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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Že by krajková sukně? Kdeže, je to řez dubovým 
dřevem používaným k výrobě barikových sudů. 
Vertikálně jsou zřetelně patrné dřeňové paprsky 
a horizontálně pak řady cév. Cévy jsou za života 
stromu vodivými pletivy, kterými proudí z kořenů 
do nadzemní části stromu míza. V sudu zase slouží 
jako póry pro přísun vzduchu do vína.

Blahopřejeme 
vinařstvím roku 

H lavní cena Vinařství roku letos putuje do Valtic, kam posílám svoji gra-
tulaci. Všichni jsme se shodli, že finálová devítka byla mimořádně vy-
rovnaná a vůbec nebylo jasné, jak prestižní soutěž nakonec dopadne. 

Každopádně se k ní ještě několikrát vrátíme a do těch úplně nejlepších vinařství 
se s Vinařským obzorem podíváme, protože můžou ukázat vzornou péči o vino-
hrady i sklep. Jinak by totiž nemohly uspět.

V tomto vydání jsme si připravili i malou ochutnávku, jak může vyspělé vi-
nohradnictví už za pár let vypadat. Přesné zemědělství zapojuje do výroby GPS, 
počítače a roboty. Podle mě se ale není třeba obávat, že stroje lidi jednou z toho-
to oboru zcela vytlačí. Zkušenosti jsou totiž nenahraditelné.

Platí to i o dalším rozsáhlém tématu, náhradách barikových sudů. Bariková 
vína jsou stále oblíbenější. Na toto téma jsme se proto opravdu soustředili a my-
slím, že můžeme nabídnout spoustu užitečných informací.

Samozřejmě se dál věnujeme i připravované novele vinařského zákona, která 
se zatím podle nás vyvíjí velmi pozitivně. 

Přeji všem úspěšný měsíc duben.

Martin Půček
šéfredaktor
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Co vám 
přineseme 
příště 

V květnovém vydání Vinařského obzo-
ru se mimo jiné zaměříme na ochra-
nu vinohradu proti celé řadě různých 

nebezpečí. Nebude mezi nimi chybět ani člo-
věk. Ve sklepě se budeme věnovat tématu 
cuvée.

Většinu vinařů bude určitě zajímat, jak bude 
pokračovat Program rozvoje venkova. Na mini-
sterstvu zemědělství dokončují materiál, který 
určí podmínky čerpání dotací až do roku 2020. 
Svaz vinařů ČR se na jeho podobě také podílí 
a snaží se vyjednat pro naši oblast co nejlepší 
podmínky. V květnu se už dočtete, jak všechno 
dopadlo.

Podíváme se také do jedné z firem, která 
uspěla v soutěži Vinařství roku.

(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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Jurečka se shodl s vinaři.  
Ze sudů jen česká a moravská vína
Novela vinařského zákona počítá s radikálním omezením prodeje sudového vína 
a s řadou dalších opatření, která omezí černý trh v České republice. Při jednání 
u kulatého stolu se na nich v březnu shodli zástupci vinařů s ministrem zemědělství 
Marianem Jurečkou. 

Č eský trh s čepovaným vínem čeká 
od roku 2016 revoluce. Dováže-
ná vína se budou moci prodávat 

jen v obalech, které nelze znova naplnit. 
Nejčastěji se mluví o tzv. bag in boxech. 
Domácí vína budou k dostání dál ze sudů, 
jejich prodej ale bude jistit smlouva mezi 
prodejcem a vinařem. Ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka si 18. března pozval 
zástupce všech stran, kterých se problém 
týká.

„Hledali jsme kompromis a shodli jsme 
se na kombinaci opatření, která černý trh 
omezí. Zahraniční sudová vína nebo vína 
vyrobená u nás z dovezených hroznů ne-
cháme stočit do balení určeného pro ko-
nečného spotřebitele, a to v obalu, který 
se nedá znovu naplnit tedy do bag in boxů 
nebo láhví. Zajistíme tak bezpečnost zá-
kazníků, protože získají větší jistotu, že si 
nekupují pančované a tedy i nebezpečné 
víno,“ řekl po jednání ministr zemědělství 
Jurečka. 

Domácí vína vyrobená z hroznů skli-
zených v  České republice bude moci 
prodávat vinař ve svém vinařství (tzv. 
„pod víchou“), ve své vinotéce, případně 
ve vinotéce, se kterou uzavře smluvní 
vztah.  Lahvovaná domácí vína by pak 
měly označovat hologramy s českou vla-
ječkou a na každé láhvi by také měla být 
jasná informace o původu hroznů.  

„Plánujeme posílit počty inspektorů 
zemědělské a potravinářské inspekce, kte-
ří se zaměří výhradně na obchod s vínem. 
Chceme jednat s celní správou, aby také 
vyčlenila několik svých zaměstnanců pro 
tuto oblast. Kontroly vína by pak zajišťo-
vali společně,“ dodal Jurečka.

Ministr také chce, aby celníci a pracov-
níci inspekce propojili své databáze a mohli 
tak přímo na místě zjistit, zda je dovážené 
víno řádně nahlášené. Uvažuje také o pod-
poře vzniku laboratoře ve spolupráci s Men-
delovou univerzitou, která by sídlila v Led-
nici a zaměřila se na kontrolu kvality vína.

Odhalení provinilci by kromě dalších 
sankcí měli na určitou dobu ztratit nárok 
na dotace. 

Novelu zákona Ministerstvo zeměděl-
ství připraví urychleně, aby ji mohlo za 
několik měsíců předložit ke schválení vlá-
dě. Nová pravidla pro obchod s vínem by 
měla platit od začátku příštího roku.

„Novela pomůže zlepšit postavení po-
ctivých vinařů, protože se kvůli těm, kteří 
obcházejí zákon, dostávají do nerovného 
konkurenčního prostředí,“ uvedl Marian 
Jurečka.

Zástupci Svazu vinařů ČR jsou s vý-
sledkem jednání spokojení. „Pan ministr 
většinu našich návrhů přijal a z poslanec-
ké sněmovny mám zprávy, že by novela 
v této podobě neměla narazit na větší 
odpor. Samozřejmě máme před sebou 
ještě dlouhý legislativní proces, ale věc-
ný záměr zákona považuji za úspěch,“ 
shrnul výsledek schůzky prezident svazu 
Tibor Nyitray. 
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Sobotka: Nepoctivci budou pod silným tlakem

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka ve čtvrtek 26. března jednal na zámku ve 
Valticích se zástupci Svazu Vinařů ČR, Ministerstva zemědělství a Jihomoravského 
kraje o problému nelegálního dovozu vína a jeho pančování.

N ovela vinařského zákona by po-
dle zástupců státní správy měla 
platit od 1. ledna roku 2016. Nepo-

ctiví obchodníci a vinaři ale podle Sobotky 
budou díky spolupráci Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce (SZPI), Police ČR 
a Celní správy ČR pod tlakem již nyní. 

„Dobře si uvědomuji obrovský kus prá-
ce, který vinaři v posledních pětadvaceti 
letech odvedli, a zároveň si uvědomuji, jak 
vinařství významně přispívá k zaměstna-
nosti, rozvoji cestovního ruchu, podpoře 
a stabilizaci zemědělství nejen na jižní Mo-
ravě,“ zahájil tiskovou konferenci předseda 
vlády ČR Bohuslav Sobotka. Před tím se 
zástupci Svazu vinařů České republiky (ČR) 
a tedy i s vinaři jednal za zavřenými dveřmi. 

„V posledních letech se dramaticky 
vystupňoval tlak na vinaře, který vyvíjejí 
dovozci a prodejci sudového vína, které 
není nikde evidováno a jehož cena není 
zatížena daní z přidané hodnoty ani daní 
z příjmu. Často je navíc ředěné či pančo-
vané, čímž vznikají škody poctivým vina-
řům i státu – ministerstvo financí hovoří 
o daňových únicích ve výši až 4 miliard 
korun,“ přinesl Sobotka nejaktuálnější 
odhad rezortu Andreje Babiše. 

Podle premiéra jsou stejně závažná rizi-
ka pro spotřebitele. „Stát musí jednat sku-
tečně rychle, abychom se nedočkali afér 
typu metanolové aféry,“ zdůraznil Sobotka. 

Vydali jsme se správným 
směrem 

„Jsem rád, že jsem na setkání se Sva-
zem vinařů ČR dostal zpětnou vazbu po-
tvrzující to, že jsme se vydali správným 
směrem. Chci zároveň poděkovat vina-
řům, že se v loňském roce ozvali a shro-
máždili argumenty, které jsou pro státní 
správu relevantní,“ nešetřil ministr s díky. 

Sobotka dodal, že ve chvíli, kdy jej kon-
taktoval Svaz vinařů ČR, obrátil se na mi-
nistry financí a zemědělství a požádal je, 
aby na podněty rychle reagovali. „Jsem 
rád, že se na ministerstvu zemědělství in-
tenzivně připravuje novela zákona o vino-
hradnictví a vinařství, která by měla při-
nést potřebnou legislativní úpravu. Těší 
mě i to, že ministerstvo zemědělství per-
sonálně posílilo SZPI, která se intenzivněji 
zaměří na kontrolu vína v naší zemi. Posí-
lila i aktivita policie a celní správy a věřím, 
že to přinese výsledky,“ uvedl premiér. 

Za další důležitý krok považuje elek-
tronickou evidenci tržeb. 

Novela vinařského zákona? 
V platnosti od ledna 2016

Zástupcem ministerstva zemědělství 
(MZe) byl ve Valticích náměstek ministra 
zemědělství Jindřich Šnejdrla. „MZe fina-

lizuje práci na novele vinařského zákona. 
Za klíčové považuji jednání se zástupci 
vinařské a vinohradnické veřejnosti, které 
výrazně nasměrovalo podobu novely. Dnes 
máme informace o tom, že celá řada z těch, 
kteří participovali na prodeji černého tvr-
dého alkoholu, se chce přesunout do oblas-
ti prodeje pančovaného vína. Tomu musí 
státní správa zabránit. Předpokládám, že 
nejpozději do konce dubna bude zákon-
ná předloha předložena vládě, aby ji vláda 
mohla neprodleně projednat, aby zákon 
mohl platit od 1. ledna 2016,“ řekl Šnejdrla. 

Prezident svazu vinařů Tibor Nyitray 
poděkoval zástupcům státní správy, kteří 
převzali dva roky shromažďované podkla-
dy a důkazy. „Státní správa si je ověřila 
a stát tento problém převzal za svůj a hod-
lá jej řešit. Jsem rád, že se v naší společnos-
ti podařilo demokratickou cestou a mra-
venčí prací prosadit to, o co jsme usilovali,“ 
uvedl Nyitray. Připustil, že se novela vinař-
ského zákona dotkne i poctivých vinařů. 

„Tím, že chceme zpřísnit pravidla, na 
sebe jako vinaři trochu pleteme bič. Jsme ale 
ochotni nést toto břemeno a dát je na oltář 
čistého a slušného trhu, který přinese mož-
nost solidně a férově podnikat a obchodovat 
s vínem a revitalizovat vinice,“ věří Nyitray. 

Pro prezidenta SVČR je nejdůležitěj-
ším krokem novela zákona o vinohrad-
nictví a vinařství. „Dojde k redukci prode-
je čepovaného vína. Ve vinotékách bude 
možné prodávat jedině sudové moravské 
a české víno. Ostatní vína se budou pro-
dávat v obalech určených pro koncové-
ho spotřebitele. I z těchto obalů je bude 
možné v případě zájmu rozlévat do PET 
lahví. Osobně si ale myslím, že pro každé-
ho zákazníka je lepší si bag in box odnést 
domů. Věřím, že je to dobrá cesta i pro zá-
kazníka,“ popsal prezident SVČR. 

Za jasný důkaz toho, že se věci mění, po-
važuje případ 23. března, kdy bylo v Brně za-
chyceno 38 tisíc litrů padělaného vína. „Jeho 
dovozci byli okamžitě dáni do vazby, což je 
jasná ukázka, že stát bere boj s černým tr-
hem s vínem vážně,“ uzavřel Nyitray. 
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Jihomoravský kraj podporuje novelu 
vinařského zákona i výsadbu nových vinic
K tématu přípravy nové vinařské legislativy vystoupili v pondělí 2. března 2015 na 
společné tiskové konferenci v Brně jihomoravský hejtman Michal Hašek, prezident 
Svazu vinařů Tibor Nyitray a senátor Jan Hajda.

J ak na tiskové konferenci konstato-
val hejtman Michal Hašek, Jihomo-
ravský kraj jednoznačně podporuje 

připravovanou novelu vinařského zákona, 
která povede k tomu, že hlediska prodeje 
sudového vína dostane „zelenou“ sudové 
víno, které bylo jednoznačně vypěstováno 
v podobě hroznů a vyrobeno v České re-
publice. „Považuji za naprosto přirozené, 
že Česká republika bude chránit poctivé 
moravské a české vinaře, bude chránit je-
jich práci a vše, co se za těch posledních 
25 let v  této oblasti podařilo vybudo-
vat,“ uvedl Michal Hašek. 

„Společně také vyzýváme místopřed-
sedu vlády a ministra financí Andreje 
Babiše, aby ustavil pracovní skupinu, 
která bude řešit otázku daňových úniků 
v oblasti padělání, pančování nebo čer-
ného dovozu vína. Upozorňujeme na to 
vládu a konkrétně ministra financí už rok 
a v zásadě se stále nic neděje. Z našeho 
pohledu by dnešek měl být tím impulsem, 
kdy se problematika černého dovozu vína 
konečně začne řešit,“ řekl jihomoravský 
hejtman Hašek. 

Jak konstatoval, alarmující odhady ho-
voří o daňových únicích v celkové částce 
dosahující 2,5 miliardy korun. „Jestliže 
chceme lepší výběr daní, tak to musí platit 
i pro oblast dovozového vína. Informoval 
jsem o tomto problému také ministra vni-
tra Milana Chovance. Navíc máme signá-
ly, že se právě do oblasti obchodu s vínem 
přesouvají aktivity takzvané lihové mafie. 
Jsme tedy přesvědčeni, že je zde třeba 
rychle a účinně zasáhnout,“ řekl Michal 
Hašek, který zdůraznil, že je nutné, aby se 
pančování vína stalo trestným činem: „Če-
kali jsme iniciativu vlády, Jihomoravský 
kraj zřejmě využije možnost zákonodárné 
inciativy,“ uvedl hejtman.

Jihomoravský kraj podpoří také obno-
vu a výsadbu vinic a vinohradů. „Máme 
zde nové plánovací období EU a s tím 
souvisí možnost osadit 700 až 800 hekta-

rů nově vinicemi plus jedno procento ze 
stávající výměry, která je v ČR,“ uvedl hejt-
man Michal Hašek, který v rámci jižní Mo-
ravy navrhne radě a zastupitelstvu dotační 
program, jež by počítal přibližně s dotací 
do 200 tisíc korun na jeden hektar. 

„Dosud zde existovala státní podpora 
v oblasti rekonstrukce vinic a vinohra-
dů, nově bychom tedy chtěli zřídit v této 
sféře podporu krajskou,“ uvedl. Jako další 
konkrétní opatření zmínil Michal Hašek 
projekt výstavby nového národního vinař-
ského centra, které bude součástí střední 
vinařské školy ve Valticích. „Budu prosa-
zovat, aby jako součást tohoto nového 
národního vinařského centra vznikla do 
konce roku 2016 také speciální laboratoř, 
která by se věnovala analýzám vzorků 
vína jak domácího, tak dovozového,“ sdělil 
hejtman Hašek. Jak konstatoval, podobná 
laboratoř v současnosti na našem území 
neexistuje, a analýzy jsou velmi nákladně 
prováděny v zahraničí. Tato speciální labo-
ratoř by přitom měla být k dispozici nejen 
domácím vinařům, ale také potravinářům.

Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray 
upozornil, že skoro žádné rozlévané víno 
označované jako víno z Moravy nemá mo-

ravský původ. Podle něj narůstá černý trh 
s vínem. Podle studií, které si svaz nechal 
vypracovat, skončí nezdaněno zhruba 100 
milionů litrů vína ročně. Sudové víno se 
v Česku prodává na zhruba 30 000 mís-
tech. Takové množství prodejců není po-
dle něj možné za současných právních 
předpisů uhlídat. „Trápí nás klamání zá-
kazníka, kdy je poškozováno dobré jméno 
moravských vinařů. Nikdo ale nemluví 
o omezení dovozu vína. Strašení, že zahy-
nou vinotéky, je nesmysl,“ řekl.

Senátor Jan Hajda zdůraznil, že ne-
jde o problém sudových vín, ale o to, že 
si chce určitá skupina zachovat svůj vliv 
na černém trhu. „Jednáme s Generálním 
ředitelstvím cel i  Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí. Vinaři chtějí 
solidní podnikatelské prostředí, jsme do-
hodnuti s celní správou, že se posílí kon-
trolní činnost. Nacházíme se v krizovém 
okamžiku – buď vytvoříme prostředí, že 
se vinařům bude vyplácet pracovat ve 
vinici anebo tady vytvoříme prostor pro 
skupinu překupníků. Jsem připraven pod-
pořit jen takovou novelu zákona, která 
zabezpečí, že bude oceněna poctivá práce 
vinařů,“ zdůraznil Jan Hajda. 
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Ministerstvo: Připravte se na nová pravidla 
výsadby vinic
Od roku 2016 zavede Česká republika nová pravidla pro výsadbu a obnovu 
vinic, která budou vycházet z nařízení Evropské unie. Celkovou plochu vinic 
České republiky půjde nově rozšířit o jedno procento ročně. Za nevyužité povolení 
k opětovné výsadbě budou sankce.

M inisterstvo zemědělství se chystá 
na zavedení systému autorizace 
vinic podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) číslo 1308/2014. 
Přesná pravidla teprve musí úředníci a po-
litici doladit, ale některé věci, které se obje-
ví v novele vinohradnického a vinařského 
zákona, jsou jasné už nyní.

První z nich se týkají zakládání nových 
vinic. V současnosti je ve státní rezervě 
necelých třináct set hektarů s právem na 
výsadbu, o které může Česká republika 
celkovou plochu vinic rozšířit, avšak niko-
liv překročit, protože celkový produkční 
potenciál ČR je dán. Povolení k výsadbě 
uděluje Ústřední kontrolní a zkušební 
úřad zemědělský (ÚKZÚZ) a je bez nároku 
na jakékoliv evropské dotace.

Od 1. ledna 2016 se bude moci plocha 
vinic rozšířit o jedno procento obhospo-
dařovaných vinic ročně, tedy o zhruba 
176 hektarů. Tato výsadba bude opět bez 
nároku na evropskou podporu. Pravidlo 
jednoho procenta platí ve všech členských 
státech Evropské unie, pokud si toto pro-
cento dobrovolně nesníží.

Ačkoliv zájem o rozšiřování vinic v po-
sledních letech vzrostl, nově definovaný 
roční maximální přírůstek rozlohy nikdy 
nepřesáhnul. 

Mnohem větší dopad budou mít na 
české a moravské vinohradníky nová pra-
vidla, která se týkají obnovy vinic. V sou-
časnosti se právo na opětovnou výsadbu 
vztahuje na 656 hektarů a trvá osm let. 
Podle odborníků z ministerstva se cena 
za opětovnou výsadbu pohybuje mezi 
šesti sty až milionem korun za hektar, 
přičemž je možno získat evropské dotace 
ze SOT s vínem ve výši kolem 400 tis. Kč.

Nová pravidla mění právo na povolení 
a výrazně omezují dobu, kterou vinohrad-
níci na osázení těchto ploch mají. Pokud 
to nestihnout do tří let, dostanou pokutu, 

která je povinná z předpisu EU. Její výše 
zatím není stanovená, předběžně se hovoří 
o sto tisíci korunách za hektar. Měla by to 
tedy být částka, kterou by výsadba vinaře 
beztak stála.

Smyslem těchto opatření je, aby se 
v Evropské unii stabilizovala plocha vinic. 
Ačkoliv ještě nejsou finálně dopracovaná, 
ministerstvo na ně upozorňuje už nyní 
právě kvůli zkrácení lhůty na opětovnou 
výsadbu. Chce tak předejít tomu, že se 
vinohradníci zbytečně dostali pod časový 
tlak kvůli hrozbě sankcí.

Nový systém má platit až do roku 2030. 

Produkční potenciál vinic v ČR 19 633,45 ha
Obhospodařovaná plocha vinic 17 611,44 ha
Plocha vyklučených vinic 70,90 ha
Plochy s právem na opětovnou výsadbu vinic 656,25 ha
Stávající práva na výsadbu ve státní rezervě 1 294,86 ha

Tabulka 1

dosud od 1. 1. 2016
Právo na novou výsadbu 1 294,86 ha Povolení na novou výsadbu 1 % 

obhospodařované plochy vinic ročně
Právo na opětovnou výsadbu 8 let Povolení na opětovnou výsadbu 3 roky, 

za překročení sankce

Tabulka 2

   S VÁMI, PRO VÁS...Agro Aliance, s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel./fax: 257 830 138  www.agroaliance.cz

Síra ve formě vodorozpustných 
mikrogranulí, to je …

  Spolehlivě hubí patogeny za skupiny pravých padlí s vedlejším akaricidním účinkem

 Preventivní aplikace s rychlým nástupem účinnosti

 Výborný partner do TM směsí s fungicidy pro rozšíření spektra účinku

  Široké aplikační okno v révě, jádrovinách, angreštu, okurkách a kořenové zelenině

 Využijte cenově výhodný balíček: 6 l Domark 10 EC + 80 kg SulfurusSulfurus

↙ inzerce
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Spotřebitelé preferují moravská 
a česká vína a považují je za kvalitnější 
Poslední vlna průzkumů Vinařského fondu přinesla historicky nejpozitivnější pohled 
spotřebitelů na moravská a česká vína. Rekordní nárůst a dosud nejvyšší znalost 
u spotřebitelů zaznamenala značka Vína z Moravy, vína z Čech. Spotřebitelé naše 
vína preferují, vnímají je jako výrazně kvalitnější a jsou ochotni si za ně připlatit. 

P ravidelné průzkumy postoje spotře-
bitelů k moravským a českým vínům 
zadává Vinařský fond na reprezenta-

tivním vzorku více než tisíce respondentů 
už od roku 2006, a má tedy u většiny klíčo-
vých ukazatelů dlouhodobé srovnání.

Vína z Moravy, vína z Čech 
znají 2/3 populace

V roce 2007, kdy bylo budování společné 
značky našich vín Vína z Moravy, vína 
z Čech teprve za počátku své cesty, zna-
lo značku jen 39 % procent populace. Do 
počátku roku 2014 znalost značky postup-
nými kroky vystoupala na 61 %. 

Po sérii loňských kampaní vystoupala 
znalost značky Vína z Moravy, vína z Čech 
o dalších 7 % na historicky nejvyšších 
68 %, tedy přesáhla dvě třetiny populace.

„Značku Vína z Moravy, vína z Čech 
posouváme kupředu už řadu let a jsou 
to vždy až následné výzkumy, které vy-
hodnotí, zda jsme správně zvolili směr 
a marketingové nástroje. S řádově nižšími 
prostředky se podařilo vybudovat znač-
ku, která se ve vnímání spotřebitelů může 
směle měřit s nejsilnějšími značkami pů-
sobícími v České republice,“ komentuje 
výsledky průzkumu ředitel Vinařského 
fondu ing. Jaroslav Machovec.

Raději naše, i kdyby bylo 
dražší

Znalost značky je však jen jeden úhel po-
hledu. Z hlediska vinařů je podstatné také, 
zda se tato znalost promítá i do reálné kon-
zumace a nákupních zvyklostí spotřebitelů. 
I v této oblasti přinesl poslední průzkum 
pozitivní zjištění, když ukázal, že 58 % kon-
zumentů preferuje moravská a česká vína. 

S ohledem na rostoucí celkovou spo-
třebu (aktuálně 20,1 l/os.rok), víceméně 

stálou domácí produkci a silný tlak do-
vozců zahraničních vín je však možná 
ještě podstatnější zjištění, že 56 % konzu-
mentů by preferovalo naše vína, i kdyby 
nemuseli brát v potaz jejich cenu. Většina 
spotřebitelů by tedy naše vína preferova-
la, i pokud by byla o něco dražší, a naopak 
ani nižší cena zahraničních vín by je ke 
změně preferencí nepřiměla. 

„Marketingové kampaně na podporu 
značky VMVČ pomáhají spotřebitelům 
v lepší orientaci na trhu s vínem, jejich 
ještě důležitější role však spočívá ve vy-
tváření a posilování vztahu veřejnosti 
k našim vínům a vůle dát jim před zahra-
niční konkurencí přednost. Tento rozměr 
propagace značky VMVČ má pak přímý 
dopad na vinaře a prodeje jejich vín,“ po-
kračuje Ing. Jaroslav Machovec, ředitel 
Vinařského fondu.

Protože naše vína jsou 
kvalitnější

Ještě v roce 2006 považovalo moravská 
a česká vína ve srovnání se zahraničními za 
kvalitnější pouhých 15 % konzumentů vína. 
Po devíti letech marketingové podpory 

a reálného kvalitativního zlepšení většiny 
moravských a českých vín považuje naše 
vína za kvalitnější už 44 % spotřebitelů. Jen 
pouhých 5 % konzumentů stále věří, že naši 
vinaři nedosahují kvality dovozového vína.

„Je skoro jisté, že se Česká republika 
nestane v dohledné době vinařsky sobě-
stačnou. Cílem marketingových aktivit 
tedy musí být budování prestiže a vnímá-
ní vysoké kvality našich vín. Jedině tak za 
ně budou spotřebitelé ochotni utratit více 
než za vína dovozová. A právě naladění 
a ochota připlatit si za moravskou kvali-
tu z posledních průzkumů vyplývá zatím 
nejsilněji,“ doplnil Ing. Jaroslav Machovec.

Data možná překvapivá

Tématem mnohých debat se v loňském 
roce staly v oblasti reklamní podpory na-
šich vín také dva fenomény – ambasador 
Ondřej Brzobohatý a seriál Vinaři. 

Ondřej Brzobohatý se podle průzkumu 
stal dominantním zapamatovatelným prv-
kem všech loňských kampaní Vinařského 
fondu a jeho osoba zvyšovala pozitivní vní-
mání značky Vína z Moravy, vína z Čech. 
Postoj veřejnosti každá ze tří loňských 
kampaní s Ondřejem Brzobohatým zlepši-
la vždy cca o pětinu (20 – 24 %), u cca 3/4 
respondentů pak postoj nezměnila.

Pro mnohé možná překvapivě velmi 
podobně zapůsobil seriál Vinaři. Alespoň 
jeden díl vidělo 55 % populace a u 22 % 
diváků zlepšil seriál Vinaři vztah k našim 
vínům. Respondenti, kteří seriál sledovali 
pravidelně, deklarovali zlepšení postoje 
dokonce v 41 % případů. 

 

Pro více informací: 
Ing. Jaroslav Machovec, Vinařský fond ČR
E-mail: machovec@vinarskyfond.cz 
Tel.: +420 606 645 470
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Valtické vinné trhy 

S polečnost Valtické vinné trhy pil-
ně připravuje další – již 48. ročník 
tradiční celostátní vinařské soutě-

že vín - Valtické vinné trhy. Vinaři nebo 
i obchodníci s vínem přivezou své vybra-
né vzorky vín opět do Španělské konírny 
na valtickém zámku příští týden od pon-
dělí do středy. Protože generální oprava 
zámecké Jízdárny skončí až 30. dubna, 
tudíž hlavní vchod do výstavního are-
álu je zatím ještě uprostřed staveniště, 
budou studenti valtické SViŠ odebírat 
vzorky v pravém křídle valtického zám-
ku.

