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Editorial

Ledové víno Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce ověřovala v uplynulém roce u čtyř 
výrobců: Réva Rakvice, Vinařství rodiny Špalkovy, 
Vinařství Bronislav Vajbar a Pavlovín. Jeho ředitel 
Radim Heča redakci zaslal snímky ze sklizně 
ledového vína na trati v Bohumilicích poblíž 
Klobouk u Brna. Z dvou tisíc keřů by podle něj 
mohlo být asi sto litrů vína.  

Titulní fotografie: Katharina Wittfeld

Ve víně je pravda, 
a taky krása  

V ážení vinaři, doufám, že vstup do nového roku se vám vydařil. Jak jste 
si mohli všimnout, rozhodli jsme se opět obměnit motiv na obálce Vi-
nařského obzoru. Od nádherných lidových krojů se přesouváme přímo 

na vinice a do vinných sklepů. Zdánlivě všední věci v sobě při pozorném pohledu 
mohou skrývat nečekaný půvab. A tak bychom rádi rozšířili známé rčení, že ve 
víně je nejen pravda, ale i krása.

To vše ale samozřejmě vyžaduje spoustu práce, například v tomto období při 
finalizaci vín. Jak ve svém článku upozorňuje Petr Ptáček, letos čelí naši vinaři 
odlišným problémům a musí k finalizaci přistoupit maximálně důsledně. Tématu 
se proto věnujeme hned v několika materiálech. Stejně tak se zevrubně vracíme 
k loňskému roku, ať už ke sklizni hroznů, počasí či k celkovému zhodnocení. 
Jan Otáhal se pak zamýšlí nad seriálem Vinaři. Zůstala mu po něm, stejně jako 
mnoha dalším lidem z oboru, hořkost v ústech. Nejlepším lékem proti něčemu 
takovému je určitě doušek pěkného vína. Takže pozvedám číši a přeji jinak pěk-
né a inspirativní čtení.

Martin Půček
šéfredaktor
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Co vám 
přineseme 
příště 

V ypravili jsme se na druhé finálové kolo Sa-
lónu vín, ze kterého vzejde sto nejlepších 
vín soutěže, včetně absolutního Šampio-

na. Výběru finalistů předcházela Národní soutěž 
vín, do které čeští a moravští vinaři přihlásili re-
kordních 1 646 vzorků. Takže bylo opravdu z čeho 
vybírat.

Vinařský obzor se ale podívá i do vinohradu. 
Mnohde je třeba opravit sloupky, drátěnky a dráty. 
Dočtete se, jak na to a jaké jsou výhody a nevýho-
dy jednotlivých řešení. Zabývat se budeme i zmla-
zováním kmínků a dalšími zajímavými tématy.  

(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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Sklizeň moštových 
hroznů v ČR v roce 2014
Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku 2014 již po devatenácté výběrové 
šetření ke sklizni hroznů, tentokráte v 98 členských podnicích s celkovou plochou 4 436 ha 
plodných vinic (přes 1/4 plochy plodných vinic ČR), s 19 201 t sklizených hroznů, z toho 
bylo 11 139 t hroznů prodáno, a celkem 28 198 t tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly 
zjištěny následující výsledky sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2014:

�  Průměrný výnos moštových hroznů 
se pohyboval kolem 4,3 t/ha (o 1,2 t/ha  
méně než v  předcházejícím roce, tj. 
o 22 % méně, a je o 0,6 t/ha pod úrovní 
desetiletého průměru), přičemž průměr-
né výnosy jednotlivých podniků sledo-
vaného souboru kolísaly od 0,8 t/ha do 
10,0 t/ha. Z hroznů sklizených v ČR lze 
získat asi 500 tisíc hl vína, tedy přibliž-
ně 1/4 roční spotřeby vína ČR. Výnosem 
lze ročník 2014 přirovnat k ročníkům 
1989, 2005, 2009 a 2012. Průměrný de-
setiletý výnos hroznů (4,93 t/ha) nebyl 
od roku 1984 v tak nízké hodnotě ještě 
zaznamenán. Během posledních dese-
ti let nedosáhl výnos ve dvou letech 
ani 4 t/ha a ve čtyřech letech 5 t/ha, 
pouze ve čtyřech letech přesáhl 5 t/ha. 
V posledních sedmi letech klesl deseti-
letý průměrný výnos z 6 t/ha pod 5 t/ha  
s tendencí trvalého poklesu (obr. 1). Při-
tom například v Německu je dlouhodobý 
průměrný výnos hroznů dvojnásobný, 
v Rakousku je asi o 40 % vyšší než u nás.

�  Průměrná cukernatost se pohybovala 
kolem 18,6 °NM (o 1,5 °NM méně než 
v předcházejícím roce a než činí deseti-
letý průměr), průměry sledovaných pod-
niků se pohybovaly od 16,0 do 23,5 °NM. 
Bylo dosaženo nejnižší cukernatosti za 
posledních deset let. Dvacetiletý trend 
nárůstu cukernatosti hroznů dále po-
kračuje, i když poslední dva roky jdou 
opačným směrem. Cukernatostí byly 
podobné ročníky 1997 a 2004. Vývoj cu-
kernatosti a výnosu ukazuje obr. 2.

�  Průměrná cena moštových hroz-
nů se pohybovala kolem 15,70 Kč/kg 
(o 0,90 Kč/kg meziročně méně), průměr 
jednotlivých sledovaných podniků či-
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2,5 14

15

Rok

V
ý

n
os

 h
ro

zn
ů

 (
t/

h
a)

C
u

k
er

n
at

os
t 

(°
N

M
)

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Výnos

9,5 23

8,5

7,5

6,5

5,5

4,5

3,5

16

17

18

19

20

21

22Cukernatost

Obr. 2: Vývoj cukernatosti a výnosu hroznů v ČR od vzniku vinařského zákona



Spolkové informaceVinařský obzor 1/2015

7

nil 9,00 až 30,00 Kč/kg. V ČR tak byly 
v roce 2014 sklizeny moštové hrozny 
v hodnotě 1,15 miliardy Kč, což je částka 
o 350 mil. Kč nižší než v roce předcháze-

jícím. Po loňském pokrytí nákladů bylo 
letos dosaženo ztráty.

�  Podíl modrých moštových hroznů na 
celkové sklizni v ČR tvořil 33 %. Pěs-
titelé prodali 34 % modrých hroznů 
a zpracovatelé nakoupili 31 % modrých 
hroznů. Přibližně 80 % podniků pro-
dukujících víno připravuje z modrých 
hroznů také růžové víno. Celkem takto 
bylo užito 21 % modrých hroznů, čili 
7 % v ČR sklizených moštových hroz-
nů. Tím se podíl červeného vína na tu-
zemské produkci vína ze sklizně 2014 
bude pohybovat kolem 26 %. Je to po 
několika letech již druhý rok s mírným 
poklesem podílu růžového. Pro srovnání 
na Svatomartinské víno byly ze sklizně 
2014 užity 2 % moštových hroznů.

�  Průměrný výnos modrých hroznů či-
nil 4,6 t/ha a bílých hroznů 4,3 t/ha, 
což je v posledních letech charakteris-
tické – modrých hroznů se z jednotky 
plochy sklízí více než bílých. Průměrná 
cukernatost byla vyšší o 0,6 °NM u bí-
lých odrůd, rovněž pravidlo posledních 
letech. Průměrná cena modrých hroz-
nů činila 14,60 Kč/kg a bílých hroznů 
16,20 Kč/kg. Cena hroznů z hlediska 
trendu rostla těsně před vstupem ČR 
do EU, pak klesala až do roku 2008 
a po roce 2009 se začala trvale zvyšo-
vat, v roce 2013 poprvé poklesla a v roce 
2014 se snížila podruhé. S ohledem na 
barvu hroznů byl vývoj jiný. Modré 

hrozny dosáhly maxima (16,70 Kč/kg)  
v roce 2003 a pak jejich cena klesala až 
do roku 2009 (11,10 Kč/kg), aby nastalo 
zvyšování ceny na 15,80 Kč/kg a v roce 
2013 její pokles o korunu na kilogram, 
letos o  dalších 0,20  Kč/kg. U  bílých 
hroznů jejich cena klesala po vstu-
pu do EU jen do roku 2005 (10 Kč/kg) 
a pak se trvale zvyšovala na 18,40 Kč/kg  
v roce 2012, v roce 2013 rovněž kles-
la o 0,80 Kč/kg a v roce 2014 dokonce 
o 1,40 Kč/kg. Rozdíl mezi cenami bílých 
a modrých hroznů se od roku 2008 do 
roku 2013 stále zvyšoval až na 2,80 Kč/kg,  
letos se poprvé snížil na 1,60 Kč/kg.

Ve vinařské oblasti Čechy bylo ve 2 vi-
nařských podoblastech dislokováno 6 sle-
dovaných členských podniků s celkovou 
plochou plodných vinic 173 ha (přes 1/4 
plochy vinic regionu) a byly zjištěny násle-
dující výsledky sklizně moštových hroznů:
�  Průměrný výnos moštových hroznů 

se pohyboval kolem 2,8 t/ha, přičemž 
průměrné výnosy jednotlivých podniků 
sledovaného souboru kolísaly od 0,7 do 
9,2 t/ha (výnos byl o 1,6 t/ha nižší než 
republikový průměr).

�  Průměrná cukernatost se pohybovala 
kolem 19,5 °NM (o 0,9 °NM více než na 
Moravě), průměry sledovaných podniků 
se pohybovaly od 16,8 do 20,6 °NM.

�  Podíl modrých moštových hroznů na 
celkové sklizni v oblasti tvořil 35 %.

26 až 50 %; 42 %
11 až 25 %; 46 %

nad 50 %; 6 %
1 až 10 %; 4 %

nepoškozeno; 2 %

Obr. 3: Snížení výnosu hroznů v roce 2014 
v důsledku poškození vinic plísní šedou

16 až 20 %; 11 %

10 až 15 %; 34 %
1 až 9 %; 41 %

nad 20 %; 5 %

nepoškozeno; 8 %

Obr. 4: Poškození vinic v roce 2014 
housenkami osenice

produkce + prodej
hroznů; 31 %

nákup a zpracování
hroznů; 59 %

produkce + obchodování s hrozny; 3 %

zpracování vlastních hroznů; 7 %

Obr. 5: Podíl různých forem podniků na trhu 
s tuzemskými hrozny v roce 2014
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Obr. 6: Vývoj rentability vinohradnictví bez započtení dotací

Autoři:
Jiří Sedlo a Martin Půček
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�  Sledované podniky samy zpracováva-
ly vypěstované hrozny, neprodávaly je. 
Nákup tuzemských hroznů tvořil 29 % 
vlastní produkce. Hrozny byly kupovány 
v průměru za 16,80 Kč/kg. Při nákupu se 
jednalo z 60 % o modré hrozny.

Ve vinařské oblasti Morava bylo sle-
dováno 92 členských podniků ve všech 
vinařských podoblastech s celkovou plo-
chou plodných vinic 3 803 ha (přes 1/4 
plochy plodných vinic oblasti) a byly zjiš-
těny stejné výsledky sklizně moštových 
hroznů jako v celé ČR.

Uvedený soubor 98 podniků je roz-
místěn ve všech vinařských podoblas-
tech ČR. Tyto podniky zahrnují všechny 
formy vlastnictví (akciové společnosti, 

zemědělská družstva, společnosti s ruče-
ním omezeným a fyzické osoby) a všech-
ny velikostní skupiny. Plocha plodných 
vinic jednotlivých sledovaných podniků 
se pohybovala od 0 do 460 ha, sklizeň 
od 0 do 1 800 tun, prodej hroznů od 0 do 
1 800 tun a nákup hroznů od 0 do 7 383 t. 

V létě roku 2014 byly vinice znač-
ně poškozeny plísní šedou – poškození 
se projevovalo v jednotlivých podnicích 
ztrátou výnosu od 0 do 60 %. Průměrné 
poškození se projevilo vysokou ztrátou 
výnosu ve výši kolem 25 % (obr. 4).

Na jaře roku 2014 došlo také k výraz-
nému poškození osenicemi. V jednot-
livých podnicích se projevovalo ztrátou 
výnosu 0 až 45 %, v průměru byly vinice 
poškozeny z 10 %.

Struktura podniků:

Z celého souboru 98 podniků se zabýva-
lo 9 podniků současně pěstováním révy 
vinné, prodejem i nákupem hroznů, 
u všech těchto podniků byly uvedené čin-
nosti významné pro jejich podnikání. Ten-
to soubor podniků sklidil z 620 ha vinic 
(16 %) 1 806 t hroznů, z toho 993 t prodal 
a 416 t hroznů zakoupil. Dosáhl průměrné-
ho výnosu hroznů 2,9 t/ha při průměrné 
cukernatosti 19,2 °NM, hrozny prodával 
při 19,1 °NM a nakupoval při 17,6 °NM. Prů-
měrná prodejní cena činila 16,80 Kč/kg,  
nákupní cena pak 16,50 Kč/kg. Tyto pod-
niky v roce 2014 zvyšovaly cenu hroznů 
na trhu. Podíl modrých hroznů činil u skli-
zených hroznů 35 %, u prodaných 33 % 
a u nakoupených 31 %. 

Rok 2014 byl ve vinohradnictví pro 
tento typ podniků nerentabilní.

Pěstováním révy vinné za účelem 
prodeje hroznů a vlastním zpracováním 
max. 10 % sklizně se zabývalo 22 podni-
ků (25 % z pěstitelů) hospodařících na 
2 010 ha vinic (45 % sledované plochy), 
ze kterých sklidily 8 223 t hroznů při 
průměrné cukernatosti 18,4 °NM, z nichž 
8 181 t prodaly při stejné průměrné cu-
kernatosti. Průměrný výnos hroznů činil 
4,1 t/ha, průměrná prodejní cena hroznů 
činila 16,00 Kč/kg. Podíl modrých hroznů 
na sklizni i prodeji činil 34 %.

Jde o skupinu pěstitelů orientovaných 
na prodej hroznů. Téměř všichni z nich 
pracují na základě dlouhodobějších smluv 
s odběrateli hroznů. Tato skupina podni-
ků v roce 2014 dosáhla průměrné ztráty ve 
výši 29 %, po zápočtu průměrných dotací 
jen 1,30 Kč/kg (8 %).

Pěstování révy vinné a současnému 
zpracování všech hroznů sklizených ve 
vlastním podniku (bez nákupu a prodeje 
hroznů) se věnovalo z uvedeného soubo-
ru 14 podniků (16 % z počtu pěstitelů) se 
617 ha vinic (16 % celkové plochy sledova-
ných vinic), z nichž celkem sklidily 2 019 t 
hroznů při průměrném výnosu 3,3 t/ha 
a průměrné cukernatosti 18,5 °NM. Modré 
hrozny se na celkové sklizni podílely 43 %. 

Jde o skupinu pěstitelů orientovaných 
výhradně na zpracování vlastních hroz-
nů, která neupřednostňuje vysoký výnos 
hroznů, ale prodej konečného produktu – 
vína. Často je výnos hroznů během vege-
tace ještě záměrně snižován s cílem zvý-
šení kvality, což letos v žádném případě 
nebylo nutné. Rentabilitu vinohradnictví 
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Obr. 7: Vývoj podílu produkce bílého, červeného a růžového vína v ČR v letech 1998 až 2014
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nelze ze získaných údajů objektivně vyjá-
dřit z důvodu prodeje až finálních výrob-
ků (vína). Ale kdyby za stejných podmínek 
byly obchodovány hrozny při mírně nad-
průměrné ceně, nebyla by tato skupina 
podniků letos rentabilní.

Nakupujících podniků (vlastní skli-
zeň do 10 % a bez prodeje hroznů) bylo 
ve sledovaném souboru 13. Tyto podniky 
obhospodařovaly 140 ha plodných vinic, 
ze kterých sklidily 822 t hroznů, z toho 
30 % modrých. Jejich průměrná cuker-
natost činila 18,7 °NM a průměrný výnos 
byl 5,9 t/ha. Nakoupily 18 154 t hroznů 
(64 % veškerého nákupu hroznů), z toho 
modrých 34 %. Průměrná cukernatost na-
koupených hroznů těmito podniky činila 
18,5 °NM s průměrnou cenou 16,10 Kč/kg. 
Modré hrozny nakoupily při průměrné cu-
kernatosti 18,0 °NM za průměrnou cenu 
14,10 Kč/kg. Tyto podniky vytvářely cenu 
hroznů (obr 5).

Až na drobné výjimky šlo o předem za-
jištěné hrozny na základě dlouhodobých 
smluv.
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Obr. 9: Vývoj podílu hroznů určených ke zpracování v pěstitelském podniku a k prodeji
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SPOLEČNOST
VALTICKÉ VINNÉ TRHY
ve Valticích

děkuje všem vinařům - podnikatelům a vinařským obchodním společnostem za aktivní účast 

na 47. Valtických vinných trzích 2014 ve Valticích

přeje všem vinařům v Čechách a na Moravě dobrý vstup do nového vinařského roku 2015
a

zve aktivní vinaře - podnikatele a vinařské obchodní společnosti do Valtic k účasti

na 48. ročníku Valtických vinných trhů  
ve dnech 8. a 9. května 2015  

Informace o 48. ročníku Valtických vinných trhů v roce 2015

Výkonný výbor Společnosti Valtické vinné trhy rozhodl o termínech 48. ročníku Valtických vinných trhů takto: 

Přihlášky k účasti na 48. VVT 2015 i ostatní potřebné informace bude možno získat na:  www.vvtvaltice.cz – přihlášení vín bude možné jen on-line!

Odběr vzorků vín se uskuteční ve dnech 16., 17. a 18. března 2015 ve Španělské konírně valtického zámku.

Degustace vín odbornými komisemi pro 48. ročník Valtických vinných trhů bude ve dnech 14., 15., 16. a 17. dubna 2015 ve specializovaném 
pracovišti NVC na zámku ve Valticích. 

Výstavní dny pro veřejnost budou v pátek 8. května a v sobotu 9. května 2015 ve výstavním areálu valtického zámku.
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Závěr 

Z výsledků šetření vyplývá, že v české vi-
nařské oblasti bude víno ročníku 2014 ne-
dostatkovým zbožím. Tuzemská produkce 
pokryje asi jen 1/4 roční spotřeby vína 
v ČR. V posledních dvaceti letech vykazuje 
průměrný výnos hroznů v ČR velmi mírně 
klesající tendenci s meziročním kolísáním. 
Naopak průměrná cukernatost moštových 
hroznů má od přijetí vinařského zákona 
trvale narůstající trend, zvýšila se v prů-
měru za posledních 20 let o 3,9 °NM. 

Podle výše uvedené průměrné ceny 
hroznů a průměrného výnosu hroznů v ČR 
v roce 2014 bylo vinohradnictví ČR ztrá-
tové ve výši 5,70 Kč/kg hroznů (obr. 6). Je 
nutné přiznat, že po započtení všech prů-
měrných dotací vychází v roce 2014 prů-
měrná rentabilita –5 %, tedy pěstitel do-
platil na každý kg hroznů 0,80 Kč ze svého. 

Od roku 1999 trvale narůstal podíl 
modrých hroznů na celkové sklizni až do 
roku 2007, kdy dosáhl 38 %. Od roku 2008 
se pohyboval kolem 36 %. V roce 2014 do-
sáhl 33 %. Podílem produkce červeného 
vína v roce 2014 jsme díky růžovému vínu 
na stavu roku 2000 (obr. 7).

Průměrná cena hroznů měla klesající 
trend od roku 2003, který se obrátil na 
růstový od roku 2009. Cena tak postupně 
vystoupala na úroveň, na jaké v historii ko-
runy české (měny) ještě nebyla, a rostla do 
roku 2012. V roce 2013 došlo k poklesu prů-
měrné ceny hroznů o 1,30 Kč/kg a v roce 
2014 k dalšímu snížení o 0,90 Kč/kg.

Po kumulaci cenového rozdílu mezi 
bílými a modrými hrozny v  roce 2013 
na 2,80 Kč/kg došlo k jeho poklesu na 

1,60 Kč/kg. Za sledované období posedmé 
po sobě byly modré hrozny levnější než 
hrozny bílé (obr. 8).

Od roku 2003 cena modrých hroznů 
vykazuje poměrně spolehlivě klesající 
trend, který byl narušen až rokem 2010, 
kdy se výrazně zvýšila cena všech hroznů. 
Od té doby rostla i cena modrých hroznů 
až do roku 2012.  V roce 2013 se jejich cena 
snížila na stav podobný roku 2002 a při-
bližně na stejné hladině se udržela i v roce 
2014. Cena bílých hroznů, která má na 
průměrnou cenu hroznů dvakrát větší vliv, 
značně kolísá, ale lze ji charakterizovat 
mírným poklesem po vstupu ČR do EU, do 
roku 2007, a pak trvalým růstem do roku 
2012 následovaným pádem v posledních 
dvou letech. Od roku 2008 je cena bílých 
hroznů vyšší než hroznů modrých. 

Z hlediska určení plochy vinic ČR je 
více jak 1/2 plochy určena k pěstování 
hroznů za účelem prodeje zpracovatel-
ským podnikům. Vinice určené záměrně 
k produkci vína přímo pěstitelem tvoří 
v ČR asi 2/5 plochy. Zbývající plocha je 
„volná“, tvoří asi 1/10 výměry vinic ČR 
a využívá se podle řady faktorů k oběma 
předcházejícím účelům, pěstitel se rozho-
duje podle principu nabídky a poptávky 
v každém roce, jak s hrozny naloží. V roce 
2013 se obchodoval největší podíl hroznů 
od roku 2000 – 2/3, pouze 1/3 byla zpra-
cována pěstitelem, v  roce 2014 se ob-
chod již vrátil do běžných kolejí, na 58 % 
(obr. 9). 

