec je 
jednoduchá

�  Protože v běžném provozu nelze odhalit 
rozdíl mezi výše popisovanými druhy 
zátek z mikrogranulátu, buďte při ná-
kupu obezřetní a zátky si nejprve dobře 
vyzkoušejte: Pokud vyhovují, zamyslete 
se nad jejich pořizovací hodnotou, a po-
kud se tato hodnota nepohybuje zhruba 
v relacích uvedených výše, porozhléd-
něte se kolem a kupte si stejné zátky 
jinde a za rozumnou cenu. Nebude to 
problém, kvalita vína bude stejná a ne-
pochybně značnou sumu ušetříte.

�  Riziko jistě snížíte tím, že si zátky z mi-
krogranulátu koupíte tam, kde si mů-
žete vybrat mezi zátkou z formy a aglo 
zátkou z mikrogranulátu, to vše samo-
zřejmě s odpovídající cenou. Jsou-li ně-
kde v nabídce oba druhy zátek z mikro-
granulátu, s největší pravděpodobností 
nebudete podvedeni záměnou aglo zá-
tek za zátky z formy, protože v takovém 
případě k tomu není žádný důvod. Cena 
bude navíc pravděpodobně odpovídat 
realitě, jinak by oba druhy mikrogranu-
látových zátek společně nikdo nenabí-
zel, nemělo by to logiku.

�  Pokud nechcete riskovat a zkoušet s nejis-
tým výsledkem, použijte DIAM, kde je ga-
rantovaná stejnorodost každé jednotlivé 
zátky, nulový obsah TCA a také předem 
definovaná hodnota propustnosti kyslí-
ku do láhve s vaším vínem. Naučíte-li se 
s touto vlastností zátek DIAM pracovat, 
a není to velký problém, ušetříte nemalé 
peníze a víno bude lepší než kdy předtím. 
Bude to trošku dražší, ale absolutně bez 
rizika a budete klidně spát. Za žádnou lá-
hev vína, kterou prodáte, nebudete muset 
nikomu vracet peníze, omlouvat se nebo 
ji vyměňovat a o žádné z lahví, které vyro-
bíte a prodáte, už neuslyšíte nic takového, 
jako že se zátka nedá vytáhnout, láme se 
na vývrtce, že je víno zoxidované, teče, 
nebo že smrdí po korku. A o to přece jde.

Ještě zajímavá informace na konec. 
Spočítáme-li celosvětovou produkci lah-
vového vína uzavřeného nějakým druhem 
korku, stačilo by pohodlně pouhých 30 g 
TCA na to, aby kontaminoval všechen 
použitý korek natolik, že by to zničilo 
pachutí po korku také všechno na světě 
vyrobené víno.

Bojujeme tedy proti pár gramům neřá-
du, který se jmenuje TCA, a stojí to neuvě-
řitelné peníze. Technologie na spolehlivé 
čištění korku od TCA zajišťující garanci, 
že vaše víno kontaminované nebude, stála 
celkem 30 milionů EUR a najdete ji shod-
ně ve všech třech továrnách DIAMu. Fo-
tografie z nejnovější továrny ve francouz-
ském Ceretu provázejí tento článek. 
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Analýza poptávky po vínu 
v České republice
Současná situace se v odvětvích vinařství a pivovarnictví České republiky vyznačuje 
pozvolnými změnami v poptávce. Zatímco spotřeba piva se snižuje, spotřeba vína 
se naopak zvyšuje. Víno se stává oblíbeným nápojem hlavně u mladých lidí. Je 
také chápáno jako součást zdravé výživy. Ve srovnání se sousedními státy, např. 
Rakouskem a Německem, je ale spotřeba vína stále nízká, proto se očekává postupný 
nárůst jeho spotřeby. 

P říspěvek je zaměřen na analý-
zu spotřebitelské poptávky po 
vínu v  rámci České republiky. 

Hlavním cílem bylo posoudit spotřebu 
vína ve vztahu ke spotřebě piva. Cho-
vání českých spotřebitelů v této oblas-
ti bylo zkoumáno na základě spotřeby 
obou statků v  letech 1991 až 2013. Ke 
zkoumání spotřeby vína a piva českými 
domácnostmi byly použity údaje získané 
z databáze Českého statistického úřadu. 
Jednalo se o časové řady o celkové roční 
spotřebě vína a piva na osobu a rok a vý-
voj cen obou statků v letech 1991 až 2013. 
Součástí článku jsou i dílčí výsledky pri-
márního výzkumu týkajícího se spotřeby 
vína. 

Poptávka bývá obvykle definována 
jako množství zboží, které jsou ochotni 
kupující při dané ceně nakoupit. Obecně 
platí, že čím vyšší je cena požadovaná 
za určité zboží, tím menší bude množ-
ství, které si lidé budou ochotni koupit. 
Kromě ceny však existují i další důležité 
faktory, které ovlivňují poptávku. Jedná 
se o faktory objektivní, což je průměrná 
úroveň důchodu, velikost populace, ceny 
a dostupnost příbuzných statků. Dále pak 
soubor faktorů subjektivních, nazývaných 
vkus nebo preference. V neposlední řadě 
ovlivňují poptávku také faktory specific-
ké, např. počasí. Poptávku po konkrétním 
druhu zboží či služby vyjadřuje jeho spo-
třeba.

Spotřeba a ceny 
alkoholických nápojů 
v České republice
Co se týče spotřeby vína, dá se říci, že 
v jednotlivých zemích velmi kolísá, vše-
obecně však převažuje stagnující, pří-
padně mírně klesající tendence roční 
spotřeby vína na obyvatele. V EU pokra-
čoval i v roce 2013 u tradičních spotře-
bitelských zemí vína klesající trend ve 
spotřebě: ve Francii o 2,1 mil. hl na 28,1 
mil. hl, v Itálii o 0,8 mil. hl na 21,7 mil. hl 
a ve Španělsku o 0,2 mil. hl na 9,1 mil. hl. 
V Portugalsku (4,5 mil. hl) a Velké Británii 
(12,7 mil. hl) zaznamenali stabilní spotře-
bu; v Německu došlo k mírnému navýše-
ní spotřeby na 20,3 mil. hl. (Podle údajů 
MZe, 2014.)

V České republice se spotřeba vína 
kaž doročně mírně zvyšovala. V roce 2012 
činila spotřeba 19,8 l na osobu a  rok. 
V roce 2013 se očekával další nárůst spo-
třeby, a to na 20,0 l na obyvatele, ale podle 
statistického úřadu spotřeba poklesla na 
18,8 l. Podle prezidenta Svazu vinařů Ti-
bora Nyitraye a řady dalších odborníků 
se na tomto poklesu projevily především 
problémy s černým trhem vína. S exis-
tencí a růstem černého trhu je spojeno 
snižování oficiální spotřeby vína, jelikož 
dominantní část produkce obchodované 
ve sféře šedé ekonomiky se nedostává 
do oficiálních evidencí. Černý trh snižuje 
oficiální spotřebu domácností a tím zpro-
středkovaně zkresluje statistiky. V České 
republice rovněž klesá celková spotřeba 
lihovin (40%). V roce 2013 činila spotře-
ba lihovin 6,5 l na osobu a rok, přičemž 
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Obr. 1: Vývoj spotřeby alkoholických nápojů v letech 1991 až 2013 (na osobu a rok)
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nejvyšší spotřeby lihovin bylo dosaženo 
v roce 2003, a to 8,4 l na osobu a rok (po-
kles o 17,1 %). 

Přestože se Česká republika každoroč-
ně umisťuje na čelních místech světových 
žebříčků ve spotřebě piva, jeho konzuma-
ce klesá. V roce 2013 činila spotřeba piva 
podle Českého statistického úřadu 147 l 
na osobu a rok. V roce 2011 byla spotřeba 
piva nejnižší od roku 1991 a činila 142,5 l. 
Nejvyšší spotřeba piva byla v roce 2005, 
a to 163,5 l na osobu a rok. Vývoj spotřeby 
alkoholických nápojů na osobu a rok do-
kumentuje obr. 1.

U všech typů alkoholických nápojů se 
v ČR v průběhu sledovaných let také zvy-
šovaly ceny. V rozmezí let 1991 až 2013 se 
ceny za litr jakostního bílého vína pohy-
bovaly mezi 36,06 Kč v roce 1991 a 68,76 
Kč v roce 2013. Cena za ½ l lahvového piva 
se zvyšovala postupně ze 4,04 Kč v roce 
1991 na 10,56 Kč v roce 2013. Cena rumu se 
zvýšila ze 104,78 Kč v roce 1991 na 237,80 
Kč v roce 2013. (Viz Tab. 1.)

Marketingové výzkumy 
zaměřené na alkoholické 
nápoje
Průzkumy trhu týkající se spotřeby alko-
holických nápojů a chování spotřebitelů 
provádí každoročně řada agentur. K těm 
významným patří např. výzkumy Centra 
pro výzkum veřejného mínění, Sociolo-
gického ústavu Akademie věd ČR. V roce 
2012 v rámci výzkumného projektu „Pivo 
v české společnosti“ probíhajícího od roku 
2004 zařadilo také otázky, které měly za 
cíl porovnat pozice různých druhů alko-
holických nápojů v české společnosti. 
Konkrétně šlo o pivo, víno a skupinu al-

koholických nápojů zahrnující destiláty, 
lihoviny, likéry atp. Provedený výzkum 
potvrdil, že označení ČR jako země piva 
zůstává stále platné. Právě o pivu totiž 
největší část Čechů a Češek soudí, že je 
součástí české kultury a tradic, že pití 
piva k nám jakožto obyvatelům českých 
zemí patří (95 % mužů a 91 % žen) a že na 
něj můžeme být pyšní (93 % mužů a 91 % 
žen). Že víno je součást naší kultury a tra-
dic se domnívá 74 % mužů a 73 % žen. Na 
naše víno můžeme být pyšní podle 79 % 
mužů a 75 % žen. Přičemž dotazování se 

zúčastnilo 1 036 respondentů (Vinopal, 
2012).

O rok později v roce 2013 oslovila stej-
ná společnost 1 029 respondentů a k nej-
významnějším závěrům průzkumu patři-
lo to, že obecně ubývá konzumentů piva 
mezi muži, ale dochází k nárůstu počtu 
konzumentů v nejmladší skupině mužů 
ve věku 18–29 let. Mezi ženami lze nadále 
sledovat trend zvyšujícího se podílu těch, 
které pivo alespoň někdy pijí (Vinopal, 
2013). I přes dílčí změny ovšem stále mů-
žeme na základě dlouhodobého sledování 

Alkoholický 
nápoj

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Pivo lahvové 
(0,5 l)

4,04 4,81 5,80 5,94 6,19 6,52 6,88 7,20

Tuzemský 
tmavý (1 l)

104,78 122,20 130,72 136,60 138,59 140,67 140,61 160,87

Jakostní 
víno bílé (1 l)

36,06 35,57 41,42 42,50 45,93 49,11 53,26 54,94

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pivo lahvové 
(0,5 l)

7,59 7,60 7,78 8,28 8,59 5,55 5,47 8,40

Tuzemský 
tmavý (1 l)

158,78 165,49 209,72 219,88 219,50 224,52 231,69 253,83

Jakostní 
víno bílé (1 l)

55,50 57,43 62,76 59,40 61,97 62,05 61,65 55,83

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pivo lahvové 
(0,5 l)

8,50 8,98 9,18 10,05 9,78 10,44 10,56

Tuzemský 
tmavý (1 l)

266,07 262,93 246,55 232,38 237,08 237,63 237,80

Jakostní 
víno bílé (1 l)

54,53 55,38 56,52 60,26 64,04 64,93 68,76

Tabulka 1

Vývoj spotřebitelských cen vybraných alkoholických 
nápojů (v Kč)

OBJEDNEJTE SI SAZENICE PRO VÝSADBU 2016 JIŽ NYNÍ 
• nabízíme veškeré uznané odrůdy, vč. speciálních

• dlouholetá tradice, vysoká ujatelnost
• vlastní sázecí stroj

• spolupracujeme srenomovanými dodavateli sazenic 

z Rakouska, Slovinska, Itálie

•  Pálava, Veltlínské zelené, Müller Thurgau,

Rulandské šedé, Rulandské bílé, Chardonnay, 

Sauvignon, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Ryzlink vlašký, 

Cabernet Moravia, Solaris a další

Rezervujte si včas požadované odrůdy pro rok 2016! Přijímáme také objednávky na sazenice na rok 2017!