Účast na Valtických vinných trzích je 
prestižní záležitostí pro každého tržní-
ho vinaře. Jde zároveň o nejefektivnější 
marketinkový tah: zkušení znalci vína 
objektivně ohodnotí, Společnost VVT 
zprostředkuje o výstavních dnech setkání 
vinařů a milovníků vína, vinaři seznámí 
v optimálním čase své odběratele s no-
vým vinařským ročníkem a návštěvníci 
VVT získají na jednom místě přehled o ví-

nech připravených k prodeji. Letos navíc 
mohou návštěvníci poprvé uvidět oprave-

nou Jízdárnu i přilehlé prostory. Více na: 
http://www.vinnetrhy.cz/ 

Přihlášení vzorků vín:  on-line na webové stránce www.elwis.cz

do Španělské konírny na valtickém zámku – příjezd směrem do zámku pravou 
stranou a hned na kopečku u zámeckých WC budou vzorky předány.  

Všechny potřebné informace jsou na webových stránkách: www.vinnetrhy.cz.

Výstavní dny se uskuteční ve dnech 8. a 9. května 2015 ve výstavním areálu 
valtického zámku – můžete se těšit na opravenou Zimní Jízdárnu a Technický 
dvůr s přilehlými objekty.

Očekáváme, že se i letošního ročníku Valtických vinných trhů se svými 
nejlepšími víny aktivně zúčastníte! 

Pokud potřebujete ještě nějaké další informace, tak je naleznete na:  
www.vvtvaltice.cz nebo javurek@svisv.cz (tel. 776 372 601).  

Za Společnost Valtické vinné trhy:

Mgr. Ing. Marek Šťastný, předseda
Název účtu : Společnost Valtické vinné trhy; měna účtu : CZK; číslo 
účtu: 1381996319/0800
Platby v cizí měně: IBAN : CZ84 0800 0000 0013 8199 6319; kód banky 
(BIC): GIBACZPX
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„Top víno Slovácka 2015“ – regionální 
ocenění vína
Okresní agrární komora Uh. Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace 
v Uherském Hradišti, vyhlašují VIII. ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA“.

J edná se o regionální ocenění vína ve 
Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vi-
naři Zlínského kraje a přilehlých obcí 

Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatnička. 
Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd 
vinné révy mající původ na území ČR.

Tato soutěž se řídí statutem, jehož pod-
mínky musí vinaři a přihlášená vína splňo-
vat. Deseti nejlépe ohodnoceným vínům 
bude udělen certifikát a medaile „TOP Víno 
Slovácka 2015“, kterou mohou být oceněná 
vína označena na obalu.

Značkou TOP Víno Slovácka chceme 
upozornit na kvalitu vín vyrobených na 
Slovácku a propagovat moravská vína. Pro 
milovníky vín je značka zárukou kvality. 
Soutěž prezentuje práci zemědělců, vina-

řů a je zároveň oceněním jejich záslužné 
práce. 

Akce je spolufinancována z prostředků 
Zlínského kraje, je podporována Agrární 
komorou ČR a koná se pod záštitou hejt-
mana Zlínského kraje a ministra země-
dělství. TOP Víno Slovácka patří mezi vý-
znamné vinařské soutěže v republice.

Hodnocení vzorků vín provede hodno-
tící komise, která je složena z odborníků, 
držitelů platného osvědčení o degustační 
zkoušce, ve dnech 4. a 5. srpna 2015.

Budou se hodnotit vína ze sklizně roku 
2014 ve 4 kategoriích podle obsahu zbyt-
kového cukru. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběh-
ne na vinařských slavnostech 22. srpna 

2015 v Polešovicích, kde bude příležitost 
k neformálnímu setkání milovníků dobré-
ho vína a široké veřejnosti. Je připraven 
bohatý kulturní program, ochutnávka 
všech vín přihlášených do soutěže, bio vín 
a ochutnávka specialit – potravin z provo-
zoven okresu Uherské Hradiště. 

V podvečer je připravena v ulici Vinař-
ská ochutnávka vín v otevřených polešov-
ských sklepích s bohatým občerstvením 
za doprovodu cimbálových muzik. 

 

Garant soutěže:
Karla Malinová, e-mail: oak-uh@uh.cz,  
tel. 608 776 065, OAK Uh. Hradiště
Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiště
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Precizní vinohradnictví
Udržitelné zemědělství vyžaduje neustálé hledání nových pokrokových technologií, 
které se dokáží lépe přizpůsobovat přírodním a ekonomickým podmínkám. Pěstitelé 
révy vinné se tak v posledních letech mohou stále častěji setkávat se dvěma termíny – 
Precision Viticulture (Precizní vinohradnictví) a Smart Viticulture (Inteligentní 
vinohradnictví). Oba termíny jsou spojeny s využíváním nejmodernějších 
technologií a elektroniky při obhospodařování vinic.

P recizní zemědělství poskytuje pěs-
titelům možnost přizpůsobovat se 
změnám podmínek, zejména roz-

dílným vlastnostem obhospodařovaných 
půd a stavu ošetřovaných porostů v rám-
ci jednoho pozemku. Celý systém přispí-
vá k zajištění optimální výživy a ochrany 
a v konečném výsledku vede k zajištění 
stabilních a kvalitních výnosů. Dnes jsou 
obecně známé možnosti diferencované-
ho hnojení a půdoochranných opatření 
prováděné na základě půdních map, ale 
také úspory při diferencování chemické 
ochrany.

Význam uplatňování tohoto principu 
ve vinohradnické produkci spočívá také 
v ochraně životního prostředí. Zejména 
chemické ochranné prostředky a hnojiva 
nejsou na pozemcích aplikovány paušálně 
v nastavené dávce, ale díky soustředěným 

vstupním datům, elektronice a jí ovláda-
ným pracovním ústrojím využívaných 
strojů je aplikace aktuálně uzpůsobována 
měnícím se podmínkám. V praktických 
aplikacích se to projeví například auto-
matickou regulací dávky chemického 
prostředku podle hustoty olistění (obr. 1) 
nebo okamžitou změnou pojezdové rych-
losti sklízeče podle aktuálního množství 
hroznů na sklízeném úseku v řádku. To 
vše vyžaduje systematické soustředění 
množství informací a jejich účelné zpra-
cování do mapové podoby. Tento proces 
tedy není možné realizovat bez potřebné-
ho vybavení moderními digitálními tech-
nologiemi.

I přes skutečnost, že je myšlenka pro 
zavedení systému precizního vinohradnic-
tví známá již od konce minulého století, je 
její praktické zavádění do provozní praxe 
velmi pozvolné a využívané zejména ve vi-
nohradnicky vyspělých státech. Důvodem 
jsou vysoké nároky systému na softwaro-
vé a hardwarové vybavení, včetně souvise-
jících investic, které zajišťuje sběr dat a je-
jich následné využití při navádění strojů 
provádějících jednotlivé pracovní operace.

Inteligentní vinohradnictví (hospoda-
ření) je založeno na využívání nejmoder-
nější techniky a softwarových technologií 
s cílem usnadnění prováděných pracov-
ních operací, snížení spotřeby pohonných 
hmot a celkové minimalizace nákladů na 
produkci. 

Precizní vinohradnictví (hospodaření) 
podporují dva systémy – GPS (globální 
poziční systém) a GIS (geografický infor-
mační systém).

Globální poziční systém (GPS) je jed-
ním ze základních předpokladů pro imple-
mentaci technologií umožňujících zavede-
ní precizního hospodaření v praxi. Tento 

systém je založen na činnosti satelitů, kte-
ré nepřetržitě vysílají radiový signál, který 
je možno přijímat speciálními pozemními 
přijímači. Pro určení přesné polohy vy-
žaduje přijímač signálu GPS signál ales-
poň ze čtyř satelitů. V posledních letech 
je využíván systém, který využívá navíc 
ještě další informace o poloze (diferenční 
signál) a je označován jako DGPS. Přesná 
lokalizace je propojena s podrobným mo-
nitorováním vlastností pozemků z hledis-
ka půdního složení, obsahu živin, humusu 
apod. Tyto parametry musí být z hlediska 
efektivity prováděných operací v rámci 
konkrétního pozemku přesně zmapovány. 
Na předmětných pozemcích se za tímto 
účelem nejčastěji provádí vzorkování.

Veškerá data potřebná pro provádění 
jednotlivých agrotechnických zásahů dife-
rencovaným způsobem musí být zpraco-
vána a analyzována pomocí geografické-
ho informačního systému, s jehož pomocí 
jsou vytvářeny topografické mapy pozem-
ků zachycující jejich různorodost.

Všechny informace jsou následně 
využívány při tvorbě specializovaných 
aplikačních map (obr. 2), které označují 

Obr. 1: Aplikační mapa – intenzita růstu keřů Obr. 2: Aplikační mapa – půdní podmínky
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v digitální podobě např. místa s nízkým 
obsahem živin, nevyhovujícím pH apod. 
Stroje provádějící konkrétní pracovní ope-
raci pak na základě těchto map provádí 
diferencovanou aplikaci např. minerálních 
hnojiv aj. Systém lze využít také při analý-
ze zaplevelenosti pozemků s následnou cí-
lenou aplikací. Podporou pro aplikaci jsou 
v tomto případě např. letecké snímky.

Systém přesného navádění je s výho-
dou využíván při zakládání nových vinic, 

kde umožňuje přesné rozvržení řádků na 
pozemku a následně navádění soupravy 
pro výsadbu sazenic. Z dalších příkladů 
praktického využití lze uvést možnost 
sledování pohybu strojů a souprav po 
pozemku (systém Vine Scout, obr. 3), evi-
denci času jejich nasazení apod.

Elektronické systémy, o které mohou 
být doplněny např. sklízeče hroznů pro-
vádějící plně mechanizovanou sklizeň, 
lze s výhodou využívat také při vytváření 
tzv. výnosových map. V případě vinohrad-
nických provozů tyto mapy znázorňují 
množství sklizených hroznů na jednotli-
vých řádcích vinice (obr. 4). 

Perspektiva těchto systémů je s ohle-
dem na bouřlivý vývoj digitálních tech-
nologií z hlediska dlouhodobého výhledu 
jistě nesporná. Uplatnění bude v řadě 
případů podmíněno také změnou filo-
zofie pěstitelských postupů a zajištěním 
odpovídajícího stavu porostů a pozemků. 
O rychlosti jejich zavedení bude význam-

ným způsobem rozhodovat také celkový 
vývoj v pěstitelsko-ekonomické oblasti. 

 

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

Obr. 4: Výnosová mapa

Obr. 3: Naváděcí systém Vine Scout

Vědou 
proti 
padlí

•	 Nový	systém	v	ochraně	révy	vinné	proti	padlí	révovému		
•	 Dvě	účinné	látky	s	preventivním	i	kurativním	účinkem	
•	 Zcela	nová	formulace	s	unikátními	vlastnostmi
•	 Registrace	proti	padlí	révovému,	černé	hnilobě	a	červené	spále	révy www.syngenta.cz
Používejte	přípravky	na	ochranu	rostlin	bezpečně.	Před	použitím	si	vždy	přečtěte	označení	a	informace	o	přípravku.	Respektujte	varovné	věty	a	symboly.
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Byl vyvinut první robot 
pro šlechtění révy
Siebeldingen/Geisenheim – Dostal jméno PHENObot (robot pro fenologické 
hodnocení) a nyní čeká v Julius Kühn-Institut Geilweilerhof (JKI) na své první 
nasazení. 

J eho předností je, že při vyhodnocová-
ní keřů a bobulí se jich nedotýká a zís-
kává tak mnoho informací o vlast-

nostech rychleji a bez chyb způsobených 
únavou, nedostatkem objektivity a špatné 
reprodukovatelnosti výsledků. Vznikl jako 
výsledek tříletého projektu Spolkového mi-
nisterstva školství a výzkumu. Projektovými 
partnery byly VŠ Geisenheim, Technický in-
stitut a Julius Kühn-Institut. 

Vyšlechtění nové odrůdy je dlouhodo-
bý proces s délkou 20 až 25 let. PHENO-
bot usnadní řadu prací při vyhodnocování 
nových kříženců. Robot sestává z pásové-
ho podvozku, který jezdí samostatně po 
vinici pomocí navigace daty z GPS a ka-
merového systému. Kamerou zachycené 
snímky jsou automaticky fenologicky vy-
hodnocovány (například fenofáze, odhad 
výnosu). Tato inovace umožní snížením 
nákladů a času zefektivnit šlechtění révy. 
Do budoucna se předpokládá vybavení ro-
bota dalšími senzory. Zvláště při šlechtění 
odrůd odolnějších vůči houbovým choro-
bám, což je těžiště šlechtění v JKI, je sle-
dování napadení révy těmito chorobami 
podstatnou pracovní operací. 

PHENObot zůstane v JKI Geilweilerhof 
pro další testování a praktické nasazení.  
 

Proplanta; 21. 02. 2015/JS

Byla identifikována návnada na octomilku
Vědci z Institutu Maxe Plancka (MPI) v Jeně (Německo) objevili listovou vonnou látku, která zvláště dobře láká octomilku  
Drosophila suzukii. Jak MPI sdělil, vábí tato látka (β-cyclocitral) jenom tento druh octomilky. Vědci z oddělení evoluční 
neuroetologie zjistili, že tato octomilka reaguje silněji na vůně vydávané v ranějších fázích procesu zrání ovoce a méně 
intenzivně na sloučeniny, které vznikají již při kvašení plodů. Tyto výsledky by měly dále pomoci při monitorování výskytu 
tohoto škůdce v ovocnářství a ve vinohradnictví a případně by mohly vést k vyvinutí účinného lapáku.

Der Deutsche Weinbau/23. 3. 2015/JS



Nová sezóna 
ve vinicích 
a doporučení BASF 
Rok 2014 jistě zůstane v paměti vinohradníků a vinařů nezapomenutelným 
ročníkem a určitě to nebude v kladném slova smyslu. Zřejmě ani ti nejstarší 
praktici nepamatují tak zlý rok pro hospodáře, kdy celoroční úsilí ve vinici 
bylo mnohdy završeno totální zkázou při sklizni. I při některých problémech 
na začátku vegetace (neobvykle silný výskyt žravých housenic osenice, jarní 
mrazy) vypadaly vinohrady velmi dobře a slibovaly bohatou a kvalitní úrodu. 
Bohužel, enormně deštivý srpen rozhodl jinak a zanechal hlubokou jizvu v našich 
vinohradnických srdcích.

H oubové choroby révy jsou pro 
pěstitele stálou hrozbou, ale 
taková intenzita tlaku chorob 

a škůdců jako v loňském roce bývá vý-
jimečně. Velmi suchá zima a  jaro byly 
v květnu přerušeny vydatnými srážkami 
a v nastalém období s vysokou vzdušnou 
vlhkostí se intenzivně rozjely houbové 
choroby, především padlí révové, plíseň 
šedá a později i peronospora. Samozřejmě 
výskyty chorob byly rozdílné v závislosti 
na lokalitě, ale více než kdy jindy se pro-
jevila citlivost odrůd, výživa, ekologická 
rovnováha, indukovaná rezistence a v ne-
poslední řadě správně a včas vykonané 
agrochemické zásahy hrající klíčovou roli 
v pěstování révy vinné. Vinice intenzivně 
ošetřované během celého roku obstály 
proti podzimnímu ataku plísně šedé pře-
ce jen lépe.

 Na základě dlouholetých zkušenos-
tí v  ochraně révy a  díky vysoké a  už 
léty osvědčené kvalitě našich příprav-
ků máme pro vás základní doporučení 
na další novou sezónu. Počítáme v něm 
se všemi staršími, ale i těmi nejnovější-
mi produkty, které uvádíme na trh. Lze 
předpokládat, že po tak teplé zimě bu-
dou vinice v ohrožení velmi brzy, a tak 

na první zásahy budeme doporučovat 
KUMULUS® WG (padlí+ akaricidní úči-
nek), MASAI® (akaricid s účinkem na 
svilušky a  roztoče), dále pak už bude 
vhodné přidávat přípravky s účinkem 
na peronosporu a případně botrytidu – 
ACROBAT® MZ WG, FORUM® STAR, 
MYTHOS® 30 SC nebo CABRIO® TOP. 
Současně už také zařazujeme přípravky 
s výrazným účinkem proti padlí – VI-
VANDO® a COLLIS®. Všechny přípravky 
můžeme opakovat podle potřeby během 
celé vegetace, na závěr pak zcela určitě 
patří botryticid (zvláště po loňských zku-
šenostech) a tím jsou MYTHOS® 30 SC 
a hlavně CANTUS®.

FORUM® STAR – kombinovaný pří-
pravek obsahuje účinné látky dimetho-
morph a  folpet. Osvědčenou účinnou 
látku dimethomorph znáte z  našeho 
přípravku ACROBAT® MZ a kontaktní 
folpet je na trhu rovněž dobře známý. 
Kombinace obou zajišťuje skvělý pre-
ventivní i kurativní účinek proti pero-
nospoře a velmi dobrý vedlejší účinek 
proti botrytidě. FORUM® STAR je fina-
lizován ve WG formulaci, takže práce 
s ním je jednoduchá a bezpečná. V po-
sledních letech je ve vinicích daleko 

větším problémem padlí révové, a tak 
každý další přípravek, který umožní al-
ternaci, navíc s novou účinnou látkou, 
je vítaným přínosem do systémů ochra-
ny proti padlí. Takovým je zcela určitě 
fungicid COLLIS®. Preventivní i kurativ-
ní účinek je dán obsahem dvou látek – 
známého kresoxim-methylu a nového 
boscalidu. COLLIS® lze použít kdykoli 
během sezóny od začátku kvetení až do 
uzavření hroznu, maximálně však 3×. 
Tekutá formulace (SC) a nízké dávková-
ní na hektar jsou uživatelsky příjemné 
vlastnosti přípravku. 

Přípravek CANTUS® obsahuje nej-
novější účinnou látku z naší kuchyně, 
a to boscalid, který výborně působí pro-
ti botrytidě a také proti padlí révovému. 
V okolních státech je takto i registrovaný 
a patří ke špičce v ochraně proti těmto 
chorobám. V ČR je zatím registrace jen 
proti botrytidě, ale není vyloučeno rozší-
ření registrace v budoucnosti. CANTUS® 
má rovněž formulaci WG. 

 

Přeji všem úspěšnou sezonu!
Drahomíra Musilová
BASF spol. s r.o.

Komerční prezentaceVinařský obzor 4/2015
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Trendy v konstrukci vinohradnické 
mechanizace pro zvyšování výkonnosti 
Rostoucí požadavky na včasnost prováděných pracovních operací vedou společně 
s požadavky na snížení provozních nákladů k vývoji a ověřování mechanizačních 
prostředků dosahujících vyšší výkonnosti. Z hlediska efektivního nasazení jsou 
tyto stroje určeny pro ošetřování vinic s koncentrovanými pěstitelskými plochami, 
a nacházejí proto uplatnění zejména v zahraničí.

Z praktického hlediska lze vyšší vý-
konnosti strojů nebo strojních 
souprav dosáhnout v zásadě dvě-

ma způsoby – zvýšením pracovní rych-
losti nebo zvětšením pracovního záběru. 
Pracovní rychlost lze ve vinicích zvyšo-
vat jen obtížně. Důvodem je požadovaná 
kvalita prováděného zásahu, pohyb stroje 
v prostoru meziřadí, omezení případných 
škod na strojích i porostech, terénní ne-
rovnosti, svažitost terénu, dlouhodobá 
soustředěnost obsluhujícího pracovníka 
aj. Prakticky dosahované maximální hod-
noty pojezdové rychlosti se tak s ohledem 
na charakter prováděné operace běžně 
pohybují mezi 7–9 km.h–1.

Zvyšování pracovního záběru strojů 
s sebou přináší celou řadu úskalí. Na roz-
díl od tradičních plošných zemědělských 
kultur je u vinic vzdálenost sousedních 
řádků pevně vymezena. Nové trendy ve 
vinohradnictví navíc směřují k výsadbě 
vinic v užších sponech, což naopak vede 

k využívání strojů s menším pracovním 
záběrem. Určitá řešení však nabízí využití 
traktorových víceřádkových strojů nebo 
víceřádkových adaptérů nesených na por-
tálových nosičích. Využití těchto strojů 
je podmíněno požadavkem dostatečně 
výkonného energetického prostředku. 
U traktorů to představuje výkon motoru 
minimálně 60 kW, u portálových nosičů 
90 kW. Nezbytným předpokladem je zde 
také dostatečně výkonný hydraulický sys-
tém pro ovládání a pohon adaptérů. 

Předností strojů ve víceřádkovém pro-
vedení je vedle vyšší výkonnosti také sní-
žení počtu přejezdů meziřadím vinice, což 
vede k ochraně půdní struktury. U por-
tálových nosičů prochází kolejová stopa 
středem meziřadí, takže k případnému 
utužení půdy nedochází v bezprostřední 
blízkosti keřů. Tento trend je dále posilo-
ván využíváním pásových podvozků, a to 
nejen u vinohradnických traktorů, ale 
také u portálových nosičů.

Stroje ve víceřádkovém provedení se 
neobejdou bez systémů přesného navá-
dění na ošetřované řádky nebo meziřa-
dí. Díky nim lze zcela eliminovat kolize 
způsobené např. terénními nerovnost-
mi, křivě vysazenými řádky apod. Jedná 
se o kombinace mechanických hmata-
čů nebo moderních optoelektronických 
systémů propojených s regulační hydra-
ulikou. Při řízení je pozornost traktoristy 
zaměřena na přesné navádění energetic-
kého prostředku a kontrolu kvality pro-
váděného zásahu. 

Adaptér pro mechanizovaný předřez 
představuje moderní zařízení využívané 
při tvarování keřů révy vinné na počátku 
vegetace. Principem předřezu je odstraně-
ní části vyzrálých prýtů révy vinné v poža-
dované výšce. Standardní typy adaptérů 
jsou v současnosti řešeny jako jednořád-
kové. Pracovní ústrojí jsou nejčastěji tvo-
řena dvěma bateriemi pilových kotoučů 
nebo systémem tvarovacích lišt. Ověřova-
né verze vysoce výkonných adaptérů jsou 
řešeny jako třířádkové, uchycené na čel-
ních sloupcích (obr. 1). Výkonnost těchto 
zařízení dosahuje 1,2–1,5 ha.h–1.

Vývoj v oblasti konstrukce víceřád-
kových adaptérů se nevyhnul ani oblasti 
údržby zatravněného meziřadí. Sortiment 
standardně vyráběných dvouřádkových 
mulčovačů je tak nově doplněn o třířád-
kové čelně nesené mulčovací adaptéry 
(obr. 2). Výrobci uvádí u nosičů s těmito 
adaptéry ve standardních podmínkách vý-
konnost mezi 1,5–1,8 ha.h–1.

Adaptéry pro chemickou ochranu 
nesené na multifunkčních nosičích jsou 
standardně konstruovány ve čtyřřád-
kovém provedení se skládacím rámem. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o rosi-
če vybavené výkonným centrálním ven-
tilátorem, od kterého je vzduch k jednot-Obr. 1: Adaptéry pro mechanizovaný předřez

Obr. 2: Adaptéry pro mulčování rostlinného 
pokryvu
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livým sekcím rozváděn pomocí potrubí, 
nebo je nosný rám osazen samostatnými 
axiálními ventilátory. Nejnovější kon-
strukce adaptérů využívají např. systém 
ventilátorů označovaný jako 3D. Systém 
tvoří až 12 dvojic samostatně uchycených 
polohovatelných ventilátorů, které jsou 
orientovány na ošetřované řádky (obr. 3). 
Na krytu kruhového tvaru jsou u každého 
ventilátoru rozmístěny trysky. Vznikající 
kapkové spektrum lze prostorově formo-
vat a směrovat přesně do cílové části ošet-
řovaného keře. Aplikační ústrojí v kombi-
naci se zásobní nádrží velkého objemu 
umožňuje dosáhnout denní výkonnosti 
35–45 ha ošetřené vinice. Kvalita ochra-
nářského zásahu je přitom neobyčejně vy-
soká, protože révová stěna je ošetřována 
současně z obou stran. 

Spojením trendu na snížení spotře-
by chemických ochranných prostředků 
a dosažení vyšší výkonnosti představuje 
třířádkový tunelový rosič provedený jako 
adaptér portálového nosiče (obr. 4).

V sortimentu adaptérů využívaných 
při zelených pracích se vedle tradičních 
jednořádkových tunelových osečkovačů 
a defoliátorů objevují dvou, tří nebo čtyř-
řádkové adaptéry (obr. 5). Výrobci uvádějí 
výkonnost mezi 2,0–2,5 ha.h–1.

Snad nejbizarněji působí v současnosti 
dvouřádkový adaptér pro plně mecha-
nizovanou sklizeň hroznů (obr. 6). Pra-

covní ústrojí tvoří dvojice samostatných 
sklízecích systémů, z nichž každý je tvo-
řen systémem prutů sklízecího ústrojí 
a záchytným a separačním zařízením. 
Jejich přesné navádění na sklízené řádky 
zabezpečuje systém mechanických hma-
tačů v čelní části napojený na regulační 
hydrauliku. Ta umožní nezávislý strano-
vý i výškový posun každé části sklízecího 
systému. Sklizený produkt je dopravován 

do zásobníků umístněných v zadní části 
sklízeče. Dvouřádkové sklízecí adaptéry 
mohou dosáhnout výkonnosti až 8 ha 
sklizené plochy za pracovní směnu. 

Širší využití takto koncipovaných 
strojů předpokládá jejich nasazení na 
koncentrovaných plochách vinic situova-
ných do rovinatých terénů, vinic s velkou 
délkou řádků a s dostatečným prostorem 
pro otáčení. Současně budou tyto sys-
témy vyžadovat přísnější požadavky na 
ošetřované porosty především z hlediska 
přímosti řádků, vybočení sloupků nebo 
keřů, stavu drátěné konstrukce a reliéfu 
terénu. Jistou nevýhodu, přes nepochyb-
ně vyšší dosahovanou výkonnost, před-
stavuje jejich náročnější konstrukce daná 
většími rozměry a potřebou navádění. 
To s sebou přináší vyšší pořizovací ceny 
těchto systémů, které nemusí být vždy 
kompenzovány dosažením vyšší výko-
nosti. 

Obr. 5: Adaptéry pro osečkování letorostů
Obr. 6: Adaptéry pro plně mechanizovanou 
sklizeň hroznů

Obr. 4: Adaptér v podobě třířádkového 
tunelového rosiče

Obr. 3: Adaptéry pro chemickou ochranu
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Doporučované podnože 
pro odrůdu Laurot
Odrůda Laurot je novou „PIWI“ moštovou odrůdou, která je určená pro produkci 
červených vín typu Svatovavřineckého-Frankovky-Merlotu. Patří mezí odrůdy, 
které disponují zvýšenou rezistencí vůči houbovým chorobám, a proto je obzvláště 
vhodná pro ekologické vinohradnictví. Výběr vhodné podnože při pěstování 
jednotlivých odrůd je jedním ze základních faktorů určujících kvalitu hroznů a vína. 
V letech 2009–2011 byl na jižní Moravě sledován v rámci výzkumného projektu firmy 
Vinselekt Michlovský a.s. vliv podnoží na kvalitativní a kvantitativní parametry 
hroznů a vína odrůdy Laurot se zvýšeným zaměřením se na obsah vybraných 
fenolových látek.