V roce 2014 byla naprostá většina ob-
chodovaných hroznů prodávána a naku-
pována na základě dlouhodobých smluv. 
V případě prodeje to bylo 90 % celkového 
množství, při nákupu to bylo 80 %. 

Na obrázku 10 je uveden průměrný 
výnos za celou ČR v daném roce a nejniž-
ší a nejvyšší průměrný výnos za podnik 
v rámci souboru sledovaných podniků. Je 
z toho patrné, že existovaly podniky, kte-
ré, i kdyby všichni okolo měli sklizeň ve 
výši několika kg/ha, budou sklízet 12 až 
14 t/ha, tedy zákonem povolené množství. 

Na obrázku 11 je uvedena průměrná 
cukernatost za celou ČR v daném roce 
a nejnižší a nejvyšší průměrná cukerna-
tost hroznů za jednotlivé podniky v rámci 
souboru sledovaných podniků. Je patrné, 
že od roku 2006 průměrná cukernatost 
těsnou většinou přesahuje 20 °NM, zatím-
co v letech 1996 až 2005 této průměrné 
hodnoty nikdy dosaženo nebylo. 
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Obr. 11: Průměrná cukernatost hroznů v jednotlivých podnicích v letech 1996 až 2014
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Obr. 10: Průměrný výnos hroznů v jednotlivých podnicích v letech 1996 až 2014
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Text:
Renata Hlavačková, 
BS Vinařské potřeby

Přípravy dalšího 
ročníku mistrovství 
ČR v řezu révy vinné 
jsou v plném proudu
Kdo se stane novým mistrem řezu révy vinné, se sice rozhodne až 13. února, 
ale již nyní máte možnost se do 11. ročníku této soutěže přihlásit. Nejvýznamnější 
tuzemskou vinohradnickou událost pořádá Svaz vinařů ČR ve spolupráci se 
společností BS vinařské potřeby za podpory Velkobílovických vinařů a proběhne 
tentokrát přímo ve Velkých Bílovicích.

K dyž se v roce 1993 poprvé sešla 
skupinka vinařů, aby porov-
nali své řezačské umění, nikdo 

z nich zřejmě netušil, že se z neformální 
akce několika nadšenců za pár let stane 
renomovaná soutěž, na kterou se budou 
sjíždět závodníci z celé ČR i ze Sloven-
ska. „Postupně se z amatérské akce stala 
seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž 
nejlepších řezáčů révy vinné, která splňuje 
mezinárodní parametry a má dobrý zvuk 
jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru 
vinohradnictví,“ uvádí Martin Chlad, mar-
ketingový a obchodní ředitel Svazu vinařů 
ČR.

Aktuální ročník se bude konat přímo 
v největší vinařské obci, ve Velkých Bílo-
vicích, v areálu vinařství Stanislav Mádl – 
Váš vinař a na přilehlých prostranstvích. 
Samotné soutěžní klání potom proběhne 
v nedalekém vinohradu. Zde soutěžící do-
stanou prostor předvést své umění a zruč-
nost. Jejich úkolem bude ve vymezeném 
časovém limitu co nejlépe ořezat stano-
vený počet keřů révy vinné. „Loňským 
vítězům Václavu Macháčkovi z valtického 
Vinařství Procházka a juniorovi Milanu 
Uhrovi ze Střední vinařské školy Valtice 
se to podařilo u všech 25 keřů révy bez-
chybně, s plným počtem bodů a ve vý-
borném čase kolem 5 minut,“ říká Miloš 

Balga, jednatel společnosti BS Vinařské 
potřeby, která je organizátorem soutěže, 
a doplňuje „I když čas není jako u jiných 
soutěží v tomto případě rozhodující, má 
vliv v případě nerozhodných výsledků. Po-
rota složená z vítězů předchozích ročníků 
a dalších odborníků posuzuje především 
kvalitu a čistotu řezu.“

V soutěži mají tradičně šanci uspět 
muži i ženy, a to v kategoriích JUNIOR 

(žáci a studenti odborných škol a mlá-
dež do 21 let včetně) a ELITE (soutěžící 
starší 21 let). Novinkou nadcházejícího 
ročníku je, že právě ženy budou popr-
vé oceněny za své výkony ve speciální 
soutěžní kategorii. Martin Chlad, marke-
tingový a obchodní ředitel Svazu vinařů 
ČR, dodává: „A je se na co těšit. Vítězové 
kategorií již tradičně získají trofej v po-
době pozlacených nůžek BAHCO. Další 
hodnotné ceny nejen pro práci ve vino-
hradu poskytují do soutěže partneři akce 
a oceněni budou nově v tomto ročníku 
nejen první tři soutěžící v každé katego-
rii.“

Během dne se však nebude pouze sou-
těžit. Pro vinaře i další účastníky akce 
je vždy připravený i bohatý doprovodný 
program, jehož součástí bude letos kromě 
prezentace vinařských pomůcek a vyba-
vení také odborná přednáška o manage-
mentu vinice v podání docenta Pavla 
Pavlouška a zahraničního hosta, italského 
experta v oblasti vinohradnictví a výroby 
vína, Alfreda Tocchiniho. 

 

Podrobné informace a přihlášky:
Renata Hlavačková 
marketing@vinarskepotreby.cz, 
www.vinarskepotreby.cz

V soutěži mají 
tradičně šanci 
uspět muži i ženy, 
a to v kategoriích 
JUNIOR (žáci 
a studenti 
odborných 
škol a mládež 
do 21 let včetně) 
a ELITE (soutěžící 
starší 21 let)
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Mezinárodní veletrh 
vína Wine Prague 2015
V květnu příštího roku se v Praze uskuteční nový mezinárodní veletrh vína 
Wine Prague 2015. Výstaviště PVA Expo Praha Letňany se tak ve dnech 25. až 
27. května 2015 stane místem zasvěceným vínu, jeho kulturní propagaci a prostorem 
pro setkávání těch, kteří vyhledávají nové kontakty, informace a obchodní příležitosti 
pro práci s tímto nejušlechtilejším nápojem. 

O tom, co bylo podnětem tento ve-
letrh zorganizovat, v čem bude 
jiný a nový a na co se mohou 

vinaři i návštěvníci těšit, jsme si povída-
li s majitelem společnosti Yacht, s. r. o., 
Danielem Guryčou, ředitelem veletrhu, 
a Michalem Šetkou, prezidentem veletr-
hu Wine Prague 2015 a šéfredaktorem ča-
sopisu WINE & Degustation, který se stal 
hlavním mediálním partnerem a spoluor-
ganizátorem této akce. 

Proč jste se rozhodli uspořádat nový ve-
letrh vína a co je jeho cílem?
M. Š. 
Chceme přinést do Prahy stejně profesi-
onální prostředí a podmínky pro obchod 
s vínem a navazování odborných kontak-
tů, které vidím a často i obdivuji při mno-
ha návštěvách veletrhů vína ve světě. Čas-
to jsme byli jako odborný časopis žádáni 
vinaři z tuzemska i zahraničí o spolupráci 
při jejich prezentacích vína, či o úplnou 
organizaci a zajištění takových prezentací. 
Atraktivita a strategická pozice Prahy pro 
oslovení klientů celé střední a východní 
Evropy je více než zřejmá. Praha se v po-
sledních letech stala dějištěm úspěšných 
degustací a prezentací legendárních vín 
a vinařství, za která by se nemusela stydět 
žádná světová metropole. To jen dokazuje 
trvale rostoucí zájem českých konzumen-
tů o kvalitní vína. Dlouholeté zkušenosti 

společnosti Yacht, s. r. o., která se stala 
pořadatelem Wine Prague 2015, s pořá-
dáním velmi úspěšných výstav a veletrhů 
v jim blízkých oborech, jsou pro mne zá-
rukou perfektní organizace i tohoto vele-
trhu.

Kdo je tedy pořadatel veletrhu, společ-
nost Yacht, s. r. o.? Co má v tomto seg-
mentu podnikání za sebou?
D. G.
Společnost YACHT, s. r. o. vznikla v roce 
1996 jako marketingová společnost a vy-
davatel časopisů pro hobby a volný čas. 
WINE & Degustation je jedním z nich. Má 
mnoho zkušeností z pořádání různých pro-
pagačních akcí v oblasti lodí a karavanů 
i pořádání výstav pro VIP klienty a firmy, 
které prodávají luxusní zboží. Tyto aktivity 
přerostly až k pořádání výstavy „Lodě a ka-
ravany“, která probíhala posledních osm let 

Daniel Guryča Michal Šetka
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na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech. 
Tým, který se podílí na přípravě Wine Pra-
gue 2015, je ze sedmdesáti procent shodný 
s týmem, který má za sebou deset let zku-
šeností s pořádáním velkých akcí. 

Jako ředitel veletrhu budete samozřej-
mě zodpovědný za bezvadné fungování 
veletrhu a veškerých služeb pro vysta-
vovatele a návštěvníky. Proč jste vybra-
li PVA Expo Praha a co podle vás toto 
nové prostředí pro veletrh vína vystavo-
vatelům a návštěvníkům přinese?
D. G.
Situace výstavišť v České republice nebyla 
v posledních deseti letech jednoduchá. PVA 
Expo Praha je jediný areál, který jde vidi-
telně dopředu. Je to vidět na jednotné pre-
zentaci výstaviště i na nových halách. Dů-
ležité je i prostředí, kde výstaviště vzniklo. 
Je nezbytné, aby bylo dobře přístupné pro 
návštěvníky, kteří přijedou autem ale i hro-
madnou dopravou. V místě konání veletrhu 
je rozsáhlé parkoviště, zastávka metra i au-
tobusů. Je tedy zajištěna dobrá dostupnost 

do centra hromadnou dopravou za 15 až 20 
minut, což je pro charakter akce velmi dů-
ležité, stejně jako zázemí pro vystavovatele 
i pro návštěvníky. Komunikačně je vše vel-
mi blízko, počítáme většinou v desítkách, 
maximálně stovkách metrů. Výstaviště má 
velkou kapacitu a bez problémů pojme až 
desítky tisíc návštěvníků denně, což je pro 
nás i v budoucnu zcela dostačující. 
M. Š.
Ze zkušeností z mnoha světových veletrhů 
vím, jak moc je volba samotného výstaviště 
důležitá pro zdárný průběh veletrhu a pocit, 
který si z takové akce odnášejí návštěvníci 
i vystavovatelé. Úspěšné světové veletrhy, 
které přináší zajímavé výsledky v podobě 
navázání nových obchodních kontaktů 
a získání potřebných informací pro profesi-
onální práci s vínem, neprobíhají v historic-
kých prostorách v centrech měst nebo v ho-
telích, ale v naprosté většině v moderních 
výstavních prostorách mimo úplná centra 
měst, s perfektními logistickými podmín-
kami a se standardní otevírací dobou od 10 
do 18 hodin. Budovy PVA Expo Praha nám 

navíc poskytují několik samostatných sálů 
pro degustace, semináře a prezentace, které 
budou ve spolupráci s vinaři samotnými či 
naším týmem zkušených odborníků, zákla-
dem pro atraktivní doprovodný program.

Jak zajistíte dostatečnou účast zajíma-
vých firem i návštěvníků tak, aby vele-
trh splnil očekávání obou stran?
D. G.
Samozřejmě myslíme na reklamu, která je, 
kromě kvalitního obsahu veletrhu, klíčo-
vá pro přilákání nových návštěvníků. Na 
přípravě právě probíhající reklamní kam-
paně jsme pracovali tři čtvrtě roku a stá-
le ladíme jednotlivé kroky a stupňování 
reklamy. Pro vystavovatele jsme připravili 
prezentaci výstavy přímo na výstavišti, pro 
moravské vinaře pak ještě jednu v NVC ve 
Valticích. Každý, kdo se o to zajímal, si 
mohl prohlédnout výstaviště, degustační 
místnosti, parkoviště, příjezd a technické 
zázemí tak, aby věděl, do čeho jde, protože 
v tomto prostředí žádná podobná výstava 
ještě neprobíhala. 

↙ inzerce

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

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

www.vazacimaterial-vinohrad.cz

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

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

V síťce 1kg a 0,75 kg

ROBUSTT – pro nááročročnéné vázání seT  pro nR

kg

 R e zesílenou stěnvázání se

Kotouč 1 kg a 2 kg

Cívky VitisSpool s pozinkovaným vázacím drátem do vázacích kleští

VitisSpool B
do vázacích kleští Belido vázacích kleštíí Bel

VitisSpool IN
do vázacích kleští Infaco

VitisSpool L
do vázacích kleští Ligatex

VitisSpool R
náhradní drát k navíjení

Vázací pásky s drátem 
do kleští Pellenc

Fixační plastová spona 
opěrné tyče VitisFix, 

ø 6 a 8 mm

gg
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M. Š.
Rozsáhlá mediální podpora veletrhu part-
nerským časopisem WINE & Degustati-
on a dalšími médii bude zárukou kvalitní 
informovanosti návštěvníků i  rozsáhlé 
prezentace vystavovatelů. Naše kontakty 
doma i v zahraničí využijeme co nejlépe pro 
to, abychom návštěvníkům zajistili velmi 
rozmanitý a kvalitní výběr vinařů a vinař-
ských firem z celého světa. Atraktivita vele-
trhu, perfektní služby pro všechny zúčast-
něné a zajímavý doprovodný program by 
měl být dostatečným důvodem, aby všich-
ni, kteří hledají nové kontakty ve světě 
vína, měli zájem na veletrh přijet a strávit 
zde několik dnů. Aktuální informace o pří-
pravách veletrhu i jednotlivých vystavo-
vatelích začne od poloviny ledna přinášet 
pravidelný informační newsletter. Květnové 
číslo WINE & Degustation bude obsahovat 
speciální rozsáhlou veletržní část tak, aby 
návštěvníci dostali potřebné informace již 
před veletrhem a mohli si svou návštěvu 
dobře připravit a naplánovat.

Tím se dostáváme k průběhu samotné-
ho veletrhu. Komu je určen, jak bude 
probíhat, kdo se ho může zúčastnit na 
straně návštěvníků i vystavovatelů?
D. G.
Veletrh je otevřený pro všechny seriózní 
firmy a subjekty, které fungují nejen na čes-
kém a slovenském trhu, ale i v celé Evropě 
a dalších zemích. Z hlediska návštěvníků 
bude vstup samozřejmě limitován věkem 
a jak je to všude ve světě zvykem, budeme 
požadovat registraci a identifikaci návštěv-
níků tak, abychom zajistili kultivovaný 
a profesionální charakter celého veletrhu. 

Na veletrh tedy jako návštěvníky srdečně 
zveme všechny profesionály v oboru ob-
chodu s vínem i významné privátní klienty, 
kteří mají zájem o nákupy vín ve větších 
partiích.

Mluvíte o seriózním a profesionálním 
prostředí pro obchod s vínem a navazo-
vání nových obchodních kontaktů. Jak 
toho docílíte?
M. Š.
Nazval bych to možná ještě přesněji pro-
středím kultivovaným, takovým jaké si 
víno pro svou prezentaci zaslouží. Proto 
je tento veletrh určen pouze profesioná-
lům a zájemcům o navazování seriózních 
obchodních kontaktů. Zájemce o neome-
zenou konzumaci vína bychom pravděpo-
dobně velmi zklamali, naopak potěšíme 
všechny ty, kteří očekávají čisté kulturní 
prostředí a podmínky k degustaci a výbě-
ru vín. Tedy prostředí, které neruší zápa-
chy z jiných komodit než je víno a najdou 
v něm dostatek prostoru a příležitostí pro 
výběr vín, degustace i klidná obchodní 
jednání. Jasně označené sektory jednot-
livých vinařských zemí pak umožní ná-
vštěvníkům najít rychle a přesně to, co 
hledají. Chystáme zajímavý doprovodný 
program v samostatných sálech i perfekt-
ní služby pro vystavovatele. Nedávno jsme 
uzavřeli partnerství s Asociací sommelie-
rů České republiky, jejíž někteří členové se 
budou na doprovodném programu aktiv-
ně podílet. Připravujeme unikátní servis 
degustačního skla, vystavovatelé budou 
mít na svých stáncích pro návštěvníky od 
nás k dispozici sklo vhodné pro typy vína, 
která prezentují. To jim bude neustále 

vyměňováno za čisté. Návštěvníci si tak 
nebudou žádné sklenky kupovat u vstupu 
či skládat kauci a stále budou mít k dispo-
zici čisté sklenice vhodné na víno, o které 
se právě zajímají. To považuji za důstojný 
a korektní přístup k vínu, k lidem, kteří 
ho vyrábí, i k těm, kteří ho chtějí seriózně 
ochutnat. 

Jaká bude role tuzemských vinařů? Co 
jim veletrh Wine Prague 2015 přinese?
M.Š
Naši vinaři budou mít na veletrhu zcela 
výsadní postavení. Chceme, aby si oprav-
du užili důstojné a profesionální veletržní 
podmínky na světové úrovni. Tuzemským 
vinařům tento veletrh otevře dveře k no-
vým zákazníkům na poli obchodu i gastro-
nomie nejen z Prahy a České republiky, ale 
díky aktivní propagaci veletrhu v zahraničí 
i v dalších, pro tuzemské vinaře atraktiv-
ních zemích. Při propagaci tuzemských 
vín zahraničním subjektům nepůjde jen 
o potenciální export vína, ale i o infor-
mace a rozvoj vinařské turistiky, která je 
vzhledem k objemu tuzemské produkce 
pro mnoho vinařů možná ještě zajímavější. 
Tuzemští vinaři budou mít svůj samostatný 
prostor logicky rozčleněný po jednotlivých 
podoblastech, důležitou roli budou hrát 
i sdružení vinařů jako jsou VOC, či V8. Jsme 
rádi, že náš záměr začít v Praze pořádat 
špičkový mezinárodní veletrh s vínem s do-
konalými podmínkami a příležitostmi pro 
tuzemské vinaře podpořila i rada Vinařské-
ho fondu ČR a zařadila tento veletrh mezi 
fondem podporované akce pro rok 2015.

Co by měli v tuto chvíli udělat zájemci 
o účast na veletrhu jak z řad vystavova-
telů, tak návštěvníků?
D. G.
Na stránkách veletrhu www.wineprague.
com najdou zájemci veškeré potřebné 
informace, přihlášku i kontakty. Rádi 
zodpovíme veškeré dotazy a pomůžeme 
s organizací všeho potřebného. Registra-
ce návštěvníků bude spuštěna brzy počát-
kem roku 2015.
M. Š.
Potenciální návštěvníci se budou dozví-
dat aktuality z příprav veletrhu v časopi-
se WINE & Degustation i z pravidelných 
newsletterů, k jejichž odběru se lze na 
stránkách také přihlásit. Budeme infor-
movat o nově přihlášených vystavovate-
lích i produktech, které budou na veletrhu 
prezentovat. 

Moderní veletržní prostory PVA Expo Praha Letňany
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Poděkování partnerům
Děkujeme

za korektní spolupráci v roce 2014. 
A to všem obchodním firmám a partnerským institucím, které prostřednictvím Svazu vinařů České republiky a jeho aktivit podpo-
rovali fenomén moravského a českého vína a vinařství.
I v tomto roce jsme připraveni činit vše proto, aby společné kroky přinášely užitek a radost všem zúčastněným stranám.

Tým pracovníků Svazu vinařů ČR

Partneři:

Za podpory:

V neposlední řadě poděkování směřuje všem inzertním partnerům magazínu Vinařský obzor a partnerským vinařským subjektům.

®

Francouzský výrobce Boisselet, představuje novou 
možnost ve zpracování půdy ve vinicích.
Řadu BIO-MATIC rozšířilo příslušenství FACAMATIC 
oceněné zlatou medailí na veletrhu SIVAL D‘OR.
Toto příslušenství, které lze připojit na servomotor 
je určeno pro omezení růstu trávy v příkmenném pásu 
výsadby ve vinohradnictví a sadařství.

Více informací: Roman Dvořák
Tel: 602 526 748, e-mail: dvorak@gardenstudio.cz
http://www.boisselet.cz

GARDEN STUDIO s.r.o., U Zoologické zahrady 2, 635 00 Brno

NOVINKA

↙ inzerce
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Zajímavé pěstitelské 
tvary révy vinné ve světě
Typickým pěstitelským tvarem pro Českou republiku jsou modifikované 
systémy rýnsko-hessenského vedení s vertikálním směřováním letorostů. Tyto 
tvary jsou typické pro většinu severněji položených vinařských oblastí. Předností 
těchto tvarů je vhodnost pro mechanizované ošetřování, tzn. předřez, osečkování, 
odlistění a mechanizovanou sklizeň hroznů. 

V ývoj nových pěstitelských tvarů 
je však směřovaný především 
k zabezpečení maximálního po-

dílu dobře osluněné listové plochy (obr. 1). 
Směřují však také k tomu, aby během 
části dne s nejintenzivnějším slunečním 
zářením pronikalo do zóny hroznů pouze 
rozptýlené (difuzní) sluneční záření. Cílem 
je vyvarovat se výrazného ohřívání bobu-
lí na teploty mezi 40–50 °C. Tyto teploty 
negativně ovlivňují tvorbu obsahových 
látek v bobulích a vedou k tvorbě streso-
vých metabolitů, které většinou negativně 
ovlivňují kvalitu hroznů a vína. 

Nové pěstitelské tvary proto směřu-
jí k  zajištění optimálních ekologicko-
fyzio logických podmínek pro révu 
vinnou. A právě teplota listů, teplota 
bobulí a ovlivnění stresu vyvolaného su-
chem jsou základní faktory ovlivňující 
zrání hroznů. 

V souvislosti s pěstitelskými tvary je 
významná architektura révového keře. 
Architektura révového keře je výsledek 
kombinace pěstitelského tvaru a použi-
tého způsobu řezu. Pěstitelský tvar a roz-

místění plodného dřeva ovlivňuje násled-
ně architekturu listové stěny. 