Michal Široký
tel.: 519510756, 602 676 430
e-mail: michal.siroky@pemag.cz

PEMAG, spol. s r.o.
Gagarinova 1240/3
692 01 Mikulov

Partner pro 
vinaře a zemědělce 
od roku 1991

↙ inzerce
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označit pivo za univerzální nápoj, kte-
rý přinejmenším čas od času pijí téměř 
všichni čeští muži a minimálně polovina 
českých žen. 

Významné výsledky týkající se spo-
třeby vína dokumentuje také výzkum, 
který prezentoval ředitel Vinařského 
fondu Jaroslav Machovec a který byl vy-
pracován právě pro potřeby Vinařského 
fondu. Podle tohoto průzkumu mají tři 
pětiny obyvatel ČR ve věku 18 a více let 
k vínu pozitivní vztah (59 %). Největší 
podíl v populaci zaujímá skupina spo-
třebitelů, kteří víno pijí příležitostně 
(26 %). Vyloženě negativní postoj k vínu 
zaujímá jen 15 % dotázaných. Podíl ne-
konzumentů vína se udržuje na stabilní 
úrovni 27 % sledované populace. Z hle-
diska frekvence konzumace vína nedo-
chází v posledních letech k příliš výraz-
ným změnám. Denně či několikrát za 
týden pije víno 12 % dotázaných, 2–4× 
za měsíc víno pije třetina dotázaných 
(33 %), 1× měsíčně 11 %, méně často pak 
16 % dotázaných. 

Analýza sekundárních dat byla pod-
pořena vlastním výzkumem. Dotazní-
kové šetření probíhalo v  listopadu až 
prosinci 2013. Celkem bylo osloveno 
361 studentů PEF MENDELU, a to 109 
(30,2 %) mužů a 252 (69,8 %) žen, kteří 
studovali předmět Management. Roz-
ložení podle pohlaví odpovídá počtu 
studentů studujících předmět prezenč-
ně. V rámci dotazníkového šetření od-
povídali studenti na otázky týkající se 
četnosti pití vína a toho, zda pro ně má 
víno substitut (pod pojmem víno bylo 
rozuměno tiché víno).

Z průzkumu bylo zjištěno, že největší 
počet respondentů (studentů PEF MEN-
DELU) pije víno několikrát do měsíce 
(44,3 %). Dalších 28,3 % pije víno méně 
často než několikrát do měsíce a pouze 
8,3 % respondentů uvedlo, že nepije víno 
vůbec.

Pro 64,5  % dotázaných nemá víno 
substitut. Takto odpověděly především 
ženy (69 % z dotázaných žen). Pro 29,9 % 
je substitutem pivo, ochucené pivo nebo 

cider. (Ochucené pivo nebo cider uváděly 
pouze ženy). 

Výsledky průzkumu provedeného mezi 
studenty v podstatě korespondují s vý-
sledky spotřebitelského průzkumu, který 
si nechal zpracovat Vinařský fond a z je-
hož výsledků rovněž vyplývá, že mezi zku-
šené konzumenty vína patří lidé s vyšším 
vzděláním a vyšším socioekonomickým 
statutem. Často jde o lidi z managemen-
tu firem, ke kterým budou právě studenti 
manažerského oboru patřit.

Závěr

V roce 2013 dosáhla v  České republice 
spotřeba vína na obyvatele hodnoty 18,8 l 
a na celkové spotřebě alkoholických ná-
pojů se podílela 10,91 %. Pokud srovnáme 
spotřebu a cenu vína, lze konstatovat, že 
i když rostla jeho cena, rostla i jeho spo-
třeba. To dokazuje, že vývoj cen není je-
diným vlivem, který působí na spotřebu 
vína. Průzkum provedený mezi studenty 
PEF MENDELU dokumentuje oblibu vína 
u mladé generace, neboť jen 8 % z dotá-
zaných uvedlo, že víno nepije vůbec. Pro 
většinu z nich (64,5 %) navíc víno nemá 
substitut. Průzkum dále prokázal, že pro 
29,9 % respondentů je substitutem vína 
pivo (nebo ochucené pivo). Přitom pivo 
jako substitut vína označili především 
muži (42,2 % z nich).

Očekává se, že se konzumace vína bude 
nadále zvyšovat, a to zejména vzhledem 
k nabídce kvalitních vín na tuzemském 
trhu, rostoucímu povědomí lidí o kon-
zumaci vína a rostoucí koupěschopnosti 
obyvatelstva, ale i díky zvyšující se oblibě 
vína u mladé generace.

Na druhé straně statistické údaje 
i řada průzkumů potvrzují pokles tuzem-
ské spotřeby piva. Češi podle odborníků 
pozvolna omezovali spotřebu piva již od 
roku 1995. Její pokles po roce 2008 vý-
razně urychlila hospodářská krize. Trend 
poklesu konzumace piva je i logický dů-
sledek vlivu dlouhodobých změn v ži-
votním stylu obyvatel, rostoucí tlak na 
pracovištích s cílem intenzivněji využí-
vat pracovní dobu a v neposlední řadě 
rovněž fakt, že generace velkých kon-
zumentů piva postupně odchází. Pivo 
pije přibližně 90 procent českých mužů 
a  zhruba 50 až 60 procent žen. Jeho 
spotřeba je ve srovnání s ostatními stá-
ty světa stále vysoká (v roce 2013 činila 
147 l na osobu a rok). 

Jaký má pro Vás víno 
substitut?

Muži Ženy Celkový součet

počet % počet % počet %

Žádný 59 54,1 174 69,0 233 64,5

Pivo, ochucené pivo, 
cider

46 42,2 62 24,6 108 29,9

Aromatizované víno 
(např. Martini)

0 0 2 0,8 2 0,6

Šumivé víno 0 0 8 3,2 8 2,2

Tvrdý alkohol 4 3,7 6 2,4 10 2,8

Celkový součet 109 100,0 252 100,0 361 100,0

Tabulka 3

Odpovědi na otázku „Pokud má pro Vás víno substitut, jaký?“

Jak často pijete víno?
Muži Ženy Celkový součet

počet % počet % počet %

Denně nebo téměř 
denně

1 0,9 10 4,0 11 3,0

Alespoň 1× týdně 14 12,8 44 17,5 58 16,1

Několikrát do měsíce 48 44,0 112 44,4 160 44,3

Méně často 36 33,1 66 26,2 102 28,3

Vůbec ne 10 9,2 20 7,9 30 8,3

Celkový součet 109 100,0 252 100,0 361 100,0

Tabulka 2

Odpovědi na otázku „Jak často pijete víno?“
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Ondřej Mikeš, odborník SZPI 
a „vinařský diplomat“ České republiky
Česká republika má po osmaosmdesáti letech svého zástupce ve vedení OIV – 
Mezinárodní organizace pro révu a víno. Do prestižní pozice prezidenta subkomise 
pro metody analýzy zvolilo její valné shromáždění na kongresu v Mohuči odborníka 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Ondřeje Mikeše. Ten Vinařskému 
obzoru poskytl rozhovor.

Co se vlastně na kongresu řeší?
Světový vinařský kongres má vždy něko-
lik částí. Tou první je vědecko-výzkum-
ná. Konají se tam přednášky a prezentují 
postery vědeckých pracovišť a laboratoří. 
Jsou to záležitosti vycházející zejména ze 
současných trendů a směrů, které OIV na-
stavuje. Například jsou to témata klima-
tických změn, omezování konzervačních 
látek ve víně, alergenů, propagace a kon-
zumace vinařských produktů a vína. Pod-
statná část se týká nových analytických 
metod či případně úprav dosavadních me-
tod rozborů. 

Jaké jsou v této oblasti novinky?
Na letošním kongresu mě zaujalo tře-
ba téma konzervace sudů. Dlouhodo-
bé téma je konzervace SO2, která není 
úplně ideální ze zdravotního hlediska, 
a tak jsme se mohli seznámit se způso-
bem sanitace a regenerace sudů mra-
ženými peletami. Zaujaly mě i novinky 
z izotopových metod analýzy, to je pří-
mo z mého oboru. Použití alternativních 
čiřidel je teď taky velmi módní téma. 
Dosud používaná čiřidla mohou být to-
tiž alergenní kvůli obsahu kaseinů nebo 
albuminů, tedy čiřidel na vaječné nebo 
mléčné bázi. Nyní se začínají používat 
nealergenní čiřidla vyrobená například 
z brambor. 

A další část kongresu?
Tam se většinou odehrává koordinační 
schůzka členských států Evropské unie, 
které jsou členy OIV. Organizuje ji země 
předsedající v Radě Evropské unie ve spo-
lupráci s Evropskou komisí, která chce 
mít přístup k informacím a koordinovat 
stanoviska členských států, aby měly na 
závěrečném hlasování kongresu sladěná 

stanoviska. Pak se ještě sejdou pracovní 
skupiny OIV a vyjasňují si některá témata 
a rezoluce určené k hlasování. Ve finále 
se pak sejde valné shromáždění OIV, tedy 
oficiální zástupci 46 států v organizaci. 
Schválí výroční zprávu, rozpočet, hlasují 
o jednotlivých rezolucích. Letos se kona-
la také volba do pracovních skupin, do 
vedení organizace. Pro mě byla tato část 
klíčová, byl jsem zvolen do jedné z šesti 
základních formací.

Co takový kongres reálně znamená pro 
běžného vinaře?
Je mi jasné, že to vypadá z  hlediska 
vinařské praxe velmi vzdáleně, práce 
v OIV má nadnárodní charakter. V praxi 
se to však nakonec projeví, protože OIV 
vytváří pravidla a standardy pro celý vi-
nařský svět. Sice mají pro členské státy 
zprvu charakter doporučení, ale napří-
klad Evropská unie se na ně z hlediska 
výrobních a analytických metod odka-
zuje a přebírá je. Takže evropské před-
pisy ohledně vína, vinohradnictví a vi-
nařství by měly ve finále na sto procent 
korespondovat s tím, co schválilo OIV. 
Nejnověji bude mít praktický dopad na-
příklad schválení konzervační látky glu-
tationu.

O co jde? 
To je přírodní látka a antioxidant, tripep-
tid a triaminokyselina. Působí konzervač-
ně, snižuje oxidativnost vína a moštů. Už 
se používá, ale nezákonně. Na úrovni OIV 
se nyní ale už nově akceptuje, že glutation 
v moštech a vínech používat lze. Evropská 
unie to teď prožene přes Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin, který prozkou-
má zdravotní nezávadnost a rozhodne, 
zda lze tuto látku a potažmo tento postup 

přijmout jako oficiální praktiku. Velmi 
trendy jsou také výrobky z vína se sníže-
ným obsahem alkoholu. Na úrovni EU se 
zatím neřešily, z legálního hlediska vlast-
ně neexistovaly. Teď už OIV definici de-
alkoholizovaného vína, vína se sníženým 
obsahem alkoholu a vína částečně dealko-
holizovaného vytvořila a až ji unie přijme, 
rozšíří se obchodní potenciál na všechny 
členské země.

Jedna z letošních rezolucí se týká také 
výzkumu účinků hroznů, moštů i vína 
na lidské zdraví. Co se po přijetí takové 
rezoluce stane?
Přeloženo do jednoduššího jazyka ta re-
zoluce říká: „Členské státy, jestli může-
te, zaměřte výzkumné kapacity na toto 
téma.“ A zároveň OIV nabízí granty pro 
výzkumné instituce i doktorandy, kteří 
téma chtějí zkoumat. Další okruh témat, 
jejichž výzkum může organizace sponzo-
rovat, vychází z pětiletého strategického 
plánu. OIV v něm stanoví několik klíčo-
vých směrů. Jednoduše řečeno, určí se, 
co je priorita a na co je OIV ochotná dát 
peníze.

Jaké klíčové dlouhodobější směry to 
tedy jsou?
Podpora autenticity výrobků, analýza me-
zinárodního trhu s vínem, tvorba předpi-
sů pro enologické praktiky a metod ana-
lýzy, bezpečnost produktů, podpora trvale 
udržitelného vinohradnictví a vinařství 
a podpora mezinárodní spolupráce. Tak-
že jako příklad v praxi to vede k přijetí 
metod, které umožní například odhalit 
falšované víno. Obecně společné normy 
a standardy pomáhají mezinárodnímu 
obchodu, protože se pak státy mají podle 
čeho orientovat. 
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Jste teď předsedou Subkomise pro me-
tody analýzy. Jak vypadala vaše cesta na 
tuto pozici?
Členem a národním delegátem této skupi-
ny jsem už deset let. Dotýkají se jí kromě 
metod rozboru i témata autenticity, no-
vých enologických praktik, aditiv, i když 
se jimi zabývají další pracovní skupiny. 
Jsem každopádně historicky první Čech 
a vůbec nejmladší člověk ve vedení OIV. 
Nahrály mi dvě věci. Jednak se OIV sna-
ží do aktivit zapojit i země, které nepat-
ří mezi vinařské velmoci. Taky jsem měl 
dostatečnou jazykovou vybavenost, zku-
šenost a stal jsem se známým díky aktiv-
nímu jednání v mé pracovní skupině. Měl 
jsem také výhodu ve skvělé spolupráci 
a podporu české delegace v OIV, zejména 
kolegyně Simony Hrabětové z Minister-
stva zemědělství. 