Charakteristika odrůdy 
Laurot

Odrůda Laurot vznikla křížením odrůd 
Merlan (Merlot x Seibel 13666) a Frata-
va (Frankovka x Svatovavřinecké). Kří-
žení bylo uskutečněno na Moravě  py-
lem z Moldávie a na výběrech a dalším 
hodnocení se podílel kolektiv šlechtitelů 
z VVS Resistant. Odrůda Laurot je prv-
ní moravská modrá rezistentní odrůda, 
která byla registrována v České republi-
ce v roce 2004. Sklizňová zralost začíná 
ve druhé až třetí dekádě října. Růst je 
středně bujný. Výnos hroznů je středně 
vysoký až vysoký, průměrná cukerna-
tost moštu 20–22 ⁰NM. Půdy jsou dopo-

ručovány zejména hlinité spraše. Proti 
napadení plísní révovou a plísní šedou 
je odrůda středně odolná až odolná, 
proti napadení padlím révovým je dob-
ře odolná. Odrůda poskytuje vína velmi 
dobré kvality vyznačující se aromatikou 
drobného bobulového a peckového ovo-
ce (sušených švestek, červeného rybízu) 
a  tmavé čokolády. Chuť se vyznačuje 
strukturovanými taniny s tóny vyzrálých 
kávových bobů typu Svatovavřineckého 
až Merlotu s výraznějšími kyselinami, 
které je nutné vždy odbourat. Zráním 
se víno stává sametovějším a harmonič-
tějším. Obzvláště zajímavé jsou bohaté 
a dobře strukturované třísloviny důle-
žité pro dlouhodobé zrání na sudu a ná-

sledně v lahvi. Odrůda je vhodná také do 
kupáží především pro zvýraznění bar-
vy. V roce 2013 v Německu víno získalo 
nejvyšší ocenění na mezinárodní soutě-
ži PIWI odrůd a v roce 2014 stříbrnou 
medaili AWC Vienna. V Národní soutěži 
vín bylo v roce 2015 vyhodnoceno jako 
nejlepší červené víno. V Salonu vín ČR 
je zastoupeno hned dvěma ročníky (2011 
v.h., 2012 p.s.). 

Charakteristika stanoviště

Podnožový pokus odrůdy Laurot byl za-
ložen v roce 2004 na vinici v blízkosti 
obce Klentnice, viniční trat´ „Nad Sv. 
Leonardem“. Vinice je obhospodařová-
na v systému ekologického vinohrad-
nictví. Spon 2,4 x 0,9 m, vedení střední, 
dvouramenný Guyotův řez (8-12 oček). 
Trať patří k teplejším a sušším. Půdy 
jsou černozemě, hnědozemě i částečně 
jílovité, převážně na spraších, zpravidla 
s vyšší svažitostí, středně těžké. Pod-
mínky růstu jsou ve většině let lehce 
stresující. Důvodem je pravděpodobně 
blízkost lesa a  terasovaný pozemek. 
Specifické mikroklima tak významně 
ovlivňuje obsah chemického složení 
hroznů. Blízkost lesa utváří mikroklima 
i mezoklima příznivé pro rozvoj pato-
genních organismů. Terasovost však 
poskytuje zvýšené oslunění hroznů, což 
má pozitivní vliv na syntézu fenolových 
látek v hroznech.
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Obr.1. Vliv podnože na obsah celkových polyfenolů (TP), celkových flavanolů (TF) 
a antiradikálové aktivity (AA) v hroznech, g kg–1
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Charakteristika vybraných 
podnoží (dle obecně 
známých informací a dle 
našeho porovnání.)

Pro hodnocení byly použity následující 
podnože, které můžeme rozdělit do sku-
pin dle jejích rodičovského původu:
1. V. berlandieri x V. rupestris: 

�  Paulsen 1103: podnož je v daných 
podmínkách středně bujná až bujná, 
má velmi dobrou adaptabilitu k hli-
nito-karbonátovým půdám v chlad-
nějším a vlhčím prostředí.

2. V. berlandieri x V. riparia: 
�  SO-4: podnož snáší více vápna 

v půdě, podporuje vysokou úrodu, ale 
způsobuje častější usychání stopek 
bobulí pravděpodobně kvůli horšímu 
příjmu hořčíku.

�  Binova: vznikla genovou mutací 
podnože SO-4 a proto má podobné 
charakteristiky, disponuje však vyšší 
rezistencí k obsahu vápna v půdě.

�  Teleki 5C (T5C): podnož podporu-
jící vysoké sklizně, hůře snáší silně 
vápenaté půdy, umožňuje ranější do-
zrávání.

�  Kober 125 AA (125 AA): je nejmé-
ně citlivá ke zvýšené půdní vlhkosti, 
a zlepšuje proto odolnost k chlorózám.

�  8 B: má vysokou toleranci k révoka-
zu, ale i k suchu, je středně tolerantní 
k chloróze.

�  Craciunel 2 (Cr 2): podporuje buj-
nost růstu, má dobrou rezistenci 
k révokazu, vyšší odolnost k suchu 
a vápnu v půdě. Celkové je vhodněj-
ší než Kober 5BB. Daří se jí v lehčích 
písčitých půdách na straně jedné, ale 
i na těžších jílovitých půdách na stra-
ně druhé.

3. V. riparia x V. cinerea: 

�  Börner: bujně rostoucí podnož, kte-
rá má vysokou rezistenci k révokazu. 
Důležitou vlastností je její vhodnost 
k pěstování na těžkých hlinito-jílovi-
tých a vlhkých půdách s nižším pH.

Jako kontrolní byla vybrána dnes nej-
rozšířenější podnož v České republice 
V.berlandieri x V.riparia – SO-4.

Fenolové sloučeniny a réva 
vinná

Fenolové sloučeniny mají důležitou funk-
ci ve vinařství. Jsou odpovědné za všech-
ny rozdíly mezi bílými a červenými víny, 
zejména za barvu a chuť červených vín. 
Mohou ovlivnit vzhled, chuť, plnost, vůni 
a antimikrobiální vlastnosti vína. Jejich 
mimořádné zdraví prospěšné vlastnosti 
jsou příčinou tzv. francouzského para-
doxu. Na konzumenta mají baktericidní, 
fungistatický a antioxidační účinek a jsou 
rovněž zdrojem některých vitamínů. Mo-
hou tedy ovlivnit i zdraví člověka. Tyto 
látky pochází z  různých částí hroznu 
a extrahují se během vinifikace. Menší 
část může být získána ze dřeva sudu (ella-
gotaniny) a jen stopové množství pochází 
z metabolismu kvasinek.

K nejdůležitějším skupinám fenolo-
vých sloučenin patří: fenolové kyseliny, 
stilbeny (k nimž patří resveratrol, který 
se podílí na rezistenci hroznů vůči ata-
kům hub a má rovněž velmi příznivé 
ochranné vlastnosti vůči kardiovasku-
lárním chorobám), flavonoly (žluté pig-
menty s různou intenzitou barviv), fla-
van-3 -oly (katechin a epikatechin jsou 
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Obr. 2. Vliv roku na obsah antokyanů v hroznech, g kg–1
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základními monomery taninu) a anto-
kyany (odpovídající za fialovočervenou 
barvu mladých vín, později nepřímo za 
oranžovo-červenou barvu starších vín, 
obzvláště po kondenzaci s katechinový-
mi tříslovinami hroznu).

Velký vliv na syntézu fenolových látek 
v bobuli má genetická informace odrů-
dy, ale i podnož a rovněž okolní prostře-
dí, zvláště světlo, teplota, voda a výživa. 
Přímý vliv má i aktivita patogenů a s tím 
spojená reakce rostliny.

Diskuse a výsledky 
porovnání

Zjistili jsme, že ve srovnání s dostupný-
mi údaji z literatury má odrůda Laurot 
vyšší obsah fenolových sloučenin než 
jiné odrůdy a rovněž i ve srovnání s od-
růdou Frankovka (obr. 1). Hodně důležité 
je, že hrozny odrůdy Laurot neobsahují 
diglykosidy antokyanů, které jsou často 
přítomné v hroznech většiny mezidruho-
vých hybridů.

Na základě statistických analýz (ana-
lýza hlavních komponent a  shluková 

analýza) se podařilo identifikovat hlavní 
faktory variability metabolitů u jednot-
livých podnoží. První hlavní komponen-
ta (vysvětlující 33 % celkové variability) 
rozděluje data na dva dobré ročníky 
(2009 a 2011) a na špatný ročník (2010) 
na základě obsahu antokyanů, stilbenů, 
obsahu titračních kyselin v moštu a ky-
seliny jablečné ve víně. Rok 2010 měl 
nižší průměrnou teplotu a vysokou hod-
notu dešťových srážek v průběhu zrání 
hroznů, což vedlo ke zvýšenému tlaku 
patogenů. Proto se tento rok vyznačoval 
zvýšenou titrační kyselostí moštu a vína, 
sníženým obsahem cukru v  moštech 
a vysokým obsahem kyseliny jablečné 
ve víně. Modré hrozny měly v roce 2010 
rovněž snížený obsah antokyanů (obr. 
2). Druhá hlavní komponenta (vysvět-
lující 22 % celkové variability) rozděluje 
data dobrých ročníků (2009 a 2011), a to 
především na základě zvýšení obsahu 
antokyanu peonidinu, zvýšení pH moš-
tu a poklesu antiradikálové aktivity vína 
v roce 2011. Rok 2011 měl v době zrání 
hroznů zvýšené teploty, nízké srážky 
a mnoho slunečných dnů, což pravděpo-
dobně vysvětluje tento rozdíl. Shluková 
analýza rozdělila podnože do skupin na 
základě obsahu sledovaných fenolických 
sloučenin (obr. 3): 1) T 5 C, Cr 2, Binova 
a Börner (zvýšený obsah polyfenolů), 2) 
Paulsen 1103, 125 AA, 8 B (snížený obsah 
polyfenolů) a 3) kontrolní podnož SO-4, 
která vykazovala průměrné hodnoty po-
lyfenolových látek.

Zvolené podnože mají významný 
vliv na obsah většiny sledovaných uka-
zatelů u hroznů a vína odrůdy Laurot, 
ale vliv podmínek roku je podstatně 
výraznější.

Sledováním se nám podařilo identifi-
kovat následující hodnoty sledovaných 
podnoží, a to:
�  kontrolní podnož SO-4 měla vyšší skli-

zeň a vyšší extrakt vína, stejně tak i vy-
soký obsah anthokyanů v hroznech a ve 
víně; 

�  podnož 8 B měla zvýšenou hmotnost 
hroznů a tím i celkovou sklizeň, stejně 
tak i vysoký obsah anthokyanů v hroz-
nech a ve víně;

�  podnož 125 AA měla výrazně nižší skli-
zeň, nižší cukernatost moštu i nižší ex-
trakt vína;

�  podnož Paulsen 1103 vykazovala poměr-
ně nízký obsah většiny fenolových látek 
a rovněž i nízké senzorické hodnocení 
vín (v aroma převládaly nepříjemné me-
toxypyraziny);

�  podnož Binova vykazovala vysokou cu-
kernatost moštu a tím i zvýšený obsah 
alkoholu, poměrně vysoký byl i obsah 
antokyanů ve víně;

�  podnož Cr 2 demonstrovala vysokou cu-
kernatost moštu, zvýšený obsah většiny 
fenolových sloučenin a rovněž i vysoké 
senzorické hodnocení vína (tělnatá vína 
byla harmonická v chuti, s výrazným 
projevem borůvek);

�  podnož T 5 C vykazovala velmi nízkou 
sklizeň i nízkou hmotnost hroznu a ne-

Podnož
Hmotnost 
hroznu, g

Sklizeň 
hroznů,  

g/m2

Cukernatost, 
°NM

Celkové 
kyseliny, g/l

Hodnocení 
vín – 100 
bodový 
systém

T 5 C 109,5 946,2 21,7 10,4 81

Cr 2 125,7 1 012,4 22,2 8,6 84

Börner 136,1 851,8 21,0 8,9 82

Binova 135,8 1 252,8 22,0 9,1 81

Paulsen 
1103

147,3 1 257,8 20,5 9,7 80

125 AA 133,0 932,3 19,8 9,4 83

8 B 186,3 1 523,4 21,2 8,7 82

SO-4 146,5 1 430,3 19,7 9,6 82

Frankovka 230,4 1 204,0 18,5 10,0 80

Tabulka 1

Vliv podnože na agrobiologické ukazatele hroznů 
a senzorické hodnocení vín

Obr. 4. Hrozen odrůdy Laurot
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žádoucí zvýšený obsah celkových kyse-
lin v moštu;

�  podnož Börner vykazovala velmi vysoké 
hodnoty prakticky u všech sledovaných 
fenolových látek.

Závěr pro praxi:

1. Pro odrůdu Laurot se pro dané stano-
viště nejlépe hodí podnože Cr 2, Bör-
ner a 8 B. 

2. Odrůda Laurot na podnoži Börner vy-
kazovala velmi zajímavou schopnost 
„akumulace“ většiny sledovaných fe-
nolových sloučenin. 

3. Podnož Paulsen 1103 se pro odrůdu 
Laurot v daných podmínkách jeví jako 
nejméně vhodná. 

4. Všechny varianty odrůdy Laurot 
s  vybranými podnožemi vykazova-
ly v hodnotách ukazatelů celkových 
polyfenolů, celkových flavanolů, an-
tiradikálové aktivity a v degustačním 
hodnocení lepší výsledky než kontrol-
ní odrůda Frankovka s výjimkou de-
gustační známky u varianty Laurot na 
podnoži 1103 Paulsen (viz tab. 1). 

 

Citovaná literatura
Galet, P.; 1988: Cepages et vignobles de France, 
tome I. Les vignes américaines. Montpellier.
Khafizova A.: The study of individual phe-
nolic compounds with antioxidant proper-

ties in grape berries and wine produced 
from new interspecific varieties under the 
conditions of South Moravia, Czech Repub-
lic. Disertační práce, Lednice 2012, 508 s.

Michlovský, M.: Bobule, 2014. 
Sedlo, J., I. Ludvíková. 2014. Přehled od-
růd révy. Svaz vinařů ČR ve spolupráci 
s ÚKZÚZ.

Obr. 5. List odrůdy Laurot

↙ inzerce

VÝHODY:
• zvýšení účinnosti ochrany
• zlepšení pokryvnosti a přilnavosti 
postřikové kapaliny

• snížení úletu postřikové kapaliny
• snížení množství vody / ha

• použití ve všech růstových 
fázích rostlin

• nepěnivá formulace
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Fungicidní pokus u révy 
vinné s přípravky Syngenta
Také v roce 2014 proběhl pokus s fungicidy Syngenta v ochraně révy vinné. 
Pokus byl realizovaný ve vinici v mikulovské vinařské podoblasti na odrůdě 
Chardonnay. Sled ošetření ukazuje tabulka 1.

Z ačátek vegetace byl suchý s vyššími 
teplotami. Na základě tohoto průbě-
hu počasí existovalo riziko vyššího 

výskytu padlí révy (Erysiphe necator). Deš-
tivé počasí před kvetením révy vinné však 
vytvořilo příznivé podmínky pro rozvoj plís-
ně révy (Plasmopara viticola), ale především 
šedé hniloby (Botrytis cinerea), která se od 
25.5.2014 objevovala na listech a na květen-
stvích. Toto primární napadení šedou hnilo-
bou potom znamenalo masivní rozvoj šedé 
hniloby během zrání hroznů. Proměnlivé 
počasí června a července vytvářelo příznivé 
předpoklady pro rozvoj plísně révy (Plasmo-
para viticola) a padlí révy (Erysiphe necator). 
Jejich výskyt byl pouze malý, lokální a hos-
podářsky méně významný. Při dobré fun-
gicidní ochraně bylo napadení těmito pato-
geny minimální, i když neošetřená kontrola 
ukazuje, že mohlo dojít i k významnějšímu 
rozvoji. Deštivé počasí v 2. polovině vege-
tace vytvořilo příznivé podmínky pro napa-
dení šedou hnilobou. Hodnocení výsledků 
pokusu probíhalo 2.10.2014.

Po negativních zkušenostech z roku 
2013 věnovali vinohradníci velkou pozor-

nost napadení hroznů padlí révy (Erysiphe 
necator). Provedený pokus prokázal vynika-
jící účinnost variant A a B ve vztahu k padlí 
révy. Minimální napadení bylo zaznamena-
né také na listech – A (0,80%) a B (1,60%).

Nejzajímavější výsledky přineslo právě 
hodnocení napadení hroznů šedou hnilo-
bou, která byla nejnebezpečnějším pato-
genem ve vinicích v roce 2014. Zhodnoce-
ní pokusu přineslo vynikající výsledky ve 
variantách A a B, kde byl jako specifický 
botryticid použitý přípravek Switch. Prv-
ním krokem ke zdravému hroznu bylo po-
užití přípravků s doplňkovým působením 
na šedou hnilobu hroznů mezi kvetením 
a uzavíráním hroznů. Tím byly vytvořené 
podmínky, aby třapiny zůstaly zdravé. Ap-
likace botryticidu Switch následně chráni-
la bobule před infekcí konidiemi, které se 
pohybovaly ve vzduchu, byly roznášené 
větrem a vodou. Výsledkem byly hrozny 
s vynikajícím zdravotním stavem.

Vynikající zdravotní stav listové plo-
chy keřů a hroznů se projevil také na kva-
litě hroznů, zejména v parametrech cuker-
natost a obsah titrovatelných kyselin.

Vynikající zdravotní stav listové plo-
chy keřů zajistil vynikající cukernatost ve 
variantách A a B. Rok 2014 se vyznačoval 
méně příznivými podmínkami pro tvorbu 
cukrů. Důležitý byl proto zdravotní stav 
hroznů a dostatečně velká a zdravá listová 
plocha. Toto všechno dokázalo fungicidní 
ošetření ve variantách A a B zajistit a za-
bezpečilo tím kvalitu hroznů pozdního 
sběru.

Rok 2014 byl charakteristický také 
vyšším obsahem kyselin. V  ročnících 
s menším počtem slunečných dnů bývají 
u odrůdy Chardonnay problémy s vyššími 
kyselinami. Ošetření ve variantách A a B 
však prokázalo i v roce 2014 harmonický 
obsah kyselin v hroznech odrůdy Char-
donnay.

Hodnoty titrovatelných kyselin kore-
spondovaly s parametrem cukernatosti, 
což ukazuje také vysoký korelační koefi-
cient r = –0,92. Tato vysoká závislost 
ukázala velmi dobrý vztah mezi vývojem 
těchto parametrů. 

Provedený pokus ukázal vynikající 
účinnost fungicidních variant A a B, pro-
ti všem hlavním houbovým patogenům, 
tzn. plísni révy (Plasmopara viticola), pad-
lí révy (Erysiphe necator) a šedé hnilobě 
hroznů révy (Botrytis cinerea).

Klíčovým patogenem ročníku 2014 
však byla šedá hniloba hroznů révy. Va-
rianty A a B prokázaly vynikající účin-
nost proti šedé hnilobě hroznů. Důvodem 
může být také zařazení přípravků, které 
obsahují folpet (Pergado F, Ridomil Gold 
Combi Pepite, Melody Combi 65,3 WG) 
mezi kvetením a uzavřením hroznů. Tyto 
fungicidy zabezpečily patrně dokonalou 
ochranu třapiny. Přípravek Switch potom 
chránil bobule před napadením z vnější 
části hroznu.

U variant A a B bylo také možné po-
zorovat vynikající zdravotní stav listové 
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Diagram 1: Hodnocení napadení hroznů padlím révy (Erysiphe necator) 
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plochy keřů. Tato skutečnost se velmi 
pozitivně projevila ve vývoji kvalitativ-
ních parametrů. V kvalitativně obtíž-
ném ročníku dosáhly hrozny kvality 
pozdního sběru na začátku října, při 

vynikajícím zdravotním stavu. Aplikace 
přípravků s folpetem a Switch jako spe-
cifický botryticid mají vynikající vliv na 
zdravotní stav révového keře, hroznů 
a kvalitu. 

Varianta A 
Datum Použité přípravky

21. 5. 2014
Thiovit Jet 5 kg
Flowbrix 5 l

4. 6. 2014
Ridomil Gold Combi 
Pepite 2 kg
Topas 100 EC 0,25 l

13. 6. 2014
Pergado F 2,5 kg
Dynali 0,65 l

1. 7. 2014
Pergado F 2,5 kg 
Dynali 0,65 l

15. 7. 2014
Quadris Max 2 l
Topas 100 EC 0,25 l

14. 8. 2014
Switch 1 kg
Kumulus 3 kg
Flowbrix 1 l

29. 8. 2014 Switch 1 kg
Varianta B 
Datum Použité přípravky

21. 5. 2014
Thiovit Jet 5 kg
Flowbrix 5 l

4. 6. 2014
Pergado F 2,5 kg
Dynali 0,65 l

13. 6. 2014
Pergado F 2,5 kg
Dynali 0,65 l

1. 7. 2014
Melody Combi 1,8 kg
Talendo 0,25 l

15. 7. 2014
Pergado F 2,5 kg
Dynali 0,65 l

14. 8. 2014
Switch 1 kg
Kumulus 3 kg
Flowbrix 1 l

29. 8. 2014 Switch 1 kg
Varianta IP
Datum Použité přípravky

4. 6. 2014
Melody Combi 1,8 kg
Vivando 0,32 l
Fortestim Beta 7 l

18. 6. 2014
Cassiopee 2,4 kg
Dynali 0,65 l

3. 7. 2014

Fantic F 2 kg
Dynali 0,65 l
Campofort 
Forte 10 l

17. 7. 2014

Prosper 0,6 l
Rovral Aquaflo 1 l
Melody Combi 1,8 kg
Wetcit 0,2 %
Campofort Forte 10 l

11. 8. 2014
Aquavitrin 4 l
Flowbrix 1 l
Campofort Forte 8 l

29. 8. 2014 Teldor 1 l 
Varianta KONTROLA
Parcela s vyloučením fungicidní 
ochrany a listové výživy.

Tabulka 1

Pokus s fungicidy Syngenta 
v ochraně révy vinné
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Diagram 2: Hodnocení napadení hroznů šedou hnilobou hroznů révy (Botrytis cinerea).
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Diagram 3: Cukernatost hroznů v pokusu s fungicidy Syngenta.
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Diagram 4: Titrovatelné kyseliny v moštu v pokusu s fungicidy Syngenta.
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Vliv přípravků nahrazujících 
použití barikových sudů na 
parametry bílých vín
Dřevo, jakožto přírodní materiál, bylo již v dávné historii používáno i ve vinařství. Díky 
jeho vlastnostem z něho začali naši předkové vyrábět nádoby (sudy) na víno, ve kterých 
mělo nejpřirozenější prostředí. Tento trend se dochoval do dnešní doby, snad jen s tou 
inovací, že pokud je sud z vnitřní strany ožehnut, získává víno jiné vlastnosti. Jedná 
se o jisté aroma po vanilce, praženost, kouřové tóny či aroma kávy. Jak je již známo, 
každou technologii lze do určité míry nahradit. Pálené dubové sudy, tedy barikové sudy, 
mají i své nevýhody. Mimo finanční dostupnost se jedná o obtížnou sanitaci, špatnou 
regulaci kvašení či objemovou kapacitu. Z těchto důvodů byly vynalezeny přípravky, 
které mohou sudy nahradit, alespoň co se dojmu týče. Víno tedy nezraje ve dřevě, ale 
na dřevě. Jedním z nejpoužívanějších přípravků je pálená dubová drť neboli „chipsy“.

Bílá vína a sud barik

Již prokvašení moštu bílých odrůd v ba-
rikovém sudu je jeden z postupů použí-
vaných k zintenzivnění aroma a chuti 
vín. Vína vyrobená fermentací a zráním 
v dubových sudech mají jiné chuťové 
vlastnosti než ty, u kterých fermentace 
proběhla v tanku z nerezové oceli. Vy-
světlením pro tento jev je to, že aktivně 
rostoucí kvasinky jsou schopny trans-
formovat těkavé aromatické složky zís-
kané z dubového dřeva na jiné těkavé 

metabolity. Nastává tedy značný zájem 
vinařů a bednářů o získání dřeva různých 
druhů nebo stejných druhů z různých 
oblastí kvůli různému množství důle-
žitých aromatických látek. Vyluhování 
těkavých látek ze dřeva (sudu) do vína 
během zrání může záviset na mnoha fak-
torech. Po senzorické stránce bílá vína 
díky zrání v sudu získávají zaobalenější 
dojem v chuti a jakýsi dojem zralého vína. 
Dřevo je doporučeno používat v lehkém 
a středním stupni opálení. Střední ožeh-
nutí dodá bílému vínu více kouřových 

a pražených tónů, zatímco lehké opálení 
podpoří určitou ovocnost.

Přípravky nahrazující sudy

Jedná se především o použití pálených du-
bových desek, kostek, pálené dubové drtě 
(„chipsů“), a to ožehnutých v podobných 
stupních jako vnitřní povrch sudů barrique. 
Do praxe byla zavedena i prášková (v EU 
není povoleno), nebo dokonce tekutá for-
ma. Tekutá forma představuje extrakt z vy-
palovaného dubu, většinou amerického, 

Zobrazení řezu dužiny, která je kolmo k letokruhu (Jackson, 2008) Dužiny ve stohu (Steidl, Leindl, 2003)
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a do vína se jí dodává dle potřeby od 1 do 
2 %, zatímco dubových „chipsů“ se doporu-
čuje přidávat od 1 do 5 g.l–1 s délkou mace-
race od několika dní po několik týdnů. Je 
zavádějící se domnívat, že těmito metoda-
mi lze dosáhnout stejného vína jako leže-
ním v sudu barrique. Přestože je extrakce 
díky velkému povrchu rychlá a intenzivní, 
většinou poskytne pouze mohutné dřevité 
aroma, ale vínu chybí komplexnost.

Použití „chipsů“

V roce 2006 bylo v zemích Evropské unie 
schváleno používání „chipsů“při výrobě 
vína. Zároveň bylo stanoveno, jak tato 
vína pojmenovat a označit. Stejně jako 
sudy barrique, i dubové „chipsy“ se dodá-
vají v provedení nevypalované, light, me-
dium, medium+ a heavy, a to z různých 
druhů dubu a v několika zrnitostních ve-
likostech, jako např. fine (6 mm), medium 
(10 mm), large (30 mm). Podle velikosti 
desek či „chipsů“ a míry jejich ožehnutí se 
liší i rychlost a intenzita vyluhování. Zvy-
šuje se tím obsah vanilinu, syringaldehy-
du a také kyseliny citronové a cis- a trans- 
dubového laktonu. 

Použití „chipsů“ do vína nabízí některé 
odlišné a dříve nedostupné chuťové výhody 
a stejně tak i nové možnosti ve vinařství. 
Jelikož je dřevo kladeno do vína a ne víno 
do dřeva, je zde využitá celá plocha dřevě-
ných částí. Bylo prokázáno, že koncentrace 
alkoholu má lineární vliv na extrahování 
fenolových látek z dubových přípravků 
a svého maxima dosahuje při  koncentraci 
40 % (např. při výrobě destilátů). Byla také 
zjišťována závislost extrahování fenolo-
vých látek s ohledem na původ dubového 
přípravku, velikosti „chipsů“ a stupeň „toa-
stingu“. Velikost „chipsů“ hraje daleko větší 
roli, než by se dalo předpokládat. Spektrum 
formujícího se aroma při opékání je větší 
v „chipsech“ větších rozměrů než v men-
ších. Ve vnějším povrchu opáleného dřeva 
jsou jiné látky než uvnitř „chipsu“. Je doká-
záno, že větší „chipsy“ jsou při delší aplikaci 
více senzoricky vnímatelné, ovšem „chipsy“ 
menších rozměrů jsou vnímány podstat-
ně dříve. Obecně platí, že kostky a větší 
„chipsy“ jsou efektivnější než prášek. Veli-
kost by neměla mít vliv na furanové (alde-
hydy) sloučeniny. Kostky a „chipsy“ většího 
formátu přinášejí také vysoký obsah vanili-
nu. Menší formáty sice z pravidla obsahují 
více vanilinu, ale v důsledku odpařování je 
jeho obsah nižší.