Cílem architektury pěstitelského tva-
ru je zajistit rovnováhu u révových keřů 
a předcházet velmi bujnému růstu keřů. 
Bujný růst výrazně zhoršuje mikroklima 
révového keře, zvyšuje citlivost na hou-
bové patogeny a zhoršuje kvalitu hroznů.

V celosvětovém pohledu se využívá ně-
kolik pěstitelských tvarů a některé z nich 
už také prošly zkoušením v podmínkách 
České republiky.

GDC (Geneva Double 
Curtain) – Ženevský dvojitý 
závěs
Pěstitelský tvar GDC (obr. 2) vytvořil 
v roce 1966 prof. Nelson Shaulis v USA. 
Jednou z prvních odrůd, která se na tom-
to systému zkoušela a také do současnos-
ti pěstuje, je Concord. Spon výsadby je 
 3,0–3,6 x 2,4 m.

GDC je pěstitelský tvar rozdělený do 
dvou oddělených listových stěn, které visí 
závěsovým způsobem směrem dolů. Tvar 

umožňuje při vysokém výnosu dosahovat 
dobrou kvalitu hroznů díky větší listové 
ploše. Jelikož se jedná o velký tvar, není 
vhodný pro odrůdy se slabým růstem le-
torostů. Rozdělení pozice listových stěn 
je závislé na dobrém rozmístění plodného 
dřeva, aby nedocházelo k zahuštění keřů. 
Aplikuje se řez na krátké tažně a čípky. 
Jednotlivá kordonová ramena sousedních 
keřů na sebe navazují a tím se vytváří sou-
vislá listová stěna. Pěstitelský tvar GDC je 
vhodný také pro mechanizovanou sklizeň 
hroznů. V USA se tento tvar využívá také 
pro pěstování stolních odrůd.

Tento pěstitelský tvar se zkoušel v mi-
nulosti v České republice a také v Ra-
kousku. Na tomto tvaru se zkoušely od-
růdy Müller Thurgau, Irsai Oliver, Muškát 
moravský, Zweigeltrebe a Merlot. Důležité 
je pečlivě regulovat zatížení keřů. Tvar se 
chová podobně jako „jednoduchý závěs“, 
takže na něm velmi snadno dojde k vyso-
kému výnosu s nižší kvalitou hroznů. 

Při pokusech o zapěstování v Lednici 
se ukázala jako zcela zásadní bujně ros-
toucí podnož. U odrůd Cabernet Franc 

Obr. 2: Pohled na vinici s vedením GDC

GDC – Geneva Double Curtain Sco-Henry Lyra

Obr. 1: Tvarování listových stěn
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a Cabernet Sauvignon na podnoži SO4 se 
nepodařilo tvar optimálně zapěstovat. 

Lyra podle prof. 
Carbonneaua

Kordonový pěstitelský tvar „Lyra“ (obr. 3) 
vytvořil prof. Alain Carbonneau ve Francii 
a první výsledky publikoval v roce 1978. 

Tvar je založený na principu rozděle-
ných listových stěn, které ovšem nejsou 
tvarované vertikálně, ale jsou slabě na-
kloněné, což zlepšuje příjem slunečního 
záření maximálním objemem listové 
plochy keře. Lyra se pěstuje v širších 
sponech 3,0–3,6 x 2,4 m. Výška kmínku 
se pohybuje v rozmezí 0,6–0,9 m. Roz-
pětí konstrukce může být různé. Obrá-
zek 4 ukazuje tvar Lyra ze San Michelle 
v Itálii a obrázek 5 z Geisenheimu v Ně-
mecku. Lyra z Geisenheimu se zdá vhod-
nější pro podmínky ČR, protože bude 
dobře možná také mechanizace pracov-
ních operací. 

Listová stěna je delší než u vertikál-
ních systémů a dosahuje přibližně 1,6 m. 
Tvar je vhodné řezat na čípky nebo krát-
ké tažně. Vzhledem k velikosti Lyry je 
třeba používat bujněji rostoucí podnože. 
Tento tvar je vhodný pro modré mošto-
vé odrůdy, které dosahují většího obsahu 
antokyanových barviv a jemnější struktu-

ry tříslovin (Cabernet Sauvignon, Merlot 
nebo Rulandské modré).

Sklon tvaru Lyra umožňuje také roz-
ptýlené oslunění hroznů v nejteplejších 
částech dne (obr. 6). 

I když to na první pohled nevypadá, 
jedná se velký pěstitelský tvar. Tvar je 
proto vhodné řešit buď výsadbou dvou 
keřů vedle sebe a z každého tvarovat jed-
no rameno, nebo používat bujněji rostoucí 
podnože.

Scott-Henry

Scott-Henry (obr. 7) je pěstitelský tvar 
s vertikálními rozdělenými listovými stě-
nami. Systém poprvé použila rodina He-
nryových v roce 1972 v Umpqua Valley 
(USA). U tohoto tvaru je možné využívat 
řez na tažně anebo také kordonové rame-
no s řezem na čípky. Jeho předností je vel-
ká listová stěna, čímž dochází ke zvýšení 
výkonnosti fotosyntézy. Spon výsadby je 
3,0–3,6 x 1,2–1,6 m.

Rozdělení listové stěny probíhá asi 
2 týdny před kvetením a pokračuje do 
fenofáze kvetení. Dojde-li takto brzy 
k rozdělení listové stěny, dochází k lep-
šímu přístupu slunečního záření do zóny 
hroznů (obr. 8). Jedna část listové stěny 
směřuje dolů a druhá do drátěnky naho-
ru. Mezi oběma listovými stěnami je při-

tom přibližně 20 cm široký volný prostor 
(obr. 9). Právě tato část keře zabezpeču-
je dobrou vzdušnost v zóně hroznů, což 
může pozitivně ovlivňovat zdravotní stav 
a kvalitu hroznů. 

Nevýhodou systému Scott-Henry může 
být dominance listové plochy orientované 
směrem nahoru nad listovou plochou ori-
entovanou směrem dolů. Listová plocha 
orientovaná směrem nahoru roste bujněji 
(HENRY, 1991). V našich klimatických pod-
mínkách může být nevýhodou vysoký vý-
nos hroznů, což může vytvářet potřebu re-
gulovat násadu hroznů během vegetace. 

Obr. 3: Vinice s pěstitelským tvarem LYRA

Obr. 7: Pěstitelský tvar-Scott-Henry

Obr. 4: Pěstitelské tvary LYRA v Itálii

Obr. 8: Detail na zónu hroznů u tvaru Scott-Henry

Obr. 5: Pěstitelský tvar LYRA v Německu

Obr. 6: Pohled na zónu hroznů u tvaru LYRA

Obr. 9: Detail na rozdělení listových stěn 
u Scott-Henry
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Pěstitelské 
tvary révy vinné 
z pohledu šlechtitele 
a množitele
V procesu novošlechtění je třeba co nejdříve donutit semenáče k plodnosti. To 
může být někdy problém, protože mladý keř se v prvních letech po výsevu nachází 
v juvenilní fázi a nerad nasazuje generativní orgány. 

Ř ez vedeme tak, aby se na se-
menáči co nejdříve vytvořila 
stařina, protože tažně sedící na 

zásobním čípku, který sedí na starším 
dřevě, bývají nejplodnější. V semenné 
školce používáme nejprve unifikované 
vedení s vysokými oblouky. Na dlouhém 
dřevě jsou očka, u kterých diferenciace 
květních lat proběhla v  různých roč-
ním obdobích, takže šance získat něja-
ké hrozny k prvnímu posouzení novo-
šlechtění se značně zvyšuje. Zpočátku 
totiž nevíme, jestli bude keř dostatečně 
plodný na krátkém nebo dlouhém dřevě. 
Teprve později, až získáme o semenáči 
první informace, můžeme architekturu 
keře modifikovat. Po přemnožení seme-
náče do klonů a v dalších výsadbách už 
můžeme volit řez a vedení podle typu 
odrůdy.

Daleko složitější je volba pěstitel-
ských tvarů v procesu výroby rozmno-
žovacích materiálů révy vinné. Starší 
šlechtitelé ještě pamatují vedení množá-
ren na modifikované bratislavské drá-
těnce. Množárny ušlechtilé révy připo-
mínaly z dálky podnožovou vinici. Tento 
pěstitelský tvar sice dával dobrou kvalitu 
množitelského materiálu a výtěžnost, ale 
produkce hroznů byla velmi nízká. Navíc 
poptávka po jednotlivých odrůdách v le-
tech značně kolísá, a pokud očka z takové 

množárny neprodáte, dojde k znehodno-
cení vaší celoroční práce. 

Ekonomické tlaky přivedly producenty 
oček k používání unifikovaného vedení 
s nízkými oblouky. Kmínek se zakládá již 
ve výši 50–60 cm od země, abychom docí-
lili co nejdelšího réví. Aby réví bylo rovné 
a neutrpělo při osečkování, přidáme navíc 
ještě jedno dvojdrátí, takže vedle vázacích 
a nosných drátů má drátěnka ještě celkem 
3 dvojdrátí. 

Při sklizni oček se nebojíme stříhat 
réví z konce tažňů nebo z oček sedících na 
stařině, pokud je nepotřebujeme pro další 
rok. Zkušenosti ukazují, že právě toto dře-
vo obsahuje největší podíl dřevní hmoty 
a nižší podíl dřeně. To značně zlepšuje vý-
těžnost při štěpování. 

Důležitým nástrojem pro získání do-
statečného množství kvalitních oček je 
volba optimálního zatížení. Mladé keře 
musíte vyšším zatížením donutit, aby vy-
daly část energie do hroznů, jinak je část 
oček znehodnocena v důsledku příliš sil-
ného réví. U starých keřů se situace ob-
rací. Snižováním zatížení plodnými očky 
se snažíme podpořit růst letorostů. Stejně 
důležitým pravidlem je zohlednění kom-
plexu odrůda, podnož a kvalita stanoviště. 
Kombinace bujné odrůdy (jako např. Sau-
vignon, Modrý portugal, Frankovka), buj-
né podnože (K 5 BB, CR 2, 125 AA) a úrod-

né půdy, povede nejen k nadměrnému 
růstu a poklesu výnosů, ale také většinu 
oček při třídění vyhodíte, protože budou 
příliš silná. Naopak naštěpování odrůdy 
typu Sylvánské zelené na slabě rostoucí 
podnož a následná výsadba na chudé, vý-
sušné a zatravněné stanoviště znamená, 
že už po pár letech nebude možné nastří-
hat nejen množitelský materiál, ale ani 
tažeň pro příští sklizeň. 

Speciální zmínku si zaslouží pěstitel-
ské tvary stolních odrůd. Velký hrozen 
a velká bobule jsou většinou genetický 
svázány s tvorbou silného dřeva. Stolní 
odrůdy také silně reagují na vyšší zatíže-
ní nadměrnou úrodou. Konce letorostů 
pak špatně vyzrávají a při příchodů prv-
ních mrazů zaschnou. To ostatně platí 
i pro některé moštové odrůdy (Irsai Oli-
ver, Lena, Pálava). U některých stolních 
odrůd proto vůbec nepoužíváme tažně, 
ale dostatečného zatížení dosahujeme 
pouze s použitím krátkých a středních 
čípků. Keře se pak odvděčí vedle kvalit-
nějších hroznů i dostatkem materiálu pro 
štěpování. 

Závěrem bych chtěl upozornit, že pro 
výrobu rozmnožovacích materiálů nejsou 
vůbec vhodná vedení typu záclona nebo 
využití vertikálních kordónů. Podíl kvalit-
ních oček na keřích je u těchto pěstitel-
ských tvarů velmi nízký. 
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Studie návrhu pro zavedení 
technologií využívajících separaci 
semen révy vinné z matolin
V ČR se stále silněji projevují snahy o využívání technologií, které výrazně 
snižují produkci odpadů a tím i náklady na jejich likvidaci. V oblasti zpracování 
hroznů a výroby vína je to patrné zejména u středních nebo velkých vinařských 
provozů, které hledají nové možnosti využití i takových zbytkových produktů, jako 
jsou matoliny.

V edle kompostování matolin se 
i u nás projevují snahy, které, 
po vzoru vyspělých vinařských 

zemí, usilují o zvládnutí technologie zpra-
cování matolin (obr. 1) pro výrobu oleje ze 
semen révy vinné. 

Tyto snahy však dosud narážejí na 
omezené technické možnosti pro sestave-
ní  výrobní  linky k separaci, sušení a liso-
vání oleje ze semen. Důvodem je i skuteč-
nost, že problematika technických řešení 
separace semen a souvisejících návrhů 
technologických linek na výrobu oleje ze 
semen révy vinné nebyla dosud v podmín-
kách ČR řešena. 

Postup návrhu pro zavedení technolo-
gií využívajících separaci semen  révy vin-
né z matolin lze rozdělit do následujících 
kroků: 

Stanovení celkového 
množství matolin pro 
separaci semen
Z pěstitelské plochy a předpokládaného 
výnosu hroznů lze stanovit množství ma-
tolin z vlastní produkce:

GM = S.Q.(1–V) (t)       

kde:
GM – produkce matolin ve vinařském pod-
niku (t)
S – celková velikost pěstitelské plochy 
(ha)
Q – plánovaný průměrný výnos hroznů 
(t.ha–1)
V – výlisnost moštu (–)

Výlisnost u bílých odrůd V = 0,70–0,75, 
u modrých odrůd 0,75–0,80 závisí na tech-
nologii výroby vína a na způsobu lisování. 

Celkovou produkci matolin lze také 
přesně stanovit ze součtu ploch pěstova-
ných odrůd a jejich předpokládaného vý-
nosu v daném roce. Zpracovávané množ-
ství matolin se zvyšuje o matoliny získané 
od dalších subjektů.

Množství získaných semen

Pro přesnější vyjádření lze stanovit výtěž-
nost semen na základě odrůdového slože-
ní zpracovávaných hroznů při respektová-
ní odrůdové výtěžnosti:

GS = GM1.ψ1 + GM2.ψ2 + ... + GMi.ψi (t)

kde:
GS – množství získaných semen (t)
GMi – množství matolin dané odrůdy (t)
ψi – výtěžnost semen dané odrůdy (–)

Výtěžnost semen je odrůdovou vlast-
ností, je ovlivněna způsobem separace. 
Orientační hodnoty výtěžnosti uvádí tab. 1. 

Stanovení nutné denní 
výkonnosti linky

Zejména při větším množství zpracováva-
ných matolin je nutné stanovit požadovanou 
denní výkonnost linky, podle které bude nut-
no provést výběr separátoru a sušárny.

WD = 
  GS

            T

WD – nutná denní výkonnost linky (t.smě-
na–1)
GS – množství získaných semen (t)
T – fond pracovního času v průběhu sezo-
ny (počet směn)

Fond pracovního času vychází z před-
pokládané délky sezóny pro zpracování 
hroznů (běžně 15. 9–30. 10) a orientačně 
představuje dobu 6 týdnů, tj. 30 pracov-
ních dnů (směn).

Volba použité technologie 
a technického zajištění

 
Technologické linky pro menší a střed-
ní vinařské provozy
Za menší a střední vinařské provozy v pod-
mínkách ČR lze považovat ty, které zpraco-

Obr. 1: Matoliny
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vávají ročně 100–400 t hroznů. To odpovídá 
pěstitelské ploše 10–50 ha vinic. Technolo-
gická linka pro tyto typy vinařství je zná-
zorněna na obr. 2. Ze schématu je patrné, že 
je tvořena separátorem, sušárnou a lisem 
na olej. Mimo tato speciální zařízení jsou 
dopravní a manipulační operace zajištěny 
především s využitím vysokozdvižných vo-
zíků a velkoobjemových kontejnerů, které 

dnes již patří ke standardní výbavě těchto 
vinařství. Volba speciálních zařízení bude 
vycházet z daného objemu zpracovávaných 
hroznů a tím i z množství získaných semen. 
Při zpracování 100 t hroznů je produkce 
semen asi 1 600 kg a získá se cca 200 kg 
surového oleje. U vinařství zpracovávající-
ho 400 t hroznů může produkce surového 
oleje dosahovat až 1 000 kg. Z těchto údajů 
vyplývá, že požadované výkonnosti separá-
toru, sušárny i lisu na olej nejsou, při délce 
zpracovatelské sezóny 6 týdnů (běžně od 
15. 9. do 30. 10.), příliš vysoké. Např. u se-
parátoru by plně postačovala výkonnost 
50 kg odseparovaných semen za 1 hodinu. 
Výhodou takové linky budou nižší investi-
ce, použití mobilních zařízení a malé pro-
storové nároky. 

Technologické linky pro 
velké vinařské provozy

U velkých vinařských provozů s roční zpra-
covatelskou kapacitou nad 400 t hroznů 
(běžně 1 000–2 000 t), která odpovídá pěs-
titelské ploše 50–250 ha, lze počítat s pro-
dukcí 8 000–30 000 kg semen. To odpovídá 
možnosti výroby 1 000–5 000 kg surového 
oleje. Tato množství představují zpracování 
100–500 t matolin na technologické lince. 
Pro tyto účely lze již předpokládat účel-
ný a efektivní provoz technologické linky 
znázorněné na obr. 3. Linka je opět tvoře-
na separátorem, sušárnou a lisem na olej. 
Dopravní a manipulační operace jsou zde, 
s ohledem na výkonnost a kontinuálnost 
provozu, řešeny s využitím šnekových a pá-
sových dopravníků, příjmového dopravní-
ku, násypek apod. Požadované výkonnosti 
jednotlivých článků linky musí vycházet 
z uvedené délky sezóny a objemu zpracova-

ných matolin nebo semen. Výhodou linky 
tohoto typu bude vyšší výkonnost a pro-
dukce oleje, která bude ale vyvážena vyš-
šími investičními a prostorovými nároky 
typickými pro stacionární linky. 

Ekonomický pohled na popsaný po-
stup a technologie získávání semen révy 
vinné z matolin a lisování oleje musí nut-
ně odrážet veškeré náklady na separaci, 
sušení a lisování včetně nákladů na mani-
pulační a transportní operace. V zásadě by 
bylo možno prodávat i samotná čerstvá 
nebo usušená semena, ale zatím neexis-
tuje adekvátní poptávka po této surovině.

Výsledky analýz provedených na Ústa-
vu zahradnické techniky naznačují, že při 
investičních nákladech na separátor ve 
výši 100 000 Kč, při započítání nákladů na 
energii, obsluhu zařízení, opravy a údržbu 
lze vyčíslit náklady na provoz separátoru 
v podmínkách menšího či středního vi-
nařského podniku částkou 275 Kč.hod–1 při 
výkonnosti 100 kg.hod–1. Náklady na sušení 
100 kg semen (snížení vlhkosti o 30–40 %) 
lze stanovit porovnáním s obdobnými pro-
cesy v potravinářství, kde se pohybují kolem 
1 000 Kč na 100 kg materiálu. Náklady na 
lisování oleje, včetně souvisejících manipu-
lačních operací, dosahují u dvoušnekového 
lisu s výkonností 20 kg.h–1 částky 1 200 Kč 
na 100 kg. Z uvedených údajů vyplývá, že 
celkové náklady na výrobu surového oleje 
mohou dosahovat 2 275 Kč na 100 kg, tj. 
22,75 Kč.kg–1. Přínosy pak budou tvořeny 
tržbami z prodeje surového oleje, přičemž se 
zjištěná tržní cena surového oleje v součas-
nosti pohybuje v rozmezí 150–250 Kč.kg–1. 

 

Příspěvek vychází z řešení z řešení výzkum
ného projektu NAZV č. QI111B107.

Odrůda Výtěžnost 
(%)

ψ

Sauvignon 16–18 0,16–0,18

Műller Thurgau 17–19 0,17–0,19

Ryzlink rýnský 12–14 0,12–0,14

Veltlínské 
zelené

16–18 0,16–0,18

Rulandské šedé 13–16 0,13–0,16

Tramín červený 17–19 0,17–0,19

Ryzlink vlašský 21–23 0,21–0,23

Hibernal 18–22 0,18–0,22

Pálava 17–19 0,17–0,19

Cabernet 
Sauvignon

28–30 0,28–0,30

Cabernet 
Moravia

18–20 0,18–0,20

Frankovka 23–27 0,23–0,27

André 17–19 0,17–0,19

Modrý Portugal 19–22 0,19–0,22

Svatovavřinecké 21–23 0,21–0,23

Rulandské 
modré

22–25 0,22–0,25

Zweigeltrebe 20–22 0,20–0,22

Tabulka 1

Orientační hodnoty 
výtěžnosti semen

Obr. 2: Schéma technologické linky pro menší a střední vinařský provoz Obr. 3: Schéma technologické linky pro střední a velký vinařský provoz
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Výskyt chorob 
a škůdců révy v roce 
2014
Výskyt chorob a škůdců je ovlivňován především průběhem počasí. Významný 
vliv mají také charakter lokality a porostu, vnímavost nebo atraktivnost hostitele 
a přítomnost zdrojů šíření. Počasí má každoročně specifický průběh, čímž se mění 
vhodnost podmínek pro šíření a v návaznosti i výskyt škodlivých organizmů.

Na úvod stručná charakte-
ristika počasí v  loňském 
roce. Zima byla velmi teplá 

a převážně suchá. Všechny zimní měsíce 
byly teplotně nadprůměrné a mimo le-
den srážkově podprůměrné. Teploty ne-
poklesly pod –15 °C. Obdobný charakter 
měl i počátek jarního období. V důsledku 
velmi teplého března došlo k časnému ná-
stupu vegetace včetně révy. Také 1. týden 
a převážná část 3. dekády dubna byly vel-
mi teplé. Srážkově byl duben na většině 
území podprůměrný. Vydatnější dešťové 
srážky byly  lokálně ve 2. týdnu a v závěru 
měsíce. Květen byl chladnější, vyšší tep-
loty byly především na počátku 1. týdne 
a ve 4. týdnu. Dešťové srážky se v květnu 

pohybovaly v blízkosti normálu, jen lokál-
ně byly i významně nadprůměrné. Červen 
byl převážně teplý, velmi teplé byly pře-
devším 2. týden a závěr měsíce. Srážkově 
byl červen na většině území významně 
podprůměrný. Červenec byl velmi teplý 
a srážkově v různém stupni nadprůměrný. 
Velmi teplé byly závěr 1. týdne a 3. a 4. tý-
den. Vydatné dešťové srážky byly přede-
vším ve 3. dekádě měsíce. První dekáda 
srpna byla velmi teplá, v dalším období se 
střídala teplejší a chladná období. Celkově 
byl srpen teplotně podprůměrný a sráž-
kově na většině území významně nadprů-
měrný. Dešťové srážky byly především ve 
2. polovině měsíce. Mimořádný byl i počet 
dešťových dnů. Září bylo teplotně střída-

vé, teplejší byly 1. dekáda a konec 3. týdne 
měsíce. Srážkově bylo září vysoce nadprů-
měrné.