Co teď budete chtít prosadit?
To je velmi těžká otázka. Můj předchůdce 
byl tak dobrým předsedou, vycházel vstříc 
členským státům, dokázal řešit problémy, 
že bych rád dosáhl jeho úrovně. Je to ve-
lice náročný úkol, tím spíš, že ho musím 
skloubit se svojí prací tady na Státní ze-
mědělské a potravinářské inspekci. První 
rok si to zkusím oťukat. 

Takže budete mít úlohu spíš koordiná-
tora?
Chce to umět vyslechnout státy, pochopit, 
rozhodnout a být nezávislý, to je naprosto 
zásadní. Chtěl bych do pracovní skupiny 
dostat co nejvíce expertů z různých zemí. 
Už mě třeba po neformální konverzaci sdělil 
ruský vedoucí vinařského výzkumáku, že by 
se jednání chtěl účastnit. Tak to beru jako 
první dílčí úspěch, protože ruského zástup-
ce jsme dosud postrádali. Co se týče příno-
su mojí práce pro Českou republiku, celých 
deset let jsem se snažil z OIV zprostředko-
vávat informace. Týká se to hlavně labora-
toří SZPI nebo menších laboratoří, které se 
zabývají zatřiďováním vína. Oslovoval jsem 
ale i vědecká pracoviště a laboratoře. Mám 
radost, že se začaly o OIV ještě více zajímat 
a snad budeme podávat i první granty.

Čeho se týkají?
Jde o Mendelovu univerzitu a Univerzitu 
Tomáše Bati ve Zlíně. Tam se v podstatě 
zabývají snížením obsahu oxidu siřičitého 
ve víně. Co se týče Mendelovy univerzi-
ty, tam se kolegovi Mojmíru Baroňovi na 
úrovni České republiky podařilo prosadit 

experimentální enologickou praktiku, 
která je založená na použití vyšších mast-
ných kyselin při výrobě vína k zastavení 
alkoholického a jablečno-mléčného kvaše-
ní. Umožní to také snížení dávky SO2. Je 
to první experimentální enologická prak-
tika schválená na úrovni našeho státu. 
V druhé fázi bychom ji chtěli prosadit do 
evropských právních předpisů. Jiné ces-
ty než přes OIV však není. Ze své pozice 
bych chtěl české vědce více angažovat ve 
vinařském výzkumu směrem k OIV. 

OIV má nového ředitele, Jean-Marie Au-
randa. Víte, jaké má plány?
Rád by navštívil všechny země sdružené 
v organizaci. Hledám teď příležitost pro 
jeho návštěvu v České republice. Doufám, 
že se to podaří a ukážeme mu jako hrdé-
mu Francouzi, že u nás děláme vína do-
konce i lepší než oni. Každopádně tahle 
záležitost velice pomáhá ke zviditelnění 
České republice, může mít dopady na ces-
tovní ruch a vinařům se to ve finále vypla-
tí. Je to taková vinařská diplomacie.

Jste vinař?
Přímo vinař ne, jsem typický spotřebi-
tel, který má mezi vinaři a vinohradníky 
spoustu přátel. S vinařstvím mě odmalič-
ka pojilo příjmení mojí matky za svobod-
na, která byla Rebstöcková. „Rebe stock“ 
znamená v němčině vinný keř. Mám vy-
studovanou chemii a technologii potra-
vin na Mendelově univerzitě. Už během 
studia jsem se ale orientoval na vinařství, 
studoval jsem i vinařství ve Francii a dok-
torát jsem si dělal na Ústavu vinohradnic-
tví a vinařství zahradnické fakulty v Led-
nici. Takže mám potravinářské vzdělání 
s nástavbou na vinařství. Ovládám dobře 
francouzštinu a angličtinu, dvanáct let 
tlumočím ve vinařské oblasti. 

Jak se podle vás vyvíjí naše vinařství?
Od vstupu do Evropské unie prošlo vel-
kou reformou. Vinaři si mohli díky dota-

cím koupit špičkové technologie a i s je-
jich pomocí teď máme špičkové firmy 
a špičková vína. Když jsme měli možnost 
prezentovat naše vína na OIV, všichni byli 
jejich kvalitou překvapení, protože je ne-
znají. Z pohledu úřední kontroly vína jsme 
také raritou, čelíme problémům, které 
členské státy moc neznají. Nejvíc si v tom 
rozumíme asi s Němci, kteří jsou také 
zemí s velkým podílem vína ze zahraničí 
na trhu. Jsme raritní také v oblasti sudo-
vého vína. Západní trhy jsou orientované 
na kvalitu, na víno v lahvi. Nicméně se 
to začíná pomalu měnit, mladá generace 
v tradičních vinařských zemích přestává 
vyhledávat renomované značky, ale zamě-
řuje se na levnější víno, pivo a míchané al-
koholické nápoje. 

Boj proti nekvalitním vínům je jedním 
z úkolů právě Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce. Jaké jsou vaše 
možnosti?
Na odhalení falšování vín máme velmi 
vyspělé přístrojové vybavení. Dokážeme 
rozborem například zjistit geografický 
a botanický původ vína, přídavek vody, 
nadlimitní obohacení moštu sacharózou 
nebo nepovolený přídavek syntetického 
glycerolu. Dokážeme vytipovat podezřelá 
vína, pak přichází na řadu práce s databá-
zemi a další kroky. Momentálně například 
běží kontrolní akce, která souvisí s povin-
ností příjemců hlásit zásilky z Evropské 
unie a třetích zemí do České republiky. 
Kromě ovoce a zeleniny se vztahuje prá-
vě na výrobky z révy vinné. Vedeme jejich 
seznam a rozhodujeme, které vzorky ode-
bírat a jak je budeme testovat. Používáme 
samozřejmě i klasické fyzikálně-chemické 
metody zkoušení a senzorické hodnocení.

Jak to všechno teď budete stíhat?
Vůbec se nad tím neodvažuji přemýšlet. 
Už teď mé aktivity v OIV byly nadstandar-
dem k mé dosavadní práci, protože se za-
bývám koordinací laboratorního testování 
u potravin obecně, a to znamená spousty 
práce s počítačem a papírování. Jen díky 
podpoře SZPI jsem to zatím zvládal. V ji-
ných státech na záležitosti OIV mají vy-
členěné týmy lidí a pracovní formace. Do-
sud jsem v OIV řešil jen agendu za Českou 
republiku, teď budu mít na starosti všech 
46 členských států. Je to téměř práce na 
plný úvazek, bude to chtít hromadu přes-
časů. Navíc je třeba se na všechno připra-
vit v cizím jazyce. 
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Šumivá přehlídka poprvé v Brně
O tom, že šumivá vína vyráběná klasickou metodou, tedy kvašením v lahvi, mají 
v České republice velkou tradici a potenciál, se mohlo Brno přesvědčit 17. června 2015

B rněnský hotel International se ve 
středu 17. června 2015 stal hostite-
lem první Přehlídky klasických šu-

mivých vín s původem v České republice. 
V jejím průběhu se v rámci volné degus-
tace představilo 17 moravských a českých 
vinařství s více než 40 sekty vyráběnými 
tradiční metodou kvašení v lahvi. „Tato 
přehlídka navazuje volně na podzimní 
1. Den klasických šumivých vín, který 
se uskutečnil 27. listopadu 2014 v praž-
ském wine baru Bubble Lounge a kte-
rý byl v podstatě průkopnickou akcí na 
podporu věhlasu klasických šumivých vín 
s původem v České republice pořádanou 
zájmovým sdružením Klasický sekt,“ vy-
světluje Martin Novák, prezident Klasic-
kého sektu. 

Brněnský večer, pořádaný za podpory 
Vinařského fondu ČR, měl dvě části – prv-
ní byla určena odborníkům, kteří v jejím 
průběhu měli možnost zúčastnit se semi-
nářů. O senzorickém hodnocení šumivých 
vín hovořil docent zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity Josef Balík, o vý-
zkumu nákupního chování na základě stu-
dia a měření reakcí na různé vinné etikety 

potom Ing. Martin Souček, PhD. z Provoz-
ně ekonomické fakulty téže univerzity. 
Druhou polovinou večera pak byla samot-
ná přehlídka klasických bublinek, včetně 
ukázek sabrage finalistů Mistrovství ČR 
v této netradiční adrenalinové disciplíně.

„Těší nás zájem jak odborníků, tak ve-
řejnosti o tento moderní nápoj. V případě 
obou již proběhnuvších degustací jsme zís-
kali dobré ohlasy od návštěvníků i samot-
ných vinařů. Věříme, že tyto dílčí úspěchy 
přispějí k trendu, kdy klasická šumivá vína 
z Moravy a Čech budou stále více oblíbena 
a vyhledávána,“ pokračuje Martin Novák.

Spolek Klasický sekt (KS) byl založen 
koncem roku 2014 jako profesní nezis-

ková organizace s cílem znovu-pozved-
nout kulturu konzumace šumivých vín 
vyráběných klasickou/tradiční metodou 
kvašením v lahvi, a to výhradně na úze-
mí České republiky. Členy KS jsou v prvé 
řadě výrobci sektů a dále pak distributo-
ři, prodejci a další subjekty, které svými 
aktivitami mohou napomoci stanoveným 
cílům spolku. Mnoho vinařů na Moravě, 
ale i v Čechách začalo v posledních letech 
(a řada dalších začíná) s výrobou klasic-
kého sektu. Všeobecná znalost tohoto 
segmentu je bohužel v naší zemi poměrně 
nízká a konzumace šumivých vín se kon-
centruje především na slavnostní chvíle. 
KS má za cíl zavádět klasická šumivá vína 
po boku tichých vín a napomáhat veřej-
nosti orientovat se v jejich nabídce. Vinař-
ské oblasti v České republice mají velice 
podobné přírodní podmínky jako kolébka 
šumivých vín – Champagne. Jsme si jisti, 
že naši vinaři především díky svému umu, 
ale i historii a geografickým podmínkám, 
dovedou vyrábět skvělé klasické sekty 
a rozhodně si zaslouží své výhradní místo 
nejen v gastronomických zařízeních, ale 
i v srdcích milovníků vín. 

neutrocork
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Blahopřání k životnímu jubileu

V září letošního roku oslaví své 
kulaté životní jubileum vý-
znamný pedagog a  odborník 

z oblasti vinohradnické techniky Prof. 
Ing. Vlastimil Fic, DrSc. Narodil se 11. září 
1925 ve Velkých Bílovicích v učitelské ro-
dině. Po maturitě (1945) na Střední země-
dělské škole v Přerově studoval v letech 
1945–1949 na Vysoké škole zemědělské 
v Brně. Do kontaktu se zemědělskou pra-
xí se dostal již za dob studia na statku 
na Prechově (Moravský Žižkov), později 
také ve Vinařském družstvu v Bzenci. 
Jako absolvent studia na VŠZ nastoupil 
na praxi do Státních vinic a révových 
školek v Mutěnicích. Po ukončení zá-
kladní vojenské služby v roce 1952 pů-
sobil v Krajském výzkumném ústavu 
zemědělském se sídlem v Ostrohu, kde 
nejprve pracoval na úseku šlechtění 
(udržovací šlechtění odrůdy Neuburské) 
a později mechanizace. V roce 1956 byl 
přijat do Výzkumného ústavu vinohrad-
nického v Bratislavě na detašované vě-
decké pracoviště do Mutěnic. 

Již roku 1960 byl zapojen do výzkumu 
a výuky v oblasti zahradnické a vinohrad-
nické mechanizace také na VŠZ v Brně, 
dnešní Mendelově univerzitě. V roce 1962 
obhájil kandidátskou disertační práci a od 
roku 1964 zastával funkci vedoucího Vý-

zkumné stanice vinohradnické v Mutěni-
cích. V roce 1984 úspěšně obhájil doktor-
skou disertační práci s názvem „Soustava 
mechanizace zpracování půdy ve střed-
ních sponech vinic“ a získal vědeckou 
hodnost vyššího stupně Doktor věd (doc-
tor scientiarum).