Dále se předpokládá, že při použití 
nerezových nádob, zejména uzavřených, 
bude menší riziko oxidace a hnědnutí 
u bílého vína. Hnědnutí je především 
spojováno s oxidací kyseliny kaftárové 
nebo kávové (která je přetvářena hyd-
rolýzou v kyselém prostředí). Je důležité 
si tedy stanovit, jaký typ vína chceme 
vyrábět. Poté zvolit správné načasová-
ní přídavku „chipsů“, od čehož se odvíjí 
doba trvání kontaktu s vínem. V případě 
bílého vína užití dubových „chipsů“ může 
způsobit oxidativní aroma a možnou 
změnu barvy, která vznikne během zrání. 
To může mít za následek, že víno ztrácí 
dojem svěžesti a ovocnosti. Je známo, že 
víno, které je v kontaktu s „chipsy“, zraje 
rychleji než v sudu. Dále také byly po-
zorovány větší změny barvy a těkavého 
aroma. 

Mikrooxidace

Kyslík má ve víně důležité funkce. Spolu-
účinkuje při změnách složení některých 
látek ve dřevě, a to během skladování, 
ožehnutí a vyluhování. Dalším důležitým 
úkolem kyslíku je, že se podílí na násled-
né oxidaci vyluhovaných látek ve víně. 
Dochází i k oxidaci aromatických látek, 
čímž může dojít k jejich zesílení, nebo 
oslabení.

Zásadní tedy je uvědomit si, že k „per-
fektní“ reakci dřeva s barvivy a tříslovina-
mi je nezbytné malé množství kyslíku pů-
sobícího delší dobu. U barikových sudů se 
tento kyslík do vína dostává přirozenou 
difuzí dřeva. V nerezové nádobě s „chipsy“ 
tento kyslík chybí. Jsou proto nabízena 
zařízení k mikrooxidaci. Ta však jsou ne-
jenom nákladná, ale nemají-li způsobit 

Zobrazení různých variant dubových přípravků

mletí, naležení,
lisování, odkalování
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Hodnoty antioxidační aktivity moštových variant. M – mošt před kvašením, M-C – kontrolní 
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více škody než užitku, vyžadují i potřebné 
know-how.

Práce v Ústavu 
vinohradnictví a vinařství

Cíl práce byl zaměřen zejména na opá-
lenou dubovou drť nazývanou „chipsy“. 
Vlastní výsledky zkoumání představuje 
použití těchto přípravků při výrobě bílé-
ho vína v různých variantách. Odlišnos-
ti variant spočívají v okamžiku přidání 
„chipsů“, tedy do moštu nebo vína, a v je-
jich stupni opálení – střední nebo těžké. 
Zásadním úkolem bylo sledovat vývoj an-
tioxidační aktivity během zrání. Tato ak-
tivita vypovídá o jakési kondici či vlastní 
ochraně proti kyslíku a je závislá od mno-
ha parametrů a stavu oxidabilních látek 
ve víně. Čím vyšší má víno antioxidační 
aktivitu, tím méně je nutné ho ošetřovat 
pomocí SO2 a jiných antioxidantů. Tento 
fakt je velmi dobře prověřen praxí, kdy 
víno v nových sudech je drženo fenolo-
vým potenciálem extrahovaným ze dřeva 
a často v kombinaci s kvasničními kaly 
nevyžaduje žádný SO2.

Pro experiment byla zvolena odrů-
da Malverina. Hrozny použité pro ex-
periment pocházely ze školních vinic, 
konkrétně z  tratě „ Na Valtické“. Dne 
17. 10. 2012 byly sesbírány o cukernatosti 
21ºNM, poté převezeny do školní provo-
zovny, kde proběhlo pomletí s naležením 
přes noc v lisu a následným zpracováním.

Použité „chipsy“

Použité dubové „chipsy“ vyrobené firmou 
Erbslöh pocházely z německého Geisen-
heimu. Byly vyrobeny z francouzského 
dubového dřeva. Jedná se o  dubovou 
drť ze dřeva, které se používá k výro-
bě barikových sudů. Tato drť je rovněž 
vhodná pro výrobu bílých vín. „Chipsy“ 
byly zakoupeny ve dvou baleních po 0,5 
kg, středního a těžkého opálení, velikost 
velká. Všechny zkoumané varianty byly 
provedeny ve třech nezávislých nádobách 
o objemu 5 l a každé měření bylo průmě-
rem ze tří měření, čímž byla snaha mini-
malizovat neobjektivitu mikrovinifikač-
ních vlivů.

Výsledky práce

Fenolické látky ve víně, které mají anti-
oxidační schopnosti, se podílí na takzva-
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Průměrné hodnoty všech hodnocených aromat ve vůni a chuti při senzorickém hodnocení 
hotových vín.
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né antioxidační aktivitě. Je obecně zná-
mo, že obsah celkových polyfenolů má 
přímou úměru mezi koncentrací celko-
vých polyfenolů a antiradikálové aktivity. 
U variant, kdy byly „chipsy“ přidány již do 
moštu, byla antiradikálová aktivita nej-
vyšší u kontrolního vzorku (40,46 mg.l–1)  
a nejnižší u vzorku se silně opálenými 
„chipsy“ (21,23 mg.l–1). Je důležité si uvě-
domit, že s přídavkem „chipsů“ přidáváme 
do moštu i určité množství kyslíku, který 
v moštu (i víně) působí oxidativně. Vlivem 
kyslíku dochází k chemické oxidaci a tím 
k přeměně fenolů a (zpětné) tvorbě acetal-
dehydu z alkoholu, čímž antioxidační ak-
tivita klesá. Tento druh oxidace probíhá 
pomalu.

Opálená dubová drť působila na víno 
6 měsíců. Z grafu je zřejmé, že po celou 
dobu kontaktu s vínem byla hodnota an-
tiradikálové aktivity vždy nejvyšší u va-
rianty, kdy byly použité středně opálené 
„chipsy“. Nejnižší hodnoty pak prokazo-
val kontrolní vzorek, který nepřišel do 
kontaktu s „chipsy“. Naměřené hodnoty 
prokazují, že u variant, kdy byly použity 
„chipsy“, byl rychlý nárůst hodnot v počá-
tečních fázích naležení, a to mezi 7 den-
ním a 30 denním naležením. Naměřené 
hodnoty antiradikálové aktivity lze vy-
světlit tím, že v případě přídavku „chipsů“ 
do moštu je antiradikálová aktivita nízká 
kvůli kyslíku, který se do vína dostane 
s „chipsy“. V případě působení „chipsů“ ve 

víně antiradikálová aktivita měla stoupa-
jící tendenci díky alkoholu, který napomá-
hal vyluhování fenolových látek (antioxi-
dantů) do vína.

Senzorická analýza

Ve vůni byla hodnocena ovocnost a pále-
nost, v chuti ovocnost, pálenost a dřevitost. 
Body vlastností u všech variant byly sečte-
ny a byla vypočítána průměrná hodnota.

Grafy na předchozí straně zobrazují 
průměrné hodnoty všech hodnocených 
aromat ve vůni a chuti při senzorickém 
hodnocení hotových vín.

Z paprskových grafů je zřejmé, že nej-
vyšší odrůdovost jak v chuti, tak ve vůni 
měl kontrolní vzorek vína, kde „chipsy“ 
nebyly. K nejvyšší deformaci aromatické-
ho profilu došlu při použití středně opá-
lených „chipsů“, které vykázaly nejvyšší 
míru senzorického ovlivnění. Silně opále-
né „chipsy“ se projevily spíše neutrálněji, 
snížily odrůdovost a svěžest buketu vína, 
ale přidaly na kořenitosti a délce chuťové-
ho projevu.

Závěr

Všechny varianty prokazovaly velmi po-
dobné hodnoty základního analytické-
ho rozboru. Varianty vycházely vždy ze 
stejného materiálu (mošt, víno). Nebyly 
prokázány významné odlišnosti mezi 

kontrolním vzorkem a vzorky s „chipsy“. 
Opálená dubová drť tedy obecně neměla 
výrazný vliv na základní parametry zkou-
maných vín.

Při stanovení antiradikálové aktivity 
bylo prokázáno, že nejdůležitějším fak-
torem pro její koncentraci je okamžik 
přidání „chipsů“. Stupeň opálení neměl 
výrazný vliv na koncentraci. V případě 
„moštových variant“ byla antiradikálo-
vá aktivita u vzorků s „chipsy“ podstatně 
nižší než u kontrolního vzorku. Namě-
řené hodnoty antiradikálové aktivity ve 
všech variantách můžeme vysvětlit tak, že 
když „chipsy“ přidáme do moštu, zároveň 
s nimi přidáváme určité množství kyslíku. 
Antiradikálová aktivita se tak v průběhu 
kvašení snižuje.

„Chipsy“, které působí až v hotovém 
víně, jsou ovlivněny především alkoho-
lem, který zde napomáhá vyluhování fe-
nolových látek, které jsou rozpustné také 
ve vodě. Proto má antiradikálová aktivita 
stoupající tendenci s přibývající dobou 
kontaktu „chipsů“ s vínem a převládne 
nad množstvím přidaného kyslíku.

V praxi se lze tímto zjištěním elegant-
ně řídit jednak v procesech ovlivňování 
vína tóny vyplívajícími z chipsů a jednak 
v procesech ovlivňujících redox děje – 
v moštech hyperoxidaci moštů a ve víně 
nápravu lehce oxidativních vín či fortifi-
kaci (opevnění, nikoli dolihování) vín před 
lahvováním. 

↙ inzerce

FUNGICID PROTI:
• Strupovitosti jabloní a hrušní
• Kadeřavosti listů broskvoně
• Plísňi šedé na vinné révě 

a jahodníku

DÁVKA:
3 – 4 kg/ha

VÝHODY:
• Moderní WG formulace
• Širokospektrální fungicid a baktericid
• Repelentní účinek proti okusu zvěří
• Povoleno v IP

Chemtura Europe Ltd., org. sl., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Tel.: 777 055 125, 587 332 266, 777 763 312, 777 763 315, 727 803 243, 606 717 646
Chemtura Europe Ltd. is a legal entity of MacDermid Agricultural Solutions.
Agriphar Crop Solutions, a MacDermid Agricultural Solutions Brand.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Komerční prezentace

Alternativy barikových sudů
Důvody, proč použít dub už ve fázi vý-
roby vína:
�  OTEVŘENOST A AROMATICKÁ ČISTO-

TA. Určité dubové taniny pomáhají po-
tlačovat zápach síry, takže zajistí čistější 
vyjádření ovocnosti v souladu s očeká-
váním trhu. 

�  VLIV NA CHARAKTER VŮNĚ. Ať už 
aromatické sloučeniny pochází ze syro-
vého dřeva (laktony, těkavé fenoly a fe-
nolové aldehydy), nebo vznikají během 
opalování dřeva (těkavé fenoly, furany), 
dub má v závěru alkoholového kvašení 
výrazný vliv na aromatický profil vína. 

�  LEPŠÍ STRUKTURA V ÚSTECH. Vý-
zkum společnosti Seguin Moreau pro-
kázal vliv určitých sloučenin na chuťový 
profil vín. Konkrétně ovlivňují sladkost 
vína, objem a délku na patře v ústech. 

�  STABILNÍ SENZORICKÝ PROFIL. Kvali-
tativní a kvantitativní kombinace slou-
čenin dodávaných dubem je složitým 
vzorcem. Ten je klíčovým parametrem 
senzorického profilu na konci zrání vína 
a po dobu jeho skladovatelnosti. 

Alternativy dubových barikových 
sudů umožňují rozvinout potenciál vín 
stejně jako sudy, a to při nižších výrob-
ních nákladech. Jsou zhotoveny z vý-
běrového dřeva a zpracovány stejnou 
technologií.

OENOSTAVE – DESKA
Řada 6 produktů sestavených z vybraných 
dubových desek tak, aby bylo dosaženo 
přesných a reprodukovatelných senzoric-
kých vlastností vína.

Desky OENOSTAVE je možno ponořit 
přímo do vína (spojené plastovou staho-
vací páskou nebo volně vložené). Zpočát-
ku budou plavat a poté postupně klesat 
na dno nádrže.

Chceme-li přerušit kontakt vína se 
dřevem, když je víno studené (T°<14 °C), 
je vhodnější vytáhnout desky z nádrže 
pomocí lanek z nerezové oceli v potravi-
nářské kvalitě než čerpat studené víno 
(nebezpečí oxidace).

Doporučujeme ošetřit víno v nádrži ak-
tivním SO2 a provádět následnou pravidel-
nou kontrolu ochranné atmosféry nejmé-
ně každé 2 týdny. Zvýšená kontrola během 
macerace zabrání napadení bakteriemi.

Homogenizace: Během zrání doporu-
čujeme pravidelné promíchávání vína, 
které je v kontaktu s deskami, přečerpá-
ním 15–20 % objemu nádrže nebo promí-
cháním sedimentu (u nádrží vybavených 
promíchávacím systémem).

Druhy desek: 
�  Francouzský dub
�  Evropský dub
�  Americký dub

Délka aplikace desek je různá (od 2 do 
10 měsíců).
Četnost použití: Pro zachování účinků 
desek doporučujeme použít desky pouze 
jedenkrát. Výzkum Seguin Moreau pro-
kázal, že nejméně 80 % obsahu dubu je 
extrahováno po prvních 6 měsících v sudu.

OENOBLOCK – KOSTKA
Produkt OENOBLOCK (kostky) je vyro-
ben z dubu zimního, pocházejícího z fran-
couzských lesů Haute Futaie. Komplexní 
tóny tohoto dubu podporují ovocnou 
chuť vína, zvyšují objem bez nadměrného 
strukturování a zachovávají vyváženost 
chuti na patře.

OENOBLOCK je možno používat od 
začátku macerace červených vín. Je vhod-
né zohlednit konkrétní použití již při vý-
běru příslušné dávky. 

Jedna síťka Oenoblock 9 kg zaujme 
objem 16,5 l vína. Produkt Oenoblock za-
jišťuje pravidelnost a přesnost dosahova-
ných profilů, podle dávkování a typu pá-
lení (M, M+, bez pálení) může být jemný 
nebo výrazný účinek.

Doporučená doba kontaktu: 1 až 4 měsíce

Doporučené použití:
Červená vína: 
Kontakt je možný hned od počátku fermen-
tace. Při stáčení je třeba síťky proplách-
nout odchlórovanou pitnou vodou a hned 
je znovu umístit do kontaktu s vínem, aby 
zrání pokračovalo. Síťky je třeba připevnit 
šňůrou nebo lankem vhodným pro kontakt 
s potravinami, pokud je chceme vytáhnout, 
aniž bychom museli přečerpávat víno.
Bílá nebo růžová vína: 
Kontakt je doporučován u vyčiřených 
moštů, na počátku fermentace nebo po 
skončení alkoholové fermentace (v tom 
případě vznikne silnější vanilkový, ale 
také silnější tříslový účinek).

Během zrání se doporučuje pravidelně 
míchat víno v kontaktu s OENOBLOC-
KEM pomocí vhodného prostředku: čer-
pání pod inertním plynem nebo batonáží 
kalů (vrtulovým mísidlem nebo ponorným 
čerpadlem). Nedoporučujeme naopak pří-
mý kontakt bloků v matolině (nebezpečí 
poruchy čerpadla).
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OENOSTICK – VÁLEČEK
Vyráběn z francouzského zimního dubu 
a amerického bílého dubu. Seguin Moreau 
nabízí dva modely OENOSTICK. Pálení je 
specifické pro každý model.

Oenostick V14 je vyroben z francouz-
ského dubu. Poskytuje disktrétní dubové 
tóny, které zachovají základní ovocný vý-
raz vín. 

Oenostick V22 je vyroben z francouz-
ského a amerického dubu. Poskytuje aro-
ma zralého ovoce a jemných dubových 
tónů (vanilka, toast).

Doporučená doba kontaktu: 3 až 6 měsíce

Doporučené použití:
Červená vína
Je doporučován raný kontakt (hned po jab-
lečno-mléčné fermentaci). Lze použít i na 
víno během zrání.  
Bílá vína
Během alkoholové fermentace nebo hned 
po ní. Pokud se provádí u plného sudu, 
musí být předem odstraněn objem vína, 
který odpovídá danému modelu (viz tech-
nické vlastnosti). Mají-li se plně rozvinout 
kvality OENOSTICKU, musí být zajištěny 
optimální hygienické podmínky sudů 
s pečlivým odstraněním vínanu a jakékoli 
mikrobiologické nebo chemické kontami-
nace.

OENOFIRST – lisovaná dubová drť 
Řada produktu ŒNOFIRST obsahuje dva 
modely, které efektivně ovlivní styl vína 
během fermentace. Kompaktní velikost 
usnadňuje skladování a použití tohoto 
produktu a snižuje množství dubového 
prachu vdechovaného uživateli. 

Některé dubové taniny pomáhají po-
tlačovat zápach síry, takže zajistí čistější 
vyjádření ovocnosti v souladu s očekává-
ním trhu. 

Druhy Oenofirst:
Dva druhy Oenofirst jsou vyrobeny z fran-
couzského dubu, druh R00 je ze 100% ne-
páleného dubu, R01 je kombinací pálené-
ho a nepáleného dubu.

Výhody Oenofirst:
�  Kompaktní velikost. 
�  Přesné dávkování a snadné použití od 

fáze sklizně hroznů nebo při jejich do-
dávce do vinařství. 

�  Ochrana uživatelů minimalizováním ri-
zik vdechování dubového prachu. 

Doporučené použití: Díky své kompaktní 
velikosti se lisované špalky ŒNOFIRST® 
rychle rozpouští v hroznovém moštu, víně 
nebo pětinásobku své hmotnosti ve vodě 
(přibližně do 10 minut). Proto je možné:
�  vložit kompaktní špalky přímo na dno 

sklízecích vozů nebo je přidat do nádrže. 

�  přidat špalky do odstopkovače/drtiče, 
kdy je před promícháním s hrozny opě-
tovně namočíte do vody.

Novinkou Seguin Moreau pro rok 2015 
je výroba dubových chipsů, která doplňuje 
nabídku alternativ k barikovým sudům. 
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Návod, jak pracovat 
s taniny
Dobrý den, vážení vinaři a vážené vinařky. V dnešní díle o vinařství se podíváme na 
používání taninů. 

T aniny se získávají z různých zdro-
jů (hroznů révy vinné, dubů i ji-
ných rostlin) a není pro nikoho 

překvapením, že taniny z různých zdrojů 
budou mít různé vlastnosti a tudíž budou 
i vhodné k jiným účelům. K čemu vlastně 
taniny používat? Mezi jejich hlavní vlast-
nosti patří senzorické ovlivňování chu-
tě i vůně vína, dále jsou to antioxidační 
vlastnosti a také schopnost vysrážet bíl-
koviny a stabilizovat barvu. 

Základní dělení taninů je podle jejich 
chemické struktury na hydrolyzovatelné 
a kondenzované (nehydrolyzovatelné). 
Již jejich názvy napovídají, že jejich vlast-
nosti jsou odlišné. 

Mezi hydrolyzovatelné taniny patří 
dvě skupiny taninů – ellagické a gallické. 
Jejich zdrojem jsou převažně stromy – 
dub, kaštan či tara (jedná se o strom, kte-
rý pochází z Peru a jeho latinský název je 
Caesalpinia spinosa). Vlastnosti těchto ta-
ninů jsou převážně ochranné proti oxidač-
ním účinkům. Kaštanové taniny se dají 
použít k čiření a odkalování, dubové ta-
niny budou pozitivně ovlivňovat i senzo-
riku vína a taniny ze stromu tara mohou 
omezit redukční tóny sirných sloučenin 
(sirku ve víně).

Ke kondenzovaným taninům se řadí 
taniny, které jsou získávány z peciček 
hroznů a ze stromu quebracho, který se 
vyskytuje ve Španělsku a Jižní Americe 
a má velmi tvrdé dřevo. Používají se čty-
ři různé druhy tohoto stromu. Hroznové 
taniny se používají hlavně k pozitivnímu 
ovlivnění plnosti chutě, ale také ke zlep-
šení potenciálu zrání vína. Taniny z que-
bracha se velmi často používají ke sta-
bilizaci barviv a zabránění oxidace nebo 
k inhibici (zpomalení) aktivity oxidačních 
enzymů, jež se vyskytují přirozeně v moš-
tu.

Na trhu můžete narazit na různé typy 
taninových přípravků. Jejich složení bude 
buď jednosložkové, nebo bude daný pří-
pravek složený z více druhů taninů k do-
cílení širšího spektra využitelnosti.

Při používání do bílých moštů věnuj-
te pozornost chuti moštu po přídavku, 
zda daný tanin není v chuti velmi „drsný“ 
a dávka není zbytečně velká. Jinak budete 
muset tuto tvrdost vyškolit.

Z vlastní zkušenosti můžu doporučit, 
abyste před použitím každého taninu do 
hotového vína vždy provedli test a ve 
skleničkách zjistili, jak se bude daný ta-
nin chovat ve víně. Některé taninové 
směsi umějí senzoricky maskovat vyšší 
těkavost vína, jiné zase dělají plnost. Dal-
ší budou dělat barvu vína tmavší, ale také 
třeba budou dělat chuť více hořkou, tříslo-
vina bude vysušující a ne nasládlá. Pokud 
daný taninový přípravek nemáte pečlivě 
odzkoušený, je nutné určit správnou dáv-
ku pro dané víno testem, protože návod 
není platný pro všechny vína univerzálně. 
Některé víno potřebuje dávku vyšší, jiné 
naopak nižší.

Připravil jsem lehký návod jak praco-
vat s taninem. Nejprve si odvážíte tanin. 
Doporučuji zajít do jakékoliv vinařské la-
boratoře a požádejte je o odvážení 0,25 g 

od druhu. Doma to určitě nedokážete, 
ale v laboratořích mají váhy, které to bez 
problémů zvládnou. Dále budete potře-
bovat čistý líh, ideálně koupený v lékár-
ně, ale vodka se 40 objemovými procenty 
alkoholu bude stačit, a také destilovanou 
vodu. Potom potřebujete kapátko, odměr-
ný válec a podle počtu vzorků taninu také 
skleničky s obsahem 50 ml. Opět lze kou-
pit v lékárně i ve vinařských potřebách.

Nejprve si naředíte líh pomocí desti-
lované vody přibližně na 12 objemových 
procent alkoholu. 

Pokud vám bude stačit například pět 
vzorků, naředíte si 250 ml o 12 objemo-
vých procentech alkoholu.

Smícháte 75 ml lihu o 40 objemových 
procentech alkoholu a 175 ml destilované 
vody. Výsledek je již zmíněných 250 ml 
o 12 objemových procentech alkoholu, 
které si rozdělíte do pěti skleniček po 50 
ml a rozpustíte v nich navážený tanin. 
V každé lahvičce budete mít roztok, kte-
rý budete přidávat do vína. Důležité je 
dávkování. Kapka z kapátka má přibližně 
0,03 ml. Z toho vyplývá, že jedna kapka 
do 50 ml vzorku vína způsobí koncentra-
ci zhruba 0,3 g/hl. Je to velmi praktická 
koncentrace, neboť některé taniny ovliv-
ňují chuť vína již při tak malém množství. 
Doporučuji odměřit si například do šesti 
skleniček 50 ml vína a nakapat si různé 
koncentrace taninu. Nechejte si vždy jed-
nu skleničku se vzorkem, do kterého jste 
nepřidali nic, abyste měli s čím srovnávat. 
Po přidání pečlivě promíchejte a nechejte 
chvíli ustát (2 minuty).

Na závěr bych rád opět připomněl, že 
určitě nedoporučuji přidávat do hotové-
ho vína taniny, se kterým jste nepracovali, 
aniž byste měli udělanou zkoušku. Dávka 
pro váš vzorek totiž může být jiná, než je 
uvedeno v návodu. 

Základní dělení 
taninů je podle 
jejich chemické 
struktury na 
hydrolyzovatelné 
a kondenzované
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Příprava červeného vína 
v sudech barik
V Německu zaujímají bariková vína malý, ale prestižní segment trhu, pokud jsou dobře 
připravená. Stav a ošetření vína hrají stejně velkou roli jako kvalita sudu. Historie 
malých dřevěných sudů jako nádoby pro skladování vína sahá do středověku. Přesto 
používání nových dubových sudů k uvědomělé a hluboce zasahující změně smyslových 
vlastností vína je v nynější podobě známo teprve od 70. let minulého století. Dub je 
dřevo s ohromným aromatickým potenciálem, které je používáno k výrobě bariků po 
vysušení a závěrečném ožehnutí. Proto není barik pouhou nádobou na skladování vína.

H odnocení barikových vín vychází ze 
tří základních úvah:
�  Nejsou nutně lepší než vína bez dubu, 

ale v každém případě jsou jiná.
�  Zráním v bariku se průměrné víno ne-

zlepší, jen dobrá vína budou pozitivně 
ovlivněna. Špatná vína se stanou ještě 
horšími. 

�  Obvyklý odrůdový charakter zčásti 
zmizí a bude doplněn novými vonnými 
a chuťovými látkami. V extrémním pří-
padě vznikne zcela nový typ vína.

Senzorický přínos dubu může být od 
sotva vnímatelného až po dominantní. 
Aby se tohoto cíle dosáhlo, musí se při-
hlížet ke třem vzájemně se ovlivňujícím 
faktorům: druh dubu, typ vína a oxidore-
dukční potenciál během zrání vína. Dále 
si vysvětlíme každý z těchto tří faktorů.

Vliv dubu

Dubové dřevo obohacuje víno o substan-
ce, které lze rozdělit do čtyř skupin:
�  Kyslík, ten proniká do vína prostřednic-

tvím pórovitosti dřeva a přes zátku, kde 
odpařováním vzniká v důsledku periodic-
kého doplňování vína, právě v době mezi 
doplňováním, vzduchový zvon. Při prv-
ním použití sudu činí příjem kyslíku asi 
30 mg/l za rok. S dalším opakovaným po-
užíváním se póry ucpávají vinným kame-
nem a mikroorganizmy, takže příjem kys-
líku se snižuje. Kyslík způsobuje mírnou 
oxidaci, která vede k růstu aroma a chu-
ťové jemnosti taninů jejich polymerizací. 

�  Elagotaniny dřeva, které mají jinou che-
mickou strukturu než taniny z hroznů. 
Tvoří je komplexní sloučeniny kyselin 
gallové a elagové. Během prvních měsí-
ců po prvním naplnění sudu vínem způ-
sobují velký nárůst adstringence (sví-
ravosti), která se pak oxidací a kyselou 
hydrolýzou snižuje. Vyrovnávají vliv pří-
liš velkého pohlcování kyslíku a podpo-
rují polymerizaci taninů z hroznů. Tím 
se snižuje původní drsnost vína v chuti 
ve prospěch sametové chuti.

�  Polysacharidy jako hemicelulóza a lig-
nin, které rovněž zlepšují chuť vína.