Charakteristické pro průběh poča-
sí v loňském roce bylo střídání teplých 
a chladnějších period a suchých a dešti-
vých období. Dešťové srážky měly i v loň-
ském roce převážně lokální charakter.

Réva rašila již v 1. a ve 2. týdnu dubna 
(Oblekovice Ch 3. 4., MT 3. 4., Fr 4. 4., Sv 
5. 4., RŠ 9. 4., RR 10. 4.). Také počátek kve-
tení byl časný, kvetení započalo převážně 
ve 2. týdnu a na počátku 3. týdne června 
(Oblekovice Ch 7. 6., Sv 7. 6., MT 8. 6., RŠ 
8. 6., Fr 9. 6., RR 10. 6.). Na počátku kvete-
ní bylo velmi teplé a později teplé počasí, 
dešťové srážky byly jen ojedinělé a málo 

Plíseň révy – počáteční příznaky napadení na listu Plíseň révy – napadené zaschlé mladé hrozny Padlí révy – napadený mladý hrozen a letorost

Autor:
Petr Ackermann, 
Ekovín Brno
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vydatné. Réva odkvetla převážně v průbě-
hu 10 dnů (konec kvetení Oblekovice Sv 
10. 6., Ch 17. 6., RŠ 17. 6., MT 18. 6., RR 19. 6., 
FR 20. 6.). Zapojování hroznů probíhalo 
ve 2. a ve 3. týdnu července. Počátek zrání 
(zaměkání) nastupoval podle odrůd a loka-
lit od konce července (Oblekovice Sv 28. 7., 
MT 3. 8., RŠ 5. 8., Ch 10. 8., RR 16. 8.)

Výskyt plísně révy 
a houbových chorob

Přezimující oospory plísně révové (Plas
mopara vitocola) byly zralé (SET 8 °C = 
170 DS) již v 1. týdnu května. Od počátku 
zralosti může docházet, pokud jsou spl-
něny podmínky primární infekce, k prv-
ním infekcím. K tomu, aby byly podmínky 
splněny, musí dešťové srážky zajistit do-
statečné zvlhčení oospor a musí být vhod-
ná teplota pro vyklíčení oospor. Údaje o li-
mitních hodnotách pro primární infekci 
uváděné různými autory se poněkud liší, 
nejčastěji je uváděno 10 mm dešťových 
srážek / 24 hodin, přičemž průměrná tep-
lota musí dosáhnout alespoň 10 °C a mi-
nimální teplota alespoň 8 °C. V některých 
případech je však uváděna jako minimální 
teplota 10 °C. Pokud jde o dešťové srážky, 
byly splněny podmínky primární infekce 
v průběhu května vícekrát, avšak s výjim-
kou posledního týdne byly vždy v obdo-
bí dešťů velmi nízké minimální teploty. 
K prvním primárním infekcím tak došlo 
až v závěru května. Uvedené nejlépe do-
kumentuje průběh počasí na Znojemsku, 
kde byly v  květnu vydatné dešťové sráž-

ky (Oblekovice 13. 5. 13,8 mm / min tep-
lota 6,2 °C, 19. 5. 33,4 mm / min. teplota 
6,6 °C, 27. 5. 15,3 mm / min. teplota 13,8 °C, 
28. 5. 13,1 mm / min teplota 13, 5 °C a 29. 5. 
21,0 mm / min. teplota 8,1 °C). Ke splně-
ní podmínek primární infekce na lokalitě 
Oblekovice došlo poprvé až 27. 5. a dále 
28. 5. a 29. 5., přičemž 29. 5. byla minimál-
ní teplota jen těsně nad hranicí nejčastěji 
uváděného minima. Mimo poslední týden 
byly primární infekce v květnu v celé vi-
nařské oblasti Morava limitovány nízkými 
minimálními teplotami, které se pohybo-
valy pod nebo v blízkosti nutného mini-
ma. Charakter počasí i splnění podmínek 
primární infekce v loňském roce umožni-
ly využít pro upřesnění termínu zahájení 
ošetřování skutečnost, že k významným 
primárním infekcím dochází až po 2×, 
případně 3× opakovaném splnění pod-
mínek primární infekce. Na základě této 
informace bylo doporučeno na lokalitách 
s vydatnějšími dešťovými srážkami zahá-
jit ošetřování v závěru května. Ani toto 
ošetření však nebylo vždy potřebné, po-
stačilo provést až obligátně doporučované 
ošetření v období před květem. Vzhledem 
k tomu, že dešťové srážky měly v průběhu 
května výrazně lokální charakter, bylo po-
dle prognostického grafu SHMÚ Bratisla-
va (viz graf) velmi variabilní i doporučení 
k zahájení ošetřování. Např. na Znojemsku 
(Oblekovice), kde se křivka sumy týden-
ních úhrnů dešťových srážek pohybovala 
již od 15. 5. v oblasti kalamitního výskytu, 
mělo být podle této metody ošetřováno 
již od poloviny května. Na lokalitách, kde 

se křivka sumy týdenních úhrnů srážek 
pohybovala alespoň po 2 týdny v oblasti 
sporadicko-kalamitního výskytu (mezi 
křivkami), mělo být poprvé ošetřeno před 
květem a tam, kde se křivka pohybovala 
v oblasti nekalamitního výskytu, až po 
odkvětu. 

Loňský rok opět potvrdil, že je třeba 
při posuzování rizika primárních infekcí 
i při rozhodování o potřebě ošetřování 
důsledněji zohledňovat teploty v období 
dešťů. Mnoho pěstitelů na základě sle-
dování dešťových srážek ošetřovalo již 
od poloviny května, což bylo zbytečné 
a navíc výrazně komplikovalo dodržová-
ní maximálního počtu ošetření v systému 
integrované produkce.  

 První ojedinělé výskyty plísně révy 
byly zjištěny v 1. a ve 2. týdnu června v ná-
vaznosti na opakované splnění podmínek 
primární infekce v závěru května. 

K dalšímu splnění podmínek primár-
ní infekce došlo na většině území na po-
čátku června (Oblekovice 3. 6. 18,7 mm / 
min. teplota 10,6 °C). V dalším průběhu 
byl červen srážkově hluboce podprůměr-
ný, takže k  primárním infekcím, případně 
i k sekundárnímu šíření choroby došlo jen 
lokálně až v závěru měsíce. Tam, kde byly 
v závěru června vydatné deště (např. Uher-
ský Brod 29. 6. / 20, 2 mm, 30. 6. / 18,4 mm 
a další navazující méně vydatné dešťové 
srážky) došlo i k významnému napadení 
především mladých hroznů (např. Pole-
šovice). V červenci, přestože byly lokálně 
vydatnější dešťové srážky, se plíseň révy 
šířila jen pozvolna a lokálně především na 

Padlí révy – silně poškozený hrozen
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vrcholcích letorostů a na zálistcích. Změna 
nastala až v průběhu vydatných dešťových 
srážek ve 2. polovině srpna. Ve výsadbách, 
kde byly výskyty choroby, a bylo ukonče-
no ošetřování, došlo i k významnému po-
škození a k předčasnému opadu listů.

Zajímavé je, proč nedošlo k početněj-
ším infekcím v závěru května a na po-
čátku června, kdy byly opakovaně spl-
něny podmínky primární infekce. Tato 
skutečnost musela souviset s množstvím 
a vitalitou oospor.   Pro tvorbu a vývoj 
oospor v závěru vegetace je vhodné dešti-
vé a chladnější počasí a oospory, aby byly 
plně vitální, vyžadují dostatek vláhy pře-
devším na počátku jarního období. Přitom 
předjaří a počátek jara byly extrémně su-
ché. Metody, které sledují podmínky pro 
vývoj a přetrvání oospor a riziko primár-
ních infekcí, vyhodnocují v období vývoje 
oospor vhodnost teplot a průběh dešťo-
vých srážek a v zimním a jarním období 
množství dešťových srážek (např. Rouzet 
a Jacquin, 2002).

 Mimořádná byla opět situace, pokud 
jde o průběh ohrožení porostů a výskyt 
padlí révy (Erysiphe necator). O charak-
teru počátečního ohrožení porostů roz-
hoduje četnost primárních zdrojů infekce 
(letorosty vyrůstající z oček osídlených 
patogenem), průběh zimy a počasí od 
počátku sekundárního šíření choroby. 
V loňském roce byl předpoklad početněj-
ších primárních výskytů. Tato skutečnost 
souvisela s relativně časným a silným vý-
skytem choroby v předchozím roce, kdy 
mohlo dojít k infekcím bazálních oček 
tažňů, a s mírnou zimou (teploty nepo-
klesly pod –15 °C, kdy dochází k eradikaci 

patogenu). Na základě těchto skutečností 
bylo původně zvažováno zahájit ošetřo-
vání již ve fázi 5–6 listů. V tomto období 
však byly nepříznivé podmínky pro pato-
gen, takže bylo zahájení ošetřování oddá-
leno až do změny vhodnosti podmínek 
pro patogen. Podle tohoto upřesnění bylo 
první ošetření rizikových porostů dopo-
ručeno provést na konci 3. týdne květ-
na ve fázi cca 8 listů. Ve 4. týdnu května 
byly příznivé podmínky pro šíření padlí. 
V tomto období již došlo k prvním se-
kundárním infekcím. Od 4. týdne května 
bylo doporučeno přejít na intenzivnější 
ochranu (intenzivní fungicid, kratší in-
terval mezi ošetřeními). Velmi příznivý 
pro patogen byl 2. týden června, kdy bylo 
několik dnů s optimálními nebo mírně 
vyššími teplotami. Vysoké riziko šíření 
padlí nastupuje vždy, pokud jsou 3 dny za 
sebou teploty alespoň 6 hodin v  rozmezí 
 21–30 °C. V tomto období došlo k první-
mu významnějšímu šíření choroby. Rela-
tivně příznivé podmínky pro šíření padlí 
pokračovaly i v dalším průběhu června. 
Velmi příznivé podmínky pro šíření pad-
lí byly krátkodobě v 1. týdnu července 
a dlouhodobě ve 2. polovině července 
a v 1. dekádě srpna. Šíření padlí v červnu 
a v červenci omezoval méně intenzivní 
růst révy v důsledku zhoršeného uvolňo-
vání a příjmu dusíku za předchozího vel 
mi suchého počasí. Přesto došlo, pokud 
nebyla v závěru června a v červenci zajiš-
těna dostatečně intenzivní ochrana, k vý-
znamnému napadení porostů. Další šíře-
ní padlí na listech a letorostech omezilo 
chladnější a deštivé počasí ve 2. polovině 
srpna. V důsledku nepříznivého počasí 

byl v  loňském roce velmi slabý výskyt 
pohlavních plodnic patogenu kleistotecií. 

Lokálně vydatné dešťové srážky a niž-
ší teploty ve 2. dekádě května vytvořily 
příznivé podmínky pro výskyt botrytiové 
hniloby letorostů a květenství i botrytio-
vé skvrnitosti listů révy (Botrytis cinerea). 
Napadeny byly především velmi náchylné 
odrůdy, např. Lena. Při napadení došlo 
u náchylných odrůd k hnilobě, zavadání 
a zasychání vrcholů letorostů, často včetně 
květenství, i k napadení listů. Šíření cho-
roby zastavila změna počasí, která nastala 
částečně již ve 3. týdnu května a především 
v červnu. Poškozené letorosty velmi rychle 
regenerovaly ze zálistkových oček. 

V období kvetení a především v ob-
dobí dokvétání, kdy se provádí ošetření 
náchylných odrůd s hustým hroznem 
proti botrytiové hnilobě květenství, byly 
nepříznivé podmínky pro patogen. V tom-
to období jsou však obligátně proti plísni 
révy nebo padlí révy používány fungicidy 
se současnou nebo vedlejší účinností na 
šedou hnilobu. Nejvhodnější termín pro 
ochranný zásah je fáze dokvétání, kdy 
ošetření zabrání napadení květenství 
nebo mladých hroznů a současně omezí 
osídlení zbytků květenství patogenem, na 
nichž může patogen přetrvat až do obdo-
bí počátku zrání. Ve fázi zapojování hroz-
nů trvaly vhodné podmínky pro patogen 
a tam, kde nastaly vydatnější deště, bylo 
doporučeno ošetřit porosty náchylných 
odrůd s hustým hroznem proti plísni nebo 
padlí révy fungicidem se současnou nebo 
vedlejší účinností proti šedé hnilobě.

Za základní termín ošetření proti šedé 
hnilobě hroznů (Botrytis cinerea) je stále 

Šedá hniloba hroznů révy – parciální napadení 
hroznu s porostem patogenu

Octová hniloba hroznů révy – poškozený 
hrozen bílé odrůdy

Octová hniloba hroznů révy – poškozené 
hrozny modré odrůdy (2014)
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považována fáze počátku zrání. V tomto 
období se za rizikových podmínek s při-
hlédnutím k předpovědi počasí ošetřují 
všechny porosty náchylných odrůd. Podle 
této zásady bylo doporučeno provést 1., 
případně i 2. ošetření ohrožených poros-
tů. Ve fázi  počátku zrání nastupuje ob-
dobí vysoké vnímavosti hroznů k infekci. 
Tato skutečnost souvisí se změnami povr-
chu i složením bobulí (narušený voskový 
povlak bobulí vytváří podmínky pro déle-
trvající ovlhčení, na povrch bobulí difun-
dují cukry a další látky, což při ovlhčení 
vytváří optimální podmínky pro klíčení 
konidií a infekci), častějším poraněním 
bobulí (vlhkostní praskání bobulí, poško-
zení hmyzem) a sníženou produkcí fyto-
alexinů, především stilbenů, látek, které 
přímo ovlivňují odolnost bobulí k napa-
dení. Pokud v  tomto období nastoupí 
podmínky vhodné pro patogen, nastává 
vysoké riziko napadení. Významná změ-
na v ohrožení porostů nastala od počát-
ku 2. dekády srpna, kdy průběh počasí 
vytvořil dlouhodobě optimální podmínky 
pro šíření šedé hniloby hroznů révy. Ně-
kolik informací o patogenu. Ke sporula-
ci patogenu dochází při vysoké vlhkosti 
vzduchu i při ovlhčení. Na teplotu nemá 
patogen vyhraněné požadavky, k šíření 
dochází i při nízkých teplotách (optimum 
18–22 °C). Infekce nastávají především při 
ovlhčení. Pokud dojde k infekci, mycelium 
za vhodných podmínek proroste bobulí 
v průběhu jednoho dne. 

Pokud jde o vhodnost podmínek pro ší-
ření šedé hniloby, lze za základní považo-
vat vydatné a především opakované deš-
ťové srážky (srpen – Oblekovice 131,6 mm, 

Kobylí 117,3 mm, Chrlice 91,2 mm, Uher-
ský Ostroh 90,7 mm, září – Oblekovi-
ce 184,2 mm, Kobylí 133,7 mm, Chrlice 
102,8 mm, Uherský Brod 114,3 mm). Při-
tom dlouhodobé normály se pohybují 
pro srpen v rozmezí 52–58 mm a pro září 
v rozmezí 35–40 mm. Významnou roli 
sehrál také počet dešťových dnů. V ob-
dobí od 15. do 31. srpna pršelo v Kobylí 
a v Chrlicích 15 dnů, v Oblekovicích 11 dnů 
a v Uherském Ostrohu 9 dnů. Průběh 
dešťových srážek v tomto období zajistil 
dlouhodobé ovlhčení rostlinných částí 
a vytvořil tak téměř kontinuálně vhodné 
podmínky pro infekce. 

Za deštivého počasí v období zrání 
a především při výskytu choroby jsou ve 
výsadbách přítomny konidie patogenu 
v neuvěřitelném množství. Při napadení 
10 % hroznů bylo na jedné bobuli zjiště-
no 22 000 konidií. Přitom 1 000 konidií 
na bobuli způsobilo za optimálních pod-
mínek pro infekci (teplota 20 °C, 16 hodin 
ovlhčení) napadení 55 % bobulí. 

Z dalších faktorů, které přímo ovliv-
nily napadení, resp. výskyt choroby, byly 
významné především kvalita provedení 
zelených prací, vlhkostní praskání bobulí 
a poškození zrajících bobulí hmyzem. Po-
škození bobulí hmyzem bylo v loňském 
roce na mnoha lokalitách mimořádně časté. 

Napadení na některých lokalitách 
podpořil také intenzivní růst v důsled-
ku příznivých podmínek pro uvolňování 
a příjem dusíku ve 2. polovině vegetace 
révy. V těchto případech se mohl projevit 
také nedostatek vápníku, který významně 
ovlivňuje vnímavost révy k napadení a je 
hůře přijímán za vyšší vlhkosti půdy. 

Přestože byla prováděna intenzivní 
fungicidní ochrana, došlo na mnoha loka-
litách k velmi silnému napadení porostů, 
především náchylných odrůd. Bez nadsáz-
ky lze uvést, že pokud byla réva dispono-
vaná k napadení (náchylnost genotypu, 
stav a charakter porostu, poškození bo-
bulí, intenzivní růst v důsledku nadbytku 
dusíku, nedostatek vápníku) a nastalo ší-
ření choroby, nebylo v technických mož-
nostech aplikace ani v možnostech fun-
gicidů šíření choroby zastavit. Většina 
fungicidních účinných látek působí kon-
taktně a má především preventivní účin-
nost. Pokud je působení kontaktní nebo 
hloubkové, musí být k zajištění dobré 
účinnosti bobule dokonale pokryty apli-
kační kapalinou. Některé novější účinné 
látky, např. boskalid, působí systémově. 
U zrajících plodů včetně bobulí je však 
systémové působení výrazně omezeno. 
V tom případě platí i u těchto účinných 
látek, že musí být bobule dokonale pokry-
ty aplikační kapalinou. Tento požadavek 
je prakticky nereálný. Hrozny jsou uza-
vřeny a jsou různě situovány, vzájemně 
se překrývají a často jsou částečně zakry-
ty listy. Pokud za této situace vezmeme 
v úvahu množství zdrojů infekce a opti-
mální podmínky pro infekci, pak je nasna-
dě, že šíření choroby v těchto extrémních 
případech nebylo možno zastavit. Předpo-
kládejme, že se obdobné situace nebudou 
příliš často opakovat. Optimální by bylo 
dokázat zabránit napadení hroznů šedou 
hnilobou záměrným zvýšením odolnosti 
proti napadení.

V souvislosti s průběhem počasí v ob-
dobí dozrávání byly lokálně silné také vý-

Chřadnutí a odumírání révy – nekróza 
mezižilkových pletiv a okrajů listů (tygrovitost)

Chřadnutí a odumírání révy – poškození 
dřevních pletiv kmínků

Chřadnutí a odumírání révy – náhle odumřelý 
keř
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skyty octové hniloby. Postižené bobule se 
zbarvují světle hnědě (bílé odrůdy) nebo 
modro hnědě (modré odrůdy) a dužnina 
bobulí je kašovitě rozrušená. Typická je 
octová vůně napadených hroznů. Nástup 
i průběh choroby byl velmi rychlý a v ně-
kterých případech mohlo dojít k záměně 
za šedou hnilobu hroznů. Původci hnilo-
by jsou octové bakterie (rod Acetobacter) 
a divoké kvasinky (rody Candida, Pichia, 
Kloeckeria a další), které osídlují poško-
zené bobule. Na šíření se významně podí-
lejí octomilky (Drosophyla melanogaster), 
které přenášejí původce choroby. Přímá 
ochrana proti této chorobě není možná. 
Při významném výskytu je třeba porosty 
urychleně sklidit a napadené hrozny vy-
třídit.

Na více lokalitách byly zaznamenány 
také silnější výskyty modré hniloby hroz-
nů (Penicillium expansum). Při napadení 
vyrůstají na napadených bobulích zpo-
čátku bílá, později modrozelená koremia 
(svazky konidioforů) houby. Napadeny 
byly především hrozny poškozené padlím 
révy a hnilobami.

Na mnoha lokalitách byl opět zazna-
menán silnější výskyt chřadnutí a od-
umírání révy (syndrom eska). Časný 
a početnější projev choroby souvisel s ne-
dostatkem vláhy po velmi suchém červ-
nu a s nadprůměrnými teplotami v čer-
venci. Jde o komplexní chorobu, kterou 
způsobuje několik druhů parazitických 
a příležitostně parazitických houbových 
patogenů. Typickým příznakem choroby 
na listech je nekróza mezižilkových pletiv 
a okrajů listů (tygrovitost). Odumřelé čás-
ti zůstávají ohraničeny žlutozeleným (bílé 
odrůdy) nebo červenofialovým (modré od-

růdy) lemem. Na bobulích se často vysky-
tují černofialové skvrny. Na příčném řezu 
hlavou nebo kmínkem je u poškozených 
nebo odumřelých keřů vždy různě rozsáh-
lá hnědá nekróza a později od středu bílá 
hniloba dřevních pletiv. V důsledku po-
škození vodivých svazků (cév) je omezen 
transport vody a živin a zpravidla náhle, 
nejčastěji za teplých letních period, do-
chází k odumření keřů. 