V roce 1985 stál jako první děkan při 
zrodu Zahradnické fakulty v Lednici na 
Moravě. V témže roce byl jmenován pro-
fesorem pro obor Zahradnická mecha-
nizace. Byl vedoucím řady diplomových 
a disertačních prací. Pod jeho vedením 
tak vyrostla řada předních a uznávaných 
odborníků, kteří působí nejen u nás, ale 
i v zahraničí.

Vědecká a odborná činnost Prof. Vlas-
timila Fice je velmi obsáhlá. Podílel se na 
výzkumu agrotechnických zásahů do půdy 
ve vinicích, na vývoji strojů pro orbu, ro-
tační a hloubkové kypření i kultivaci vinic. 
Řada z nich byla zavedena do sériové výro-
by u nás i v zahraničí (Rakousko, Maďar-
sko). Za svého působení předložil k opo-
nentnímu řízení řadu závěrečných zpráv 
zejména z úseku vinohradnické a ovoc-
nářské mechanizace. Výrazně se podílel 
na zpracování návrhu soustavy strojů pro 
komplexní mechanizaci vinic a její uvádě-
ní do praxe. V 70. letech patřil k prvním 
propagátorům zavádění plně mechanizo-

vané sklizně hroznů do pěstitelské praxe, 
známé jsou jeho četné práce z této oblasti.

Spolupracoval s  řadou mezinárod-
ních komisí s odborným zaměřením, byl 
členem vědeckých rad i členem komisí 
pro Státní závěrečné zkoušky. Výsledky 
výzkumu postupně publikoval v řadě vě-
deckých prací, odborných knihách, mo-
nografiích a vysokoškolských studijních 
textech. Pracovní elán a nasazení pana 
profesora přetrvává až po současnost, 
kdy jako emeritní profesor spolupracuje 
s Mendelovou univerzitou, Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně a dalšími výzkumný-
mi pracovišti v ČR na řešení výzkumných 
záměrů a výzkumných projektů.

Za vědeckovýzkumnou práci a pře-
nos výsledků výzkumu do praxe mu bylo 
uděleno prezidentem republiky Státní 
vyznamenání „Za vynikající práci“. Pro-
fesor Fic je také čestným členem Svazu 
vinařů ČR.

Pan Prof. Vlastimil Fic patří k lidem, 
kteří se výrazně zasloužili o rozvoj Za-
hradnické fakulty v Lednici a my mu 
k jeho letošnímu jubileu přejeme jménem 
všech jejích pracovníků, ale i jménem širo-
ké odborné a laické veřejnosti pevné zdra-
ví a dostatek vitality do dalších let. 

S přáním „Na zdraví“ pozvedněme číši 
a připijme našemu oslavenci. 
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K 90. narozeninám pana  
prof. Ing. Vlastimila Fice, DrSc.
Pan prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc. působí od roku 2009 až doposud na Ústavu 
analýzy a chemie potravin, Fakulty technologické, Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. Svým nepřekonatelným entuziasmem a laskavou životní moudrostí se 
zaslouženě stal jeho vysoce uznávaným členem a oblíbeným spolupracovníkem.

Je to právě on, kdo obohatil pe-
dagogickou činnost ústavu 
o výuku předmětů, souvise-

jících s vinařstvím a v neposlední řadě 
také se vstupem vína do gastronomie. 
Svým poutavým podáním, pořádáním 
externí výuky, propagačních akcí, semi-
nářů a exkurzí dokázal řadu studentů 
k  těmto disciplínám přivést a mnohé 
z nich zároveň i vysoce profesně oboha-
tit. Nezanedbatelný je také jeho přínos 
při propagaci vína, jako mimořádného 
a vysoce kulturního nápoje, mezi odbor-
nou i laickou veřejností a to nejen u nás, 
ale i v zahraničí.

Pan profesor Fic se dodnes zabývá 
projekty, jako je např. výzkum a využití 
zbytkové biomasy při výrobě vína v Ev-
ropě, výrobou biovína a mezi jeho odbor-
né zájmy patří také možnosti snižování 
obsahu oxidu siřičitého ve víně a auten-
tifikace a prokazatelnost falšování vín. Je 
také jeho neopomenutelnou zásluhou, že 
EU rozšířila portfolio aromatizovaných 
vinných výrobků o pojem „aromatizova-

ný dezert“, jehož nositelem je právě Česká 
republika. Tento nesporný úspěch si vy-

žádal především hodně práce, času a tr-
pělivosti.

Své životní zkušenosti, spolu s nej-
novějšími poznatky moderní vědy 
a současné praxe při produkci vína pan 
profesor, spolu s kolektivem spolupra-
covníků, právě zpracovává do podoby 
budoucí vysokoškolské učebnice. Tato 
se stane uceleným dílem, které se na vy-
soké odborné úrovni zabývá právě pro-
blematikou přípravy a vstupu jak domá-
cího, tak importovaného vína do české 
gastronomie.

Vážený pane profesore,

Ne každému je dopřáno, dožít se tak úcty-
hodného věku. Proto Vám přejeme, jmé-
nem celého Ústavu analýzy a chemie po-
travin, k Vašemu významnému životnímu 
jubileu především pevné zdraví, pohodu 
a spokojenost. Do dalších let pak hodně 
Vašeho příslovečného elánu, nápadů a in-
vence. Ale především – zůstaňte i nadále 
takový, jaký jste. 

Společnost TRANE je přední 
světový výrobce chladicích 
strojů s více než 100letou 
tradicí v oboru chlazení.

Našim zákazníkům nabízíme prodej nových zařízení, servis po celou dobu život-
nosti a možnost pronájmu chladicích jednotek v případě havárie nebo sezónní 
potřeby chlazení. 

Vinaři po celém světě využívají služeb společnosti Trane. Dávají tak přednost 
krátkému pronájmu v období, kdy chlazení opravdu potřebují, před nákladnou 
investicí do nové chladicí jednotky, která je využita pouze několik měsíců v roce. 
Toto řešení Vám značne redukuje celkové náklady na chlazení.

www.trane-chiller-rental.com/cz/ Tel.: +420 702 212 196
rental@trane.cz
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Recenze
Miloš Michlovský: Encyklopedie degustace vína (2. aktualizované vydání). 
Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice, 2015, str. 235. Cena 564 Kč. (ISBN 978-80-905319-6-3)

D egustace a konzumace vína je be-
zesporu vrcholem a cílem práce 
každého vinohradníka a vinaře. 

Pro ty, kteří víno milují a rozumí mu, se 
jedná o obřad, snad i vrcholný rituál, kte-
rý má svoje pravidla a sekvenci událostí 
a úkonů. Stává se tak vlastně slavnostním 
a důstojným završením dlouhodobé a vel-
mi náročné práce. Jak bylo již mnohokrát 
vysloveno, práce vinohradníka a vinaře je 
kombinací vysoce odborných činností, ale 
je také svým způsobem uměním, v němž 
se zrcadlí nejen reálná práce, ale i pocho-
dy a představy odehrávající se v mysli 
toho, kdo víno tvoří a finalizuje. Vlastní 
degustace pak má podobné rysy. Je za-
ložena na celé řadě objektivních faktorů 
a měřítek, ale je také zajisté ovlivňována 
subjektivními pocity a vjemy toho, kdo 
víno degustuje a hodnotí. Vše se pak slévá 
v jeden neobyčejně komplexní celek, kte-
rý lze obecně definovat pojmem „filozofie 
vína“. Kdo mu chce porozumět, musí mít 
k vínu nejen hluboký citový vztah, ale 
i rozsáhlé znalosti, bez nichž nelze do vína 
nahlédnout, porozumět mu a pochopit 
toho, kdo ho tvořil. O všech těchto aspek-
tech je právě recenzovaná kniha. 

Nedávno se na našem odborném kniž-
ním trhu objevila kniha pod názvem En-
cyklopedie degustace vína, která je z pera 
Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., 
jehož lze bezesporu považovat za „guru“ 
českého vinohradnictví a vinařství. Tato 
kniha vychází již ve druhém a aktualizo-
vaném vydání a velmi vhodně navazuje na 
předchozí monografie M. Michlovského 
o přípravě bílých a červených vín a uza-
vírá tak pomyslný kruh, jímž je bezesporu 
kvalita vyrobeného vína, kritéria a způso-
by jeho posuzování.

Z  hlediska obsahového tato kniha 
velmi detailně pojednává o složité pro-
blematice degustace vína. Je založena na 
rozsáhlých teoretických znalostech autora 
v této oblasti, jeho dlouhodobé praktické 
zkušenosti degustátora a především jeho 
schopnosti se na víno dívat i s jistým nad-

hledem a koncipovat výše zmíněnou filo-
zofii vína. 

Obsahově je kniha rozdělena do dva-
nácti kapitol resp. částí, které na sebe lo-
gicky navazují, myšlenkově a informačně 
se prolínají a vytvářejí integrovaný celek. 
Vše, co je v knize napsáno, lze myšlenkově 
vstřebat a pochopit, pokud se s ní čtenář 
seznamuje postupně v celé její logické 
ucelenosti, tzn. nelze ji číst pouze namát-
kově a na přeskáčku. Každá z uvedených 
kapitol je členěna na řadu dílčích podka-
pitol, které čtenáře detailněji seznamují 
s příslušnou problematikou. 

V krátkém úvodu autor pozitivně hod-
notí zvyšující se spotřebu vína v naší zemi, 
ale také se kriticky dívá na některé jevy, 
které jsou s tímto fenoménem spojeny. Ze-
jména pak to, že stoupá počet těch, kteří se 
vydávají za znalce vína, přičemž to jsou, jak 
autor příznačně říká, pouze „pijáci etiket“. 

První kapitola je poměrně stručná a za-
jímavým způsobem přibližuje pojem a cíle 
degustace. Definuje toho, kdo může být 
považován za enologa a kdo je someliér. 
Z výkladu je naprosto zřejmé, že kvalitní 
degustátor je někdo na pomezí chladného 
a přísného kriticky měřícího odborníka 
a vřelého a entuziazmem prodchnutého 
umělce. Schopnost degustace je samozřej-
mě primárně založena na lidských smy-
slech, což je poměrně rozsáhle popsáno 
v druhé kapitole, která se postupně za-
bývá neurofyziologickými aspekty degus-
tace, pozorností, pamětí, zrakem, čichem 
a chuťovými vjemy. Podrobně je pojedná-
no o barvě vína, jeho chuti a aromatu. 

V následující třetí kapitole se autor 
soustřeďuje na úskalí degustace a omyly 
smyslů. Ukazuje se, jak je z tohoto po-
hledu významný čas konání degustace, 
její místo, fyziologický a psychický stav 
degustátora, ale i jaké jsou možnosti jeho 
ovlivnitelnosti vnějšími podněty. Součástí 
této kapitoly je i stručné pojednání o ty-
pech a kategoriích vín a současně je zde 
představena univerzální klasifikace vín, 
v níž autor vína rozděluje do čtyř katego-

rií: „obyčejné víno“, „nepravé dobré víno“, 
„dobré víno“, „velká vína“. Samozřejmě, že 
tato klasifikace je spíše na obecné úrovni 
a není podložena jednoznačně danými kri-
térii. Ještě jednodušší je pak klasifikace na 
„vína, o kterých se mluví“ a „vína, která se 
pijí“, přičemž mimořádnou kvalitu první 
kategorie vín vyjadřuje jejich cena, jež se 
často pohybuje ve výši několika set nebo 
dokonce tisíc eur/dolarů za láhev.

Velmi významným faktorem jsou pod-
mínky degustace. Této problematice je 
věnována kapitola čtvrtá. Postupně je v ní 
pojednáno o osobě degustátora a  jeho 
schopnostech, sklenici jako nástroji de-
gustátora, degustační misce a její historii, 
degustační místnosti a vhodných pod-
mínkách pro degustaci, zásadách přípravy 
vzorků a průběhu vlastní degustace, význa-
mu optimální teploty pro degustaci a kon-
zumaci jednotlivých skupin vín (lehká bílá 
suchá až těžší červená vína). Logicky tuto 
kapitolu uzavírá popis principů, jak hodno-
tíme aroma resp. vůni a chuť vína, tedy tzv. 
„víno v nose“ a „víno v ústech“.