�  Aromatické sloučeniny jsou jenom částeč-
ně identifikovány. Vytváří typ barikového 
vína tak, jak se za posledních třicet let 
vyvinul. Jsou-li opakovaným používáním 
sudu spotřebovány, funguje pak barrique 
jako každý jiný starý dřevěný sud, tedy 
pouze jako dodavatel kyslíku. Důsledkem 
potom je chuťové vyzrávání vína bez jeho 
aromatizace. Většina aromatických látek 
extrahovaných ze dřeva se v barikovém 
víně nachází pod prahem vnímání čichem 
a působí jen jako doplněk vůně. Vedou ke 
vzniku nových aromat, nejčastěji tako-
vých jako jsou skořice, vanilka, hřebíček 
a pražené mandle. Mohou vínům dodat 
komplexnost, ale taky jednostrannou do-
minanci v aromatickém profilu.

Na druhou stranu existují ve dřevě 
i sloučeniny, jejichž přínos je nežádoucí. 
K nim patří 2-nonenal s typickým pachem 
ořezávátka na tužky a 3-okten-1 -on , kte-
rý připomíná mokrý papír. Jejich nález 

v barikovém víně svědčí o špatném dřevě 
nebo nedostatečném ožehnutí.

Kvalita dubu závisí na jeho botanic-
kém druhu, zeměpisném původu, ale ještě 
více na konkrétní poloze, kde daný strom 
rostl. Nakonec je ale rozhodující kvalifiko-
vanost bednáře. Většina vinařů preferuje 
dub francouzského původu. Je to logické, 
stejně jako to, že většina spotřebitelů vína 
upřednostňuje francouzské víno, protože 
jim dodává pocit jistoty a jejich znalectví. 
Dub ale nemá národnost. Ve většině zemí 
střední a východní Evropy rostou nevhod-
né stromy, ale i stromy s velmi hodnot-
ným dubem, které zajišťují zásobování 
známých francouzských bednářství. Pří-
má souvislost mezi cenou a kvalitou du-
bového dřeva nebyla zjištěna.

Přesto lze pozorovat určitou tendenci, 
která provází aromatickou kvalitu růz-
ných dubů. Vzhledem k všeobecně zná-
mým francouzským vínům z dubu typu 
Allier platí, že americký dub má v aroma 
tendenci k nepatrně silnější vůni vanilky 
a v chuti je méně adstringentní. Duby ze 
zemí střední a východní Evropy se velmi 
podobají francouzským dubům.

Odborné znalosti bednáře jsou význam-
nější než původ dubu. Proto je důležité po-
znat, který dub je špatný. Senzorické vlast-
nosti vín ze špatných dubů jsou uvedeny 
v tabulce, která platí i pro hobliny.

Omezení „tónů stolařství“

První naplnění bariku vínem vede ke 
značným změnám vína. S narůstajícím 
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počtem uložených vín ztrácí dřevo aroma 
a tanin. Vycházíme-li z průměrného dva-
náctiměsíčního skladování, snižuje se vliv 
dřeva na víno každým novým naplněním 
přibližně na polovinu. Po třetím naplnění 
je aromatický potenciál dřeva prakticky 
vyčerpaný. Proto se v praxi využívá cuvée 
vín zrajících v jedno-, dvou- a tříletém 
bariku, každé z 1/3 objemu cuvée. Třeti-
na nejstarších bariků se pak každoročně 
nahrazuje novými.

Nejčastější chybou při tomto způsobu 
produkce jsou tzv. tóny stolařství při prv-
ním naplnění. Projevují se tím, že víno je 
jednostranně příliš přetíženo dubem bez 
možnosti integrace. Výsledkem je nadměr-
ná svíravost vína a následně je to pro řadu 
vinařů důvod k odmítnutí barikového vína.

V Německu je stále ještě běžná praxe 
psát na etiketu informaci „zrálo v ba-
rrique“, ale z hlediska marketingu je to 
problematické. Na základě řady chyb 
v minulosti to může působit odpudivě. 
Nejde přece ani tak o označení „barrique“, 
ale o víno jako celek. Když je dub harmo-
nicky integrován, je rozlišování „barrique“ 
a „klasické“ nadbytečné.

Vliv řízení oxidoredukce

Přes barrique se může do vína, v závislosti 
na konkrétním vínu a jeho stavu, dostá-
vat málo, optimálně nebo hodně kyslíku. 
Zkráceně hovoříme o reduktivním nebo 
oxidativním zrání. Řízením oxidoredukce 
rozumíme nastavení nebo udržení rovno-
váhy mezi redukčními a oxidačními jevy, 
která je vhodná pro vývoj příslušného 
vína. K tomu během přípravy vína existují 
různé nástroje vyžadující odborné znalos-
ti sklepmistra.

Když v pokusných podmínkách vzdu-
chotěsně uzavřeného vína použijeme du-
bové hobliny, nezískáme žádné aroma při-
pomínající dub, jak je běžné v praktických 

podmínkách. Tato klasická zkušenost vy-
světluje význam oxidativních reakcí pro 
aromatický vývoj barikových vín. Na dru-
hou stranu příprava stejného vína ve stej-
ných baricích přinese velmi rozdílné sen-
zorické výsledky v závislosti na kalnosti, 
obsahu volného oxidu siřičitého a příjmu 
atmosférického kyslíku při stáčení a pře-
táčení. Tyto parametry mají rozhodující 
vliv na rovnováhu mezi redukcí a oxidací, 
i když ve specifickém německém prostře-
dí je pozornost jednostranně zaměřena 
na oxid siřičitý. Ve skutečnosti se dubové 
aroma vyvíjí podle oxidoredukčního po-
tenciálu, který se měří v mV.

Kyslík je rozhodující a často omezující 
faktor aromatického vývoje vína. Z toho 
důvodu je správné určitá červená vína 
před ochutnáním dekantovat. Aromatika 
pak bude intenzivnější a komplexnější. 
Taniny, antokyany, oxid siřičitý i kvasinky 
jsou redukčními prostředky. Jenom zlomek 
barikem přijatého kyslíku je k dispozici 
k tvorbě požadovaného aroma. Tento podíl 
je tím menší, čím vyšší je obsah antokya-
nů, oxidu siřičitého, jemných kvasnic atd. 
Redukční síla oxidu siřičitého ve srovnání 
s jinými redukčními prostředky hraje jen 
podružnou roli. Běžná praxe dává půvo-
du dubu jednostranně větší význam a za-
nedbává uvedené enologické parametry. 
V čistém víně v bariku se vyvíjí požadova-
né dubové aroma rychleji než ve víně kal-
ném s vysokým obsahem kvasinek. Analo-
gicky vyžaduje silně zbarvené červené víno 
s vysokým obsahem antokyanů delší dobu 
ležení v bariku, více nového sudu nebo vět-
ší přísun kyslíku oproti červenému vínu 
s nižší barvou nebo vínu bílému.  

Uzavřené aroma v důsledku přemíry 
reduktivity nebo oxidu siřičitého lze na-
pravit provzdušněním. Příliš výrazné oxi-
daci je třeba se vyhnout, jde o nevratný 
proces. Přečerpání vína přes vzduch mu 
dodá asi 2 mg kyslíku/l. Mírná oxidace 

přídavkem kyslíku 4x po 2 mg/l podporu-
je vývoj silně zbarveného červeného vína 
v bariku, ale silná jednorázová oxidace 
v dávce kyslíku 1 x 8 mg/l znamená těžko-
pádnou aromatiku a tvrdé taniny.  

Tradiční ležení vína v bariku v Bor-
deaux sestává z toho, že víno po BOK se 
zakalené vlije do sudu a vždy po třech mě-
sících se stáčí a tím provzdušňuje. Poma-
lým snižováním redukčního prostředku 
(kvasnic) a periodickým dodáváním kyslíku 
se oxidoredukční potenciál upravuje poka-
ždé výše. Spolu s udržováním hladiny vol-
ného oxidu siřičitého kolem 25 až 30 mg/l 
se tento děj označuje jako oxidativní zrání 
v reduktivním prostředí. I když tato praxe 
není univerzálně platná, ukazuje, jaký vý-
znam může mít řízení oxidoredukce.

Je zásadní chybou naplnit barrique 
mladým vínem, ponechat ho sobě samé-
mu a čekat na zázrak. Takový postup sice 
může fungovat, ale taky nemusí. Tak jako 
bednářství je odpovědné za kvalitu dřeva, 
odpovídá sklepmistr za řízení oxidore-
dukce svého vína. Účinky různých enolo-
gických postupů překrývají účinky dřeva. 
Kvalita bariku není vždy odpovědná za 
nekvalitní konečné víno.

Vliv typu vína

Každý kvalitativní nedostatek vína při-
cházejícího do bariku se během jeho zrání 
ještě zesílí. Bez ohledu na původní cuker-
natost moštu budou vína s nízkým aroma-
tem nebo fenolicky nevyzrálá ještě tenčí. 
Obsah taninů je důležitým kritériem vhod-
nosti vína pro ležení v bariku. Červená vína 
burgundského typu by měla mít veškerých 
fenolů (jako je katechin) nejméně 2 g/l, 
barvou intenzivní odrůdy jako Dornfelder 
minimálně 3 g/l. Červená vína z jednodu-
ché termovinifikace se kvůli nedostatku 
taninů pro zrání v bariku vůbec nehodí. 

Mimo obsah taninů má rozhodující vliv 
na vývoj vína v bariku i jeho barevná inten-
zita, tedy obsah antokyanů. Váží se s taniny 
a chuťově pak vyzrávají. Mimoto ovlivňují 
intenzitu typického aroma dubu. Aby se 
účinek na intenzitu aroma dubu kvantifi-
koval, byly vloženy chipsy (4 g/l) do lahví se 
třemi různými víny. Po šesti týdnech reakcí 
v láhvi za stejných podmínek (oxid siřičitý, 
šroubovací uzávěr) proběhlo vyhodnocení 
intenzity dubového aroma (viz obrázek). 
Z obrázku je patrné, že ve všech čtyřech 
případech s různými duby se aroma zvyšo-
valo od vína se silnou barvou (Dornfelder) 

Senzorické kritérium Příčina
tóny aroma po „ořezávátku 
tužek“

zvýšený obsah 2-nonenalu, nevhodné dřevo nebo 
slabé ožehnutí

tóny aroma po zeleném dřevě, 
zelených ořeších

nevhodné dřevo nebo slabé ožehnutí

zcela bez aromatu nevhodné dřevo
agresivní, dlouhotrvající 
svíravost v chuti

vysokomolekulární elagotaniny, nevhodné nebo 
nedostatečně vysušené dřevo nebo slabé ožehnutí

Tabulka 1

Vlastnosti špatného dubu pro kvalitu vína
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přes méně intenzivní červené víno (Pinot 
noir) až po víno bílé (Sylvánské zelené). An-
tokyany tedy mohou vývoj typického aro-
ma dubu výrazně omezit. Jednou z příčin je 
jejich soupeření o použitelný kyslík.

Co to znamená pro praxi? Pro červená 
vína s nižším obsahem antokyanů, jako 
např. Pinot noir, je jejich zrání v bariku 
na jemných kvasnicích a s nízkým (20 až 
30 mg/l) obsahem volného oxidu siřičité-
ho přínosem. Barevně intenzivnější vína 
jako Dornfelder nebo Cabernet Dorsa jsou 
robustnější, umožňují upustit od použití 
volného SO2 a případně vyžadují cílené 
provzdušnění. V teplých letních měsících 
se přesto doporučuje z důvodu mikrobio-
logické stability minimální hladinu volné-
ho oxidu siřičitého zajistit. Nepochybně 
podléhá víno během zrání v bariku řadě 
vlivů, z nichž pouze jeden je dub.

Význam kvasnic

Stále se opakují pokusy plnit bariky filtro-
vaným vínem. Důvodem je hledání mikro-
biologické stability. Přitom je přehlíženo, že 
ve filtrovaném vínu v bariku vzniká více tě-
kavých kyselin než ve víně nefiltrovaném. 
Jednoduché vysvětlení spočívá ve vlast-
nosti zbývajících kvasnic trávit přebytečný 
kyslík, který pak nezbývá na octové bakte-
rie. Tato redukční síla jemných kvasnic sou-
časně chrání víno před intenzivní oxidací. 

Během ležení odevzdávají kvasnice 
vínu vysokomolekulární proteiny, které 
se spojují s molekulami taninů a pak se 

takříkajíc uzavírají. Následkem je výraz-
né snížení agresivity taninů v chuti a tím 
zjemnění vína. 

Co umí chipsy?

Z hlediska kvality dřeva mohou být dubo-
vé chipsy rovnocenné s barikem. V praxi 
se to stává ale málo, protože to nejlepší 
dřevo se přirozeně používá k výrobě sudů. 
Při odpovídající kvalitě chipsů by moh-
lo být jedno, zda se dává dřevo do vína 
nebo víno do dřeva. Realita je ale trochu 
jiná. Jak již bylo vysvětleno, ležení vína 
v novém bariku znamená jednak aroma-
tizaci, ale také zrání působením kyslíku. 

Ve vyluhovaném bariku probíhá již jen 
zrání. Opačně je tomu při použití chipsů 
v tanku – probíhá jen aromatizace bez 
zrání. Rozsah zrání závisí na tom, v ja-
kém množství se do tanku dostane kyslík, 
ať už pasivně nebo aktivně. Zařízení pro 
mikrooxidaci umožňují v tanku imitovat 
nízké dávky přijímaného kyslíku sudem. 
Jejich praktické využití je ale v malých 
podnicích střední Evropy hodně vzdáleno 
realitě. Chipsy nachází uplatnění v nižším 
a středním segmentu kvality vín. Pro vel-
ká vína zůstávají vyhrazeny bariky. 

 

Překlad: Jiří Sedlo, redakčně kráceno

0
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Anketa vinařů

Miloš Michlovský
Vinselekt Michlovský, Rakvice

1) Od vyzrávání 
vín v  dubových 
sudech se očeká-
vá značný přínos, 
označuje se jako 
„manželství“ vína 
s dubem. Dub ne - 

smí zastírat „pravdu“ vína ani omezit 
jeho potenciál. Přínos aromatických látek 
do vína vyzrávajícího v dubovém sudu je 
komplexní. Musíme však rozlišovat dubové 
sudy z nového dřeva, barikové sudy krát-
ce užívané a sudy používané mnoho let. 
Navíc musíme vzít na zřetel geografický 
původ dubového dřeva a způsob výroby 
sudu: intenzitu ožehnutí, dřevo pražené, 
dužiny sušené přirozeně nebo uměle atd. 
Pozitivní vliv má přírodní sušení dřeva, 
stejně jako štípané dužiny oproti řeza-
ným. Dřevo ale v žádném případě nemůže 
kompenzovat chybějící strukturu tříslovin 
vína. Je třeba vědět, že z hlediska obsahu 
polyfenolů zlepšují dubové sudy jen velká 
a dobře strukturovaná vína. Během vyzrá-
vání probíhají ve víně stabilizační reakce 
(barva, čirost, koloidy), mění se fenolové 
struktury (zjemňování tříslovin) a rozvíje-
jí se aromatické charakteristiky. Použitím 
sudu se v porovnání s nerezovým velko- 
objemovým tankem, který je v zásadě inert-
ní vůči vínu, napomáhá těmto reakcím. Fe-
nolová skladba vína se v důsledku řízené 
oxidace vyzráváním ve dřevě výrazně mění: 
barva je intenzivnější v důsledku reakcí 
mezi tříslovinami a antokyany a acetalde-
hydem; koncentrace volných antokyanů 
klesá a vyvíjí se struktura tříslovin, stejně 
jako jejich reaktivita vůči želatině.
2) Po deseti měsících vyzrávání v sudu 
mají vína v porovnání s víny vyzrávaný-
mi v tanku lepší barvu, jsou stabilnější 
pro vyzrávání v láhvi a mají příjemněj-
ší chuť charakterizovanou zjemněním 
tříslovin. Vína vyzrávaná v sudech získá-
vají aromatickou komplexnost spojenou 
s vonnými substancemi vyluhovanými ze 
dřeva. Podstatné je nastavení aroma dře-
voviny. Musí vycházet z obecné struktu-

ry vína, v němž se tóny dřevoviny dobře 
smísí. Bez ohledu na touhu výrobce dodat 
svému vínu znaky dřevoviny, nesmí se to 
přehánět a tyto znaky nesmí přehlušit 
vlastní charakteristiku vína. Dřevovinu 
je možné upravovat použitím určitého 
podílu vína z bariku, zejména z nového, 
případně podle charakteristiky dřeva 
a výroby bariku (ožehnutí), stejně jako 
podle délky vyzrávání v sudu. Tři feno-
mény, které jsou spojené s tímto typem 
vyzrávání, charakterizují vývoj vína: oxi-
doredukční jevy, rozpouštění netěkavých 
složek dřeva a těkavé látky uvolňované ze 
dřeva s pomocí kvasinek.
3) Vyzkoušeli jsme všechny možné alter-
nativy. Ani ne tak z pohledu záměny sudu, 
ale z pohledu jeho poznání (stále platí, 
že nevyzkoušené je nepoznané). Závěr 
(nemá smysl opakovat letáky): Jakákoliv 
alternativa zůstává i nadále jen a pouze 
alternativou, jež nemá sebemenší šanci 
se jakkoliv přiblížit k vínům ze správně 
vybraných sudů. A o tom, ale i mnohém 
jiném, až v další naší publikaci „Příprava 
červených vín“.

Miroslav Volařík
Vinařství Volařík, Mikulov

1) Dříve jsme ba-
rikové sudy vyu-
žívali na výrobu 
červených vín, 
časem jsme se ale 
zaměřili na vý-
robu bílých vín 

moravských odrůd a na ty se barik podle 
našeho názoru nehodí. Sudy jsme kupova-
li značky Seguin Moreau, postupně jsme 
se jich ale zbavili. Na bílá vína používáme 
nerezové tanky, ale také větší 25 hl akátové 
sudy, které umožňují mikrooxidaci.
2) Zkoušeli jsme dát Ryzlink vlašský ze 
Železné do barikového sudu a výsledek se 
nám tak úplně nezdál. Když totiž chci po-
užít barikový sud, musí proběhnout jab-
lečno-mléčná fermentace, aby se bakteri-
álně odstranila všechna kyselina jablečná. 
Protože vína stavíme na ovocnosti, tak to 
s využitím tohoto procesu není to, na co 

jsme byli zvyklí. A i vzhledem k tomu, že 
zatím obecně nejsme tolik zvyklí kombi-
novat jídlo s vínem, jsou pro nás přijatel-
nější lehčí svěžejší vína.
3) Myslím si, že to není to správné. Při 
jejich použití totiž chci vyvolat zdání, že 
používám barikové sudy. Ale jen pravý 
barikový sud má nejlepší velikost na svůj 
objem. Tím, že do nádob budu přidávat 
chipsy, jej nenahradím. V první řadě ale 
platí, že když mám špatné víno, sebelepší 
sud s tím nic neudělá.

Jaroslav Springer
Vinařství Stapleton-Springer, Bořetice

1) Zrání vína v ba-
rikových sudech 
je hlavně o mik-
rooxidaci vína. Na 
startu musí být 
dobrý hrozen, sla-
bé víno sud přebi-

je. Totéž víno někdy dávám do barikové-
ho a velkého sudu pro porovnání. Musím 
říci, že kromě barikových sudů zažívám 
příjemná překvapení také u velkých sudů. 
Historicky se ostatně víno nechávalo ve 
velkých sudech sedm či osm let a výsledek 
stál za to. Dnes se moc spěchá. Vinař se 
často bojí, že mu kvalitní odbornou práci 
nikdo nezaplatí. Což je většinou pravda.
2) Zkušenosti máme se sudy François 
Frères francouzského výrobce. Od roku 
2002 jsme brali odrůdové sudy na Pinot 
Noir a výsledky se nám líbily. Vyzkoušeli 
jsme velké dřevěné sudy, nerezové nádrže, 
sklo i plast. U některých vín je výsledek 
slušný i u nádob, které nedýchají. Ostatně 
velké sudy s obsahem tří tisíc litrů a více 
také tolik nedýchají. Pracuje se s nimi tro-
chu jinak a každý vinař má své recepty. 
Když se dá vínům čas, výsledky jsou velmi 
dobré. Kromě odstopkování jsme zkoušeli 
šlapání vína nohama, které se na Moravě 
dříve běžně používalo, kdy třapiny zůsta-
nou. Ve víně je pak více tříslovin a tato vína 
pak výborně zrají. Když se nechá matolina 
i s třapinami, netvoří se tolik tepla, člověk 
nepotřebuje chlazení a víno je plnější. To je 
materiál vyloženě volající po barrique sudu.
3) Výhoda je hlavně cenová. Kamarád 
z Penfolds to běžně používá na některé 
řady vín. Posloužit můžou v případě hor-
šího ročníku, když není dostatečná fe-
nolická vyzrálost, proto tyto alternativy 
podpoří třísloviny. Srovnávat s barikovým 
sudem to příliš nezle, sud je určitě lepší. 

1
2
3

Jak vnímáte problematiku vyzrávání vín v dubových sudech?

Jaké máte se zráním vína v těchto sudech zkušenosti?

Jaký je váš názor na alternativy k barikovým sudům? 
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Bag in box
Balící systém bag in box (v překladu „sáček v krabici“) 
nabízí moderní trend při balení, skladování, manipulaci 
a přepravě tekutých a kašovitých produktů. 

T ento již po několik let osvědčený 
a oblíbený systém balení je tvořen 
většinou dvojitým flexibilním va-

kem z vícevrstvých speciálních fólií. Tyto 
fólie chrání plněný obsah před přístupem 
kyslíku, případně proti prostupu světla, 
a jsou také odolné proti vyšším teplotám 
při plnění.

Vaky jsou z různých materiálů podle 
druhu plněné tekutiny a mohou být do-
dávány jednotlivě nebo v nekonečných 
pásech pro automatické plnění pomocí 
plnícího zařízení.

Celý vak je možno uložit do papírové-
ho kartonu uzpůsobeného pro snadnou 
manipulaci a fixaci uzávěru při vyprazd-
ňování. Vnější obal – karton – zajišťuje 
ochranu sáčku během přepravy.

Sáček je opatřený uzávěrem, který 
zabraňuje zpětnému pronikání vzduchu 
a umožňuje snadné plnění a vypouštění 
kapalin. Dle druhu kapaliny a přání zákaz-
níka lze nabídnout širokou škálu uzávěrů. 
Při stáčení se sáček stahuje a zabraňuje 
tak oxidaci i po otevření spotřebitelského 
balení. Plněný produkt si tak i delší dobu 
po otevření uchová svou původní chuť 
a aroma. 

Obalový systém bag in box je upotře-
bitelný všude tam, kde je potřeba použití 
nevratného obalu na tekuté a kašovité 
výrobky.

Balení bag in box je tvořeno z recyklo-
vatelných materiálů a splňuje hygienické 
a ekologické požadavky. 

Bag in box lze kombinovat se všemi pl-
ničkami dostupnými na trhu.

Balení bag in box je ideální řešení pro 
vinařství, restaurace, hotely, cateringové 
služby, ale také pro různá odvětví prů-
myslu (např. strojírenský a farmaceutický 
průmysl)

Mezi společnosti, které se zabývají 
výrobou a distribucí bag in boxů v České 
republice, patří BLATINIE, a.s. a ALPAK 
TRADE s.r.o.

Společnost BLATINIE, a. s. vyrábí vaky 
pro balení systémem bag in box již od 
roku 2001. 

Objem jednoho balení se obvykle po-
hybuje od 3 do 20 litrů, základní velikosti 
sáčků jsou nabízeny v objemech 3 l, 5 l, 
10 l a 20 l. 

Sortiment je doplněn také nabídkou 
několika typů plnicích strojů a kartonů. 

Kartony jsou v nabídce s různým prove-
dením povrchu – nepotištěné i s možností 
barevného potisku. Možnost velké plochy 
k potisku je velkou výhodou pro marke-
ting, jakož i komunikaci se zákazníkem.

Použití bag in boxů

�  víno, voda, nápoje
�  mošty, ovocná dřeň, sirupy
�  mléko, mléčné výrobky, zmrzlina
�  vejce, oleje
�  omáčky, polévky, přísady apod.
�  průmyslové produkty – destilovaná 

voda, saponáty, lepidla apod.

Výhody bag in boxů:

�  prodloužení trvanlivosti produktu – ob-
sah je chráněn před přístupem vzduchu 
nebo světla

�  plněný produkt si delší dobu po otevře-
ní uchová svou původní chuť a aroma

�  úspora nákladů na přepravu a skladová-
ní – díky své nízké hmotnosti a ekono-
mickému objemu snižuje balení bag in 
box náklady na přepravu a na skladova-
cí prostory 

�  malý objem prázdných obalů
�  jednoduchá manipulace 
�  odolnost proti nárazům
�  výrazně šetří životní prostředí
�  ekologické balení – obal je tvořen recyk-

lovatelnými materiály 
�  až 80procentní úspora spotřeby plastu 

na jeden obal v porovnání s obaly, jako 
je petainer, kanystr apod.

�  plněný produkt je z obalu dokonale vy-
prázdněn

�  produkt je vždy plněn do naprosto hy-
gienického prostředí

�  balení bag in box umožňuje uzavření 
vaku uzávěrem tak, že již není možné 
jeho opětovné plnění

�  dávkování bez nutnosti používat stáčecí 
zařízení, chlazení i inertní plyn

Bag in boxy pro plnění 
vínem

Bag in boxy pro plnění vínem s objemem 
od 3 do 20 litrů. Balení udržuje kvalitu 
vína po delší dobu. Můžete si kdykoli 
nalít sklenici vína bez závazku spojené-
ho s otevřením celé láhve. Nehrozí riziko 
spojené se znehodnocením obsahu kvůli 
poškozenému korku. Sáček je vyroben 
z polyetylenových vícevrstvých folií, hli-
níková folie zabraňuje přístupu světla 
k obsahu sáčku. 

Pro svoji jednoduchost používání jsou 
velmi populární v restauracích, vinoté-
kách a kavárnách. Dále pak jsou velmi 
využívány v rámci rautů, party akcí, jakož 
i domácích oslav. 

 

Společnost BLATINIE, a. s. je také výrob-
cem polypropylenových misek v několika 
rozměrech a variantách. Misky jsou vhod-
né pro ohřev v mikrovlnné troubě i pro 
zamražení a lze je uzavřít zatavitelnou 
folií. 
Info: www.blatinie.cz

 

K dodavatelům bag in boxů, ale také plni-
cích strojů patří ALPAK TRADE s.r.o. 
Společnost ALPAK TRADE s.r.o. zastupu-
je významné výrobce plastových a hliní-
kových obalů a balicích a plnicích strojů 
z celé Evropy.
Info: www.alpak.cz 
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Vinařstvím roku 2014 je 
Chateau Valtice 
Celoroční práci a úspěchy vinařství Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice a.s. 
v uplynulém roce ocenila sedmičlenná odborná porota, která je ohodnotila jako 
nejlepší v kategorii „velké vinařství“, a získalo i hlavní cenu. V kategorii „střední 
vinařství“ zvítězilo Žernosecké vinařství a v kategorii „malé vinařství“ získalo 
prvenství Vinařství Špalek. Zástupci vítězných firem převzali ocenění na slavnostním 
galavečeru v pražském Veletržním paláci. Soutěž se koná už šestým rokem.

R ozhodující slovo v soutěži Vinař-
ství roku měla i letos veřejnost. 
Ta svými hlasy zaslanými do ka-

tegorie Mediatel Vindemia Publica určila 
mezi zmíněnými třemi vinařstvími abso-
lutním vítězem právě vinařství Chateau 
Valtice – Vinné sklepy Valtice, a.s. Celkově 
nejvíce hlasů ovšem obdrželo Zemědělské 
družstvo Sedlec u Mikulova, které tak 
s více než sedmi tisíci hlasy získalo cenu 
veřejnosti Mediatel Vindemia Publica 
2014.