Výskyt živočišných škůdců

Opět byly na více lokalitách zaznamená-
ny silnější jarní i pozdně letní výskyty 
hálčivce révového (Calepitrimerus vitis). 
K ochraně proti tomuto škůdci by měla 
být upřednostněna biologická ochrana, 
introdukce dravého roztoče Typhlodromus 
pyri. Akaricidní ošetření se provádí časně 
na jaře nebo v pozdním létě (2. dekáda 
srpna), před přechodem přezimujících sa-
miček do zimních úkrytů. 

 Nadále trvají významné výskyty vlnov-
níka révového (Colomerus vitis). Lokálně 
jde již o velmi silné výskyty, včetně napa-
dení květenství, které vyžadují akaricidní 
ošetření. Pěstitelé by měli sledovat výskyt 
a evidovat silně napadené porosty nebo 
části porostů. Velmi silně napadené po-
rosty nebo části porostů je vhodné v době 
počátku rašení ošetřit polysulfidem Ca 
(vedlejší účinnost prostředků registrova-
ných jako hnojiva) a po vyrašení opakovat 
ošetření specifickým akaricidem.

Let motýlků 1. generace obalečů (oba-
leč mramorovaný – Lobesia botrana, oba-
lečík jednopásý – Eupoecillia ambiguella) 
započal již ve 3. týdnu dubna. Vrchol leto-
vé aktivity byl na sledovaných lokalitách 

na přelomu dubna a května. Let motýl-
ků 2. generace započal koncem června. 
Vrchol letu byl podle lokalit při oteplení 
v závěru června a na počátku července. 
Pokud bylo ošetřováno proti 1. generaci, 
bylo ošetřováno 1x, proti 2. generaci bylo 
zpravidla ošetřováno 2x. V loňském roce 
měla úspěšnost ošetření proti 2. generaci 
mimořádný význam, především proto, že 
poškození od housenek umožňují vstup 
infekce a byla často místem prvních vý-
skytů šedé hniloby hroznů révy.

Na lokalitách pravidelných výskytů 
byly opět zaznamenány škodlivé výsky-
ty různorožce trnkového (Peribathodes 
rhomboidaria). Housenky 2. a 3. vývojové-
ho stupně, které přezimují škodí již časně 
na jaře. Ve fázi nalévání oček charakteris-
tickým způsobem vykusují (tunelují) očka 
na tažních.

Mimořádné byly výskyty housenek ose-
nic, především osenice přehlížené (Noctua 
interposita) a dalších osenic, zejména rodu 
Noctua. Poškození housenkami osenic se 
liší od poškození různonožcem trnkovým. 
Housenky osenic rašící očka a později 
i mladé letorosty okusují. Silný výskyt hou-
senek osenic souvisel především s průbě-
hem počasí v období zimy. Velmi teplé peri-
ody v lednu i v únoru umožnily housenkám 
žír a další vývoj, takže větší počet housenek 
dospěl do posledního nejžravějšího instaru, 
který vykonával žír v období rašení révy. 
Výskyt housenek osenic mohl významně 
ovlivnit také vláhový deficit v průběhu 
zimy, který limitoval aktivitu entomofág-
ních hub. Ve vinicích se silnějším výskytem 
housenek osenic bylo poškozeno až 50 % 
oček. K ošetření proti housenkám osenic 
byly použity spinosad a indoxakarb. 

Vlnovník révový – napadený mladý letorost Vlnovník révový – erineum na líci listu Různorožec trnkový – vykousané očko na tažni
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Povětrnostní podmínky 
v Moravské vinařské 
oblasti v roce 2014
Povětrnostní podmínky v právě uplynulém roce 2014 připravily vinařům (a nejen 
jim) několik nepříjemných situací, s nimiž se museli v rámci možností vypořádat. 
Začalo to již mírnou zimou bez sněhové pokrývky, pokračovalo suchým jarem 
a vlhkým koncem léta a podzimem. Rok jako celek byl teplotně vysoce nad 
dlouhodobým průměrem, přibližně o 2,7 ˚C. Velký podíl však na tom měly teplé 
zimní, jarní a podzimní měsíce. Ve vegetačním období od dubna do září byla kladná 
teplotní odchylka o něco menší, přibližně 1,7 ˚C. Úhrny srážek se pohybovaly 
v rozmezí od normálních až k nadnormálním, jejich nevýhodou však byla značná 
časová i prostorová nerovnoměrnost, kdy se jejich větší podíl koncentroval do 
období pozdního léta až podzimu.   

P odobně jako v roce 2013, po užijeme 
i pro hodnocení povětrnostních 
podmínek v roce 2014 meteorolo-

gické stanice umístěné přímo ve vinohra-
dech. Výhoda je zřejmá – vyhodnocujeme 
tak skutečné podmínky, v nichž rostla réva 

a probíhal vývoj chorob a škůdců. Naštěs-
tí počet automatických meteorologických 
stanic ve vinohradech neustále vzrůstá, 
takže lze detailněji zachytit i jemné rozdíly 
dotvářející charakteristické přírodní pod-
mínky příslušné viniční trati.

Teplotní poměry

O pravdivosti přísloví „lepší vlka pod ok-
nem vidět než v lednu pluh na poli“ se 
mohli vinaři přesvědčit hned při rašení 
révy, kdy v důsledku teplé a suché zimy 
2013/2014 (ale zřejmě i některé předcho-
zí) došlo k přemnožení osenic vyžírajících 
očka révy. Naše příroda zřejmě opravdu 
není stavěná na mírné zimy a každá od-
chylka od zaběhnutého vývoje se projeví 
většinou negativně. Na obr. 1 se lze pře-
svědčit, že při srovnávání průměrných 
týdenních teplot, což je pro náš účel ná-
zornější, po většinu roku byly tyto nad-
průměrné, pouze v některých týdnech po 
vpádech studeného vzduchu průměrné až 
mírně podprůměrné. Teplé zimní obdo-
bí bylo přerušeno pouze ke konci ledna 
krátkým ochlazením. Z hlediska kvality 
hroznů však určitě bylo méně příznivé 
ochlazení ve druhé polovině srpna. Pod-
zim byl opět teplotně nadnormální, stejně 
tak i počátek zimy. Na teploty odpovídají-
cí dlouhodobému normálu se ochladilo až 
těsně před koncem roku. Detailněji, den 
po dni, si lze pak prohlédnout vývoj teplot 
na obr. 2. Jediné výraznější ochlazení, kte-
rého využili někteří trpěliví vinaři ke sbě-
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Obr. 1: Porovnání průměrných týdenních teplot a teplot v roce 2014 pro Velké Pavlovice – 
šlechtitelská stanice
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ru hroznů na výrobu ledového vína, se vy-
skytlo 25. ledna, ale na více lokalitách až 
26. ledna. Před tím a ani potom se teploty 
pod bodem mrazu příliš nepohybovaly, 
takže k promrznutí půdy došlo na větši-
ně lokalit pouze během krátkého několi-
kadenního období konce ledna a počátku 
února, a to ještě do hloubky maximálně 
10 cm. 

O co byla zima teplejší, o to větší ško-
du mohly napáchat případné jarní mra-
zíky. Z obr. 2 je zřejmé, že k výraznějším 
poklesům na hodnoty kolem bodu mrazu 
došlo 18. 4. a pak ještě 5. 5. Naštěstí, na 
rozdíl od ovocnářů, vinaři žádné význam-
nější poškození nehlásili. Po teplé zimě 
nastalo dřívější rašení révy, již v první de-
kádě dubna, takže i mrazíky, které přišly 
v obvyklých termínech, mohly napáchat 
značné škody. Naštěstí se tak nestalo 
a nebylo hlášeno žádné vážnější poškoze-
ní. V loňském roce jsme tak byli svědky 
zřejmě dosud nejčasnějšího nástupu ve-
getačního období za několik posledních 
desetiletí, ne-li vůbec.     

Ačkoliv bylo léto teplotně nadnormál-
ní, nevyskytovaly se nijak zvlášť vysoké 
maximální teploty vzduchu. Nejteplejším 
dnem loňského roku se stal již 10. červen, 
během nějž teploty dosáhly na jednotli-
vých lokalitách hodnoty od 35 do 38 ˚C. 
V následujícím období pak byla hranice 
tropického dne překročena jen zřídka, 
díky čemuž nebyly hlášeny žádné větší 
škody vyvolané slunečním úpalem. 

Pokud jde o teplotní sumy, tak ty ak-
tivní nad 10 ˚C zařadily rok 2014 k těm 
teplejším, jak je patrné z obr. 3. Vyšší 
suma byla dosažena jednak tím, že po re-
lativně teplé zimě následovalo teplé jaro, 
a jednak v důsledku teplejšího podzimu. 
Detailněji to lze sledovat na obr. 4, na 
němž jsou pro jednotlivé lokality s auto-
matickými meteorologickými stanicemi 
přímo ve vinohradech vykresleny průběhy 
sum efektivních teplot nad 10 ˚C. Období 
s teplotami nad 10 ˚C začalo již koncem 
března a po několika jarních ochlazeních, 
v nichž suma nevzrůstala, začal jejich setr-
valý vzrůst prakticky až do poloviny října. 
Porovnání s rokem 2013, v němž jsme byli 
svědky opačného extrému spočívajícím 
v opožděném příchodu jara, je na obr. 5. 
Jestliže v dubnu byl v loňském roce mír-
ný náskok oproti roku 2013, v květnu se 
začal zmenšovat a k jeho opětovnému ná-
růstu došlo až v důsledku mimořádně tep-
lých červnových dnů.  Ochlazení v srpnu 

způsobilo i pokles v hodnotách denních 
efektivních teplot, čímž se jejich suma do-
stala pod úroveň roku 2013. Toto srpnové 
ochlazení bylo doprovázené i četnějšími 
dešti, jež na mnoha vinicích byly příčinou 
rozvoje plísně šedé, což vedlou k časnější 
sklizni. Nebyl tak plně využit teplotní po-
tenciál loňského ročníku, neboť ke konci 
září a na počátku října teplotní sumy za-
čaly dosahovat vyšších hodnot než v roce 
2013. Stručně řečeno – teplotní poměry 
v loňském roce byly příznivé, na kvalitě 
hroznů se však nemohly plně projevit. 
Z obr. 4 lze vypozorovat i rozdíly v teplot-
ních poměrech na jednotlivých vinicích. 
Jsou přibližně stejné jako v předcho-
zích letech, nejvyšší suma byla dosažena 

na šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlo-
vicích (ta byla nejteplejší i v době, kdy se 
měření provádělo ručně na stanici ČHMÚ 
v blízkosti vinohradů), o něco chladnější 
jsou viniční trati ve Velkých Bílovicích, 
Novosedlích a v Popicích, k nejchladněj-
ším pak patří Nové Bránice. Z grafu je 
rovněž možné i odečíst, že teplotní suma, 
která byla např. v Nových Bránicích dosa-
žena ke konci vegetace, byla ve Velkých 
Pavlovicích přibližně o měsíc dříve a do 
konce sezóny ještě vzrostla. 

Příznivé teploty pro sběr hroznů na 
výrobu ledového vína ročníku 2014 se 
na většině lokalit vyskytly až těsně před 
koncem roku, v noci z 28. na 29. prosince, 
jenom je škoda, že se asi nenašel nikdo, 
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Obr. 3: Sumy aktivních teplot nad 10 st. C k 30. 9. v jednotlivých letech
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Obr. 2: Průběh teplot vzduchu ve Velkých Bílovicích
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Vinohradnictví

kdo by měl odvahu je do tohoto termínu 
ponechat na keři.

Srážkové poměry

Přestože celkový úhrn srážek za loňský 
rok byl průměrný, popřípadě na někte-
rých lokalitách i nadprůměrný, jejich 
rozložení z časového i prostorového hle-
diska bylo značně nerovnoměrné. S jis-
tou nadsázkou je možné konstatovat, že 
se vyskytlo pouze krátké časové období, 
kdy srážky byly pro vinohrad přínosné. 
Z průběhu kumulativních úhrnů srážek 
na obr. 6 lze vyčíst, že zima a jaro byly 
poměrně velmi suché, navíc následovaly 
po suchém podzimu 2013. K mírnému 
oživení srážkové činnosti došlo v květnu, 
avšak červen byl opět téměř beze srážek. 
Výrazněji začalo srážek přibývat v srp-
nu, zejména pak v jeho druhé polovině. 
Problém s plísní šedou v tomto a násle-
dujícím období možná nevyvolal až tak 
celkový úhrn srážek, jako spíše vysoký 
počet dnů s deštěm, jelikož v některých 
týdnech bylo zaznamenáno 4 až 6 sráž-
kových dnů, prakticky tedy každý anebo 
každý druhý.  Vytvářely se tak dlouhé 
periody ovlhčení nejen listů, ale i bobulí, 
což výrazně přispělo k propuknutí infek-
ce. Vysoké úhrny v polovině září naopak 
komplikovaly sklizeň, na většině lokalit 
předčasnou, a přispěly i ke snížení slibně 
se vyvíjející cukernatosti hroznů. 

Díky měřením půdních vlhkostí, pro-
váděných svazem Ekovín na několika 
místech ve vinohradech až do hloubky 
150  cm, je možné si učinit představu 
o zásobách půdní vláhy a její dynami-
ce v kořenové zóně vinice. Na obr. 7 je 
zpracování těchto měření v objemových 
procentech pro Novosedly, tj. oblast, kte-
rá patřila v roce 2014 k těm s přibližně 
normálním úhrnem srážek za celý rok. 
Z tohoto obrázku je jasně vidět, že nedo-
statek vláhy v půdě se začal projevovat 
hned na začátku rašení révy v dubnu, 
kdy byly vyčerpány malé zásoby vláhy, 
které se alespoň ve svrchních vrstvách 
vytvořily přes zimní období. Prakticky 
po celé vegetační období nebyly zásoby 
půdní vláhy doplňovány a veškeré srážky, 
které spadly, byly téměř okamžitě spotře-
bovány révou. Ke konci suchého období 
začala klesat i vlhkost půdy v hlubších 
vrstvách kolem jednoho metru. Ve tře-
tí dekádě srpna se začala půdní vlhkost 
postupně zvyšovat, nejprve se nasytila 
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Obr. 4: Průběh sum efektivních teplot nad 10 ºC
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Obr. 6: Kumulativní úhrny srážek
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svrchní přibližně půlmetrová vrstva a po 
dalších srážkách ve druhé zářijové deká-
dě vláha pronikla do celého sledovaného 
půdního profilu. Úrodě ročníku 2014 to 
zřejmě již nepomohlo. Je nutné se však 
na to dívat optimisticky s tím, že se vy-
tvořily alespoň dobré zásoby půdní vláhy 
pro start do nové vegetační sezóny 2015, 
neboť jak je známo, co je doma, to se po-
čítá.  Samozřejmě pouze v těch vinicích, 
kde jsou vytvořeny vhodné předpokla-
dy pro zasakování i vydatnějších srážek 
a nedochází k jejich nadměrnému odtoku 
již během deště.

Průběh povětrnostních podmínek 
v roce 2014 ukázal, že ani v případě nad-
průměrných teplot a celkově průměrných 

až nadprůměrných úhrnech srážek nemu-
sí jít vše hladce a do značné míry závisí na 
rozložení hodnot těchto prvků v průběhu 

roku a jejich vzájemné kombinaci, která 
ne vždy musí být pro výsledný produkt 
příznivá. 
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Obr. 7: Průběh půdních vlhkostí v Novosedlích v roce 2014

S Helios Orange máte sklep 
i vinohrad pod kontrolou
V závěru našeho seriálu o podnikovém systému Helios Orange si shrneme základní 
výhody, které přináší uživatelům při řízení vinohradnictví a sklepního 
hospodářství.

1. Detailní i hrubá evidence nákladů 
 Sledování nákladů na jednotlivý vino-

hrad, trať, odrůdu/klon. Evidence me-
todou přímých směrovaných nákladů 
a metodou koeficientů obsazenosti od-
růdy v celkové ploše s následným pře-
účtování nákladů na jednotlivé odrůdy.

2. Automatické generování podkladů 
pro zákonné výkazy 

 Konkrétně pro výkazy plynoucí ze zá-
kona č. 321/2004 Sb. (o vinohradnictví 
a vinařství), jako jsou: 201 – prohlášení 
o sklizni, 202 – prohlášení o sklizni – 
příloha, 203 – prohlášení o sklizni – 
příloha pro obchodníka s moštovými 
hrozny – nákup, atd.

3. Zařazení vína a moštu do nově ozna-
čovaných kategorií

 Například víno s CHOP, víno s CHZO, 
odrůdové víno bez CHOP/CHZO, atd.

4. „Rodokmen“ hroznu a vína
 Rodokmen obsahuje veškerou historii 

agrotechnických a technologických zá-
sahů

5. Zelená nafta
 Příprava podkladů pro zpracování vý-

kazu plynoucího ze zákona č. 353/2003 
Sb. a prováděcí vyhlášky č. 202/2014 Sb.

6. Nitrátová směrnice
 Zpracování dat jako podklad pro plně-

ní povinností vyplývající ze směrnice 
Rady 91/676/EHS o ochraně vod před 
znečištěním způsobeným dusičnany ze 
zemědělských zdrojů

7. Evidence hnojiv a ochranných pro-
středků

 Sledování použití na jednotlivých tra-
tích s možností evidovat množství až 
na interní evidenci a až na jednotlivé 
prvky

8. Kalkulace výroby
 Včetně rozpuštění nákladů strojů a re-

žijních nákladů do ceny hroznu či vína.
9. Hospodářský rok
 Evidence veškerých aktivit v rámci hos-

podářského roku s možností účtování 
a přeúčtování v rámci účetního roku. 

10. EDI
 Podpora elektronické komunikace 

s obchodními řetězci.
11. E-SHOP
Propojení s elektronickými obchody
12: EAN/WMS
 Podpora čárových kódů ve skladovém 

hospodářství a řízení skladových čin-
ností. 
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Vinařství

Výzkum v izolaci 
autochtonní kvasinky 
Saccharomyces 
cerevisiae
Hledání jehly v kupce sena, tak by se dala pojmenovat práce, na které jsem začal 
v roce 2013 spolupracovat s VUT Brno, konkrétně s paní Mgr. Danou Vránovou, Ph.D.  
Cílem této spolupráce je výzkum v izolaci autochtonních kvasinek 
Saccharomyces cerevisiae použitelných ve vinařské enologii.

V dnešní době máme na trhu vel-
kou škálu kmenů kvasinek, které 
jsou pro své aromatické vlast-

nosti ve veliké oblibě. Není se co divit, zá-
kazníci a spotřebitelé také hýbou kormid-
lem, které určuje trend v prodejnosti vín. 
Na začátku spolupráce s VUT mi utkvěla 
v hlavě myšlenka, že by nebylo vůbec 
špatné, kdyby se autochtonní kvasinkou 
vyráběla třeba naše VOC anebo BIO vína. 
Myslím, že by to bylo logičtější než to, 
s čím se dá v dnešních VOC setkat. Tím 

narážím na tu skutečnost, že i když vinař 
deklaruje např. Veltlínské zelené VOC, tak 
naším čichem a vědomím nám připomíná 
spíše thioly Sauvignonu. Dnešní možnos-
ti v izolaci kvasinek přímo z keřů vlastní 
révy dovolují enologům a vinařům vyzkou-
šet něco nového, přínosného pro fermen-
taci moštů. A to si myslím, že je potřeba 
hledat: jak udělat a vytěžit maximum ze 
svých významných lokalit a tratí.

V ročníku 2013 jsem vyzkoušel jeden 
z kmenů, který byl izolovaný a uložený 

na VUT Brno s odrůdou Veltlínské zele-
né. Hrozny pocházely ze Žádovic, skli-
zeň proběhla 21. 10. 2013 o cukernatosti 
21,2 °ČNM, celkové kyseliny 6,8 g/l, asi-
milovatelný dusík YAN 239 mg/l, pH 3,39. 
Ošetření moštu pouze oxidem siřičitým 
40% na 40 mg/l a galickým (dubovým) ta-
ninem 5 g/l. Zákvas tvořený sladkým mé-
diem a samotnou kvasinkou jsem přivezl 
v laboratorních nádobách přímo z VUT 
den předem a nechal více rozkvasit v pas-
terizovaném hroznovém moštu. Po 24 
hodinách jsem cca pět litrů rozkvašené-
ho moštu aplikoval i do tanku s VZ. Celá 
fermentace probíhala v nádobě o objemu 
1 500 litrů s řízenou teplotou při 15 °C 
a od poloviny kvašení při 18 °C. Pro dosta-
tek asimilovatelného dusíku jsem použil 
pouze výživu tvořenou z inaktivních kva-
sinkových stěn v dávce 30 g/hl. Hotové 
suché víno jsem nechal ležet delší dobu 
na jemných kalech a až na jaře roku 2014 
jsem provedl čiření sodným bentonitem. 
Aroma vína je jemné a pepřově odrůdové. 
Svým dalším zráním v tanku se vyvíjelo 
a působí velmi robustně. Lahvování vína 
proběhlo v měsíci listopadu 2014. Už nyní 
však lze pozorovat, že následný vývoj aro-
ma bude déle trvající, než je u esterových 
komerčních kmenů ASVK. Celý tento pro-
ces zpracovaly také tři studentky z VUT 
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Brno jako diplomovou práci. Viz foto z la-
boratoří.

V roce 2014 jsme provedli s paní Mgr. 
Danou Vránovou experiment v podobě 
dalšího izolovaného kmene odebraného 
z hroznů v roce 2013, tentokrát již z naší 
vinice. Zakvašení jsem provedl u odrůdy 
Cabernet sauvignon rosé při cukernatosti 
moštu 21 ˚ČNM. Zatím můžu konstatovat, 
že mě velmi překvapilo aroma mladého 
vína, které je důrazné v intenzitě jahod 
a malin. V tabulce můžete porovnat na-
měřené hodnoty u vín VZ 2013 a CS rosé 
2014.