Když jsme se důkladně poučili o všech 
hlavních podmínkách a principech prů-
běhu degustací, lze přistoupit k tomu 
naprosto zásadnímu a tím je vyjádření 
parametrů vína a interpretace degustace, 
což je detailně podáno v kapitole páté. 
Tuto kapitolu uvádí základní informace 
o kategorizaci degustací vín, a to „pro po-
těšení“ a „pracovní degustace“. Čtenář se 
zde např. i dozví něco objektivního a ra-
cionálního o takových mýtech, jako zda 
lze rozeznat nejen odrůdu vína, ale i jeho 
původ a ročník, případně i viniční trať. 
Samozřejmě, že schopnosti degustátorů 
jsou dány nejen jejich vzděláním a zku-
šeností, ale i vrozenou „predispozicí“ pro 
tuto činnost. Kvalitní degustace musí také 
probíhat v k tomu odpovídajících prosto-
rách. Pro objektivní výsledek degustace je 
velmi důležitý sběr výsledků, jejich zpra-
cování a interpretace, což je, jak je z textu 
zřejmé, složitý proces mající řadu objek-
tivních, ale i subjektivních měřítek. Jed-
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ním z výsledků pak může být i tzv. „radar“, 
tzn. schéma aromatického, ale i celkového 
profilu vína, který jednoznačně vypovídá 
o konkrétních přednostech a nedostat-
cích daného vzorku vína. Faktem však je, 
což autor publikace dokládá na příkladech 
v předposlední části této kapitoly pod ná-
zvem „Trocha statistiky“, že každé hod-
nocení vína je neopakovatelné a striktně 
nereprodukovatelné.

Jak vyplynulo ze závěrů kapitoly čtvrté, 
vůně a chuť jsou zásadní parametry vína. 
Rozhodující však je jejich mnohonásobná 
kombinace, tedy něco, co lze nazvat har-
monií vůně a chuti. Právě o této problema-
tice pojednává poměrně detailně kapitola 
šestá, která je logicky rozdělena a struktu-
rována do dvanácti podkapitol, v nichž je 
postupně probráno vše, co se týká složení 
vína a jeho chuťových charakteristik, vy-
váženosti chuti, primárního, druhotného 
a terciárního aroma (buketu) vína. Kapito-
lu uzavírají informace o negativním aroma, 
ale i detailní přehled vad a chorob vína.

Následující kapitola nadepsaná „Slov-
ník popisu vína“ uvádí čtenáře do tajů 
a úskalí lingvistických termínů popisu 
vína. Laikové mnohdy žasnou nad květ-
natostí mluvy a metaforickými výrazy, 
které lze při degustaci vín zaznamenat. 
Na druhé straně skutečný profesionál, 
tedy vinař, enolog, someliér nebo degus-
tátor musí velmi vážit každé slovo a ter-
mín, který při charakteristice vína použijí, 
aby to odpovídalo realitě, tedy charakteru 
a kvalitě daného vzorku vína. Všechny 
tyto skutečnosti si čtenář nejen uvědomí, 
ale i pochopí při čtení této kapitoly, která 
je jakýmsi přirozeným vrcholem celé kni-
hy. Kromě jiného je z ní naprosto zřejmé, 
a tím se vracíme k úvodu této recenze, 
že degustace vín představuje neobyčejně 
rozmanitou a mnohovrstevnou kombina-
ci racionálních a objektivních činností. Je 
však ještě něčím daleko více, a to jistým 
způsobem umění a filozofie života, včetně 
neodmyslitelného osobnostního vkladu 
každého, kdo degustaci provádí. Pro mne 
osobně jsou nezapomenutelné degustace, 
které s námi jako studenty Zahradnické 
fakulty v Lednici na Moravě počátkem 70. 
let 20. století vedl prof. Vilém Kraus; poz-
ději pak degustace, které vedl a komento-
val autor této recenzované knihy.

V dalších třech kapitolách se čtenář 
postupně dozví řadu cenných a zajíma-
vých informací o vzdělávání degustátorů, 
propagačních a prodejních degustacích, 

kvalitě a vlastnostech vína. Knihu uzavírá 
kapitola s příznačným názvem „Umění pít 
víno“, kde je kromě řady zajímavých in-
formací o trhu s vínem v České republice 
podána i správná etiketa servírování vína, 
význam a vhodnost vín v gastronomii. 
Pití vína je však rovněž emoční záležitost, 
což je předmětem samostatné podkapi-
toly. Poslední kapitolu příznačně uzavírá 
krátké pojednání nazvané „Historické 
zkušenosti s vínem“, z něhož vyplývá, že 
víno, jako nejstarší přírodní alkoholický 
nápoj, doprovází lidstvo již tisíce let s tím, 
že představovalo nejen důležitou ekono-
mickou komoditu, ale bylo i významným 
faktorem ovlivňujícím vývoj lidských civi-
lizací až do dnešní doby. Je jistě pravdou, 
co uvádí autor v závěru knihy: „Víno je 
vybraný objekt symbolizující neúprosné 
hledání věčnosti.“

Textovou část knihy vhodně doplňu-
je poměrně rozsáhlá příloha, v níž jsou 
postupně a přehledně v osmi tabulkách 
shrnuty termíny používané při hodno-
cení jednotlivých vlastností vína. Knihu 
uzavírá přehled použité literatury (celkem 
41 odkazů), dále pak rejstřík chemických 
sloučenin, odborných termínů a vědec-
kých názvů organismů. Kniha je v pevné 
vazbě s jednoduchou a vkusnou grafickou 
úpravou. Vytištěna je na křídovém papíru, 
doplněna je 26 barevnými obrázky a grafy 
a 15 tabulkami, které významně přispívají 
k čtivosti a lepšímu pochopení tohoto díla. 

Aktualizované 2. vydání knihy „Ency-
klopedie degustace vína“ je významnou 
monografií na dané téma. Kniha je logicky 
členěná, obsahově je vyvážená a je dopl-
něna řadou zdařilých obrázků, grafů a ta-
bulek. Pokrývá všechny podstatné aspek-
ty degustace vína z hlediska teoretického 
i praktického. V české a slovenské odbor-
né literatuře je tato kniha první soubor-
nou monografií na dané téma. Publikaci 
nelze nic zásadního vytknout. Recenzova-
ná kniha bude bezesporu velmi zajímavá 
a užitečná všem vinařům, enologům, de-
gustátorům a someliérům, ale i učitelům 
a studentům středních a vysokých škol se 
zaměřením na vinohradnictví, vinařství 
a potravinářskou technologii. Poučení v ní 
určitě najdou i pracovníci z praxe – vino-
hradníci a vinaři, drobní pěstitelé a produ-
centi vína, ale i širší spotřebitelská veřej-
nost, která se chce dozvědět o víně a jeho 
kvalitativních vlastnostech poněkud více, 
než že je bílé a červené, dobré a nedobré. 
Autorovi lze poblahopřát k tomuto kva-

litnímu dílu a lze si jen přát, aby z jeho 
pera vzešla ještě nějaká shrnující a obec-
nější kniha o víně, např. na téma „Historie 
a současnost vína a jeho filozofie“. 

Encyklopedie degustace vína

Autor: Miloš Michlovský

Vydavatel: Vinselekt Michlovský, a.s.

Druhé vydání vázané plnobarevné 
knihy formátu B5 „Encyklopedie 
degustace vína“ našeho předního 
vinařského odborníka Doc. Ing. 
Miloše Michlovského, DrSc. je 
určena producentům, somelierům, 
degustátorům, ale i milovníkům 
vína. Kniha je zpracována na vysoké 
profesní úrovni a podává ucelený 
přehled o podstatě a metodách 
degustace ve vícero souvislostech. 
Vysvětluje mimo jiné i podstatu 
vzniku jednotlivých aromatických 
látek, dále obsahuje podrobný 
slovní popis možného charakteru 
vín a příklady vhodných kombinací 
vín s pokrmy. Druhé vydání je 
doplněno o hodnocení vína mozkem 
a hodnocení vín s nižším obsahem 
alkoholu, je přidán i obšírný rejstřík 
pojmů vyskytujících se v publikaci.

Vydání druhé, 2015, str. 235. Cena 
564,- Kč. 26 barevných obrázků 
a grafů, 15 tabulek a 5 rozsáhlých 
tabulkových příloh. 

ISBN: 978-80-905319-6-3 

Cena s DPH: 564,- Kč
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Tisíc kilometrů za Sevarem
Cesty za poznáním vinařských krajů a vinařů s Moravínem přinášejí plody. 
V srpnu 2013 jsme navštívili několik vinařských podniků v Jižním Tyrolsku v Itálii. 
A jak už to při návštěvách chodí, dostávají navštívení vinaři nějakou tu sedmičku 
našeho vína. U firmy Pojer e Sandri to byla sedmička našeho Sevaru z roku 2012.

M ajitelé vinařství ji otevřeli na pře-
lomu loňského a letošního roku 
a odezva byla jasná. Poslali email 

Vlaďce Seidlové s textem, že chtějí navštívit 
výrobce vína a místo, kde byl Sevar vyšlech-
těný. A oni, že to musí pěstovat ve svých 
italských vinicích pod vrcholky Dolomitů.

Sedmičlenná výprava majitelů a za-
městnanců firmy Pojer e Sandri nás v Po-
lešovicích a okolí navštívila ve dnech 29. 
a 30. ledna letošního roku. Tisíc kilometrů 
ujeli z Itálie a přivítali jsme je v penzio-
nu Rozárka ve Starém Městě. Naše setká-
ní v Itálii jsem popsal ve VO č 4/2014 na 
stranách 216 a 217.

Protože přijeli ve večerních hodinách, 
měli zájem poznat restauraci s  typic- Ing. Vaďura předvedl 5 ročníků Sevaru

Delegace italských vinařů u řádku Sevaru

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ

RENOMIA AGRO je největší zemědělský pojišťovací makléř na trhu. Specializuje se na sektor
zemědělských rizik a soustřeďuje se na pojištění klientů v oblasti pěstování zemědělských
plodin, lesů a chovu hospodářských zvířat.

Exkluzivní nabídka pojištění vinic, technologií, majetku, odpovědnosti, vozidel i osobního
pojištění. Nejvýhodnější pojištění proti mrazu, krupobití a všem dalším rizikům.
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Přínosy 
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�    Zhodnocení stávající pojistné 
ochrany a identifikace úspor

�    Návrh optimálního pojistného programu
�    Nezávislé jednání s pojistiteli
�    Osobní přístup a stálá individuální péče

�   Nabídka všech druhů pojištění
�   Nejlepší cena, garance kvality
�   Široký rozsah pojistného krytí
�   Rychlé řešení škod
�   Nabídky od všech pojišťoven
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kým moravským jídlem. To se ohromně 
povedlo v  jedné významné restauraci 
v Uherském Hradišti. Navzájem si jídla 
ochutnávali a pochutnali si. V šoku jsme 
však zůstali, když si objednali sedmičku 
Sylvánského zeleného, ale protože jim 
v restaurantu právě „došlo“, donesla ob-
sluha džbánek čehosi sudového, dost pře-
sířeného. Holt takoví jsou někteří v České 
republice. Sudové nadevše. 

Po večeři jsme udělali okruh historic-
kým jádrem Uherského Hradiště a pak 
jsme se vrátili na Rozárku, kde jsme 
předvedli jedenáct odrůd vín včetně 
odrůd vyšlechtěných na Šlechtitelské 
stanici vinařské v Polešovicích – MERY, 
KOTRČ, Floriánka, Muškát moravský 
a nechyběl Sevar, kvůli kterému delega-
ce dojela. K našim vzorkům přidal své 
šlechtění i pan Glos z Moravské Nové 
Vsi.

Velký koštovací maraton absolvo-
vala delegace vinařů v pátek 30. ledna. Sevar vyrobený teplou cestou u Jakubíka chutnal 

↙ inzerce
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První zastávkou byl náš provozní sklep, 
kde Italové dostali dvacet vzorků mezi 
sudy a nerezovými nádobami. Druhou 
zastávkou bylo vinařství ing. Jaroslava 
Vaďury, který ještě za života šlechtite-
le ing. Václava Křivánka vysadil Sevar 
a  většinu nových šlechtění ve svých 
vinicích. Po exkurzi v jeho provozovně 
jsme v  degustační místnosti ochutnali 
celkem čtrnáct vzorků. Po pěti různých 
ročnících Sevaru to byly vzorky Kotrč, 
Muškátu moravského a dalších velmi za-
jímavých vín.