Ve finále se utkali  Vinařství Kořínek, 
Víno J. Stávek, Vinařství Špalek, SON-
BERK, a.s., Vinařství Vladimír Tetur, 
Žernosecké vinařství, s.r.o., Vinařství La-
hofer, a.s., CHÂTEAU VALTICE – Vinné 
sklepy Valtice, a.s. nebo Zemědělské druž-

stvo Sedlec u Mikulova. Rovnou šanci 
uspět měla letos opět všechna vinařství, 
protože se soutěžilo ve třech kategoriích 
dle velikosti. 

„Konkrétně u Chateau Valtice nás ur-
čitě ovlivnilo, že se jedná o jeden z pilířů 
tuzemského vinařství s týmem nadšených 
vinařských odborníků s citem pro osvěto-
vou a společenskou činnost,“ uvádí před-
seda sedmičlenné odborné poroty Franti-
šek Mádl. „Usilují zde o budování moderní 
firmy na staletých tradičních základech 
s širokou škálou vín pouze moravského 
původu. Navíc s velmi dobrým poměrem 
ceny a kvality, “ dodává Mádl.

Zástupci společnosti Chateau Valtice 
převzali od Svazu vinařů ČR skleněnou 
trofej od sklárny Preciosa, zájezd od spo-

lečnosti Čedok, unikátní 3D minci od spo-
lečnosti E-mince.cz a dárkový koš od BS 
vinařské potřeby. 

Vítěz obdrží také tradiční bronzovou 
plaketu a čeká jej uvedení do Síně slávy 
vinařství ČR zřízené v Národním vinař-
ském centru ve Valticích. „Současně bude 
mít oceněný možnost užívat titul pro své 
marketingové účely, a to bez časového 
omezení vždy s uvedením roku 2014, za 
který jej získal,“ říká výkonný ředitel Sva-
zu vinařů ČR Martin Půček. 

Podle dalšího z porotců Michala Šet-
ky byla velmi zajímavá a  těžká volba 
v kategorii malé vinařství. I zde nakonec 
rozhodla tradice. „Špalci to dělají dlouho, 
dobře, tradičně. Honza Stávek to ještě celé 
buduje. Až to bude mít hotové, bude mít 
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ještě zaslouženěji na to, aby vyhrál. A Ko-
řínci jsou velice dobře vedené vinařství, 
rok od roku dělají lepší vína. Mají na to 
vyhrát příště nebo přespříště,“ myslí si 
Šetka. 

Velmi zároveň oceňuje vliv soutěže na 
celkovou vinařskou kulturu v České re-
publice, protože všechna vybraná vinař-
ství jsou na perfektní úrovni ve sklepním 
hospodářství, v péči o vinohrady, ale třeba 
i ve značení zajímavostí ve vinohradech 
pro turisty.

Soutěž vyhlašuje Svaz vinařů České 
republiky ve spolupráci s Národním vi-
nařským centrem za významné podpory 
Vinařského fondu ČR, hlavních partnerů 
Erste Corporate Banking, Mediatel spol. 
s r.o., Čedok a.s. a Tesco Stores ČR a.s., 
v jehož vybraných prodejnách je možné 
vína od devíti finalistů až do poloviny 

května koupit. Nad akcí má záštitu hejt-
man Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Během večera měli hosté možnost 
ochutnat nejen vína devíti finalistů, ale 
představila se také stovka vín letošní-
ho Salonu vín ČR a regionální potraviny 
označené národní značkou kvality Klasa. 
Průběh vyhlášení zpestřili svým vystoupe-
ním akrobaté ze skupiny Vertigo a zpěvák 
Ondřej Ruml. Vším bravurně provázel mo-
derátor Marek Eben. 

„Večer splnil všechny naše představy. Byl 
svižný, díky moderátorovi vtipný, elegantní, 
v krásných prostorech. Bude těžké to posu-
nout někam dál. Doufám, že na příští rok 
ale překvapíme něčím novým,“ shrnul akci 
prezident Svazu Vinařů ČR Tibor Nyitray.

Vinařský obzor v následujících vydá-
ních představí vítězná vinařství ve spe-
ciálním seriálu. 

PŘEHLED DALŠÍCH 
OCENĚNÍ VINAŘSTVÍ 
ROKU 2014: 
MEDIATEL VINDEMIA 
PUBLICA 2014 (cena 
veřejnosti): 
Zemědělské družstvo Sedlec 
u Mikulova 

CENA VILÉMA KRAUSE 
(významné vinařské osobnosti 
s celoživotním přínosem pro 
tento obor)
Drahomír Míša
Známý vinohradnický a vinařský 
odborník a pedagog, který 
působil jako pedagog na Střední 
zemědělské technické škole oboru 
vinohradnického ve Valticích 
a později jako odborný asistent 
na Zahradnické fakultě MZLU 
Brno v Lednici na Moravě. 
Publikoval řadu odborných článků 
ve Vinařském obzoru, napsal 
knihy jako Vinařův rok, Zakládání 
vinic, Pěstování stolních hroznů 
a učebnice Ochrana rostlin pro 
střední školy. 

Enolog roku 2014 (enolog – 
mladý vinař do 38 let): 
Filip Mlýnek, enolog společnosti 
Vinařství Volařík

VINDEMIA ACTA 2014 (cena 
za kvalitní novinářskou práci 
propagující víno):
Filip Vrána – redaktor Brněnské 
ČTK
za kvalitní novinářskou práci 
publikující nezkreslené informace 
o vinařství v ČR

VINDEMIA LIBRI 2014 
(cena za nejlepší literaturu 
propagující víno):
Miloš Michlovský
za kvalitní publikační činnost ve 
prospěch vinařství v ČR publikací 
titulů Bobule, Lexikon chemického 
složení vína a Příprava bílých vín

Držiteli titulu Vinařství roku se 
v uplynulých letech stala vinařství 
Vinselekt Michlovský a.s., Bohemia 
Sekt, a.s., Malý vinař – František 
a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, a.s. 
a Sonberk a.s.
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Bojujeme za lepší pověst moravského červeného vína

M arketingový ředitel CHÂTEAU 
VALTICE David Štastný si z Pra-
hy odvezl hned dvě ocenění. 

První místo v kategorii velkých vinařství 
a především hlavní cenu Vinařství roku. 
Základem úspěchu jsou podle něj vlastní 
vinice, špičkové technologie a pořádek.

CHÂTEAU VALTICE jsou Vinařstvím 
roku. Co tomu říkáte?
Jsme Šťastní, takže jsme pochopitelně šťast-
ní, to vyplývá už z našeho příjmení. Ale váž-
ně, to, že jsme po letech poctivé práce získali 
toto ocenění, je obrovský úspěch, kterého si 
velmi vážíme. Ke každému úspěchu se sna-
žíme přistupovat s pokorou. Tím to však ne-
končí. Chceme jít dál a dál pak rozvíjet naši 
práci, technologie. Rádi si s vínem hrajeme, 
baví nás a jsme rádi, když to někdo ocení.

Myslíte, že vám cena pomůže i v byznysu?
Ještě jsem o tom nepřemýšlel. CHÂTEAU 
VALTICE je značka, která je na trhu solid-
ně etablovaná, stojí za tím desítky let tvr-
dé práce především mého otce, celé rodiny 
a celého pracovního kolektivu, který jsme 
vybudovali a který považuji za posledních 
deset let za jeden z nejlepších. A když v toto 
věříte, pracujete na tom a máte to rádi, tak 
jsem přesvědčený, že to dobré se už dostaví.

Co říkáte konkurenci v soutěži?
Všechna vinařství, která se dostala do finál-
ního výběru, byla velmi kvalitními soupeři. 
Nesmírně si jich vážím. I v předcházejících 
letech byla všechna vinařství v soutěži velmi 
solidní. Kdykoliv je rád vyzdvihnu a doporu-
čím, protože vím, že dělají kvalitní a poctivá 
vína. Nemám s tím problém.

Kam cenu dáte?
Jako v  každém vinařství i  my máme 
svou stěnu slávy. Z loňského roku tam 
už máme cenu Vindemia Publica, kterou 
nám udělila hlasující veřejnost, úspěchy 
ze Salonu vín, Valtických vinných trhů 
a další prestižní ocenění. 

Jakým směrem podle vás české vinař-
ství míří?
Vidím velkou rezervu už „pouze“ ve vnímání 
našich červených vín. Lidé si často myslí, že 
na ně nemáme dost sluníčka. Je to rozšířené 
klišé, které je, jak už to bývá, vytržené z kon-

textu. Bavil jsem se o tom několikrát s pro-
fesorem Krausem, vždy se stejným závěrem. 
Nejdůležitější faktor (nikoliv však jediný) je 
délka slunečního svitu, která je důležitá pro 
vyzrávání a kvalitu hroznů. Modré odrůdy, 
ze kterých se vyrábí červená vína, u nás 
rostou stovky let. Kdyby tu neměly vhodné 
podnebí, prostě by zde nerostly. Je u nás 
například víc slunečních hodin než třeba 
v Burgundsku a burgundská červená vína 
jsou skvělá a mají skvělou pověst. Někdy si 
připadám, že je to jako v tom filmu Pelíšky: 
„Co je ze západu, to je vždy lepší“. Tak to 
prostě tady desítky let bylo. Proto mě každý 
úspěch moravského červeného vína na pres-
tižních zahraničních výstavách nesmírně 
potěší. Vím, že to bude můj celoživotní boj 
s větrnými mlýny, ale nevzdám ho. Jak říká-
me v našem medailonku „nevyměkneme“…

Jaký je poměr mezi bílými a červenými 
víny u vás?
Máme přibližně třicet procent červeného 
vína z celkové produkce. Trochu to kles-
lo, protože kvůli co nejvyšší kvalitě hroznů 
snižujeme výnosy. Redukce sklizně, výběr 
kvalitních hroznů, technologické postupy, 
nazrávání na dřevěných sudech a čas. To je 
základ pro výrobu kvalitního moravského 
červeného vína.

Kterou odrůdu máte nejradši?
V poslední době se daří dělat krásná červená 
vína z odrůdy Svatovavřinecké, která je dnes 
na Moravě jako doma a také jsme největším 
producentem této odrůdy na světě. Když se 
naučíte s touto odrůdou pracovat, jste pak 
mile překvapeni, jak vysokou kvalitu umí 
dát. V Itálii můžete najít krásně ovocnou 
odrůdu s podobným charakterem, odrůdu 
Primitivo. Takové víno, podpořené ležením 
na barikových sudech, je mému srdci blíž, 
než vína, jakými jsou Nebbiolo či Sangiove-
se, která mají na mě vyšší kyselinu, vysoké 
tříslo a vysoký alkohol. Spíše dáváme před-
nost pěkným ovocným vínům, v kombinaci 
s jemným barrique, elegantní skořicí a kaka-
em. Ale je to můj názor a každý má právo na 
to, aby mu chutnalo něco jiného.

Jak byste popsal zákazníky, na které cílíte?
Každý, kdo má rád víno, je vítán. Rádi mu 
dokážeme, že víno děláme s láskou, rádi ho 
přesvědčíme o kvalitě, rádi mu ukážeme 

naše provozy, aby viděl, že to nejsou vzdušné 
zámky, ale moderní a čistá technologie. A že 
je tam pořádek. Je to stejné jako třeba v ku-
chyni, pokud tam není pořádek, tak se to 
odrazí v kvalitě jídla. To stejné platí o vínu, 
jakýkoliv nepořádek při jeho zrání se do něj 
dřív nebo později také dostane. Zákazníci 
tyto věci podle mě oceňují. Ať už si chtějí 
koupit jakostní víno do sta korun nebo pěk-
né přívlastkové víno, a nebo má chuť na vína, 
která jsou vyrobená technologií sur lie, leže-
ním na bariku nebo jen na dřevěném sudu, 
každému nabídneme, co je jeho srdci blízké.

Máte největší plochu vinic v České re-
publice. Od příštího roku budou podle 
všeho platit nová pravidla pro rozšiřo-
vání vinic. Chystáte se na to nějak?
Využíváme výsadbových práv z minulosti 
a plochu se snažíme rozšiřovat. Je na tom 
postavená základní strategie firmy. V sou-
časnosti máme téměř šest set hektarů vinic. 
Ukazuje se, že pokud vinař nemá vlastní su-
rovinovou základnu, tak jeho dlouhodobá 
filozofie či koncepce je hodně chatrná. Po-
kud nemáte vlastní vinice a kvalitní hrozny, 
nepomůže vám sebelepší technologie. Kaž-
doročně sadíme až třicet hektarů vinohra-
du. Budeme se snažit o ještě intenzivnější 
výnosy, chceme mít víc jedinců, podsazovat 
vinohrady, kde něco zmrzne či uschne, aby 
byly naše vinice v perfektním zdravotním 
stavu a abychom z nich vydupali maximum 
kvalitních hroznů.

V čem v současnosti vidíte největší pro-
blém českého vinařství?
Teď je to diskutovaný problém se sudo-
vým vínem. Počet defektních vzorků vín 
odebraných na trhu inspekcí se každoroč-
ně zvětšuje o 100-200%. To už o něčem 
svědčí. Nejde o žádnou bublinu. Jsem pře-
svědčen, že Svaz vinařů zatáhl za záchran-
nou brzdu zavčas, aby tato „vína“ nezkazi-
la na dlouhé roky pověst celému českému 
a moravskému vinařství.

Jaké přání máte do budoucna?
Aby po dvou problematických ročnících 
2013 a 2014 přišla opravdu dobrá úroda 
i co do objemu. Aby všichni skuteční vi-
naři, kteří dělají víno z hroznů a celý rok 
pracují ve vinohradu, měli plné sklepy plné 
dobrého moravského vína. 
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Zvěřina a víno 
v Prachaticích poprvé
Prachatice jsou známé kromě památek také tradičními eno-gastronomickými 
přehlídkami Sýry, ryby a víno, které se pravidelně konají v renesančních prostorách 
staré radnice.

Ve dnech 11. a 12. září 2015 se 
uskuteční 12. ročník národ-
ní přehlídky Sýry a víno, 10. 

ročník eno-gastronomické přehlídky Ryby 
a víno a nově 1. ročník eno-gastronomic-
ké přehlídky Zvěřina a víno.

Hlavním smyslem přehlídek je pod-
pora a propagace českých a moravských 
vín, propagace našich domácích potravin 
a osvěty vinařské a stravovací kultury. 
Příprava probíhá už od podzimu minulého 
roku. Po jednání s našimi mlékaři, rybá-
ři a majiteli honiteb oslovíme v průběhu 
dubna a května naše vinaře, kterým bych 
chtěl za účast na těchto akcích alespoň 
touto formou veřejně poděkovat. Vždyť 
od samého začátku se na našich přehlíd-
kách prezentovalo více než 120 vinařství 
z Moravy a Čech. Rádi oslovujeme zejmé-
na ty vinaře, kteří se zatím našich přehlí-
dek nezúčastnili. Mohou se také přihlásit 
sami.

O přehlídkách Sýry, ryby a víno se na 
stránkách Vinařského obzoru už několi-
krát psalo, proto bych se více zmínil o při-
pravovaném 1. ročníku eno-gastronomic-
ké přehlídky Zvěřina a víno. 

Hlavním smyslem přehlídky je pro-
pagace a podpora konzumace kvalitního 

masa z volně žijící zvěře a jeho snoubení 
s našimi nejlepšími víny.

Spolupráci na přehlídce nám nabídla 
společností Agrokomplex Šumava. Je to 
jeden z největších zemědělských podniků, 
který se vedle tradičního zemědělství za-
bývá i myslivostí a chovem zubra evrop-
ského, pratura a bizona. 

Jako hlavní partner přehlídky nám 
dodá zvěřinu – srnčí, jelení, černou zvěř 
a výše zmíněného pratura, kterého chova-
jí na šumavských pastvinách a plochách 
s dřevinatým porostem. 

Pratur v původní formě vyhynul již 
začátkem 17. století. Čistokrevné pratury 
tedy již neuvidíme. Ke zpětnému vyšlech-
tění tzv. „náhradního pratura“ došlo ve 
20. století z plemene domácího skotu. 

Spolupráci přislíbily Vojenské lesy 
a statky s.p. divize Horní Planá, Městské 
lesy s.r.o. Prachatice, Zemědělská fakulta 
Jihočeské univerzity a celá řada dalších.

Pro úspěch akce je důležité mít ne pou-
ze dobrého, ale skvělého kuchaře. Věřím, 
že se mi jej podařilo najít. Je to pan Martin 
Havlík, dlouholetý šéfkuchař hotelů a re-
staurací, nyní učitel odborných předmětů 
hotelové školy. Co bude vařit, není tajem-
stvím, tak snad jen několika specialit:

�  bažantí polévka s bylinkovými nočky 
a restovanou zeleninou

�  pratur pečený na divoko, špikovaný, po-
dávaný s divokými bylinkami – pampe-
liškou, šťovíkem a medvědím česnekem

�  divočák po burgundsku – na víně, s ko-
řenovou zeleninou, žampiony, zahuště-
né perníkem, karlovarský knedlík

�  do růžova pečená srnčí kýta s omáčkou 
ze sýra s modrou plísní, opečené šku-
bánky

�  tatarák z kapra, kaparová remuláda, by-
linková bagetka

�  filet ze pstruha pečený na másle a bílém 
víně, fenykl, parmazán

�  štika na kmíně a uzeném másle, dýňové 
pyré

Pokrmy budou připravovány s důra-
zem na vyniknutí přirozené chuti hlavní 
suroviny. Havlík nepoužívá instantní bu-
jon, kořenící směsi ani polotovary. Akci 
podpořil Vinařský fond České republiky. 

 

Michal Kočan
ředitel přehlídky
Více informací získáte na webu: 
www.syryrybyavino.cz
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Spotřeba vína 
v Japonsku
Ze čtyřicetistránkové studie AN ANALYSIS OF WINE CONSUMPTION TRENDS 
AND FOOD-RELATED EXPENDITURES IN JAPAN (autoři Makiko Omura, Juka 
Sakurai a Kensuke Ebihara) zveřejněné v AAWE WORKING PAPER No. 144 vybral 
a přeložil Jiří Sedlo.

S potřeba vína se dlouho zvyšovala, 
v poslední době zvláště vína kon-
zumovaného v domácnostech. Pro 

budoucí nárůst bude asi nejdůležitější 
víno z dovozu za rozumné ceny. 

První registrovanou japonskou odrů-
dou révy vinné u OIV je od roku 2010 
odrůda Koshu. Druhá odrůda Muscat 
Bailey byla zaregistrována v roce 2013. 
Se zvyšující se spotřebou vína na hlavu 
roste i  jeho produkce v Japonsku, ale 
spotřeba zatím nedosahuje úrovně v Ev-
ropě. Statistiky OIV uvádí Japonsko jako 
15. největšího spotřebitele vína v roce 
2012 s 28 % nárůstem objemu mezi lety 
2000 a 2012. Trh s vínem má přibližnou 
roční hodnotu 1,31 miliardy € a Japon-
sko patří k největším světovým dovoz-
cům vína. Podle údajů ministerstva ze-
mědělství USA Japonsko dovezlo v roce 

2012 1,81 milionu hektolitrů lahvového 
vína.

Nárůst spotřeby vína je dáván do sou-
vislosti se stolováním. Japonsko má roz-
vinutou kulturu stolování a vyhlášenou 
kuchyň. Tokio mělo v roce 2007 nejvíce 
michelinských hvězd ze všech měst světa.

Spotřeba vína rostla především od roku 
1970. Jsou ale rozdíly ve vývoji „tuzemské-
ho“ a dovezeného vína, přičemž „tuzem-
ské“ nemusí pocházet z hroznů vypěsto-
vaných v Japonsku. Až 91 % „tuzemského 
vína“ pochází z dovezených hroznů nebo 
z dovezených zahuštěných moštů, které 
se pak před fermentací naředí vodou, pří-
padně i za přídavku cukru. S definicí vína 
podle EU to tedy nemá nic společného.

Nárůst spotřeby vína vrcholil kolem let 
1997-1998 a souvisel s boomem červeného 
polyfenolového vína.

Po snížení tvorby HDP v devadesátých 
letech následoval i pokles spotřeby vína 
a naopak předtím při rychlejším růstu 
ekonomiky rostla i spotřeba vína.

Vývoj stravování 

Během doby rychlého ekonomického růs-
tu, zvláště v letech 1954-1973 a v následu-
jící dekádě, japonská stravovací kultura 
byla trvale obměňována směrem k evrop-
skému stravování. Typickým příkladem 
je uvedení do provozu první restaurace 
McDonald’s v Tokiu v roce 1971, ale taky 
přijetí chleba jako hlavní potraviny škol-
ního stravování v Japonsku na začátku 
padesátých let.

Pšenice byla v letech 1950 a 1951 do-
vážena ze Spojených států, kde byly její 
přebytky. Pro školní stravování byl chléb 
silně dotován. Zároveň bylo pro školní 
stravování přijato také mléko. Bylo pova-
žováno za rozhodující pro zlepšování vý-
živy japonských dětí, ale příliš se nehodilo 
k rýži. Jako sušené se dováželo z USA v le-
tech 1949-1950 coby potravinová pomoc 
UNICEF.

Dětské stravovací návyky postup-
ně ovlivňovala jídla připravovaná v do-
mácnostech a matky sledovaly televizní 
programy o  vaření podle evropského 
způsobu. Vaření v domácnostech se pře-
orientovalo na lehce připravitelné smaže-
né pokrmy. Tradiční japonská jídla byla 
nahrazena jídly z USA, Evropy a Číny. 
Rýži, mořské plody a zeleninu nahradi-
lo maso, mléko a vejce. Přispěly k tomu 
i mikrovlnné trouby a pracovní zapojení 
japonských žen v národním hospodářství. 
Spotřeba masa začala klesat až v osmde-

sp
ot

ře
ba

 v
 li

tr
ec

h

0

1970

„tuzemské“ víno

1

2

3

1980 1990
rok

2000 2010

dovezené víno

víno celkem

Obr. 1: Spotřeba vína na osobu v Japonsku
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sátých a devadesátých letech minulého 
století. Mohlo to souviset s trendem stra-
vování se ve veřejných zařízeních.

V tu dobu se často kupovalo i víno 
a současně se vracela japonská kuchyně, 
a to i do škol. Obecně platí, že zvýšení 
spotřeby rýže znamená snížení spotřeby 
vína. U chleba je tomu naopak. Spotře-
ba mléka a ryb neměla na spotřebu vína 
žádný vliv. Se zvyšující se spotřebou masa 
se mírně zvyšovala i spotřeba „tuzemské-
ho“ vína. Nárůst spotřeby vína byl nejví-
ce ovlivněn zvyšujícím se stravováním 
mimo domácnost. Zvláště se to projevi-
lo na spotřebě vína z dovozu. Při platbě 
1 000 JPY (japonský jen) odpovídající 
přibližně 200 Kč v restauraci se v průmě-
ru koupí necelé 2 dcl vína, ale při útratě 
2 000 JPY (400 Kč) je v restauraci již celá 
láhev 0,75 l. Ještě větší dopad na zvýšení 
spotřeby vína měla medializace „francouz-
ského paradoxu“ v letech 1997 a 1998.

Víno se většinou konzumuje při sociál-
ním kontaktu mimo domácnost. Největší 
boom byl v době ekonomického růstu, 

kdy se zvyšovala i návštěvnost restaurací 
a útrata v nich. Po roce 1997 následovalo 
snížení a pak stagnace spotřeby vína. Po 
ekonomické krizi došlo ke snížení konzu-
mace vína v hotelech a v nočních podni-
cích. Spotřeba naopak roste v podnicích 
rychlého občerstvení, zřejmě s růstem 
počtu zaměstnaných žen a singlů. V roce 
1960 pracovalo 34 milionů žen, v roce 
2010 již 57 milionů. V poslední době, v dů-
sledku ekonomické stagnace, se zvyšuje 
i konzumace vína v domácnosti.

Stravovny jsou oblíbené pro svou láci 
a možnost se najíst s celou rodinou, ale 

nebyla tam v minulosti možnost konzu-
mace alkoholu k jídlu. Nyní je víno větši-
nou již v nabídce. „Tuzemské“ víno je rela-
tivně levné a řada levných vín se i dováží. 
Dříve bylo víno luxusním produktem. Je-
den italský řetězec, Saizeria, nabízí řadu 
italských vín v ceně od 100 JPY (20 Kč) 
za skleničku. Návštěvníky jsou většinou 
mladí lidé, a tak lze v Japonsku očekávat 
další nárůst spotřeby vína. Ostatně větši-
nu spotřebitelů vína tvoří mladí Japonci 
a střední generace.

Až 49 % dováženého vína se pohybuje 
v ceně 500 až 1 000 JPY (100 až 200 Kč) 
za láhev. Proto se očekává, že „tuzemské“ 
víno vyráběné různými náhradními meto-
dami bude dovozem vytlačeno. K poklesu 
spotřeby „tuzemského“ vína dochází již od 
roku 1988. Španělské víno se dováží v prů-
měru za 0,9 USD (18,30 Kč) a francouzské 
za 2,1 USD (42,60 Kč) za litr sudového vína.

Podíl lahví vína prodaných v ceně 500 
až 1 500 JPY (100 až 300 Kč) v minulos-
ti rostl, zatímco prodej láhví od 1 500 do 
3 000 JPY stagnoval. 

↙ inzerce

První registrovanou 
japonskou odrůdou 
révy vinné u OIV 
je od roku 2010 
odrůda Koshu
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Senátor Hajda:  
Dovozy zahraničních  
vín musí být pod kontrolou
V Česku není mnoho osobnostní politického života, které by pro české vinařství 
vykonali tolik, co Ing. Jan Hajda. Je totiž politikem a zároveň i vinařem. 

Od náročné práce senátora 
a dalších funkcí si nejlépe 
odpočine brzy ráno ve vi-

nohradu. „Jsem nejen politik, ale současně 
i člověk z praxe. Proto jsem schopen vést 
diskuse o přijímaných ‚vinařských‘ záko-
nech a vyhláškách nejen jako senátor, ale 
také jako zástupce vinařů, který se v dané 
problematice vyzná,“ popisuje v rozhovo-
ru. Jako předseda vinařství ZD Sedlec na-
víc dobře ví, jak trhu s vínem škodí pan-
čování a černé dovozy vína ze zahraničí.

Hajda je jedním z iniciátorů a předkla-
datelů úprav vinařských zákonů, které 
mají vést k ozdravení trhu s vínem. Hajda 
dobře ví, že vinice vychovává k tvrdé prá-
ci, ale potěšení, které přináší, je mnohem 
větší. 

Můžete popsat své první vinařské krůčky?
Přesto, že z vinařské rodiny nepocházím, 
měl jsem možnost se k vinařství dostat už 
jako velmi mladý. Vinice v minulém reži-
mu totiž mohla být vlastněna pouze for-
mou záhumenek, čehož má rodina využila 
a mně se z vinařství stal koníček. 

Jaké bylo vaše vzdělání a co považujete 
za zásadní okamžik, který vás po čase 
přivedl do čela Zemědělského družstva 
Sedlec, tedy k výrobě vína? 
Jsem absolventem Vysoké školy zeměděl-
ské v Brně, která připravovala studenty 
pro praktický život. Po jejím absolvová-
ní jsem pracoval na Okresní zemědělské 
správě. I když to byla práce zajímavá, 
přijal jsem nabídku na pozici předsedy 

ZD Sedlec, a to zejména z toho důvodu, 
že jsem chtěl jít „do praxe“. To byl asi ten 
zásadní okamžik, který mě natrvalo k vi-
nařství přivedl. ZD Sedlec hospodaří na 
svazích nedaleko od Pálavských vrchů 
nad rybníkem Nesyt a má velmi vhodné 
podmínky pro výrobu kvalitních hroznů. 
Ostatně už za Rakouska-Uherska při roz-
lišování vinařských tratí byl Sedlec v nej-
vyšší možné kategorii, která tehdy určo-
vala cenu hroznů a vína.