Zároveň jsme také v říjnu 2014 odebrali 
naše vzorky hroznů odrůdy Hibernal, kde 
díky méně častému chemickému ošetření 
máme větší šanci na nalezení Saccharo
myces cerevisiae. Hibernal mne také na-
padl s možností využití právě při výrobě 
biovína. Pokud by tedy někdo měl zájem 
vyzkoušet nově nalezený kmen z této od-
růdy na biovíno, můžeme v ročníku 2015 
vyzkoušet nějakou spolupráci, jak se vyvi-
ne tolik expresivní aroma odrůdy Hibernal.

Na závěr jsem poprosil také paní Danu 
Vránovou, aby popsala jak moc složité 
a téměř rok trvající hledání a selektování 
probíhá.

Mgr. Dana Vránová Ph.D.

Na kvalitu vína má vliv mnoho faktorů 
a jedním z nich je i typ použitých kvasi-
nek. Zkusit jít jednou z tradičních cest 
s použitím vlastních kmenů autochton-
ních kvasinek Saccharomyces cerevisiae 
je jedna z možností, jak vrátit vínu jeho 
přirozený charakter daný pouze kvalitou 
hroznu a jeho přirozené mikroflóry vysky-
tující se na vinici. Autochtonní kvasinky 
jsou právě ty, které se přirozeně vyskytují 
na hroznech ve vinici a mohou vínu do-
dat originalitu a jedinečnost vycházející 
z dané lokality, kde se vinice nachází – za-
chovají jeho „terroir“.

Aby bylo možné dojít až do momentu 
zakvášení takovouto autochtonní kvasin-
kou, je třeba řada přípravných kroků, kte-
ré jsou poměrně časově náročné. Postup 
selekce i následné testování vlastností 
kvasinek vhodných pro kvasný proces byl 
zkoušen a zaveden na Fakultě chemické 
VUT v Brně, kde se této problematice vě-
nujeme již několik let. 

Experimentovat a hledat stále nové 
cesty vedoucí ke krásnému vínu – nechce 
se mi psát špičkovému, protože kdo určil, 
co je ta špička – se s námi rozhodl i Karel 
Novotný z Vinařství Štěpána Maňáka ze 
Žádovic. Při loňské sklizni byl proveden 
sběr vzorků hroznů z vinic a podařilo se 
nám vyizolovat několik kvasinek rodu Sa
ccharomyces.

Jak tedy celý proces probíhá? Pro 
získání čistých vlastních apikulátních 
kvasinek je tedy nutné posbírat hrozny 
z vybrané vinice za standardních a speci-
fických podmínek. Selekce čistých kultur 
je časově nejnáročnější fází probíhající 
v mikrobiologické laboratoři. Postupným 
procesem ředění směsné kultury mikro-
organismů přítomných na povrchu hroz-
nů, který provádíme na pevném živném 
médiu s obsahem sladiny, je možné získat 
čistou kulturu kvasinky. Čistou kulturou 
se rozumí takové kvasinky, které vyrostly 
v jedné kolonii z jediné vegetativní buň-
ky. Směsná kultura kvasinek obsahuje 
jednak tzv. apikulátní kvasinky, ke kte-
rým patří například rody Pichia, Hanse
niaspora, Torulaspora, Candida a další, 
které zahajují spontánní kvašení moštů, 
a také může, pokud máme štěstí, obsaho-
vat i námi hledané rody Saccharomyces. 
Proč píšu štěstí? Plyne to z toho, že kva-
sinek rodu Saccharomyces je na hroznech 
oproti apikulátním kvasinkám řádově 
daleko méně. Proto je nutné posbírat do-
statečné množství materiálu, a to vede 
k tomu, že celý proces může trvat i něko-
lik měsíců. Vyizolované kmeny je nutné 

následně identifikovat, na což byla použi-
ta molekulárně biologická metoda založe-
ná na PCR. Výběr vhodného kmene je pak 
závislý na vyhodnocení fyziologických 
testů, které prozradí, jaké vlastnosti mají 
vyizolované kmeny ve vztahu ke kvasné-
mu procesu. Byl vybrán test na zkvašo-
vání cukrů, jímž byly naše kvasinky za-
řazeny do kvasného typu II (zkvašují jak 
glukózu, tak i sacharózu a maltózu); test 
na osmotoleranci – test tolerance k vyš-
ším koncentracím sacharidů (sledované 
kvasinky rostly i v prostředí s 50% glu-
kózou, takže patří k osmotolerantním). 
Dále byl proveden test na toleranci k al-
koholu a bylo zjištěno, že jedna z námi 
vyizolovaných kvasinek je schopna růstu 
i v prostředí s 16 % alkoholu, což může 
být pro výrobu vína pozitivní vlastnost. 
Byl proveden kvasný pokus ve standard-
ních podmínkách při teplotě 19 °C v růz-
ných typech prostředí (pasterovaný mošt 
zasířený a nezasířený, s přídavkem živin 
a bez přídavku živin). Test byl prováděn 
v laboratoři v Erlenmayerových baňkách 
v 200 ml zakvašeného média. Testována 
byla námi vyizolovaná apikulátní kvasin-
ka tolerantní k vyšším koncentracím al-
koholu a pro srovnání i komerční aktivní 
suché vinné kvasinky (ASVK). V průběhu 
pokusu byl sledován úbytek CO2 vážením 
kvasné baňky a sledován zároveň úby-
tek cukrů. Bylo zjištěno, že metabolická 
aktivita kvasinek je nejvyšší mezi 3. a 11. 
dnem fermentace a pro rychlé rozběhnutí 
procesu je vhodný přídavek živin. Vyšší 
fermentační aktivita byla zaznamenána 
u naší apikulátní kvasinky. Pro přípravu 
inokula pro zakvášení byl ještě proveden 
test růstu kvasinek za různých podmínek 
(zasířený a nezasířený mošt s přídavkem 
a bez přídavku živin a glukózové médi-
um). Byly sledovány růstové křivky měře-
ním optické hustoty a počet živých a mrt-
vých buněk. Ze 7 možných variant bylo 
vyhodnoceno jako nejlepší pro přípravu 
zákvasu glukózové médium s přídavkem 
živin. Pokud se bude pracovat s moštem, 
je pro přípravu inokula vhodné, aby mošt 
byl odsířen a byly přidány živiny. Námi 
vyizolovaná kvasinka je uložena ve sbírce 
mikroorganismů, které máme na fakultě 
chemické. Pokud bude kvasinka po otes-
tování ve větších objemech vyhovovat 
produkcí senzoricky zajímavého vína, 
bude uložena v kvasinkové bance, aby 
byla zajištěna její kmenová čistota i do 
následujících období. 

Odrůda Kvasinka Alkohol
Bezcukerný 
extrakt g/l

Celkové 
kyseliny 

g/l

Zbytkový 
cukr g/l

Těkavé 
kyseliny 

g/l

VZ 2013
VUT 
Brno

11,5 % 20,1 6,0 2,8 0,47

CS rosé 
2014

Žádovice 11,4 % 29,6 7,8 0,9 0,39

Tabulka 1

Naměřené hodnoty u vín VZ 2013 a CS rosé 2014
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Finalizace vína
Vážené vinařky a vinaři, dnešním číslem jsme zahájili druhou polovinu tématických 
článků, jež jsou zaměřené na technologii výroby. Letos se budeme soustředit 
na doplnění a rozvinutí témat, které jsem zmínil v minulém roce. Určitě může být 
užitečné se vrátit k tématu, o němž jsem psal v loňském roce VO, ve stejném měsíci.

D nes se ještě zamyslíme nad té-
matem školení vína. Míchání 
na kvasnicích je velmi účinný 

a praktický krok k vytvoření chuťové pl-
nosti ve víně. Větší účinnost má toto mí-
chání, pokud je dokvašené víno ještě ne-
zasířené, ale nádoba musí být vždy plná. 
Je ale naprosto nezbytné si uvědomit, že 
v případě, že budete dlouhodobě míchat 
víno na kvasnicích, a to ať už sířené, či 
nesířené, dojde k úbytku primární aroma-
tiky a ke snížení kyselin.

Minule jsem také slíbil doplnění dal-
ších faktů k práci se sířením. Pokusím 
se některé věci zjednodušit. Pro úplné 
pochopení síření je potřeba znát přesné 
hodnoty pH, které získáte v  jakékoliv 
akreditované laboratoři. Přesnost změ-
řených hodnot pH by měla být na dvě 
desetinná místa, takže pokud doma ne-
máte pH metr, zapomeňte, že to změříte 
pH papírkem nebo nějakým orientačním 
přístrojem. Naměřená hodnota je důležitá 
zejména kvůli antibakteriální účinnosti 
volného SO2 ve víně. Navíc pH ovlivňuje 
rozpad K2SO5 (pyrosulfitu) na oxid siřičitý.

Jak se tento údaj využívá v praxi? 
Asi si už většina z vás všimla, že pokud 

zasíříte na stejnou hodnotu Rýnský ryzlink 
a třeba Tramín červený a bude to 45 mg/l 
volného oxidu siřičitého, tak u ryzlinku ucí-
títe, že je víno přesířené, ale tramín je bez 
zásadních „smradů“ po síře. Je to způsobeno 
zmíněnou účinností SO2 ve víně a vyplývá 
z toho, že pokud máme vína (nebo třeba 
i celý ročník, např. 2010), jejichž pH jsou níz-
ká (3–3,3), tak si mohu dovolit sířit na nižší 
hladinu. Oproti tomu, pokud budu sířit víno, 
jež má pH 3,55 a více, nemusím se bát sířit 
na 40 volné. Nebude to cítit v aromatice, ale 
hlavně při vyšších pH je, jak jsem zmínil, an-
tibakteriální schopnost oxidu siřičitého nižší. 
Příklad: Pokud chci skladovat víno při nižším 
pH, tak hodnota volného SO2 20–25 mg/l 
bude plnit svoji ochrannou roli proti mik-
roorganismům obecně (kvasinky, bakterie). 
Jestliže budeme chtít, aby oxid siřičitý plnil 
stejnou roli při vyšším pH, bude potřeba, aby 
hladina volného oxidu siřičitého byla také 
vyšší. Když se tedy vrátím nejprve k naše-
mu zmiňovanému Ryzlinku rýnskému. Ten 
mohu v plné nádobě skladovat při intervalu 

volného SO2 20–25 mg/l, ale abych ochránil 
Tramín červený s vyšším pH, měl bych mít 
víno zasířené pro skladování 30–35 mg/l. 

Mám zkušenost, že mnoho malých vi-
nařů síří všechno stejně, do demižónu dá 
při každé stáčce vždy plátek. Někdy se to 
zdá být bez problémů, ale jindy je víno zase 
přesířené. Asi téměř nikdo ze zahrádkářů 
nebude dávat demižón vína na rozbor, ale 
stačí si jen uvědomit, zda je víno více kyse-
lé (pH bude nízké) nebo je víno „bez kyse-
linky“ a nemusím se sírou „divočit“. 

TIP: Letos máme naprosto odlišné 
problémy než v jiných letech. 
Z toho důvodu bych letošní sklizeň 
řešil maximálně důsledně. Víno 
bych co nejdříve stočil z kvasnic. 
Minimalizoval bych i míchání na 
jemných kvasnicích, protože hrozny 
dostaly před sklizní mnoho vody 
a nastane dle mého trend, že budou 
kyseliny padat (u některých vín se 
již tak děje). Důležité je skladovat 
víno v plných nádobách a zasířené.

Hledáme
NÁPLŇ PRÁCE:
organizování, hodnocení pracovníků
úzká spolupráce s hlavními manažery společnosti 
a vedením
zodpovědnost za technologické postupy při zpracování 
hroznů a výrobě 
zodpovědnost za kvalitu vína
optimalizace a efektivita výroby
organizace nákupu vína dle plánu výroby
nastavení technických norem
efektivní volba vstupů 
kontrola parametrů výrobního procesu, report výsledků 
vedení společnosti 
zodpovědnost za dodržování všech zákonů, vyhlášek 
a nařízení BOZP, PO, norem ISO a HACCP

POŽADAVKY:
SŠ/VŠ vzdělání, obor vinařství, vinohradnictví, praxe 
v oboru 5 let, na vedoucí pozici 2 roky 
praxe a zkušenosti s řízením kolektivu podmínkou 
znalost práce na PC, znalost IS a skladového účetnictví 
samostatnost, flexibilita, dobré komunikační schopnosti,
zodpovědnost, organizační schopnosti, vůdčí autorita, 
loajalita

CO NABÍZÍME: 
zázemí velké finanční skupiny
rozmanitou, zajímavou práci ve zdravé a perspektivní 
společnosti 
benefity - stravenky, příspěvek na pojištení 
možnost seberealizace, práce v mladém kolektivu

Hledáme vedoucího výroby

V případě Vašeho zájmu pošlete 
strukturovaný životopis včetně 
motivačního dopisu e-mailem 

na oveckova@vinarstvimutenice.cz.

Nástup možný ihned.

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Ovečková
Více informací na telefonních číslech: 
+420 518 370 979, +420 724 342 382

www.vinarstvimutenice.cz

↙ inzerce
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Finalizace vína před 
lahvováním – naše 
zkušenosti
Po ukončení kvasného procesu probíhá ve vínech řada fyzikálních a biochemických 
změn, během kterých se víno vyvíjí – říkáme, že víno „zraje“. 

B ěhem zrání je třeba zbavit víno 
zbytečných reziduí po alkoholové 
fermentaci (kvasinek, kalů, bakte-

rií), snažit se zachovat všechny pozitivní 
charakteristiky aromatu dané odrůdy, vy-
tvořit podmínky pro tvorbu buketu a další 
pozitivní vývoj vůní a chutí, včetně vzá-

jemné harmonie. Zrání vín vyžaduje vždy 
čistotu, někdy až sterilní prostředí, proto-
že přítomnost mikroorganizmů většinou 
vede ke vzniku nejrůznějších vad a cho-
rob. Víno je třeba co nejdříve oddělit od 
hrubých kalů obsahujících kvasinky, bak-
terie a širokou škálu dalších nežádoucích 

organických složek. Při stáčení dochází 
navíc k částečnému uvolnění oxidu uhliči-
tého a k žádoucímu okysličení vína, což je 
nutné pro pozitivní rozvoj aromatických 
a chuťových látek. Při stáčení se většinou 
doplňuje volný SO2, tak aby jeho hladina 
zabránila dalšímu případnému rozvoji di-
vokých kvasinek a bakterií, ochránila víno 
před oxidací, zachovala svěžest a ovoci-
tost, deaktivovala enzymy přenášející kys-
lík a zabránila tak hnědnutí vína a umož-
nila zlepšení aroma vína vyvázáním 
produktů kvašení (acetaldehydu, kyseliny 
pyrohroznové atd.). Víno, které se má lah-
vovat, musí být již tak vyzrálé a stabilní, 
aby v láhvi nedocházelo k nežádoucím 
změnám. Mělo by mít navíc všechny po-
zitivní vlastnosti charakteristické pro 
danou odrůdu a „jakost“ a obráceně musí 
být prosté nemocí a vad. Samozřejmostí je 
pro nás opakované senzorické zhodnoce-
ní, ke kterému využíváme jak kritické ko-
legy z místního vinařského spolku, tak ze 
sdružení Collegium Vinitorum, jehož jsme 
členy. V nalahvovaném víně nesmí vznik-
nout usazeniny, který by jistě bránily jeho 
bezproblémové prezentaci a úspěšnému 
prodeji zákazníkům. 

Za základní krok považujeme správné 
vyčiření vína, které zabrání vzniku bílko-
vinných zákalů, ale současně nepoškodí 
aromatiku vína či jeho barvu. K čiření vín 
používáme bentonit – zeminu obsahující 
silikáty vápníku, sodíku a hliníku, které se 
vyznačují vysokou adsorbční schopností 
vůči rozpuštěným bílkovinným látkám. 
Čiření je fyzikální reakce, kdy se částice 
bentonitu se svým záporným nábojem 
vážou na bílkoviny nesoucí kladný náboj. 
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Bentonity mohou být sodné, vápenaté 
nebo směsné. Sodné bentonity mají lep-
ší adsorpční schopnost a mohou se proto 
většinou používat v nižších dávkách, bo-
hužel vytvářejí větší množství usazenin 
než bentonity vápenaté a mohou vést ke 
zvyšování obsahu sodíku ve víně. Nevýho-
dou vápenatých bentonitů je možná ná-
sledná nestabilita a vysrážení vinného ka-
mene (mírný odkyselovací efekt). Proto se 
nejčastěji doporučuje používání směsných 
(Na/Ca) bentonitů. V množství zanechá-
vaných těžkých kovů ve víně jednotlivý-
mi druhy bentonitů není žádný významný 
rozdíl. K hlavním nedostatkům čiření vín 
bentonitem patří jednak ztráty objemu 
vína ve vzniklých kalech, které bývají 
i více než 5 %, jednak skutečnost, že při-
rozená sedimentace kalů po čiření trvá 
i několik dnů a čím je delší kontakt vína 
s bentonitem, tím může dojít k nárůs-
tu negativních projevů na aroma a chuti 
vína. Způsoby čiření vín jsou předmětem 
rozsáhlých diskuzí mezi vinaři, ke kterým 
můžu přispět těmito svými zkušenostmi.

Před cca 20 lety jsem již do moštů 
bílých a růžových vín přidával bentonit, 
a to buďto ihned po odkalení, nebo během 
kvašení. Používal jsem běžně dostupné 
bentonity různých druhů vyráběné pod 
mnoha obchodními značkami, většinou 
v paušálních dávkách kolem 100 g/hl  
moštu. Toto časné použití bentonitu do-
poručovali někteří kolegové s poukazem 
na údajně nejmenší negativní vliv na 
aroma a chuť vína. Bohužel ne vždy byl 
výsledek čiření stoprocentní a k záka-
lům občas docházelo. Testy jsme prová-
děli svépomocí – buďto pomocí testovací 
sady z „malé vinařské laboratoře“, nebo 
pomocí tepelného testu, který se potvrdil 
jako ne vždy nejlepší. Asi před deseti lety 
jsme tento technologický postup opusti-
li a začali jsme využívat testu laboratoře 
Wein & Obstbau Center Poysdorf. Dodání 
vzorků je možné buďto přímo, nebo pro-
střednictvím laboratoře Ing. Alice Becko-
vé z Mikulova. Také cena byla vždy velmi 
příznivá – v současné době činí 5,80 EUR 
včetně 20 % DPH a zahrnuje v sobě kro-
mě přesného stanovení obsahu termola-
bilních bílkovin i opakovaný kontrolní 
test téhož vzorku po vyčiření. Výsledky 
jsou dodávány mailem do 24 hodin. Za 
zásadní výhodu považuji ale skutečnost, 
že laboratoř stanoví přesné množství jimi 
používaného bentonitu EIWEX 100 neu 
a odpadají tak případné nepřesnosti při 

přepočtu doporučeného množství na jiné 
druhy bentonitů. EIWEX 100 neu patří 
mezi vápenaté bentonity, typické tvorbou 
menšího množství usazenin. Mezi jeho 
další výhody podle mého názoru patří to, 
že na rozdíl od většiny běžně dostupných 
bentonitů spolehlivě funguje i při teplo-
tě 6 °C. V současné době, kdy dokážeme 
regulovat teplotu ve většině nerezových 
tanků v rozsahu –4,8 °C až do +38 °C, to 
až na energetickou náročnost nutné změ-
ny teploty už sice není problém, ale ještě 
před několika lety nás příliš nízká teplota 
čiřeného vína při použití běžných bento-
nitů značně omezovala. Dle zkušenosti 
nejlepší účinnost čiření byla při teplotě 
kolem 17 °C. EIWEX se standardně rozmí-
chává v cca 10násobném množství vody, 
přičemž během 2 až 3 hodin je připraven 
k použití. Po slití přebytečné vody vnik-
lou suspenzi aplikujeme do vína za stálé-
ho míchání, které trvá 15 minut, následuje 
30minutová přestávka a další 15minutové 
míchání. Při nižší teplotě dochází k rela-
tivně rychlé sedimentaci, takže stočení 
vína z kalů je možné již po 4 až 6 dnech. 
Při přípravě suspenze k čiření mě vždy 
deprimovalo množství vody, ve kterém 
se bentonit rozpouštěl, zvláště pokud se 
jednalo o vysoce přívlastková vína. Před 
pěti lety jsem proto u několika bílých 
i růžových vín vyzkoušel paralelní čiření 
stejné šarže vína jednou bentonitem roz-
puštěným ve vodě a podruhé bentonitem 
rozpuštěným přímo v malém množství či-
řeného vína. Přestože jsem od tohoto po-
stupu byl kolegy zrazován s poukazem na 

údajné „vyčerpání“ čiřící schopnosti ben-
tonitu, který nabobtnává přímo ve víně, 
jejich obava se ukázala lichá a opakované 
laboratorní testy potvrdily stejnou účin-
nost obou způsobů čiření. V posledních 
letech proto nechávám nabobtnat bento-
nit k čiření ve víně. Od té doby, kdy po-
užívám přesného stanovení termolabil-
ních bílkovin v uvedené laboratoři, jsem 
neměl nikdy s bílkovinným zákalem v lah-
vích vín žádný problém, stanovená dávka 
bentonitu byla vždy správná a kontrolní 
vzorek již vykazoval nulové množství. Za 
celou dobu se mi pouze asi 4krát stalo, že 
kontrolní laboratorní rozbor ještě stanovil 
nevýznamné množství bentonitu k doči-
ření (do 10 g/hl), které jsem již ale nereali-
zoval. Obráceně několikrát výsledek testu 
zabránil zbytečnému „paušálnímu“ čiření.