A to už nám volal kolega Břetislav Ja-
kubík, kde jsme se zdrželi, že na nás čeká 
ve svém novém vinařství ve Zlechově. 
Břetislav je jeden z velkých propagátorů 
Sevaru. Vysadil jej na přelomu tisíciletí 
a nedá na něj dopustit. Ročník 2014 zpra-
coval teplou cestou, což přináší jiné chu-
tě a vjemy. O Sevaru říká, že je to odrůda, 
která dělí jeho zákazníky na dvě skupiny. 
První skupina přijde, koupí si Sevar a nic 
jiného a odjede. Druhá skupina si nakou-
pí všechny možné odrůdy kromě Seva-
ru. Břetislav nám předvedl své moderní 
vinařství postavené v loňském roce na 
zelené louce. Akcionáři se finančně po-
skládali a vyrostlo velmi moderní vinař-
ství. Ve vinici využívá rad s prognózou 
Antonína Mušky, v nadzemním tempe-
rovaném sklepě mu radí docent Baroň. 
Ochutnali jsme dvacet tři skvělých vín, 

některá přímo z nádob, jiná z  lahví se 
šroubovacím uzávěrem. Pozoruhodné 
jsou na tulipáncích tři symboly: Srdce 
značí lásku, Kříž víru a Kotva naději.

Protože je Břetislav vystudovaný 
v oboru elektrotechniky, zkoušejí s doc. 
Baroněm převést množství nezkvašeného 
cukru na počet otáček čidla, které je za-
budováno u kvasící nádoby. To jsem ještě 

nikdy neviděl. Všechno je zaznamenáváno 
a řízeno počítačem. Velmi to také zauja-
lo Maria Pojera. Jak už jsem konstatoval, 
známe ho jako průkopníka a cestovatele. 
Věřím, že dnes už v Itálii pracuje na ještě 
dokonalejším způsobu a až jej někdy zno-
vu navštívíme, už to bude hotové na svě-
tě. Zastávka to byla velmi milá a poučná 
a pánové si navzájem vyměnili ty nejlepší 
vzorky ze soutěží.

A protože jsme měli ještě čas před ná-
vštěvou Jana Cíchy v Blatnici, vrátili jsme 
se na stanici do Polešovic a ochutnali 
jsme ještě čtrnáct mikrovzorků, včetně 
nově přihlášeného novošlechtění Traso-
nia a Muskana. Hosté z Itálie si nakoupili 
révová očka Sevaru, která si v Itálii naště-
povali a dnes už rostou v jejich školkách. 
Doufejme, že budou dělat radost ve vini-
cích a v jejich sklepě.

Poslední zastávku jsme měli u již zmí-
něného Jana Cíchy v Blatnici, kde jsme 
sice ochutnali jenom šest vzorků, avšak 
zajímavých odrůd. Jako první nechyběl 
místní Blatnický roháč a vyjímaly se od-
růdy jako Saphira, Hibernal, Solaris a Ru-
landské šedé VOC. Z domácího prostředí 
vinaře jsme se přesunuli do svérázných 
blatnických bůd a náročný dvoudenní ma-
raton jsme zakončili dobrou večeří u Ko-
níčků v Mařaticích.

Každé cestování je vzájemně dobré 
k navázání kontaktů a ke zdokonalování 
v oboru. 

Vzájemné počastování oceněnými víny

Závěrečná degustace byla u Jana Cíchy v Blatnici



 je mimořádný přírodní produkt, určený pro široké 
využití v zemědělství, vinohradnictví, zahradnictví, sadařství, 
lesním hospodářství. Má využití na trávníky, okrasné keře, kvě-
tinové záhony, zahradní plodiny, pokojové, balkonové rostliny, 
ovocné dřeviny, živé ploty, pro rekultivaci půd a erozivních 
ploch, je alternativou chlévského hnoje. Je účinný proti suchu, 
vymrzání, rostliny jsou odolnější proti chorobám a škůdcům.

 je unikátní ekologickou půdní pomocnou organickou 
látkou s dlouhodobým účinkem v půdě (3-5 let) pro zvyšování 
výnosů všech půd a pro velkou sorpční schopnost je výbor-
ným regulátorem vlhkosti a udržitelnosti sorpčního komplexu 
v půdě s výrazným protierozním efektem. Blokuje odtok vody 
do nižších horizontů půdy.

 má jedinečné složení a vynikající vlastnosti. Obsahuje 
64 mikro a makro prvků a humus (až 40%) vzniklý rozpadem 
druhohorních řas (algea). Je přirozeným půdním kondicio-
nérem a pro významný obsah bóru má protiplísňové účinky. 
Váže na sebe toxické těžké kovy.

 je přírodní, ekologickou surovinou bez průmyslových 
přísad pro zásadní zlepšení půdních podmínek a pro zvý-
šení odolnosti před vodní a větrnou erozí. Obohacuje půdu 
postupným uvolňováním makro a mikro prvků. Upravuje ky-
selost půd (až 35% vápna). Zamezuje vyplavování živin z půdy, 
zabraňuje zhutňování a vysoušení půdy – půda zůstává kyprá. 

em nelze přehnojit a jeho doporučené dávkování jsou 
3 polévková lžíce na 1 litr květináče, 0,5-1,5 kg pod sazenici 
nebo 2-4 kg/m2 půdy.

 je přírodním produktem, který má uplatnění:

 v zemědělství, lesnictví - jako půdní kondicionér bez 
chemikálií a umělých přísad pro zvýšení úrodnosti, úpravu 
bonity půdy a pro vysokou nasáklivost jako regulátor úrovně 
vody po celou dobu nepříznivého suchého počasí (postupné 
uvolňování vody)  

 v zahradnictví - pod veškerou zeleninu, ovocné stromy,  
okrasné květiny i keře, na trávníky, do květinových truhlíků 
i květináčů 

 v sadařství, vinohradnictví - k zvýšení imunity, ochra-
ně a podpoře růstu kořenového systému rostlin i dřevin. Je 
perfektní startovací látka pro pěstební účely, pro výsadbu 
ovocných stromů, vinohradů, okrasných dřevin, chrání saze-
nice rostlin i dřevin před vysycháním v době dlouhotrvajícího 
sucha a vymrzáním

 je certifikován UKZUZ a u Biokont CZ s.r.o jako výro-
bek, který lze používat v ekologickém zemědělství.

Templářské sklepy Čejkovice budou na jaře 2016 vysazovat 7 ha 
nových vinic. Vzhledem k extrémnímu suchu v jarních a letních mě-
sících jsme prohlíželi nově vysazené vinice, jak na tento negativní jev 
reagují. Viděli jsme lokality, kde byla provedena výsadba s použitím 
alginitu a porovnali je s výsadbou bez alginitu. A rozdíl je skutečně 
zřetelný. Sazenice bez alginitu jsou daleko menšího vzrůstu a leto-
rosty jsou slabší. V letošním suchu alginit skutečně zabral. Proto jsme 
se rozhodli, že při podzimní přípravě půdy na jarní výsadbu, budeme 
aplikovat alginit v dávce cca 7-8 tun na jeden hektar.

Na fotografiích lze vidět rozdíl v použití alginitu o dávce cca 1kg 
ke kořenům hlavičky. Jedná se o jarní výsadbu extrémně suchého 
ročníku 2015, kde obě lokality byly stejně hnojeny a stejně rigolová-
ny. Vzdálenost lokalit od sebe je cca 150 m. Obě lokality byly sazeny 
stejným způsobem – ručně s následným zalitím vodou.

Lokalita sazeného vinohradu – Dolní Bojanovice, 
trať Stará hora krátká

Na základě reklamních údajů jsem v letošním roce 2015 chtěl vyzkou-
šet Alginit před výsadbou vinice.
Na ploše 1600m2 jsem použil dávku 1kg/m2 i když je doporučovaná 
dávka 1,5kg pod sazenici. Zvláště v letošním roce se použití Alginitu 
dobře osvědčilo, protože v podmínkách katastru Mikulčice nepršelo 
od 23. května do 21. srpna. 
Sazenice i bez závlahy velmi dobře zakořenily a narostly do výšky 
1-1,5 m. Je poznat, že díky použití Alginitu nedošlo k vysoušení a zhu-
tňování půdy. Půda zůstala kyprá. Na podzim letošního roku chci 
znovu vyzkoušet na ploše 2800m2 a to dávku 2kg/m2 před rigolací.

Ve spolupráci s dalšími autoritami provádíme výzkum na zalesněné 
lokalitě cca 3 ha u obce Hovorčovice, Praha východ. U pokusů je 
kladen důraz na ujímání a počáteční růst kultur, která rozhoduje 
o dalším vývoji výsadeb na zalesněné orné půdě. Vysazeny byly dub, 
douglaska, dub červený, javor při dávkách 0 kg, 0,5kg, 1,5 kg Alginitu 
k sazenici s cílem konkrétně doložit vliv aplikace Alginitu na iniciální 
růst a ujímavost lesních dřevin při zalesňování zemědělské půdy 
ohrožovaných suchem a erozí. Po prvním roce pokusů se použití 
Algnitu projevilo velmi příznivě, významně se snížila mortalita sa-
zenic a je evidentní efekt přírůstkové reakce sazenic a meliorační vliv 
Alginitu - lze hodnotit jako velmi pozitivní při použití 0,5–1,5 kg Alginitu 
k sazenici v závislosti na půdním typu při výsadbě.

www.alginit-prodej.cz

ing. Pavel Pastorek - ředitel Templařských sklepů 
Čejkovice

Mgr. Jakub Čevela - Vinařství Čevela, Dolní Bojanovice

Maláník Štěpán - Vinařství Maláník - Osička s.r.o.
Mikulčice

Ing. Jan Vopravil PhD.  - Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy - Praha-Zbraslav

Ing. Miroslav Bravenec - Čejkovice
Tel.: +420 606 237 126
E-mail: m.bravenec@seznam.cz
sklad-distribuce: Dolní Bojanovice, Čejkovice

bez Alginitu S Alginitem

↙ inzerce
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Komerční prezentace

Chateau Valtice: Nekupovali jsme 
jen mikrofiltraci, ale i know-how
Za Vinné sklepy Valtice známé pod značkou Chateau Valtice nejlépe hovoří čísla – 
600 ha vinohradů, 3 miliony litrů vína ročně a titul Vinařství roku 2014 v kategorii 
velká vinařství. V pohledu na filtrační technologie je firma konzervativní, dá na 
zkušenosti a podporuje lokální partnery. Proto zvolila Bílek Filtry. 

P řestože jsou Vinné sklepy Val-
tice a.s. jedním z největších vý-
robců vína v Česku, zachovávají 

si charakter a hodnoty rodinné firmy. 
Generálním ředitelem je Marek Šťastný, 
marketing má na starosti jeho bratr Da-
vid a manažerem vinohradů je jejich otec 
Antonín.

O tom, jaké bylo rozhodování o ná-
kupu koncové mikrofiltrace a sanitační 
stanice CIP, hovořil Marek Šťastný, o pro-
vozu filtrační komplexní stanice FMS od 
společnosti Bílek Filtry výrobní ředitel Ja-
roslav Matocha. 

Můžete stručně shrnout, s jakými typy 
filtrací jste v minulosti pracovali a s ja-
kými úspěchy?
Jaroslav Matocha: Naše sklepní hospo-
dářství dnes pracuje se čtyřmi druhy filt-
race – hrubou křemelinovou, deskovou ně-
kolika typů, cross flow filtrací a nejnověji 
membránovou mikrofiltrací. Na koncovou 

filtraci jsme dlouhá léta používali nerezo-
vý deskový filtr od firmy Schenk. První byl 
z poloviny 80. let a další ze začátku 90. let 
a oba fungují dodneška. Obnovovali jsme 
jen armatury, kohouty a pochopitelně fil-
trační desky. Dále máme ve výrobě dva 
klasické deskové filtry z poloviny 70. let, 
u kterých je to otázkou repase a údržby. 

Křemelinovou filtraci máme po dob-
rých zkušenostech opakovaně od firmy 
Padovan ze začátku 70. let a až v 90. le-
tech jsme ji nahradili novější verzí, která 
funguje dodnes.

Z jakého důvodu jste v roce 2013 pořizova-
li koncovou membránovou mikrofiltraci?
Jaroslav Matocha: Prvním impulsem 
byla zajištění kvality a stability bílých vín 
s vyšším zbytkovým cukrem. A především 
jsme nepořizovali jen koncovou filtraci, 
ale společně s ní také integrovanou sa-
nitační stanici CIP. Důležitý byl i výhled 
úspory a možnost čerpat na nákup dotaci. 