Teorie a praxe, to jsou často dost odliš-
né světy. Jak se vám práce v ZD Sedlec 
dařila?
V ZD Sedlec jsem pro budování vinař-
ství našel myšlenkovou shodu s vinařem 
a sklepmistrem Radkem Králíkem. S ním 

Fenomén víno
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a s dalšími kolegy jsme se se vším elánem 
pustili do práce. Mým dalším „osudovým“ 
okamžikem bylo seznámení s tehdejším 
ředitelem Bohemia Sekt Josefem Vozdec-
kým, rodákem ze Šitbořic, kterému tak-
též osud vinařství nikdy nebyl lhostejný. 
Se společností Bohemia Sekt jsme úzce 
spolupracovali zejména v odbytu vína 
a výsadbě vinic. 

Co vám dala vaše pozdější práce ná-
městka Okresní zemědělské správy 
a posléze předsedy OAK Břeclav? 
Práce ekonomického náměstka mě nau-
čila pracovat koncepčně a můj rukopis, 
zvláště v oblasti investic pro rostlinnou 
a živočišnou výboru, bylo možné nalézt 
téměř v každém tehdejším zemědělském 
podniku. Ve funkci předsedy OAK Břec-
lav jsem využíval celookresní zkušenos-
ti, včetně znalosti problémů podnikatelů 
v zemědělství. V mé práci mě povzbuzo-
valo i vědomí, že dotčení věděli o tom, že 
hájím jejich zájmy. 

SVČR v poslední době čím dál hlasitěji 
upozorňuje na problémy černého trhu 
s vínem a na další související nešvary. 
Jaké aspekty spatřujete v problematice 
černého trhu jako nejpalčivější?
Nejpalčivějšími shledávám následující 
problémy:
�  na trhu ČR je v prodeji cca 100 milionů 

litrů vína bez evidence a různé kvality, 
což devastuje trh a práci moravských 
a českých vinařů;

�  víno se prodává v zařízeních, která ne-
splňují hygienické a potravinářské pod-
mínky;

�  výše uvedené problémy se promítají 
v šedé ekonomice do daňových úniků, 
což v DPH představuje cca 2 mld. Kč 
a v daních z příjmu cca 4 mld. Kč.

Jaké změny nejen zákonů je podle vás 
třeba provést v první řadě? 
Obecně je třeba vytvořit ze strany Minis-
terstva zemědělství a Ministerstva financí 
takové podnikatelské prostředí, které po-
může odbourat šedou ekonomiku. Týká se 
to zejména dovozových vín, která je nutné 
dostat pod evidenční a daňovou kontrolu. 
Vinaři musí mít jistotu, že hrozen, který 
vyprodukují, bude na trhu zužitkován. 

Jak by se například měl změnit přístup 
státu k podvodům při dovozu zahranič-
ních vín?
Jak jsem již uvedl výše – dovozy zahranič-
ních vín musí stát dostat pod kontrolu. Jas-
ně musí být znám pohyb vína od dopravce 
až po spotřebitele, a to včetně daňových 
odvodů. Vzhledem k tomu, že řada vín je 
pančovaných, je potřeba falšování kvalifi-
kovat jako trestný čin. Dále je nutno posílit 
a zefektivnit činnost Celní správy a Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce (dále 
SZPI). Ukazuje se, že politika pánů Nečase, 
Kalouska a Bendla (propouštění celníků 
a pracovníků SZPI) vedla k oslabení čin-
nosti kontrolních orgánů a vytvořila pro-
středí pro černý trh s vínem.

Dá se podle vás souhlasit s tím, že zá-
stupci kontrolních úřadů mají svázané 
ruce omezenými kompetencemi?
Ano, při počtu výrobců a prodejců vína 
je těžké hovořit o možnostech důsledné 
kontroly. Příkladem za vše je to, že na dva 
kraje připadá jeden pracovník SZPI na 
kontrolu vína.

Máte plán, jak se postavit k prodeji su-
dového vína?
Vlastní plán pro prodej sudového vína 
jsem předložil na Ministerstvu zeměděl-
ství při projednávání návrhu Vinařského 
zákona. Mohu konstatovat, že byl všemi 
přítomnými přijat. Týká se § 16 o prodeji 
sudového vína. Znění tak, jak jej předsta-
vilo MZE, by bylo likvidační, a to jak pro 
naše vinařství, tak pro většinu legálních 
kamenných vinoték. České vinařství pro-
dává zhruba 80 % sudového vína prostřed-
nictvím vinoték. Vycházíme tak vstříc zá-
kazníkům, kteří mají zájem buď o levnější 
víno, nebo speciálně o tento typ vína pro-
stého stabilizačních prvků nutných při pl-
nění do lahví. Představa, že tito zákazníci 
si z různých míst republiky budou jezdit 
pro pár litrů vína až k nám, je lichá. Na 
druhé straně podstatná většina seriózních 
vinoték byla z ekonomických důvodů do-
nucena prodávat i sudová vína, a to proto, 
že by je prodej pouze lahvových vín neu-
živil. Se zákazem prodeje sudových vín by 
byly nuceny se svou činností skončit, a tím 
by v tomto segmentu trhu skončil i prodej 
vín lahvových, což by byla nenahraditelná 

↙ inzerce

Autor:
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ztráta. Vzhledem k tomu, že nás také trápí 
již výše zmiňovaná problematika černého 
trhu s podvodným vínem, navrhl jsem ře-
šení, které by nepoškozovalo naše vinaře 
a poctivé provozovatele vinoték (speciali-
zovaných prodejen vín se stálou klientelou 
a fundovaným personálem), a to: 
1. V rámci naší i evropské legislativy hle-
dat cestu prodeje sudových vín pouze od 
výrobce, ale s možností prodloužit tento 
prodej prostřednictvím certifikace do seri-
ózních kamenných vinoték s hygienický-
mi parametry prodeje rozlévaného vína. 
Tím by se vyloučil prodej vín v nevyhovu-
jících provozovnách.
2. Je nutné podpořit kroky příslušných 
státních orgánů ke kontrole nelegálních 
dovozů vín a nelegálních a nekompetent-
ních provozoven. 

Jaká je aktuální situace v debatě o pro-
deji sudového vína?
Ministerstvo financí a Generální ředitelství 
cel, se kterými jsem záležitost konzultoval, 
předloží závěrečné návrhy pro řešení situ-
ace. Složitěji vidím situaci na Ministerstvu 
zemědělství, kde se neustále vedou kon-
zultace, ale definitivní verze řešení zatím 
předložená nebyla. I přesto musím konsta-
tovat, že mezi koaličními partnery v země-
dělství (ministr zemědělství M. Jurečka, 
předseda Zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny J. Faltýnek a předseda Výboru 
pro hospodářství zemědělství a dopravu 
Senátu J. Hajda) panuje na schválení nove-
ly zákona o vinařství, která by měla nabýt 
účinnosti 1. 1. 2016, shoda.

Co říkáte argumentům odpůrců omezení?
S  ironickým pousmáním musím kon-
statovat, že v čele této „fronty“ stojí i ti 
prodejci vín, u nichž bylo ve víně zjiště-
no 75 % vody. Dále to snad není třeba 
komentovat. Zdůrazňuji, že nikdo nemá 
zájem omezit prodej sudových vín, ale 
za předpokladu, že budou respektována 
základní pravidla stanovená zákonem. 
To, co se děje na trhu s vínem v ČR, není 
možné v okolních státech. Jako příklad lze 
uvést poslední informace z Francie, kde 
jsou prodejci falšovaných vín nejen trestě 
stíháni, ale taktéž posléze trestáni. 

Například v některých brněnských vi-
notékách jejich provozovatelé dávají li-
dem k podpisu petici proti korekci pro-
deje sudového vína. Může petice nějak 
zvrátit připravované kroky?

Záleží na tom, jaké argumenty petenti před-
kládají. Nemyslím si ale, že by petice mohla 
zvrátit zásady (viz respektování pravidel 
„poctivosti“ prodeje vína), které budou ve 
vinařském zákoně přijaty. Věřím, že větši-
na spotřebitelů je pro dodržování takových 
pravidel, kterými jim bude garantována 
kvalita vína, které kupují a konzumují.

Jak konkrétně se zmíněné problémy čer-
ného trnu s vínem dotýkají ZD Sedlec? 
Problémy černého trhu s vínem se našeho 
ZD dotýkají výrazně. Abychom docílili zisk 
při ceně hroznů cca 18 Kč/kg, je nutno pro-
dávat sudová vína za cca 42–45 Kč/l. Vínům 
na trhu v ceně 20–25 Kč/l nejsme schopni 
konkurovat. Nejvíc nám vadí, že v bezpro-
střední blízkosti vinotéky, která má všech-
ny podmínky pro potravinářský provoz a je 
tam příjemné prostředí, se dnes sudové víno 
prodává v květinářstvích, garážích apod.

Zatímco pan Ing. Josef Vozdecký by se 
dal s trochou nadsázky označit za vinař-
ského poslance, vy zase za vinařského 
senátora. Můžete shrnout svou dosa-
vadní práci pro české vinaře a její nej-
důležitější plody? 
Od svého zvolení se mimo jiné věnuji i vi-
nohradnické problematice. Dvakrát do roka 
pořádám seminář k vinařství, kde pracovní-
ci Ministerstva zemědělství, Ministerstva 
financi, Generálního ředitelství cel a SZPI 
seznamují veřejnost se svými opatřeními 
a návrhy pro oblast vinařství. Tyto pracov-
ní diskuse přispívají k dobré legislativě pro 
vinaře. Pracoval jsem rovněž v Radě vinař-
ského fondu, který se výrazně podílí na pro-
pagaci moravských a českých vín. V Senátu 
právě s Vinařským fondem tradičně pořá-
dáme přehlídku Svatomartinských vín, kde 
naši vinaři prezentují výsledky své práce. 
Akce se účastní přední osobnosti v oblasti 
politiky i kultury. Dále pracuji v  představen-
stvu Národního vinařského centra ve Val-
ticích. Snažím se podporovat i dobrovolná 
sdružení v obcích při různých akcích, neboť 
i ona výrazně přispívají k propagaci kvalit-
ních vín. (Jedná se např. o Bořetice-Kraví 
Horu, Velké Němčice, Hustopeče apod.) 

V minulosti se vám podařilo zabránit 
zavedení spotřební daně na víno. Je tato 
hrozba již definitivně zažehnána, nebo by 
v dohledné době ještě mohla být ve hře?
Jsem nejen politik, ale současně i člověk 
z praxe. Proto jsem schopen vést disku-
se o přijímaných „vinařských“ zákonech 

a vyhláškách nejen jako senátor, ale také 
jako zástupce vinařů, který se v dané pro-
blematice vyzná. Ano, v minulosti se mi 
ve spolupráci s kolegy opravdu podařilo 
zabránit zavedení spotřební daně na víno, 
a to v období největších tlaků producentů 
piva. Pozitivně hodnotím tehdejšího mini-
stra financí Eduarda Janotu, který na naše 
argumenty „slyšel“. Žádná hrozba není ni-
kdy definitivně zažehnána, ale mohu jen 
říct, že v současné době panuje ve vládě 
mezi koaličními partnery shoda vycházejí-
cí z vládního programu, a to, že spotřební 
daň na víno zavedená nebude. 

Jaké úpravy zákona či pravomocí kont-
rolních orgánů vejdou v platnost ve va-
šem volebním období, v dohledné době?
V současném volebním období projedná-
vaná novela vinařského zákona zpřísní 
podmínky prodeje sudových vín (viz výše). 
Aktivně se tohoto projednávání účastním. 

Ing. Jan Hajda
Narodil se 22. října 1949 v Křepicích.

Základní školu absolvoval 
v Nikolčicích, gymnázium 
v Hustopečích a Vysokou školu 
zemědělskou, obor ekonomika 
a provoz zemědělství v Brně. 

Pracoval v ZD V Hustopečích u Brna, 
poté jako ekonom v ZD v Pavlově. 

Byl ve funkci ekonomického 
náměstka Okresní zemědělské 
správy v Břeclavi.

V roce 1988 se stal předsedou 
Zemědělského družstva Sedlec 
u Mikulova, jímž je dodnes. 

Byl iniciátorem založení Agrárně-
potravinářské komory a následně 
pracoval jako místopředseda Agrární 
komory okresu Břeclav, posléze se 
stal jejím předsedou. 

Je členem zastupitelstva v Pavlově. 

Je členem rady Vinařského fondu 
a rady Vinařského centra.

V roce 2006 a 2012 byl zvolen 
senátorem.

Od roku 2008 je předsedou Výboru 
pro hospodářství, zemědělství 
a dopravu Senátu PČR a členem 
Stálé komise Senátu pro rozvoj 
venkova.
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Rovněž se podílím na jednáních Generál-
ního ředitelství cel, Ministerstva financí 
a SZPI, která připravují vlastní pravidla 
pro zpřísňování kontroly trhu s vínem.

Jak podle vás bude vypadat trh s vínem 
v Česku, jakmile se jej podaří „ozdra-
vit“? Čeští vinaři přece jen vyprodukují 
zlomek zdejší spotřeby a bez dovozu se 
neobejdeme.
Věřím, že vytvoříme podmínky, kdy vinaři 
budou sadit nové vinice, obměňovat staré 
a budou dodávat kvalitní vína na trh. Od-
strašujícím příkladem je pro nás Slovensko, 
kde se obdělává jen část z výměry vinic, ne-
boť pro vinaře nebylo vytvořeno dobré pod-
nikatelské prostředí. Kvalitní dovozová vína 
jistě na překážku nejsou, spotřebitel má 
právo je ochutnat, ale taktéž znát dovozce 
vín a mít jistotu, že je veškerá legislativa do-
držována. Jak jsem již vícekrát uvedl, vína 
musí být pod řádnou kontrolou. Naproti 
tomu prodej pančovaných a falšovaných vín 
je pro mě naprosto nepřijatelný. 

Nedávno jste zmínil, že za úspěch čes-
kého zemědělství od vstupu do EU po-
važujete mimo jiné to, že potřeba vína 
vzrostla z 10 na 20 litrů na hlavu. Co 
všechno je za tak výrazně zvýšenou ob-
libou vína? Spíše dobrá práce vinařů, 
nebo svazových organizací? 
Spotřeba vína na jednoho obyvatele dosa-
huje 20 litrů a vinařství v rámci složitých 
podmínek EU obstálo. Za tímto úspěchem 
stojí tvrdá práce vinařů, kteří jsou schopni 

pracovat jak ve vinici, tak ve sklepě. Rov-
něž musím zmínit dobrou práci vinotéka-
řů a obchodních manažerů. Výraznou roli 
hraje i Svaz vinařů ČR, neboť je schopen 
připravovat argumentační materiály a há-
jit zájmy vinařů. Pochopitelně, že své mís-
to v této oblasti zaujímá Vinařský fond 
a Národní vinařské centrum Valtice. Mu-
sím zmínit i přínos Střední vinařské školy 
Valtice, která vychovala řadu mladých ab-
solventů, kteří se v praxi uplatnili. Za celé 
období jsem poznal řadu zapálených lidí, 
kteří doslova celou svoji energii věnovali 
vinařství. Za všechny mohu jmenovat již 
výše zmíněné kolegy Josefa Vozdeckého, 
mého spolupracovníka Ctirada Králíka 
nebo taktéž Antonína Šťastného (Sklepy 
Valtice), Františka Mádla (Velké Bílovice) 
či Pavla Vajčnera (Znovín Znojmo).

Jak jako člen rady Vinařského fondu ČR 
a Národního vinařského centra vnímáte 
jeho roli a je něco, na co byste se v rám-
ci této organizace chtěl zaměřit a co 
byste chtěl vylepšit? 
Roli Vinařského fondu i Národního vinař-
ského centra, jak už jsem se výše zmínil, 
považuji za pozitivní. Přál bych si, aby se 
Národnímu vinařskému centru formou in-
vestic zlepšily materiální podmínky stej-
ně tak, jak se podařilo realizovat Vinařské 
muzeum na Zámku v Mikulově. Věřím, 
že se to povede především ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem a jeho hejtma-
nem Michalem Haškem, který je zároveň 
i předsedou rady Vinařského fondu.

Jaký typ vína z jaké odrůdy a oblasti pa-
tří k vašim neoblíbenějším? 
Mám rád vína suchá z příjemnou kyselin-
kou, z vápenatých půd a to odrůdy Ryzlink 
vlašský a Ryzlink rýnský. Pokud se týká 
oblasti, domnívám se, že každá oblast má 
charakteristická vína a v tomto směru se 
chovám ke všem typům vín stejně. 

Sdílí vaši kolegové ze Senátu, zvláště ve 
výboru pro hospodářství, zemědělství 
a dopravu, vás vřelý vztah k vínu?
Vzhledem k tomu, že, jak výše uvádíte, 
jsem předsedou výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu, je oblast mé čin-
nosti velice široká. Není možné zaměřit 
se čistě na vinařství. Pokouším se, a dou-
fám, že zdárně, žádnou oblast nezanedbá-
vat. Je ale logické, že pokud je ve výboru 
projednávána problematika, na kterou 
je expert jiný z výborových kolegů, práci 
mu přenechám. Dle mého názoru nikdo 
nemůže být expertem na vše. Moji výbo-
roví kolegové samozřejmě vědí, že mou 
„největší láskou“ je právě vinařství. Práce 
na vinici mi přináší i psychické uvolnění. 
Pokud jsem v regionu a nejsem v Praze či 
jinde na schůzích či konferencích, časně 
ráno vstávám a než začnu úřadovat, něco 
ve vinici odpracuji. Svým kolegům s ra-
dostí říkám: „Než vy se ráno probudíte, 
já mám už jednu směnu za sebou.“ Ten, 
kdo práci ve vinařství zažil, ví, že vás 
vinice sice vychovává k tvrdé práci, ale 
to potěšení, které z ní máte, je mnohem, 
mnohem větší. 

Chemtura Europe Ltd., org. sl., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Tel.: 777 055 125, 587 332 266, 777 763 312, 777 763 315, 727 803 243, 606 717 646
Chemtura Europe Ltd. is a legal entity of MacDermid Agricultural Solutions.
Agriphar Crop Solutions, a MacDermid Agricultural Solutions Brand.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

• Zlepšuje odkvetení vinné révy
• Snižuje sprchání a hráškovatění bobulí
• Zvyšuje průměrnou hmotnost bobulí, 

zvyšuje výnos
• Pozitivně ovlivňuje obsah asimilovatelného dusíku
• Snižuje hodnotu pH hroznů 

ORGANICKÝ STIMULÁTOR ROSTLIN
SPECIÁLNÍ ROSTLINNÁ VÝŽIVA, KTERÁ ÚČINKUJE JAKO BIO AKTIVÁTOR

• Zlepšuje aromatické vlastnosti 
u bílých odrůd

• Navyšuje cukernatost hroznů
• Zmírňuje následky stresu
• Zlepšuje příjem živin

Agriphar_inz_Vinarsky obzor_210x99_3_2015  06.03.15  9:38  Page 5 ↙ inzerce
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Autoři:
vinaři z Velkých Bílovic

Ing. Vladimír Oslzlý  
sedmdesátníkem
Zdá se to neuvěřitelné, ale čas se bohužel zastavit nedá. V únoru letošního roku 
oslavil náš kamarád a spolupracovník své životní jubileum. N arodil se 20. února 
roku 1945 ve Velkých Bílovicích. Pochází ze zemědělské rodiny, která pěstovala 
všechny plodiny včetně révy vinné. 

D ětství našeho oslavence neby-
lo lehké. Otce ztratil velmi brzy 
jako batole, maminka byla velmi 

těžce zraněna při vlakovém neštěstí v Po-
divíně v roce 1950. Následky si nesla celý 
život a syna vychovala sama.

Při výběru profese, po skončení škol-
ní docházky, toho na výběr moc neměl. 
Doba byla tehdy taková, že děti ze země-
dělských a křesťanských rodin musely 
pracovat v zemědělství. Proto v roce 1959 
začal studovat na střední zemědělské 
škole ve Valticích obor vinař – ovocnář. 
Po maturitě přijal na krátkou dobu práci 
technika ve vinicích družstva Velké Bílo-
vice. Základní vojenskou službu absolvo-
val v letech 1965–1966 a znovu se vrátil do 
družstva, aby vedl sklepní hospodářství. 
Pomalu se mu dařilo prosazovat zavádění 
technologie pro zpracování hroznů a zvět-
šování kapacit pro skladování vína. V teh-
dejší politické situaci byl tento záměr 
zvlášť obtížný, jelikož stát bránil tomu, 
aby se hrozny zpracovávaly v družstev-
ních sklepích.

Na počátku sedmdesátých let nastal 
rozmach vinohradnictví a plochy vinic se 
rozšiřovaly. Družstvo organizovalo i vý-
sadby záhumenek pro společné obdělá-
vání. Rovinatých pozemků vhodných pro 
pěstování révy ubývalo, hledaly se tedy 
nové plochy. Možnost se nabízela v lokali-
tě, která byla mimořádně vhodná pro pěs-
tování vinic, ale měla velmi členitý terén 
s prudkými svahy. 

Byl to tehdy dnešní oslavenec, který 
byl pověřen velkoplošnými úpravami 
půdy. Tratě Frejunky, Křivánky, Haňby, 
Súdný a Holomůčary byly přetvořeny 
na velké terasy. Náročné zemní práce, 
při kterých těžká technika přemísťo-
vala obrovské množství zeminy, trvaly 

6 let. Celkově se na terasy upravilo 150 
hektarů svažitých pozemků. Vlaďa sou-
časně organizoval výsadbu vinic v trati 
Úlehle.

V roce 1973 byl jmenován do funkce 
vedoucího vinařského střediska včetně 
sklepního hospodářství a  školkařství. 
Za jeho působení ve funkci hospodařilo 
družstvo na 260 hektarech vinic. Na zá-
humenkových vinicích o celkové výměře 

93 hektarů zajišťovalo středisko vinic che-
mickou ochranu a mechanizační práce. Ve 
sklepním hospodářství se zpracovávalo 
200 vagonů hroznů.

Pracovně velmi vytížený zvládl v le-
tech 1975–1980 ještě dálkově vystudovat 
vysokou školu zemědělskou v Brně. Jeho 
diplomová práce pod vedením pana prof. 
Viléma Krause byla zaměřena na nové 
způsoby vedení v pěstování révy vinné 
(vertiko, záclona).

V rámci různých politických prověrek 
všech technickohospodářských pracov-
níků byl z vedoucí funkce přeřazen na 
jinou práci. Vyvrcholením byl rok 1993, 
kdy musel své dlouholeté pracoviště 
opustit.

Práci našel v zemědělské společnosti 
v Hustopečích u Brna. Zastával funkci ag-
ronoma speciálních plodin a působil zde 
do roku 2006. Zahájil výrobu vlastních 
sazenic v révové školce i v ovocné školce, 
které použil pro obnovu vinic a sadů. Do-
konce vedl i úsek zelinářství.

Po skončení pracovních povinností 
v hustopečské společnosti založil se svým 
synem rodinné vinohradnictví.

Vyprodukoval si vlastní sazenice révy 
a vysadil 23 hektarů vinic ve vinařské obci 
Velké Bílovice. Pěstuje zde krásné, zdravé 
hrozny těch nejlepších odrůd, které se těší 
velkému zájmu zpracovatelů.

Milý Vlaďo, k Tvému životnímu jubileu 
Ti přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti v kruhu rodinném. Vinohrad ať je Ti 
potěšením.

K těmto přáním připíjíme skleničkou 
velkobílovického vína. Na zdraví !!! 

 

Bývalí spolupracovníci a vinaři z Velkých 
Bílovic



Pojistka věrnosti
vašich odběratelů vín
Komplexním řešením mikrobiální stabilizace vína 

před finalizací filtračními stanicemi FMS od Bílek Filtry

Mikrobiologická stabilita je zásadně 
ovlivněna čistotou technologických 

procesů. Proto stanice FMS od Bílek 
Filtry řeší kromě mikrofiltrace vína i 

sanitaci plniče a okolních technologií.

bez ohledu na to, jak velké máte vinařství, zavolejte na číslo +420 518 372 134 a rezervujte si konzultaci zdarma, 
během které zmapujeme vaši dosavadní technologii a navrhneme řešení s garantovanými výsledky!

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

FILTRY A FMS STANICE ODSTRAŇUJÍ TYTO 
KLÍČOVÉ PROBLÉMY
 N přítomnost kvasinek a bakterií ve víně
 N pohnuté  a rozkvašené víno
 N zákaly v lahvích
 N ztráta jiskry

JISTOTA GARANTOVANýCh VýSLEDKů 
 N absolutní mikrobiologická čistota vína, kterou 
zabezpečuje princip membránové mikrofiltrace 

 N naprosto uzavřený systém vylučující oxidaci, ztráty 
vína i mikrobiální infekci zvenčí 

 N použité materiály i samotná konstrukce zařízení 
splňují nejpřísnější sanitární kritéria

 N kontrola funkčnosti systému testem 
integrity(neporušenosti) svíček

PRODLOUžENá žIVOTNOST MIKROSVÍČEK
 N odstraněním tlakových impulzů při plnění, které mikrosvíčky 
enormně mechanicky  namáhají a ohrožují její účinnost

 N kontrola a optimalizace filtračního průtoku
 N regenerací svíček i s možností zpětného proplachu
 N minimální manipulace s mikrosvíčkami díky  samostatným 
filtračním liniím pro bílé i červené víno 

PROVOz POD KONTROLOU
 N konstrukce vyvinutá na základě zkušeností vinařů
 N pečlivé zaškolení obsluhy před zahájením provozu
 N podrobná česká dokumentace zařízení

FMS STANICE zABEzPEČUJE ČISTOTU FILTRACE A STáČENÍ
 N sanitací systému filtrů FMS,plniče a jeho propojení
 N proplachy technologie mikrobiologicky čistou vodou
 N desinfekce a výplachy lahví
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S Moravínem v Rauscedu 
a Toskánsku – část druhá

Z centra našeho ubytování ve měs-
tečku Poggibonsi jsme podnikali 
výlety po vinařských podnicích 

v malebném Toskánsku. Hned v úterý 
ráno 19. srpna jsme vyjeli na východ do 
oblasti Gaiole in Chianti (Chianti). Pro-
jeli jsme městečkem Radda in Chianti 
a na protějším kopci jsme našli městečko 
Castello di Volpaia. Městečko byl vlastně 
hrad ze třináctého století. Přivítala nás 
mladá zaměstnankyně podniku. Městečko 
čítalo 40 obyvatel, z nichž třicet pracuje 

ve vinařství a bydlí zde zdarma. Rodiče 
současné majitelky, s níž jsme se později 
setkali při degustaci, koupili hrad v šede-
sátých letech. Nejprve jsme zhlédli lisovnu 
olivového oleje. Olivy jsou sklízeny v měsí-
ci listopadu a jsou zde zpracovány. Ročník 
2014 byl špatný jak pro olivy, tak pro révu. 
Stále pršelo a málo svítilo slunce. Réva vin-
ná se zde pěstuje na 43 ha a dalších 30 ha 
vinic mají na jihu Toskánska. Od násypky 
na hrozny jsme přešli k lisu, a pak násle-
dovala tanková hala umístěná ve vnitřním 

prostoru hradu, tak aby památka nebyla 
z venku nikterak narušena. 