V rámci finalizace vína může být někdy 
také nutné provést čiření za účelem od-
stranění železa, mědi či dalších kovů, kte-
ré mohou být ve víně jak příčinou dalších 
zákalů, tak vad v chuti či větší náchylnosti 
vína k oxidaci. Stopové množství kovů ve 
víně je přirozené, jejich větší výskyt je dán 
většinou používáním jiných než nerezo-
vých technologií při příjmu a zpracování 
hroznů. Sloučeniny železa s fosfáty vytvá-
řejí ve víně zákaly bílé nebo šedé barvy, 
sloučeniny s tříslovinami vytvářejí černé 
zákaly. Tyto zákaly jsme nikdy v našich ví-
nech nezaznamenali, čiření zbytků kovů 
přípravky na bázi hexakyanoželeznatanu 
draselného nebo na bázi arabské gumy 
a kyseliny citronové nepoužíváme a ne-
mám s nimi tedy žádné zkušenosti. Do 
stejné skupiny (bez vlastních zkušeností) 
patří i čiření kyselinou křemičitou a žela-
tinou. Tento způsob se používá k odstra-
nění kvasničných kalů v mladých vínech, 
k podpoře sedimentace při čiření jinými 
přípravky nebo k odstranění některých 
závad v chuti vín. Kyselina křemičitá se 
prodává v tekutém stavu, vykazuje na 
svém povrchu záporný elektrický náboj 
a před mnoha lety se používala jako ná-
hražka taninu. Želatina je preparát na bázi 
bílkoviny vyráběný z kostí a chrupavek. 
Je dostupný ve formě prášku, granulí či 
v tekutém stavu a nese na svém povrchu 
kladný náboj. Používá se ke snížení ob-
sahu tříslovin, které mají záporný náboj. 
Zásadní problém při používání přípravků 
k čiření na bázi bílkovin vidím v tom, že 
stabilní vína či vína po úspěšném vyčiření 
bentonitem se velmi často stávají opět ne-
stabilními na bílkoviny. Do této skupiny 
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také patří vyzina (vyráběná ze sušených 
měchýřů ryb vyzy, jesetera nebo sumce), 
kasein (vyráběný z odstředěného mléka), 
vaječný bílek či PVPP (polyvinilpolypy-
rrolidon). Druhý zásadní problém souvisí 
s naší specifickou výrobou košer vín. Jsme 
dle dostupných údajů stále jediné vinař-
ství na světě, kde se vyrábí košer víno ve 
zcela nežidovském prostředí. Naše košer 
vína nesou dva nejvyšší atributy kvality 
z pohledu ortodoxních věřících dodržu-
jících striktně pravidla Tóry (Kosher for 
Passover, not yiain mevushal) a použití 
těchto přípravků je s výrobou košer vín 
neslučitelné (jsou striktně zakázány, ne-
jsou košer).

Pří výrobě červených vín jsme až do 
roku 2012 používali vaječný bílek k čiření 
těch červených vín, která nebyla určena 
k dlouhodobému zrání v barikových su-
dech (viz VO 10/2014 str. 206–208, „Zku-
šenosti s výrobou vín v odrůdových bari-
kových sudech“). Bílek ze slepičích vajec 
se používal k harmonizaci chutí červe-
ných vín snad od pradávna. Nařízení (EU) 
č. 579/2012 vydané v roce 2012 zavedlo 
povinné značení alergenů obsažených 
ve víně na etiketě a vedle již stávajícího 
značení oxidu siřičitého zavedlo i povin-
nost nově označit na etiketě takové víno, 
u kterého bylo při čiření použito čiřidlo 
na bázi mléčných produktů (viz výše ka-
sein) nebo vajec či vaječných produktů 
(lysozym, albumin). Nařízení stanovilo, 
že označení musí být provedeno násle-
dujícím textem: „vejce“, „vaječná bílkovi-
na“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ 
nebo „vaječný albumin“, obsahuje-li výro-
bek stopy vajec či výrobků z vajec. Stej-
ně tak nařízení stanovilo, že obsahuje-li 
výrobek stopy mléka nebo mléčných vý-
robků, musí být víno označeno výrazem 
„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný ka-
sein“ nebo „mléčná bílkovina“. Uvede-
né texty musí být použity vždy, pokud 
hodnoty uvedených čiřících prostřed-
ků jsou vyšší nebo rovny 0,25 mg/litr  
(viz VO 12/2012, str. 620, 621: „Ad Víno 
s mlékem, specialita Chablis? ve Víno 
a styl 49/2012“). Toto byl jeden z dalších 
důvodů, proč jsem od čiření červených 
vín vaječným bílkem upustil.

Další oblastí finalizace vína před lah-
vováním je stabilizace proti krystalickým 
sraženinám vinného kamene. Při kvaše-
ní moštu dochází s rostoucím obsahem 
alkoholu ke snižování rozpustnosti solí 
kyseliny vinné, kdy výsledné víno je v ne-

stálém stavu přesyceno těmito vinnými 
solemi a dochází k vysrážení vínanu dra-
selného nebo vápenatého. Vinný kámen 
často odstrašuje nejméně část „nepo-
učených“ zákazníků, kteří jej považují 
za „jasný příznak nekvality“ vína. Sráže-
ní vinného kamene je závislé na mnoha 
parametrech (obsahu alkoholu, pH vína, 
teplotě, obsahu koloidních částic ve víně 
atp.), které se navíc mění během zrání 
vína v čase. Stabilizovat víno proti srá-
žení vinného kamene je nejběžněji mož-
né chladem. Tento postup jsme zkoušeli 
naposled kolem roku 2006. Je založen 
na tom, že rozpustnost kyseliny vinné 
ve víně klesá s poklesem teploty. Víno se 
musí na několik dní zchladit na teplotu 
kolem –4 °C, přičemž dojde vysrážení vin-
ného kamene, který se následně odstraní 
(stočením či filtrací). Metoda je neuvěři-
telně energeticky náročná a tím i finanč-
ně nákladná, navíc při tomto způsobu 
došlo k výraznému poklesu extraktu ve 
víně s negativním dopadem na senzoriku 
výsledného produktu. Proto jsem i od to-

hoto postupu upustil. Další možnosti sta-
bilizace vína pomocí kyseliny metavinné 
či arabské gumy nejsou povoleny u pří-
vlastkových vín, která tvoří naprostou 
převahu naší produkce, a proto ani tyto 
nepoužíváme a nemáme s nimi žádné 
zkušenosti. 

Poslední krokem před lahvováním 
vína je zajištění jeho čistoty odpovídající 
filtrací. Červená vína, která zrají několik 
let v barikových sudech, již několik let 
nefiltrujeme vůbec, stejně jako bílá ba-
riková vína. Mikrobiologický filtr nepo
užíváme, máme k dispozici deskové filtry 
a pro bílá vína používáme vložky ST5 až 
ST3 resp. vložky Becopad 120. Omezené 
šarže mladých červených vín filtrujeme 
vložkami ST10. S ohledem na tuto úroveň 
filtrace nastavujeme hladinu volného SO2  
u červených vín na úroveň minimalizu-
jící riziko Brettanomyces a u bílých vín 
s ohledem na hladinu alkoholu, výsledný 
zbytkový cukr a hodnotu pH dle posled-
ních publikovaných doporučení (Michlov-
ský, M., Oxid siřičitý v enologii). 
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O smyslu a nesmyslu technických 
zásahů ve sklepě
Vysoce kvalitní bílé víno: 
Kvalita s minimálním ošetřováním
Kvalita vzniká ve vinici. Ve sklepě ji můžeme udržet, zlepšit nebo zničit. Co hrozen 
neobsahuje, nezískáme technickým ošetřením ve sklepě. Zvláště v případě bílých 
vín mohou některá rutinní „školení“ poškodit kvalitu vína. 

P ojem minimální ošetřování vznikl 
původně při přípravě jednoduchého 
sudového vína. Náleží sem odkalení 

moštu, první stáčení a zasíření. Po definici 
těchto standardů nejnižší úrovně následu-
jí enologické koncepty vinařů, kteří sami 
dodávají víno individuálního stylu na trh. 
Technické zařízení víno značně ovlivňuje. 
Pneumatický lis, flotace, chlazení, kalolis, 
křemelinový filtr, membránový filtr atd. 
jsou běžným vybavením vinařských podni-
ků. Přispívají k uniformitě kvality, reduku-
jí odchylky a dávají uživateli pocit jistoty. 
Strojní vybavení doplňují různé enologické 
přípravky nabízené obchodníky v nejrůz-
nějších formách: taniny a arabská guma 
k podpoření chuti vína, přípravky ke zjem-
nění chuti odstraňující nadbytečné taniny, 
respektive třísloviny, lysozym k bakteriální 
stabilizaci vín s pozastaveným kvašením 
v důsledku chladu, bentonity k odstraně-
ní bílkovin a lysozymu. A tak je víno často 
mícháno, přečerpáváno, filtrováno, čiřeno 
a znovu filtrováno, až se stane plochým al-
koholickým nápojem.

Nabízí se otázka, kolik techniky a kolik 
ošetření víno skutečně potřebuje. Jinak 
řečeno, zlepší se víno, když mu poskyt-
neme všechna možná ošetření? Kdy jsou 
ošetření neúčelná a slouží jen k uspokoje-
ní svědomí vinaře? Nebo lze minimalizací 
ošetřování a vypuštěním nepotřebných 
operací dosáhnout vyšší kvality?

Ovocitá bílá vína jsou mimořádně citli-
vé produkty vyznačující se vysokou inten-
zitou ovocného aroma a osvěžující chutí. 
Oproti červeným vínům jsou náchylnější 
na poškození různými manipulacemi, 

protože jsou citlivější k oxidaci a aroma 
je méně stabilní. Jsou koncipovány jako 
typ vína, které bude konzumováno mladé 
a stárnutím nezískává na kvalitě. V nej-
lepším případě můžeme konstatovat, že 
to nebo ono bílé víno i přes pokročilý věk 
ještě odpovídá očekávání. V převážné vět-
šině případů se stárnutí běžného bílého 
vína projevuje ztrátou ovocného aroma. 
To se ukáže nejenom ve vůni, ale i při re-
tronasálním vnímání chutě vína. Během 
období mezi ukončením kvašení a plně-
ním lahví vznikají ztráty aroma a oxidu 
uhličitého při současném zvyšování ob-
sahu kyslíku. I laik pozoruje, že se velká 
část ovocného aroma v tomto období před 
lahvováním ztrácí. Tyto efekty se liší mezi 
jednotlivými podniky. Mnohý sklepmis-
tr dokáže dostat kvalitu mladého bílého 
vína až do lahve. Rozhodujícími faktory 
jsou odpar, oxidace a adsorpce.

Výpar

Vonné látky jsou čichem vnímány, 
protože jsou těkavé. Za ztrátu aroma vína 
není odpovědná žádná chemická reakce, 
ale jeho banální únik do atmosféry. To vy-
světluje, proč se mnohé víno dostane do 
lahve už mrtvé. Kdy během přípravy vína 
dochází ke ztrátám aroma vypařováním? 
Neplné nádoby s velkou plochou hladiny 
jsou nejčastější příčinou. Bohužel v pra-
xi je to velmi častý jev. Rozhodující není 
prázdný objem nad hladinou, ale plocha 
hladiny. Čím větší je plocha hladiny ve 
styku se vzduchem v poměru k objemu 
vína, tím větší je ztráta aroma odpařová-

ním. Stoupající teplota tento efekt umoc-
ňuje, stejně jako míchání či přeprava vína.

Během přečerpávání se v potrubí a čer-
padlech uvolňuje kyselina uhličitá, která 
uniká přes hladinu do ovzduší a unáší 
sebou těkavé aroma vína. Vysoké stojící 
tanky, nízké přepravní tlaky v potrubí 
a laminární proudění místo turbulentní-
ho mohou mírnit tento efekt. Předpokla-
dem k tomu jsou pomaluběžná čerpadla 
a velký průřez dopravního potrubí bez 
vzduchu. Taky plnění nádob shora vol-
ným pádem vína vede k systematické 
dearomatizaci. Tento archaický postup 
provzdušňování vína není ospravedlnitel-
ný ani při sirce, protože ošetření síranem 
měďnatým, včasně provedené, je nesrov-
natelně šetrnější. Každé přečerpávání pří-
liš zatěžuje víno, proto se u nových pro-
jektů sklepů využívá co nejvíce samospád, 
zvláště při produkci prémiových vín.

Oxidace

Inertní podmínky jako v pivovarech jsou 
vinařstvím cizí. Stejně velká plocha hladi-
ny, která je významná pro ztrátu aroma, 
je důležitá i pro přijímání atmosférického 
kyslíku vínem. Bílé víno je velmi citlivé na 
produkty oxidace. Oproti oxidaci moštu 
výrazně snižuje oxidace bílého vína jeho 
kvalitu, zvláště po filtraci. Příčina tkví 
v různých chemických reakcích s rozdíl-
nými senzorickými následky. 

Příliš reduktivní příprava vína může vést 
k uzavřeným vínům, ba až k sirce. Nekontro-
lovaný vysoký obsah kyslíku je také nevhod-
ný. Při přípravě vína k lahvování, nejpozději 
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po nalahvování, pohlcují více kyslíku než je 
vhodné. Příjem kyslíku z prázdného prosto-
ru pod zátkou a přes zátku hraje značnou 
a často podceňovanou roli. 

V rozporu s rozšířeným míněním ne-
představuje oxid siřičitý absolutní ochra-
nu před oxidací. Zadrží jen část kyslíku 
rozpuštěného ve víně. Další část se váže 
na různé látky jako fenolické a aromatické 
substance, přičemž vznikají i agresivní for-
my kyslíku jako peroxid a volné radikály. 
Z tohoto důvodu nemůže samotný volný 
SO2 chránit víno před negativními násled-
ky oxidace. Známé zatím nejsou všechny 
formy oxidativního stárnutí, ale oxidace 
má významný podíl na zániku ovocného 
aroma. Tendence k oxidaci se výrazně 
mění se stupněm jeho zakalení. V mikro-
biologicky zdravém bílém víně tvoří jemné 
kaly téměř výhradně živé buňky kvasinek. 
I když nemají již schopnost kvasit, jsou sil-
nou redukční silou, která zvysoka překo-
nává oxid siřičitý. Kvasinky jsou schopné 
pohltit přítomný kyslík. 

Zavedení inertního plynu do nádoby 
může, pokud je správně provedeno, krát-
kodobě zamezit oxidaci, ale nikoliv ztrátě 
aroma. Proto je tak důležité doplňování 
nádob po ukončení kvašení.

Adsorpce

Řada enologických přípravků adsorbuje 
aromatické látky. Jde především o bento-
nity, filtrační média jako desky, křemelinu 
a celulózu, kdy dochází k chemické vazbě 
mezi aroma a těmito médii. Nesouvisí to 
se ztrátou aroma odparem nebo oxidací 
při ošetřování vína těmito prostředky.

Filtrační média odjímají vínu taky aro-
matické koloidy, a sice tím více, čím častě-
ji a ostřeji je filtrováno. K těmto koloidům 
patří mannoproteiny a glukany z kvasi-
nek. Některé kvasinky jsou uváděny na 
trh právě pro svou schopnost uvolňovat 
větší množství těchto látek. Někdy se ke 
zvýšení tohoto efektu používají i enzymy. 
Velká část vonných látek vytvořená těmi-
to enologickými opatřeními se z vína od-
straní opakovanou filtrací přes jemné des-
ky a zvláště přes membrány při konečné 
filtraci. Ne všechna vína vyhovují post-in-
dustriálnímu trendu nefiltrovaných vín. 
Protože ale „sterilní“ není sterilním (vůbec 
žádné zárodky), může přehnaná ostrost 
konečné filtrace být zbytečná. Často se 
přehlíží, že problémy se sterilitou vznikají 
reinfekcí po konečné filtraci.

Termín stáčení

Ve většině sklepů nastává koncem podzi-
mu hektická činnost. Síření, stáčení a či-
ření jsou nejčastější náplní práce. Přitom 
se víno přečerpává, filtruje, míchá, čiří, 
opět filtruje atd. Čím více je si sklepmistr 
nejistý, tím více „cvičí“ s mladým vínem 
v paušálním kolečku s cílem mít všechna 
vína ve sklepě co nejdříve přefiltrovaná. 
Ve svém zaslepení akčností nevidí klidné 
přemýšlení a počínání jiných. Jak rychle 
by tedy mladá vína měla být vyčištěna?

Prvním stáčením se sleduje cíl oddělit 
částečně čisté víno od usazených kvasnic. 
Tento krok předpokládá, že již dostatečné 
množství kvasnic sedimentovalo. Není-li 
tomu tak, bude stáčení zcela zbytečnou 
pracovní operací. Sedimentace mladých vín 
se liší od nádoby k nádobě, proto nelze žád-
ný přesný termín prvního stáčení přesně 
stanovit. Určíme ho na základě pozorování 
samovolného čištění konkrétního vína. Se-
diment je v případě odkalení moštu tvořen 
skutečně téměř jenom kvasinkami a netvo-
ří velký objem. Kvasnice tedy neznečišťují 
víno, nejsou záporným elementem. Brzké 
stočení tedy musí být dobře zváženo, po-
kud jde o mikrobiologicky zdravé víno. Je 
ale smysluplné, vykazuje-li víno náznaky 
sirky, na čemž se kvasnice výrazně podílí.

Ochranný účinek jemných 
kvasnic

Ještě důležitější než otázka prvního stá-
čení je filtrace. V bakteriálně nezatíže-
ném mladém víně jsou vznášející se kaly 
tvořeny převážně buňkami kvasinek. 
Nejsou škodlivé, naopak jsou nositelem 
řady pozitivních vlastností. Patří k nim již 
vzpomenutá redukční síla. Opírá se o plné 
strávení kyslíku, který víno přijalo přes 
hladinu, přečerpáváním, mícháním nebo 
filtrací a neumožní tak oxidaci. 

Neexistuje lineární závislost mezi kon-
centrací kvasnic a redukční silou. Již ne-
patrná lehká opalescence (35 NTU) z kvas-
ničných kalů stačí ke strávení veškerého 
kyslíku, zatímco vyšší hodnota suspenze 
kvasnic (175 resp. 350 NTU) tento efekt 
sotva zesílí. Filtrace (0 NTU) odstraní tuto 
antioxidační ochranu, kyslík nyní reaguje 
s vínem. 

Aby se využila často podceňovaná re-
dukční síla malého množství kvasinek, je 
vhodné provést všechna skutečně potřeb-
ná opatření v ještě nefiltrovaném víně. Ab-

surdní je víno přefiltrovat a pak zjistit, že 
se musí ještě vyčiřit a pak znovu filtrovat. 

V  malém rozsahu přispívají jemné 
kvasnice i k vazbám tříslovin, mědi a ci-
zích aromatických látek. Během jejich au-
tolytického rozkladu vznikají koloidy jako 
mannoproteiny, které přispívají k lepší 
chuti vína. Tyto pozitivní vlastnosti kvas-
nic po prokvašení se využívají rozmani-
tými způsoby – při čiření kvasnicemi, při 
ležení sektů na kvasnicích či při batonáži 
tichého vína. Tyto užitečné funkce plní ale 
jen vznášející se kvasnice, nikoliv kaly usa-
zené na dně nádoby. Proto je nutné rozli-
šovat ležení na jemných kalech a na všech 
kalech (sur-lie). Jemné kaly se získávají 
stočením vína, ale bez jeho filtrace, v po-
předí jejich účinku je redukční síla k získá-
ní mladistvé svěžesti vína. Při nedostateč-
ném množství kvasnic je účinnost na chuť 
vína malá. Výrazného zvýšení účinnosti 
se dosáhne periodickým promícháváním 
nestočených kvasnic. Pouze pak se hovoří 
o metodě sur-lie.

Samočištění místo 
nuceného čištění

V mnohých sklepech panuje od podzimu 
filtrační hysterie, která je v rozporu s vy-
užíváním výhod ležení vína na jemných 
kvasnicích. Většinou je vysvětlitelná emo-
cionální nutností jednat a neznalostí che-
mických a mikrobiologických souvislostí, 
protože jemné kvasnice jsou zaměňovány 
se znečištěním a přefiltrované víno posky-
tuje klamný pocit bezpečí a kvality. Občas 
se vyskytující tendence získat co nejdříve 
„jiskrově čisté“ bílé víno pomocí masivního 
použití strojů je pro jeho kvalitu kontra-
produktivní. Samotná skutečnost, že sou-
sed svým pomalým kvašením až do nového 
roku produkuje těkavé kyseliny, vyvolává 
panické nutkání po filtraci, aniž by byla 
zdůvodněná a potřebná. Proto patří filtry 
k nejoblíbenějším hračkám mnoha vinařů.

Nabízí se tedy otázka, jak dlouho může 
víno ležet na jemných kvasnicích. Odpo-
věď je závislá na stavu vína a v žádném 
případě nelze odpovědět všeobecně plat-
nou délkou. Elementární analytická data 
jako hodnota pH, zbytkový cukr, kyselina 
jablečná a těkavé kyseliny jsou pomocní-
ky při hledání odpovědi. Skutečnost, že 
hodnota pH se v analytice uvádí jen zřídka 
a v praxi se jí věnuje malá pozornost, podá-
vá výmluvný příklad toho, jak schematicky 
a povrchně často příprava vína probíhá.
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Včasná filtrace je stále vhodná pro mi-
krobiologicky nestabilní vína. To jsou vína 
se zbytkovým cukrem, vysokým pH (nad 
3,6), bakteriálním zatížením a znečištěním 
po špatně provedeném odkalení moštu. Ve 
všech ostatních případech je brzká filtrace 
kontraproduktivní. Odstraňuje nejenom 
prospěšné jemné kvasnice, ale současně po-
škozuje víno ztrátou důležitých substancí, 
jako je přirozený oxid uhličitý, aroma odpa-
rem, adsorpcí a oxidací nebo ztrátou chuťo-
vě aktivních koloidů, které se fixují na filt-
rační média. Čím později proběhne filtrace, 
tím je víno méně zatíženo. Šetrné ošetřová-
ní vína, proto vyžaduje jeho samočištění. 