Jak tedy víno filtrujete dnes?
Jaroslav Matocha: Po 30 letech dobrých 
zkušeností jsme nechtěli opustit deskovou 
filtraci. Veškerá červená vína, která expe-
dujeme, jsou suchá s 2–3 gramy zbytkové-
ho cukru. Nebezpečí problémů po lahvová-
ní je tedy minimální. Některá produkovaná 
bílá vína mají cukr vyšší, takže by se pro-
blémy po lahvování mohly objevit. Zvolili 
jsme proto následující filozofii – u červe-
ných vín zůstáváme konzervativní a nadále 
používáme i na koncovou filtraci deskový 
filtr. Bílá vína za sebou typicky mají dvo-
jitou filtraci přes deskový filtr a před lah-
vováním jdou přes novou membránovou 
mikrofiltraci. Za pozitivní považuji, že to 
firma pana Bílka byla schopna akceptovat 
a v řešení zohlednit naše požadavky.

Vraťme se ke koupi mikrofiltrační sta-
nice, co jí předcházelo? 
Marek Šťastný: Průzkum trhu jsme pro-
váděli asi tři čtvrtě roku. Výrobců je hned 
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několik, takže jsme obezřetně vybírali. 
Zavolali jsme firmu Bílek Filtry, oni zjistili 
aktuální stav, nabídli řešení a to jsme ješ-
tě několikrát poupravovali k oboustranné 
spokojenosti. Před pořízením nového fil-
tru jsme s Bílkovými techniky po testová-
ní dospěli k tomu, že je naše příprava před 
mikrofiltrací dostatečná. Jednání byla vel-
mi korektní a i řešení našich požadavků 
bylo rychlé. Samotné „dohadovací“ řešení, 
než se zadala objednávka, trvalo kolem tří 
týdnů. 

Produkty firmy Bílek Filtry nepatří 
k nejlevnějším, proč jste jim dali před-
nost?
Marek Šťastný: To, co je nejlevnější, ne-
musí být nejlepší. Chtěli jsme vyřešit fil-
traci ve finální fázi jako celek. Na základě 
referencí jsme věděli, že pan Bílek filtraci 
umí postavit, navíc komplexně a na míru. 
Vybrali jsme si ji také proto, že je z regio-
nu. Pro nás je vždy lepší podporovat regi-
onální partery. Jsou třeba levnější firmy, 
ale poskládají to z různých komponentů, 
což si člověk vlastně může udělat sám. Já 
jsem ale chtěl, aby řešení bylo na míru na-
šemu provozu. Od myšlenky po realizaci. 
Důležité je i to, že má firma tradici. Někdy 
je totiž otázkou, jestli tu daná firma za tři 
roky ještě bude a vy budete mít partnera, 
se kterým budete moci konzultovat pří-
padné problémy. 

Jak se proměnily povinnosti vašich pra-
covníků po pořízení poloautomatizova-
né filtrační stanice?
Jaroslav Matocha: Ze zkušenosti vím, že 
zaškolení pracovníka, který do té doby 
podobné zařízení neobsluhoval, trvalo asi 
týden. Dokonce i dlouhodobě nemocná 
paní, která předtím dělala na plničce a ob-
sluhovala filtrační zařízení, se po návra-
tu chytla za hlavu a řekla, že se to nikdy 
nenaučí obsluhovat. Po týdnu se zapraco-
vala a nakonec uznala, že je obsluha ještě 
jednodušší. Školení provedl dodavatel, byl 
i u rozjezdu zařízení. Spolupráce nebyla 
jen o tom, že jsme si objednali zařízení, ale 
firma dodala i toto know-how. Podstatné 
je, že máme lehčí spaní, protože při kon-
trole mikrobiální aktivity, kterou děláme 
u všech partií, máme skvělé výsledky.

Jak se naplnila vaše očekávání po strán-
ce finanční? 
Marek Šťastný: Naplnila se i ta. Dopře-
du jsme si kalkulovali cenu filtračního 

materiálu a vyšlo nám, že když svíčky 
Parker DH vydrží rok, delší životností 
už budeme šetřit. Filtrační svíčky pracují 
v dobré kondici už skoro rok a tři čtvrtě. 
Vždy ale záleží na lidech, kteří se zaříze-
ním dělají, jak dobře připraví víno. Další 
stránkou je mikrobiální stabilita vína 
a spokojenost zákazníka, která se vyčíslit  
nedá. 

Jak využíváte CIP stanici? 
Jaroslav Matocha: Používáme ji jak na 
sanitaci mikrofiltrace, tak plnící linky 
a potrubí od filtrační stanici k plnící lin-
ce. Došlo tím k zlepšení kvality sanitace. 
V sanitaci jsme nicméně neupustili od 
propařování, se kterým máme dlouhole-
té dobré zkušenosti. I toto se podařilo do 
řešení koncové mikrofiltrace zakompo-
novat. Máme parní kotel, který můžeme 
napojit od filtru dál do plniče. 

Vaše vinařství nabízí unikátní službu 
v podobě vinařské pohotovosti. Jak je 
to v případě, že jsou problémy s mikro-
filtrací? 
Jaroslav Matocha: Stejně jako my se 
pyšníme tím, že zákazníka obsloužíme 
v jakoukoli denní dobu, firma Bílek Fil-
try k nám přistupuje stejně. Situace, že 
by se zařízení porouchalo, nenastala. Ale 
komunikace od přípravy smlouvy a řešení 
problémů realizace byla příjemná a musím 
říci, že i rychlá. Vždy, když jsme něco po-
třebovali řešit přes telefon nebo návště-
vou, nám vyhověli. 

Byla i  tato přístupnost důvodem ke 
koupi?
Marek Šťastný: Kupovat zařízení od fir-
my, která sídlí 600 km v zahraničí, může 
být spolu s jazykovou bariérou problém. 
Kdežto když firma působí v kraji 30 km 
daleko, je to velká výhoda. Pokud nastane 
problém, komunikujeme přímo s pověře-
nými techniky. 

Jaroslav Matocha
Výrobní ředitel Vinných sklepů 
Valtice pochází z Břeclavi a ve firmě 
pracuje na různých pozicích od 
absolvování školy v roce 1987.

Vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou, Fakultu zahradnickou 
v Lednici.
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HAVE
FUN WITH 
COLOURS
Představujeme zcela nové 
designové možnosti

Nejstylovější uzávěr na světě teď 
nabízí i nečekané kreativní možnosti. 
Nové úpravy vzhledu zátky (barvení, 
pokovení, barevné kroužky a další) 
umožňují vytvořit uzávěr, který je 
stejně unikátní jako váš produkt. 
Přesvědčte se na vlastní oči na 
webstránce: www.vinolok.cz/design

Vinolok-VinarskyObzor-2015-70x300.indd   1 26.07.15   12:49
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Zapečený kozí sýr s marinovanou 
červenou řepou, listovými saláty 
a praženými piniovými jádry

O mytou červenou řepu ve slupce 
vložte do dostatečného množ-
ství vroucí osolené vody. Vařte 

na mírném ohni. Během varu kontroluj-
te řepu, zda již nezměkla, špejlí opatře-
nou hrotem. Pokud klade velký odpor, je 
třeba ji ještě vařit. Jakmile se bude zdát 
téměř měkká, stáhněte z plamene a dejte 
vychladit ve vodě, ve které se vařila. Ne-
ztratí tak barvu ani chuť. Řepu oloupejte 
a překrájejte na menší kousky. 

Připravte vinaigrette. Do olivového 
oleje postupně metličkou zašlehejte, 
cukr, sůl, pepř, vinný ocet a vodu. Podle 
potřeby dochuťte. Záleží, zda dáte před-
nost výrazné kyselejší chuti, nebo naopak 
vyvážené sladkokyselé. Hotovou zálivkou 
marinujte (ochuťte) kousky vařené červe-
né řepy a nechte odležet v chladničce.

Pinie pražte na středně rozpálené 
pánvi bez oleje. Hned když začnou hněd-
nout, přesypte opražené do misky, aby 
dále už jen chladly.

Nachystejte 4 alespoň 2 centimetry 
silné řezy kozího sýra. Pokapejte oli-
vovým olejem, opepřete, posypte drh-
nutými lístečky tymiánu nebo rozma-
rýnu a dejte vysoko do trouby, ne však 
bezprostředně ke spirále pod rozpálený 
gril. Kozí sýr zapékejte přibližně 2 mi-
nuty. 

K marinované červené řepě přidejte 
listové saláty, zlehka promíchejte a přen-
dejte na talíř. 

Jakmile začne sýr na povrchu zlát-
nout, vyjměte jej a  dokončete s  ním 
připravený salát. Dozdobte zbytkem vi-
naigrette a praženými piniemi. 

4 porce
kozí sýr s bílou plísní 400 g
olivový olej extra virgin 10 ml
bylinky – tymián nebo rozmarýn  
pepř

červená řepa 2 ks
voda na vaření
sůl
vinaigrette – „zálivka“
červený vinný ocet 20 ml
voda 30 ml
olivový olej extra virgin 10 ml
pepř
cukr
listové saláty
piniová jádra

Fenomén víno
Autor:
Ondřej Slanina
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Název
Datum

Místo Město www Telefon
od do

Terroir znojemských vín 10. 9. 13. 9. štukové sály Louckého kláštera Znojmo www.szv.estranky.cz 515 213 145
Slavnosti burčáku na Sádku 10. 9. 13. 9. Vinařské a kulturní centrum Sádek Kojetice www.vinohrady-sadek.cz 602 721 625
Tour Aliance vinařů V8 10. 9. 10. 9. NH Collection Olomouc Congress Olomouc www.8v.cz/?akt=41 739 205 380
Víno z blízka: Vinaři z Bzence 10. 9. 10. 9. Otevřená zahrada pod Špilberkem Brno www.vinozblizka.cz 515 903 121
Ochutnávka vín VOC Znojmo u rotundy sv. Kateřiny 11. 9. 12. 9. Znojemský hrad u rotundy sv. Kateřiny Znojmo www.vocznojmo.cz 737 815 402

Pálavské vinobraní 11. 9. 13. 9. historické centrum, amfiteátr, Kozí hrádek, Svatý 
kopeček, zámek Mikulov www.palavske-vinobrani.cz 519 324 922

Dýňobraní ve Valtickém Podzemí 11. 9. 12. 9. Valtické Podzemí Valtice www.valtickepodzemi.cz 723 600 423
Národní soutěž vín mikulovské vinařské podoblasti 2015 11. 9. 13. 9. sál mikulovského zámku Mikulov www.narodnisoutezvin.cz 602 470 261
Znojemské historické vinobraní 11. 9. 12. 9. Městská památková rezervace Znojmo www.znojemskevinobrani.cz 733 144 596

Sýry, ryby, zvěřina a víno 11. 9. 12. 9. renesanční radnice – radniční sál, radniční sklepy 
a arkádové nádvoří Prachatice www.syryrybyavino.cz 388 312 273