V půdních prostorách se vyrábělo svaté 
víno – Vino Santo. Odrůdy pro něj – Tre-
biáno a Malvasia – se sbírají v září a rozlo-
ží se na rošty zavěšené na řetězech v půd-
ním prostoru. Z hroznů se vypařuje voda 
a koncem listopadu se lisují. Šťáva z hroz-
nů se dává do sudů v témže prostoru a pět 
roků tam kvasí, aniž by věděli, jaký z toho 
bude výsledek. Po pěti letech se stočí víno 
ze sudů a Vino Santo je na světě. Má obsah 

Přivítání ve vinařství Volpaia

Půdní prostor pro výrobu Vina Santo

Lis na olivový olej

Zátka Leonardo da Vinci
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Autor:
Zdeněk Habrovanský,  
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. 
Polešovice

zbytkového cukru 170–200 g na litr a jeho 
cena činí 20 eur za 2 dcl. 

Prošli jsme dalším sklepem na výro-
bu Chianti vína, kde jsme viděli speciální 
skleněné zátky na bečkách nazvané podle 
Leonarda da Vinciho. Další prostor byl 
barikový sklep s nesčetným množstvím 
barikových sudů. Použité barikové sudy 
využívají na výrobu grappy. Z výrobních 
prostor jsme přešli do odsvěceného kos-
tela uzpůsobeného na koštování vína, 
kde nám přímo majitelka hradu a vinař-
ství Giovanella Stianti Mascheroni před-
vedla osm pozoruhodných vzorků vín. 
První byl Bianco di Volpaia 2013 z odrůd 
Chardonnay a Sangiovese, další byl DOC 
Marema Toscana 2013 vyrobený ze 100 % 
z domácí odrůdy Vermentino. Třetí vzo-
rek typický pro Toskánsko byl Chianti 

classico 2011 DOCG z 90 % Sangioveze 
a 10 % Merlotu a Syrahu. Další opět ty-
pický vzorek pro Toskánsko byl Chianti 
Classico Riserva 2010 DOCG složený ze 
100 % z odrůdy Sangiovese. Pak následo-
valy odrůdy Coltassala Chianti, Classico 
Reiserva 2010 DOCG, Balifico Toscana 
2009 IGT, INDUE 2009 a poslední vzo-
rek Cabernet Sauvignon DOC Maremma 
Toscana 2013.

Nejslavnější víno pro Toskánsko je 
Chianti, další jsou Brunello di Motalcino, 
Vino Nobile de Montepulciano a Carmig-
nano. Tady se dá připomenout, že ital-
ská vína se dělí do dvou tříd a to víno 
bez označení původu (dříve stolní víno) 
a s chráněným označením, které může 
být IGT, DOC nebo DOCG. IGT, chráněné 
zeměpisné označení = CHZO, zemské víno. 

DOC a DOCG patří pod chráněné označení 
původu = CHOP, tedy u nás jakostní víno, 
víno s přívlastkem a VOP. Vino Spumante 
je označení pro šumivá vína.

Na patnáctou hodinu jsme se přesunuli 
do dalšího toskánského vinařství na dal-
ším kopci v obci Castagnoli, které se na-
zývalo LANATICA FOMRACE DI Ridol-
fo – Cantalici. Na příjezdu do vesnice nás 
přivítala značka kohouta jako symbol ob-
lasti a nápis Chianti classico. Tato značka 
byla i na lahvích. Majitel Carlo Cantalici 
koupil v roce 1992 se svým bratrem vinice 
a založil firmu. V roce 2002 postavili sklep 
a nyní hospodaří na 90 ha. Pěstují zde od-
růdy Sangiovese, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Malvasia, Trebiano Toscano a Ca-
naiolo. Nejčastěji zde prodávaná vína jsou 
vína Chianti classico. Majitel konstatoval, 

Příjezd do vinařství Cantalici

Barikový sklep

Carlo Cantalici při výkladu

Majitelka vinařství Castello di Volpaia G. S. Mascheroni
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že se víno těžce prodává. Ukázal nám po-
čítačem řízené kvašení. Červená vína kva-
sí 14–30 dní. Prošli jsme tankovou halou 
a k řízené degustaci nám bylo předloženo 
osm vzorků vín. První vzorek byl ze 100% 
Sangioveze rosé 2013, kde na etiketě byl 
kohout, slunce a kopce Toskánska. Násle-
dovaly vzorky Bianco Cuvée, Sangioveze 
2009, Chianti Clasico Cantalici, Chianti 
Clasico Baruffo 2011, Chianti Clasico Ba-
ruffo Riserva 2010 a další.

Třetím úterním vinařstvím byla Acien-
da Agricultura Casa Emma v obci San 
Donato in Poggio. Přijati jsme byli na te-
rase vinařství s výhledem do vinic, které 
jsou pěstovány na 25 ha s roční produkcí 
devadesát tisíc lahví. Celá produkce je za-
pojena do bio režimu. Bylo nám řečeno, 
že kdo není v bio produkci, jde z trhu. Ex-
kurzi jsme začali ve velkém sklepu osáze-

ném nerezovými tanky a barikovými sudy. 
K degustaci na terase bylo předloženo 
celkem 5 vzorků. Nejprve Chianti Clasi-
co 2010, Chianti Clasico 2011 a Chianti 
Clasico Riserva 2009, tedy klasická vína 
pro Toskánsko. Čtvrtý vzorek byl Merlot 
2008. Tato odrůda proslavila firmu Casa 
Emma, protože ji začala jako první v Tos-
kánsku pěstovat. Předložený vzorek byl 
nejdražší ze všech prodávaných vín. Po-
slední koštovaný vzorek bylo svaté víno 
Vino Santo 2004 s 15 % alkoholu, s me-
ruňkou a ořechy v chuti.

Po třech navštívených vinařstvích naše 
cesta vedla do dalšího městečka San Gi-
mignano, opět nepřehlédnutelně rozlo-
ženého na vrcholu kopce. Šlo o historické 
kamenné město obehnané opevněním 
s desítkami kamenných čtvercových věží. 
Město je proslulé množstvím vysoce kvalit-

ních točených zmrzlin. Každý si zakoupil 
zmrzlinu podle svého gusta, vyšplhali jsme 
na nejvyšší vyhlídku ve městě a pokochali 
se pohledem po malebném Toskánsku. 

 

Závěrečný třetí díl putování po jižní části 
Toskánska uveřejníme příště.

Příroda v Toskánsku

Casa Emma z terasy

Majitelé vinařství Cantalici při degustaci

Nesčetné věže San Gimignana

Degustace na terase Casa Emma



Profiler - vytrvalý 
proti peronospoře

 •  nová účinná látka 
i chemická skupina

 •  dlouhodobé působení

 •  široké aplikační okno 
od květu do zaměkání

•  spolehlivá účinnost 
na listech i hroznech

 •  bezproblémové použití 
i během kvetení révy

Více nocí 
klidného 
spánku

www.bayercropscience.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Respektujte varovné věty a symboly.

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

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

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

HLAVNÍ PARTNER
SALONU VÍN ČR 2015

CANDEFILT - HMVS
Membránová filtrační
svíčka pro obtížně
filtrovatelná vína
•	 plně	asymetrická	polyethersulfonová	

(PES)	membrána	pro	100%-ní	zadržovací				
schopnost

•	 unikátní	ochranná	předfiltrační	borosilikátová	
vrstva	pro	selektivní	zvýšení	účinnosti

•	 dvoustupňová	filtrace	přináší	až	o	30%	
lepší	životnost	ve	srovnání	s	klasickou	
membránovou	svíčkou

•	 prodloužená	životnost	díky	výborné	odolnosti	
a	snadné	regenerovatelnosti

•	 kompatibilní	se	všemi	druhy	svíčkových	filtrů,	
včetně	plniče	Enolmatic

•	 jediná	svíčka	tohoto	typu	na	trhu!

inzerat_pulA4_VO_2015-3_JZ_candefiltHMVS.indd   1 23.03.15   14:07
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Farmářské kuřecí prsíčko pečené na másle 
se sýrovou nádivkou podávané s tomatovou 
polentou, restovaným mladým špenátem 
s medvědím česnekem a omáčkou z pečených rajčat

Přepuštěné máslo:

Přepuštěné máslo budete potřebovat 
k opékání prsíčka. 

Čerstvé máslo vložte do kastrůlku 
a pomalu zahřívejte, dokud se máslo ne-
rozdělí na smetanu a čistý tuk, který sne-
se i vyšší teploty při pečení či smažení. 

Farmářské kuřecí prsíčko 
pečené na másle se sýrovou 
nádivkou:
Připravte si misku s pokrájeným toasto-
vým chlebem a navlhčete ho připraveným 
mlékem. Přidejte sýr Grand Moravia, žlou-
tek a sekanou petrželku a osolte a opep-
řete. Nakonec přidejte předem vyšleha-
ný tuhý „sníh“ z bílku. Nožem nařízněte 
opatrně prsíčka tak, aby vznikla kapsa. 
Naplňte je a sepněte párátkem, aby se 
nádivka během pečení nedostala ven. Po-
kud vám nějaká nádivka zbude, upečte 
ji společně s prsíčky ve vymazané, mou-
kou vysypané formě. (Použijte jako další 
a efektní přílohu.)

Osolená a opepřená prsíčka opečte po 
obou stranách na přepuštěném másle, 
vložte do horkovzdušné trouby předehřá-
té na 165 °C a pečte přibližně 15 minut. 

Nechte odpočinout 5 minut při pokojo-
vé teplotě a podávejte.

Tomatová omáčka:

Rajčata rozkrojte na poloviny, osolte, 
ocukrujte, opepřete a pečte při 170 °C při-
bližně 40 minut. Rajčata ztratí část vody 
a lehce zkaramelizují. V kastrůlku opečte 
česnek na troše olivového oleje společ-
ně s bazalkou. Přidejte upečená rajčata 
a krátce povařte. Omáčku rozmixujte po-
norným mixérem, dochuťte solí a pepřem.

Tomatová polenta:

Přiveďte k varu 750 ml tomatové omáč-
ky. Za stálého míchání přisypte 200 g 
instantní kukuřičné polenty a vařte mi-
nimálně další tři minuty. Polentu dosolte 
podle chuti a podávejte jako kaši nebo ji 
nechte vychladnout a ztuhnout. Následně 
máte možnost z polenty vykrojit požado-
vaný tvar, opékat nebo ji grilovat.

Restovaný baby špenát 
s medvědím česnekem:

Ve větším kastrůlku na přepuštěném más-
le zpěňte najemno pokrájenou cibulku. 
Přidejte listy medvědího česneku a lístky 
mladého špenátu, osolte, opepřete a krát-
ce restujte. Špenát nechte zesklovatět.
(Několikrát zmenší svůj objem.) Ihned 
podávejte. 

Recept: 4 porce 
4 farmářská kuřecí prsíčka s kostí 
(tzv. Supreme) 

Nádivka:
přepuštěné máslo, pepř, sůl 
toustový chléb 150 g
sýr Grand Moravia 20 g
vejce 1 ks
mléko 50 ml
sekaná petržel (snítka)

Polenta:
kukuřičná instantní polenta 200 g
tomatová omáčka 750 ml
sůl (na dochucení)

Tomatová omáčka:
rajčata 1 000 g
cukr 70 g
sůl, pepř
stroužek česneku 2 ks
bazalka (snítka)
olivový olej

Špenát:
mladý špenát 200 g
medvědí česnek (několik listů)
cibule 40 g
sůl, pepř k dochucení

Fenomén víno
Autor:
Ondřej Slanina



Název
Datum

Místo Město WWW Telefon
od do

Dny vína Benedikt Most 9. 4. 10. 4. Rekreační 1048 Most www.belamost.cz/dny-
vina-2014 776 550 755

Sommelierství – moderní věda ve vinařství 10. 4. 10. 4. Klub No. 292, ul. Piaristů 11 Mikulov www.moravinmikulov.eu 519 150 005
2. Festival a slavnosti vína České Budějovice 10. 4. 11. 4. Beseda Na Sadech – kongresový sál, 1. patro České Budějovice www.vinoteka-kost.cz 728 873 066

Čejkovická vinná stezka 11. 4. 11. 4. vinice a přilehlé okolí Čejkovic Čejkovice (okr. 
Hodonín) www.vinozcejkovic.cz 774 867 406

Od vína k vínu 11. 4. 11. 4. historické centrum města Spálené Poříčí www.odvinakvinu.cz 776 175 016

Vrbovecký košt vín 11. 4. 11. 4. školní jídelna ZŠ Vrbovec Vrbovec
www.facebook.com/
cechvinaruvrbovec?ref=aymt_
homepage_panel

724 009 066

XIII. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 17. 4. 18. 4. dům kultury a gotický hrad Litoměřice Litoměřice www.ortopedicke-centrum.cz 602 441 392
Oblastní výstava vín 18. 4. 18. 4. sál místní sokolovny Brumovice www.vinaribrumovice.cz 777 078 235
Velkomoravský košt vín 18. 4. 18. 4. Kulturní dům Mikulčice Mikulčice www.infomikulcice.cz 731 159 010
Festival otevřených sklepů – Jaro 
v Modrých Horách 18. 4. 19. 4. vinařské obce v regionu Modré Hory Velké Pavlovice www.otevrenesklepy.cz 515 903 121

Košt vín ve Vlkoši 18. 4. 18. 4. sokolovna Vlkoš www.vlkos.cz 606 231 642

Jarní otevřené sklepy 18. 4. 18. 4. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.vinarimnves.cz 608 875 445

Vinný košt v Bavorech 18. 4. 18. 4. společenský sál Bavory www.bavory.cz 602 567 611

Malhostovský košt 18. 4. 18. 4. sokolovna Malhostovice www.sokolmalhostovice.
wbs.cz 723 499 116

Den otevřených sklepů Mutěnice 18. 4. 18. 4. areál sklepů Pod Búdama Mutěnice www.vinozmutenic.cz 728 974 666
Tradiční 41. výstava vín Újezd u Brna 18. 4. 18. 4. sportovní hala ZŠ Újezd u Brna www.vinari-ujezd.cz 777 063 005

Nechorský košt vín 18. 4. 18. 4. Nechory, vesnička vinných sklepů, Vinné 
sklepy u Jeňoura Prušánky www.nechory.cz 602 193 843

Den vína 18. 4. 18. 4. Zámecký sklep Státního zámku Buchlovice Buchlovice www.fsbuchlovice.cz/ 
?id=calendar&un=&lang=cs 737 869 827

XXI. Práčská místní výstava vín 18. 4. 18. 4. kulturní dům Práče 602 549 767

Kurz Sommelier (II. část) 20. 4. 24. 4. učebna Vinařské akademie Valtice,  
Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437

Cuvée 2015 Ostrava 23. 4. 23. 4. zámek Zábřeh, U Zámku 42/1 Ostrava www.cuvee.cz 603 240 661
Za vinařem do Velkých Bílovic 23. 4. 2. 9. vinné sklepy Velké Bílovice www.velkebilovice.com 775 595 561
Po kobylských uličkách za vínem 25. 4. 25. 4. vinné sklepy Kobylí www.vinarizkobyli.cz 606 483 074

Hrušovanský košt 25. 4. 25. 4. hotel Centrál Hrušovany nad 
Jevišovkou 603 839 601

Mikulovská přehlídka vína 25. 4. 25. 4. historické náměstí Mikulov www.moravinmikulov.eu 519 510 005

Vynášení hroznového kozla do vinohradu 25. 4. 25. 4. začátek u Domu umění Znojmo, dále přes 
Kraví horu do Konic či Popic Znojmo www.hroznovakoza.cz 608 309 277

Místní výstava vín 25. 4. 25. 4. venkovní areál Baník Ratíškovice Ratíškovice 723 128 202
28. výstava vín s ochutnávkou 25. 4. 25. 4. Klub vinařů, Vinotéka u Kulaté Želešice www.vinarizelesice.cz 603 728 936
Den otevřených sklepů – za vínem do Rakvic 25. 4. 25. 4. vinné sklepy Rakvice www.vinari-rakvice.cz 602 450 053
Šardické slavnosti vína 25. 4. 25. 4. Obecní hala U Orla Šardice www.vinozesardic.cz 602 146 935
Noc otevřených sklepů Velké Němčice 25. 4. 25. 4. vinné sklepy Velké Němčice www.nocsklepu.cz 724 112 621
Výstava vín Novosedly 25. 4. 25. 4. sál obecního úřadu Novosedly na Moravě 723 102 639
Výstava vín v Pouzdřanech 25. 4. 25. 4. kulturní dům Pouzdřany www.vystava-vin.cz 728 322 678
Na kole vinohrady Uherskohradišťska 25. 4. 25. 4. Masarykovo náměstí Uherské Hradiště www.uherske-hradiste.cz 572 525 525
Po kobylských uličkách za vínem 25. 4. 25. 4. obec Kobylí www.vinarizkobyli.cz 606 483 074
Košt v Klentnici 25. 4. 25. 4. sál místního hostince Klentnice 608 383 758
Vinná noc 25. 4. 25. 4. centrum města Mělník www.melnickykost.cz 733 327 075
Úvod do degustace vína 25. 4. 25. 4. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz 519 352 072

Letní otevřené sklepy Velké Pavlovice 27. 4. 4. 10. sklepy vinařů ze spolku Víno z Velkých 
Pavlovic Velké Pavlovice www.vinozvelkychpavlovic.cz 605 886 640

Týdny vinaře v Šaldorfských sklepech 27. 4. 8. 11. vinné sklepy Nový Šaldorf-
Sedlešovice www.modre-sklepy.cz

Zájezd do Itálie – Toskánsko 27. 4. 30. 4. vinařské podniky regiony Friuli 
a Toskánsko www.ekovin.cz 776 574 821

Prvomájová výstava vín 1. 5. 1. 5. sklepní prostory pod sokolovnou Bzenec www.bzenec.cz 518 306 411
23. výstava vín ve Ždánicích 1. 5. 1. 5. kulturní dům Ždánice www.vinarizdanice.sweb.cz 604 205 387

Přehlídka neoveských vín 1. 5. 1. 5. náměstí před úřadem městyse a kostelem 
sv. Jakuba Moravská Nová Ves www.vinarimnves.cz 608 875 445

25. výstava vín s ochutnáváním 1. 5. 1. 5. sál radnice Pohořelice 606 723 460
SVÁTEK RŮŽOVÝCH VÍN 1. 5. 1. 5. Svatováclavská vinice Praha www.wineofczechrepublic.cz 541 652 479
Májové otevřené sklepy 2. 5. 2. 5. vinné sklepy, sokolovna Velké Pavlovice www.vinozvelkychpavlovic.cz 605 886 640
Výstava vín 2. 5. 2. 5. Vinařství Dufek, Pod Sokolovnou 1175 Svatobořice-Mistřín www.vinarstvi-dufek.cz 602 540 500
Májový košt vín 2. 5. 2. 5. Hotel Centro Hustopeče www.hustopece.cz 721 124 525
22. výstava vín ve Skalce 2. 5. 2. 5. Vinné sklepy Skalák Skalka www.sklepskalak.cz 777 687 999
XXXVII. Regionální výstava vín Mařatice 2. 5. 2. 5. Zimní stadion, Na Rybníku 1057 Uherské Hradiště www.vinarimaratice.cz 602 510 591
Výstava vín 2. 5. 2. 5. kulturní dům Velké Bílovice www.velkebilovice.com 723 121 123
Zahájení vinařské agroturistické sezóny 2. 5. 2. 5. areál ZD Sedlec u Mikulova Sedlec www.sedleckavina.cz 777 719 110

Výstava vín 2. 5. 2. 5. splečenský sál městské části Brno – 
Vinohrady Brno 734 372 595

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

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

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

Inzerce

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.

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.

Stroje a zařízení pro vinařství 250 Kč
doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D,  
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás nabídnout novou, významnou 
publikaci pro vinaře
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doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Knižní publikace s názvem „Stroje a zařízení pro vinař-
ství“ je určena praktikujícím zájmovým i profesionálním 
vinařům, uživatelům vinařské techniky, odborné i laické 
veřejnosti a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem setká-
vají s vinařskou technikou. 
Publikace je koncipována tak, aby širokému okruhu čte-
nářů poskytla přehled o standardních i perspektivních 
technických prostředcích, které jsou v podmínkách mo-
derních vinařských provozů u nás i ve světě využívány 
při zpracování hroznů, při výrobě, skladování a lahvování 
vína. 
Jednotlivé kapitoly knihy obsahují základní požadav-
ky na realizaci vinařských procesů, popis konstrukce 
a funkce pracovních ústrojí jednotlivých kategorií strojů 
a zařízení, která jsou často řešena pro konkrétní případy 
a v řadě případů se liší konstrukčním provedením podle 
jednotlivých výrobců. Orientaci v technických popisech 
strojů usnadní čtenářům obsáhlý schématický i obrazo-
vý materiál, kterým jsou doplněny jednotlivé kapitoly.
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STAVBY PRO VINAŘSTVÍ 14
Po vyzdění klenby následuje její zahrnutí. Zemina uložená 
na dočasné skrývce se naváží zpět. Se zasypáváním je nutné 
začít po bočních stranách klenby a zeminu řádně zhutňovat. 
Zemina by měla být postupně navážena ručně, rozvrstvová-
na souměrně po celé rubové straně klenby tak, aby docházelo 
k jejímu rovnoměrnému zatěžování. V opačném případě hro-
zí nebezpečí nevhodného bodového zatížení klenby její defor-
maci a v krajním případě i zhroucení (Obr. 14-14). 

Stavba sklepu s výkopem zevnitř

Principem této náročnější varianty je vykroužení prostoru 
o potřebné velikosti v původním rostlém terénu. U kleneb 
s malým rozpětím se uvolnění zeminy provádí s využitím 
ručního nářadí – rýč, krompáč. Oblíbeným nářadím může 
být �v. „klučnice” odpovídající svým tvarem klínovitě roz-
šířeným motykám na kratší násadě, běžně se dá vyrobit 
uřezáním špičáku z krumpáče. Pro transport uvolněné ze-

miny lze v současnosti využívat pryžové pásové doprav-
níky. U kleneb se širším rozpětím se k výkopu využívají 
minirypadla. Délku (hloubku) výkopu je nutné uzpůsobit 
soudržnosti okolního terénu. U nesoudržných hornin tak 
lze při stavbě klenby postupovat po krátkých úsecích jejichž 
délka nepřesáhne 1,0 m (Obr. 14-15). Do vykvelbení musí 
být celý prostor výkopu v pravidelných vzdálenostech za-
přen pomocí svislých podpěr, aby nedošlo k náhlému uvol-
nění půdy zejména z horních partií výkopu. Výkop by měl 
být po celém obvodu o něco širší než je plánované rozpětí 
klenby. Ideální je pokud je mezi usazeným ramenátem a stě-
nou výkopu prostor o velikosti 200 – 250 mm, který umožní 
bezproblémové ukládání cihel na ramenát. 
Před vyzdíváním klenby se stejně jako v předchozích pří-
padech nejprve provede zabetonování základových pasů 
a vyzdění klenebních pasů. Pro vyzdívání klenby se využí-
vá pouze jeden ramenát, který se usadí na dřevěné trámky 
umístěné po vnitřní straně klenebních pasů (Obr. 14-16). 

Obr. 14-15: Stavba sklepu s výkopem zevnitř Obr. 14-16: Vyzdívání klenby sklepu zevnitř

Principem této náročnější varianty je vykroužení prostoru 
o potřebné velikosti v původním rostlém terénu. U kleneb 
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2 DRTICÍ, ODSTOPKOVACÍ A SEPARAČNÍ ZAŘÍZENÍ

osou rotace, který je na svrchní straně osazen rozšířenými ob-
loukovitými lopatkami (Obr. 2-8). 
Rotor je uložen v pracovní skříni, která je po obvodu opatřena 
svislými žebry a jeho pohon zabezpečuje elektromotor o vý-
konu 2 – 4 kW. Celé zařízení je uchyceno na masivním ocelo-
vém rámu s pojezdovými koly a umisťuje se pod odstopko-
vač standardní konstrukce (Obr. 2-9).
Hrozny jsou nejprve odstopkovány ve standardním odstopko-
vači s rotujícím válcovým sítem, po oddělení jsou bobule přes 
šikmý skluz přiváděny ke středu rotujícího talíře drtiče. Půso-
bením odstředivé síly jsou bobule vrhány ke stěnám pracovní 
komory s žebry, kde se při nárazu na stěny tříští a přepadávají 
do násypky9. Šnekový dopravník je odtud transportuje k dal-
šímu zpracování (lisování, nakvášení). Způsob destrukce bo-
bulí nárazem vytváří velké kontaktní plochy mezi pokožkou 
a dužninou a příznivě tak ovlivňuje uvolnění fenolických látek 
důležitých při výrobě vysoce jakostních aromatických vín.

Tento princip činnosti prakticky znemožňuje jakékoliv mecha-
nické narušení semen, a přispívá k dosažení vyšší výlisnosti. 
Drtiče této konstrukce mohou být v kombinaci s odstopko-
vači využívány pro drcení celých hroznů nebo s výhodou sa-
mostatně pro drcení produktu z plně mechanizované sklizně. 

Obr. 2-8: Odstředivý drtič

Obr. 2-9: Schéma činnosti odstředivého drtiče

1 – přívod bobulí, 2 – talířový rotor s lopatkami, 3 – pracovní komora s žebry

Obr. 2-10: Schéma odstopkovače a odstředivého drtiče

1 – násypka s čechračem, 2 – hřídel s rozšířenými lopatkami
3 – válcové rotační síto odstopkovače, 4 – násypka
5 – drtič s talířovým rotorem, 6 – šnekový dopravník, 7 – odvod třapin

ZEENNÍÍ
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Cena za publikaci 

285 Kč + poštovné

předplatitelům Vinař-Sadař 150 Kč

Knižní publikace s názvem „Stroje a zaří-
zení pro vinařství“ je určena praktikují-
cím zájmovým i profesionálním vinařům, 
uživatelům vinařské techniky, odborné 
i laické veřejnosti a všem, kteří se jakým-
koliv způsobem setkávají s  vinařskou 
technikou.
Publikace je koncipována tak, aby širo-
kému okruhu čtenářů poskytla přehled 
o  standardních i  perspektivních technic-
kých prostředcích, které jsou v  podmín-
kách moderních vinařských provozů u nás 
i ve světě využívány při zpracování hroznů, 
při výrobě, skladování a lahvování vína.

Mapa vinařských oblastí České 
republiky 60 Kč
Mapu vydal Svaz vinařů České republiky ve spolupráci 
s firmou SHOCART a Jihomoravským krajem.

Mapa obsahuje přehledovou mapku ČR 
s  vyznačením jednotlivých vinařských 
oblastí a podoblastí podle nového vinař-
ského zákona. Hlavním obsahem mapy 
jsou podrobné mapy jednotlivých vinař-
ských podoblastí (Litoměřické, Mělnické, 
Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovic-
ké a  Slovácké). V  mapě jsou vyznačeny 
všechny vinařské obce v ČR s rozlišením 
podle velikost ploch vinic v  jednotlivých 
obcích. Díky projektu „Kategorizace vi-
nařských tratí“, který se prováděl pro Ji-
homoravských kraj jsou v  podoblastech 
vinařské oblasti Morava podrobně vyzna-
čeny všechny viniční trati dle aktuálního 
stavu roku 2004, včetně rozdělení na jed-
notlivé kategorie. Toto podrobné vyzna-
čení vinic včetně kategorizace je naprosto 
unikátní věcí, která zatím nebyla v  této 
podobě realizována. Je to první a  zatím 
jediná mapa vinařských oblastí a  pod-
oblastí podle nového vinařského zákona 
z roku 2004. Mapa je doplněna vyznače-
ním „vinařských stezek“ vhodných pro 
cykloturistiku. 
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