Ochutnávka vín Ampelos 11. 9. 13. 9. Zelenářská 28/19 Znojmo www.ampelos.cz 515 230 103
Po kobylských uličkách za burčákem 12. 9. 12. 9. vinné sklepy Kobylí www.vinarizkobyli.cz 606 483 074
Vinobraní 12. 9. 13. 9. vinice sv. Kláry Praha 7 – Troja www.botanicka.cz 736 611 992
Ochutnávka vín odrůdy Cabernet Moravia 12. 9. 12. 9. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.vinarimnves.cz 608 875 445
Vinobraní v Bohumíně 12. 9. 12. 9. nám. T. G. Masaryka Bohumín www.k3bohumin.cz/cz/kultura 596 012 124
Vinobraní 12. 9. 12. 9. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.mnves.cz 774 722 714
Vinobraní na Kuksu 12. 9. 12. 9. areál Hospitalu a obce Kuks Kuks www.vinobranikuks.cz 603 843 903
Strážnické vinobraní 12. 9. 12. 9. náměstí Svobody Strážnice www.straznice-mesto.cz 605 784 183
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 12. 9. 13. 9. všechna zákoutí královského města Uherské Hradiště www.slavnostivinauh.cz 602 767 518
Trojské vinobraní 12. 9. 12. 9. zahrada Trojského zámku Praha-Troja www.mctroja.cz 284 691 121
Vinobraní na zámku Kačina 12. 9. 12. 9. zámek Kačina Svatý Mikuláš www.vinobraninakacine.cz 736 536 488
Roudnické vinobraní 12. 9. 12. 9. zámecký areál Roudnice nad Labem www.roudnicke-vinobrani.cz 412 871 075
Národní soutěž vín slovácké podoblasti 2015 12. 9. 12. 9. Vinohradská ulice Uherské Hradiště www.slovactivinari.cz 606 714 041
Kobylská záhrádka 12. 9. 14. 9. Sokolovna a přilehlá Sokolská zahrada Kobylí 602 733 057
Košt vín 12. 9. 12. 9. náměstí Chrastava www.vino-rychnov.cz 724 662 156
Grand Prix Austerlitz 2015 – XII. ročník 12. 9. 12. 9. Holešovická tržnice, Hala 28 – Moravská banka vín Praha www.bankavin.cz 602 515 861
Putování Vinohradskou ulicí 12. 9. 12. 9. Mařatice Uherské Hradiště www.vinohradskaulice.cz 737 277 149
Degustace rodinného vinařství Jan Plaček na Famelii Mokropsy 16. 9. 16. 9. Famelie Mokropsy, Rumunská 1165 Černošice-Mokropsy www.famelie.cz 725 080 452
Kurz Základy sommelierství 17. 9. 18. 9. Mendelova univerzita v Brně Brno www.icv.mendelu.cz 545 135 218
Tour Aliance vinařů V8 17. 9. 17. 9. EA Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové www.8v.cz/?akt=41 739 205 380
Bzenecké krojované vinobraní 18. 9. 19. 9. sklepení a víchy, náměstí Svobody Bzenec www.bzenec.cz 518 306 411
Vinobraní Litoměřice 18. 9. 19. 9. celé centrum města Litoměřice 602 733 555
Dýňobraní v Domě Vína v Jablonci nad Nisou 18. 9. 19. 9. Dům Vína CHATEAU LEDNICE, Komenského 23 Jablonec nad Nisou www.dum-vina.cz 602 373 813
Valtické Burčáky ve Valtickém Podzemí 18. 9. 19. 9. Valtické Podzemí Valtice www.valtickepodzemi.cz 723 600 423
Mělnické vinobraní 18. 9. 20. 9. náměstí Míru Mělník www.vinobranimelnik.cz 315 635 341
Burčákové velebení 18. 9. 19. 9. nám. Svobody, zámek Valtice, Zámecká jízdárna Valtice www.valtickeslavnosti.cz 608 905 905
Den otevřených sklepů 19. 9. 19. 9. vinné sklepy Novosedly na Moravě www.novosedelskesklepy.cz 736 489 351
Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska 19. 9. 19. 9. Znojemsko a okolí Znojmo www.stezky.cz 608 337 137
9. Hlohovecké vinobraní 19. 9. 19. 9. Dolní konec 29 Hlohovec www.facebook.com/events 732 318 989
Slavnost vinobraní a den otevřených sklepů 19. 9. 19. 9. obec, vinné sklepy Novosedly na Moravě www.novosedlynamorave.cz 519 521 331
Svátek vína 19. 9. 19. 9. Masarykovo náměstí Hodonín www.dkhodonin.eu 518 309 411
10. Starovické vinobraní 19. 9. 19. 9. areál myslivny Starovice www.vinspolstar.ic.cz 725 763 801
Vinařská stezka 2015 19. 9. 19. 9. Pálava, kulturní dům Pavlov www.vinarskastezka.cz 733 534 088
Nechorské krojované vinobraní 19. 9. 19. 9. Nechory – vesnička vinných sklepů Prušánky www.nechory.cz 518 374 125
Dunajovické vinobraní 19. 9. 19. 9. taneční parket na náměstí Dolní Dunajovice www.czsdd.cz 602 423 625
Štěpánovské vinobraní 19. 9. 19. 9. sokolovna Štěpánov www.stepanovskevinobrani.cz 608 761 302
Velkopavlovické vinobraní na zámku Nebílovy 19. 9. 19. 9. Státní zámek Nebílovy Nebílovy www.zamek-nebilovy.cz 606 666 428
Svatováclavské trhy 25. 9. 26. 9. Palackého náměstí Ivančice www.kic.ivancice.cz 546 451 870
Burčákománie – Špilberské vinobraní 25. 9. 27. 9. hrad Špilberk Brno www.snip-brno.cz 543 537 217
Hudbobraní & Burčáky ve Valtickém Podzemí 25. 9. 26. 9. Valtické Podzemí Valtice www.valtickepodzemi.cz 723 600 423
Burčákfest 25. 9. 27. 9. Loucký klášter Znojmo www.burcakfest.cz 731 441 092
Úvod do degustace vína 25. 9. 25. 9. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz 519 352 072
Slavnosti burčáku 26. 9. 26. 9. Robertova vila Židlochovice www.zidlochovice.cz 734 352 343

XIX. Karlštejnské vinobraní 26. 9. 27. 9.
prostranství před vinařskou stanicí, náměstí pod 
hradem, nádvoří hradu, dětský ráj (prostranství 
u ZŠ), louka za mostem

Karlštejn www.karlstejnske-vinobrani.cz 605 219 104

Sedlecké vinobraní 26. 9. 26. 9. ZD Sedlec – Sedlecká vína Sedlec www.sedleckavina.cz 777 719 110
Šakvické ďůrkobraní 26. 9. 26. 9. sklepy v obci Šakvice www.akcevsakvicich.cz 728 538 199
Retro vinobraní a Mistrovství světa ve sběru hroznů 26. 9. 26. 9. Vinařská 407 Valtice www.vsvaltice.cz 519 361 331
Zámecký košt vín a burčáku 26. 9. 26. 9. Vinařská 407 Valtice www.vsvaltice.cz 519 361 331
Drnholecké vinobraní a otevřené sklepy 26. 9. 27. 9. náměstí a vinařské uličky Drnholec www.drnholec.eu 724 132 910
Slavnost Šaldorfského Kraváku 26. 9. 26. 9. vinné sklepy Nového Šaldorfa Nový Šaldorf-Sedlešovice www.modre-sklepy.cz
Hnanické svatováclavské slavnosti vína 26. 9. 26. 9. Hotel Vinice Hnanice Hnanice www.vinice-hnanice.cz 602 768 744
Přehlídka vín z vinařské oblasti Čechy 26. 9. 26. 9. Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288 Kutná Hora www.vinokutnahora.cz 736 536 488

Eště vínko nevykyslo... 26. 9. 26. 9. mikroregion Nový Dvůr – obce Vlkoš, Skoronice, 
Vacenovice, Milotice Skoronice www.novy-dvur.cz 606 162 167

Sedlecké vinobraní 26. 9. 26. 9. areál ZD Sedlec u Mikulova Sedlec www.sedleckavina.cz 777 719 110
Václavský burčákový pochod 26. 9. 26. 9. sklepní ulička Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.vinaricek.cz 777 561 535
Za burčákem do Strachotína 26. 9. 26. 9. Sklepní ulice Strachotín www.vinaristrachotin.cz 606 822 558
3. Vinobraní ve Vrchlabí 26. 9. 26. 9. areál restaurace KUFR, ul. Nádražní Vrchlabí 602 145 270
Svatováclavské vinobraní 27. 9. 28. 9. Svatováclavská vinice – Pražský hrad Praha 1 www.villarichter.cz 702 205 108
Hradecký koštýř 28. 9. 28. 9. Městská hudební síň, Zieglerova ul. 91, Severní terasy Hradec Králové www.adalbertinum.cz 606 725 642
Dny moravských vín 1. 10. 4. 10. Výstaviště Flora Olomouc Olomouc www.flora-ol.cz 585 726 200
Burčákové slavnosti 1. 10. 3. 10. Dukelské nám. Hustopeče www.burcakoveslavnosti.cz 775 095 525
Tour Aliance vinařů V8 napříč ČR 1. 10. 1. 10. Clarion Congress Hotel Ostrava www.8v.cz 777 630 434
Královský košt Plzeň 1. 10. 1. 10. Congress Centre Parkhotel Pilsen, U Borského parku 31 Plzeň www.kralvin.cz 608 131 013
Online degustace vín Vinařství Jakubík, Zlechov 1. 10. 1. 10. připojení k internetu odkudkoliv Kobylí www.edegustace.cz 724 812 057
Valtické vinobraní 2. 10. 3. 10. náměstí Svobody Valtice www.valtice.eu 519 352 978
Olomoucké vinné trhy 3. 10. 3. 10. Horní náměstí Olomouc www.olomoucka-vinna.cz 776 747 625
Uzavírání Lichtenštejnských stezek 3. 10. 3. 10. start před kostelem v Poštorné Břeclav www.stezky.com 777 667 041
Burčákfest 3. 10. 3. 10. předzámčí klimkovického zámku Klimkovice www.vinnysklep-klimkovice.com 603 112 170
15. mezinárodní konference výživy a diagnostiky 5. 10. 8. 10. Hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684 Praha 6 www.indc.cz 469 779 899
GASTRO – přehlídka vín Moravské banky vín 6. 10. 6. 10. Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106 Brno www.bankavin.cz 602 515 861
Kurz Sommelier (I. část) 6. 10. 9. 10. učebna Vinařské akademie Valtice, Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437
Královský košt Ostrava 8. 10. 8. 10. Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703 Ostrava www.kralvin.cz/kralovsky-kost-ostrava 608 131 013
15. ročník Běhu za bořetickým burčákem a běhu Bořeticemi 10. 10. 10. 10. prostranství u obecního úřadu Bořetice www.boretice.cz 519 430 103
Burčákové Šidleny 10. 10. 10. 10. vinné sklepy Šidleny Milotice www.sidleny.cz 728 286 430
Rytířská slavnost 10. 10. 10. 10. náměstí, zámek, Dietrichštejnská hrobka Mikulov www.rytirivina.cz 736 489 351
Na kole vinohrady Uherskohradišťska 10. 10. 10. 10. Masarykovo náměstí Uherské Hradiště www.uherske-hradiste.cz 572 525 525
Slatinský košt vín 10. 10. 10. 10. Brno-Slatina, Sluneční dvůr, Přemyslovo náměstí 26 Brno 731 610 344
Hlava v presu bez stresu 10. 10. 10. 10. vinice u hrádku Lampelberg Vrbovec www.mejtesvojihlavu.cz 727 970 493
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



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

Prodám 
�  používaný horizontální lis WOTTLE RS 450
�  pneumatickou uzavíračku lahví s vakuovou uzavírací 

hlavou 
�  6-ti jehlovou hladinovou plničku
�  sterilizátor
�  lepidlovou etiketovačku – Enos 800
Kontakt: +43 664 281 0011,  
nebo mail office@maschinenhandel-bauer.at
Podrobnosti na www.maschinenhandel-bauer.at

Prodám nádrže 3 000 l a 1 700 l, vinařské bedny, buben 
na mytí lahví, vysokozdvižný vozík letos. Příští rok 
lahvovací linku a další příslušenství, bude se hodit po 
zákazu sudového, přejít na lahvové nabízím i s odbytem. 
Kontakt: vino@vino-jiha.cz, 603 480 722

Výsevní dny 2015 70 Kč
podle Marie Thunové

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

↙ řádková inzerce

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

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

Příprava červených vín 564 Kč
Autor: Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Vázaná plnobarevná kniha formátu B5 Pří-
prava červených vín je určena všem produ-
centům vína. Kniha podává ucelený přehled 
o složení červeného vína a významu jednot-
livých látek pro kvalitu konečného produk-
tu – lahvového vína. Zabývá se ale především 
postupem, jak pozitivní látky udržet a  na-
opak negativní potlačit. Kniha pojednává 
o  technologickém postupu přípravy červe-
ných tichých suchých vín a  samostatně se 
zabývá víny zrajícími v dřevěných sudech.

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

Publikace, která úvodem ve stručnosti shr-
nuje situaci ve vinohradnictví a  vinařství 
v České republice s aktuálními statistický-
mi daty o  produkci hroznů, jejich kvalitě, 
výnosu, produkci a dalších údajů týkajících 
se plochy vinic, stáří vinic a odrůdové slože-
ní. Následující část je rozdělena do 4 kapitol, 
které se zabývají popisem registrovaných 
odrůd, a to ve struktuře, registrované moš-
tové odrůdy (bílé a  modré), registrované 
stolní odrůdy a nakonec podnože registro-
vané pro produkci rozmnožovacího mate-
riálu. Vlastní popis každé odrůdy je struk-
turován do základních informací o vzniku 
odrůdy, popis jejich ampelografických zna-
ků, vhodnost k pěstování a také doporuče-
ní pro pěstování. V závěru publikace  jsou 
uvedeni všichni udržovatelé odrůd a klonů 
révy včetně kontaktních údajů.



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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