Malý objem se přirozeně sám vyčistí 
rychleji než objem velký. Za těchto podmí-
nek je vhodné suchá a mikrobiologicky sta-
bilní vína filtrovat až krátce před stáčením 
do lahví. Také při přetáčení jsou před stár-
nutím lépe chráněna nefiltrovaná bílá vína. 
Z tohoto aspektu se bude muset revidovat 
názor dřívějších desetiletí. V žádném přípa-
dě to není tak, že mladé bílé víno je schop-
né degustace teprve po filtraci. Iracionální 
brzké nucené vyčištění má jedinou výhodu: 
zakryje vady v kvalitě dříve, než se projeví. 

Stáčení a čiření úzce souvisí se sířením. 
Síra je rozhodujícím nástrojem k získání mi-
krobiologicky stabilních mladých vín. Z toho 
důvodu se bílá vína tradičně síří ihned po 
ukončení kvašení. Toto staré pravidlo na-
chází uplatnění ještě dnes s cílem zabránit 
nežádoucímu biologickému odbourávání 
kyselin. Přesto je zčásti zpochybněno z dů-
vodu vyšší potřeby oxidu siřičitého, jestliže 
se síří mladá vína na všech kvasničných ka-
lech příliš brzy. Jde-li o do sucha prokvašené 
víno, neexistuje žádný vztah mezi sířením 
na kvasnicích a „požírači“ síry. Nezodpověd-
né je síření bílých vín až po jejich vyčištění. 
Taková vína nejsou chráněna před oxidací se 
všemi následky pro aromatiku.

Ošetření moštu místo vína

Princip uvážlivého minimálního ošetřo-
vání zamezí u citlivých bílých vín škodám 
na jejich kvalitě, vyžaduje to ale důsledné 
ošetření moštu. Sem patří především ostré 
odkalení. Odstraní zbytky po zpracování 
moštů, zlepší čistotu aroma, posílí ovocné 
aroma a umožní pozdější a tím i šetrnější 
čištění vína. Současné ošetření bentonitem 
může učinit stabilizaci bílkovin ve stadiu 
vína nadbytečnou operací, ale má malý pří-
nos k samočištění moštu. Želatina do moš-
tu může v určitých případech redukovat 

pozdější třísloviny, jestliže jsou tyto vůbec 
přítomny. Má však rovněž v důsledku nedo-
statku partnera ke vločkování jen malý vliv 
na samočištění moštu. Teprve aplikace vy-
soce účinných enzymů a flotace vedou k od-
kalení tak ostrému, jak je dnes známe z řady 
podniků. Mimo to podporují enzymy v moš-
tech samočištění pozdějšího vína a umožňu-
jí tak jeho šetrnou a levnou filtraci.

Ostrost odkalení moštu je omezena 
zkvasitelností produktu. Pomalé a neúplné 
prokvašení znamená bakteriální odchylky, 
zvláště nadměrný vznik těkavých kyselin. Ve 
spojení s nekontrolovanými nízkými teplo-
tami fermentace a příliš úspornými dávkami 
kvasinek a jejich výživy jsou mikrobiologic-
ké problémy již naprogramovány. Je třeba 
poznamenat, že není rozhodující způsob 
odkalení, ale jeho výsledek – posuzuje se 
ostrost odkalení. Zbývající kaly v množství 
méně než 0,1 hmotnostního procenta nebo 
20 NTU mohou být již pro kvašení nedosta-
tečné a může docházet k jeho problémům. 
Bohužel v praxi je běžně přeceňován způsob 
odkalení a jeho výsledek je podceňován.

Psychologická potřeba 
ošetřování

Do začátku 80. let minulého století se ome-
zovalo spektrum enologických přípravků jen 
na několik málo skutečně používaných pro-
duktů. A to bylo dobře, protože nikdo nebyl 
v pokušení nasypat do vína zcela nepotřebné 
přípravky, které mu jen uškodí. Postupně se 
ale rozvinul průmysl s enologickými příprav-
ky povzbuzovaný živou poptávkou, který ale 
neřeší základní problémy kvality vína. Nejde 
přitom o potěšitelný vývoj biotechnologií, 
pokrok, který přinesl lepší kvasinky, enzymy 
a kultury bakterií umožňující doplnit kvali-
tativní potenciál hroznů. Problémem je bez-
břehá nabídka přídatných látek, které z vína 
něco odebírají, něco, čeho obsahuje přespří-
liš, nebo do vína přidávají něco, co hrozny 
neobsahují. S nimi spojená reklama vytváří 
určitý druh psychologické potřeby ošetřová-
ní a působí na velké množství vinařů.

Tato psychologická potřeba pramení 
z pocitu nejistoty nebo skutečné neznalos-
ti a projevuje se v tom, že vína jsou ošet-
řována pro uklidnění svědomí vinaře, aniž 
by to tato vína potřebovala. Vrcholí to ve 
víře, že bez enologických přípravků nelze 
získat dnešku odpovídající víno. Spekt-
rum těchto přípravků stále roste, přičemž 
většina je zbytečná, další část je kontra-
produktivní a jen nepatrný podíl je smy-

sluplný. Jsou-li domnělá zlepšení spojena 
s mícháním, přečerpáváním nebo filtrací, 
jsou často škody větší než přínos. Prohléd-
nutí je těžké, zvláště pokud se enologie učí 
podle reklam a zaměňuje se s farmacií.

Princip řízeného nicnedělání 

Vysoce kvalitní vína odvozují obsažené lát-
ky z kvalitních hroznů. Přemrštěné výnosy 
ve spojení s nedostatečnou fyziologickou 
zralostí jsou primární příčinou nedostateč-
né kvality, kterou žádnou strategií oprav 
napravit nelze. Pokud jde o vadné tóny 
nebo nestabilitu vína, je ošetření opráv-
něné. I dnes to však lze provést s několika 
málo základními přípravky jako před třice-
ti lety. Kdo potřebuje příliš mnoho příprav-
ků, dělá na podzim něco špatně. Ošetření 
mají vedlejší účinky, zatěžují citlivá bílá 
vína aromatického typu. Proto je optimál-
ní přípravou vína taková, při níž dodatečné 
přípravky nejsou zapotřebí.

Velké bílé víno vzniká z  nejlepších 
hroznů mechanicky šetrnou vinifikací 
a důsledným ošetřením moštu. V technic-
kých opatřeních ve sklepě je důležité opa-
trné nasazení techniky, jsou-li cílem vína 
s vlastním profilem odlišující se od hmoty 
bez tváře. Vznikají jako výsledek řízeného 
nicnedělání, kde je důležité slovo „řízené“. 
Po naplnění nádoby a zasíření jejího obsa-
hu se zasahuje do přírodního vývoje jen 
v nezbytných jednotlivých případech. Hná-
no do extrému, mnoho velkých bílých vín 
vzniklo tak, že mezi kvašením a plněním 
lahví bylo s vínem jen jednou hýbáno. Jde 
o současné stočení, přečerpávání a filtraci. 

Shrnutí

Vynikající bílé víno získává svoji hodnotu 
z kvality hroznů. Ve sklepě se může tato 
kvalita jen udržet při omezení všech zbyteč-
ných ošetření. To zahrnuje redukci operací 
jako čiření, míchání, přečerpávání a filtro-
vání na absolutně nezbytnou míru, nepro-
vádění nepotřebného brzkého nuceného 
čistění filtrací a skladování v úplně plných 
nádobách v chladu. Předpokladem k tomu 
je důsledné ošetření moštu, ale také zbavit 
se emocí řízených obchodem podle populi-
stických schémat a nahradit je kritickými 
znalostmi. To vyžaduje solidní vzdělání. Vel-
ká bílá vína se připravují podle enologického 
principu řízeného nicnedělání, který před-
pokládá zásah do přirozeného vývoje jenom 
v případě nutnosti u konkrétního případu. 
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Pavel Binder 
o finalizaci: Bez 
dokonalé sanitace je 
všechna práce zbytečná
V našem vinařství klademe na přípravu vín před lahvováním velký důraz, 
protože nejhorší reklamou vinaře je nestabilní zakalené či rozkvašené víno 
v lahvi.

T ím nechci tvrdit, že by se nám to 
dříve nestávalo, ale dnes děláme 
maximum pro to, aby do lahve šlo 

víno stabilní ve všech ohledech. Na začát-
ku je třeba si uvědomit, jaké víno chci fi-
nalizovat, zda je suché nebo se zbytkovým 
cukrem, jaký má obsah alkoholu nebo 
jestli bylo vytvořené kvašením a zráním 
v sudu. Naše vinařství se nejvíce věnuje 
výrobě vín bílých, a ta potřebují před lahví 
daleko více péče než červená vína. Je to 
taky odvislé od toho, jak na víno spěchám, 
kdy ho chci lahvovat. Čím dřívější lahvo-
vání například mladých vín v listopadu 
krátce po sklizni, tím náročnější bývá je-
jich stabilizace. 

Jako první, než s vínem začneme něco 
dělat, uděláme laboratorní rozbor na bíl-
kovinnou, krystalickou a mikrobiální sta-
bilitu. Na základě výsledků, kdy v drtivé 
většině (kromě některých vín tvořených 
v sudech) je třeba víno zbavit termolabil-
ních bílkovin, provedeme čiření bento-
nitem. Zde je třeba zdůraznit, že není až 
tak důležité jaký bentonit zrovna použi-
ji, ale spíš to, jak rychle ho v daném víně 
dokonale promíchám. Děláme to silným 
rmutovým čerpadlem, kdy nejdřív nasaji 
dané množství předem vypočítané dávky 
roztoku bentonitu. Myslím, že není třeba 
zdůrazňovat dokonalé nabobtnání ben-
tonitu a pak jeho rozmixování do zcela 
homogenního roztoku bez kusů a hrudek. 
Stejně jako to, že víno, do kterého chci 

přidávat bentonit, musí mít požadova-
nou teplotu min. 15 stupňů Celsia i víc. Po 
aplikaci bentonitu ho necháme pár dnů 
sedat a opět uděláme rozbor, jestli je víno 
již stabilní. Pokud ano, tak ho stočíme, 
přefiltrujeme přes hrubou křemelinu na 

křemelinovém filtru a upravíme hladinu 
volného oxidu siřičitého na 35–50 mg/l 
dle typu vína. Pokud stále ještě není sta-
bilní, znovu přidáme patřičnou dávku 
bentonitu.

Další fází je krystalická stabilita vína. 
K tomuto účelu pokud možno využíváme 
přírodních podmínek – víno v zimních 
měsících stočíme ven do mínusových tep-
lot a necháme ho tam asi 5–10 dní podle 
teplot a míry nestability. Následně přímo 
z venku opět přefiltrujeme přes  křeme-
linový filtr zpět do temperovaných pro-
stor. Takto podchlazené víno musíme fil-
trovat ihned hlavně proto, že kdybychom 
ho nechali opět ohřát, tak se všechny 
krystaly vzniklé při zchlazení vína znovu 
rozpustí. 

Poslední fází finalizace vín před lah-
vováním je jejich mikrobiální stabilizace. 
Těsně před lahvováním projde víno přes 
mikrofiltrační sestavu. Pouze suchá bílá, 
růžová i červená vína se filtrují jen přes 
hrubou (většinou červená vína) nebo 
jemnou křemelinu, všechna ostatní pro-
jdou ještě přes tuto mikrofiltraci (svíčky 
0,65 a 0,45 mikromilimetru) už přímo do 
plniče lahvovací linky, která musí být 
před tím samozřejmě důkladně sanitová-
ná. Stejně tak všechny nádrže a věci, které 
přijdou s vínem během jeho přípravy do 
styku před lahvováním,  včetně všech spo-
jů, hadic a cest, jinak by předchozí práce 
s vínem byly úplně zbytečné. 

Na začátku je 
třeba si uvědomit, 
jaké víno chci 
finalizovat, zda 
je suché nebo 
se zbytkovým 
cukrem, jaký má 
obsah alkoholu 
nebo jestli 
bylo vytvořené 
kvašením a zráním 
v sudu. Naše 
vinařství se 
nejvíce věnuje 
výrobě vín bílých
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Vinařství Štěpán Maňák
Žádovice

1) Odkalování moštů provádíme ve firmě 
samovolným gravitačním způsobem s po-
mocí enzymů, které mají certifikát dle 
nejnovější normy kvality FSSC 2000. En-
zym dokonale vykrášlí vinný mošt a tím 
zaručí následnou čistou tvorbu ovocného 
aroma mladého vína. Při nutné korekci, 
při narušené surovině ošetřujeme mošt 
hrachovým proteinem anebo přípravkem 
složeným z želatiny a kaseinu.

2) Volba kvasinky je vždy důležitá, vel-
mi záleží na tom, jaký typ vína má být 
výsledkem. Používáme kvasinky od více 
firem, protože každá má nějaký zajímavý 
kmen. Na bílá a růžová vína, kde je do bu-
doucna zamýšlen šroubový uzávěr, volíme 
raději kvasinku s podporou esterů a thio-
lů. Na vína, která budou déle zrát pod pří-
rodním korkovým uzávěrem, vybereme 
odrůdovější kmeny kvasinek, u kterých 
je zajímavý výsledek při delším zráním na 
jemných kalech. Víno tak dostane široký 
aromatický profil. V poslední době se také 
věnujeme výzkumu v selekci vlastních au-
tochtonních kvasinek.

3) Finalizační filtraci neprovádíme u všech 
druhů vín stejnou. Na polosladká a slad-
ká vína používáme cross-flow filtraci. Při 
vínu o menším zbytkovém cukru postačí 
nejostřejší křemelinová filtrace s násled-
ným průtokem přes nejostřejší filtrační 
desky Becopad. Tyto desky jsou bezkon-
kurenční z hlediska nulového zápachu při 
proplachování, opětovné regenerace a cel-
kového výkonu, který je oproti klasickým 
deskám téměř dvojnásobný a díky tomu 
cenově vyrovnaný.

Ota Ševčík
Bořetice

1) Odkaluji samovolně, tedy s využitím 
gravitace. Nepoužívám žádná aditiva do 
vína, jako autentista pochopitelně ani ne-
můžu.

2) Používám kvasinky, které si hrozny 
donesou z vinohradu, protože jedině ty 
zachovávají charakter odrůdy a terroir. 
Kdybych využil selektované kvasinky, tak 
se víno vždy otočí za kvasinkami a víno 
nepřizná svůj původ, bude úplně jiné. 

3) Vína nefiltruji, nechávám je déle ležet 
v sudech. Podle ročníku a obsahu kyse-
lin využívám batonáž. Když víno nechám 

delší dobu, třeba rok na kalech a kvasni-
cích, hromada bílkovin se ztratí. Zákazní-
ci a enologové ale vědí, jak se k mým ví-
nům chovat, například že je musí uchovat 
v chladu. Jsou vína, která otevřu i za deset 
let a jsou v kondici. 

Pavel Filipovszki
Vinařství Waldberg
Vrbovec

1) Odkalení moštů provádíme statickou 
sedimentací zchlazením moštu po dobu 
24 hodin s částečným předčiřením, kte-
rým se zlepší sedimentace kalů i zajistí 
čistější průběh fermentace.

2) Využíváme převážně kvasinky ucho-
vávající odrůdový charakter jednotlivých 
vín – „terroirové“, abychom zvýraznili 
přednosti konkrétní odrůdy na úkor uni-
formní ovocnosti.

3) Finalizační filtraci před lahvováním 
provádíme využitím sterilní filtrace 
a membránové mikrofiltrace s uspokoji-
vým výsledkem.  

Jak provádíte 
odkalení moštu 

a proč?

1
Jaký typ kvasinek 

používáte a z jakého 
důvodu? 

2
Jaký typ finalizační 

filtrace používáte 
a s jakým výsledkem?

3
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Mladý vinař vyvíjí kapesní 
„WineScan“ za 50 tisíc
Informatik a vinař-zahrádkář David Filip má ambiciózní plán, na jehož konci, 
bude-li úspěšný, by mohl proměnit vinařský svět. Věnuje se vývoji zařízení, které 
při velikosti mobilního telefonu a ceně pod 50 tisíc, zastoupí přístroje typu WineScan 
či OenoFoss, jejichž cena dnes začíná na desetinásobku. 

R odák z Dolních Dunajovic obhos-
podařuje přibližně 0,5 hektaru vi-
nic. Za sebou má studium infor-

matiky na Masarykově univerzitě v Brně 
a několik let sbíral zkušenosti v zahrani-
čí. Po návratu do Česka se před dvěma 
lety vrhnul na výrobu vína, kterého vyro-
bí necelých tisíc litrů ročně. „Když vinař 
potřebuje rozbory vína, zajde do některé 
z laboratoří a za vzorek dá přibližně 500 
korun. Řekl jsem si, že bude lepší si pří-
stroj, který dané veličiny změří, zakoupit. 
Zjistil jsem ale, že ten nejlevnější, který 
určí pH, obsah alkoholu, cukrů a jednot-
livých kyselin, vyjde na 650 tisíc korun,“ 
uvedl.

Jeho dosavadní vzdělání a práce pro 
firmu, která vyrábí měřící techniku, na-
příklad pro kontrolu důlních strojů, jej 
dovedla k pátrání, co trh nabízí, a začal 
přemýšlet nad tím, proč je zařízení tak 
drahé, a o tom, že si je zkonstruuje sám. 
„Začal jsem hledat a našel úplně novou ge-
neraci čipů, které by celé zařízení mohly 
výrazně zlevnit a zmenšit, takže by bylo 
přenosné. Každý by přímo ve vinohradu či 
sklepě mohl do přístroje velikosti mobilu 
kápnout pár kapek a za pár vteřin dostat 
výsledky,“ popsal. „Přístroj by samozřejmě 
našel uplatnění hlavně během fermenta-
ce, vinař by přesně věděl, kolik je v moštu 
cukru či alkoholu a kdy kvašení zastavit,“ 
řekl. Analýza by podle něj mohla trvat pod 
10 sekund. „Výhodou by bylo i to, že vzo-
rek nebude třeba zdlouhavě připravovat či 
využívat nějakou chemikálii, maximálně 
tak přefiltrovat přes jednoduchý papírový 
filtr,“ sdělil.

A co je na dosavadních přístrojích 
tak drahého? „Jádro zařízení je tvořeno 
mechanickou částí, kdy paprsek laseru 
prochází soustavou tvořenou několika 

zrcátky. Pohyb jednoho zrcadla musí být 
naprosto precizní s přesností na nano-
metry při časování v tisícinách sekundy. 
Složitý je samozřejmě taky vyhodno-
covací software,“ uvedl. Jeho řešení je 
úspornější. „Nejnovější čip pracuje na 
podobném principu, jen není potřeba 
složitých mechanický dílů, čímž radi-
kálně klesá cena. Nyní se snažím zjistit, 
který z čipů dokáže provést dané ana-
lýzy v rozumné přesnosti při dosažení 
nejlepší ceny,“ uvedl. V zařízení bude 
jednodeskový počítač, podobný těm, 
které jsou dnes v mobilních telefonech. 
Zařízení by pak přímo na displeji zobra-
zilo požadované veličiny i bez připojení 
k počítači. 

Filip uvažuje o spolupráci s Jihomo-
ravským inovačním centrem. „Jednali 
jsme o přístupu ke chromatografu, s je-
hož pomocí budu schopen zkalibrovat 
prototyp,“ sdělil. A kdy by zařízení mohlo 

být hotové? „Odhaduji, že v červnu 2016, 
tedy před sklizní na severní polokouli. 
Nyní jsem objednal tři typy čipů a budu 
je testovat. Jsem si jistý, že dokážou to, 
co potřebuji. Jen hledám ten nejlevnější, 
který to zvládne. Do března tedy budu 
vědět, který z čipů použít, další rok budu 
potřebovat na to, abych přístroj připravil 
do výroby,“ popsal. 

Napojení na firmu, která čipy vyrábí, 
nebylo snadné, ale Filipovi přálo štěstí. 
„Našel jsem na internetu zprávu z něja-
kého veletrhu, že japonská firma tyto 
čipy připravuje. Byl problém se tam do-
stat, mají exportní kvótu, obvykle dodá-
vají tisíce čipů a já chtěl jeden. Štěstí mi 
přálo v tom, že člověk, se kterým jsem 
jednal, onemocněl a dostal jsem se tak 
k jinému, se kterým už byla řeč,“ vylíčil 
s úsměvem. 

Filip si věří. „Myslím, že to má našláp-
nuto na celosvětový úspěch,“ doufá. Na 
projektu zatím dělá sám, vývoj v řádech 
jednotek milionů si chce investovat sám 
a až ve chvíli, kdy by zařízení mělo jít do 
výroby, začne hledat investičního part-
nera. Jeho výhodou je to, že si je jako 
informatik schopen vytvořit obslužný 
software. V tuto chvíli podle svých slov 
neřeší vědecký, ale spíše inženýrský 
problém. „Výzev je několik. Otázkou je 
například to, jestli bude třeba zaříze-
ní kalibrovat lokálně. Tedy jak moc se 
ve spektru liší víno v Česku a například 
Francii. Nebo to, kolik bude třeba vzít 
vzorků pro kalibraci,“ přemýšlel. Další vy-
užití zařízení, na kterém pracuje, je podle 
něj zatím spíše z kategorie sci-fi. „Patrně 
by bylo možné s využitím nových čipů 
řídit a automatizovat fermentaci, pří-
padně rozpoznávat choroby či odrůdy,“ 
zasnil se. 



Vinařský obzor 1/2015 Vinařství

43

Autor:
Miloš Michlovský, 
Vinselekt Michlovský, a.s., Rakvice

Lahvování vína – 
nastavení oxidu 
siřičitého a oxidu 
uhličitého
Skleněná láhev je stále nejvhodnější nádobou pro nejjakostnější víno předávané 
spotřebiteli. Poskytuje nejvhodnější předpoklady pro neutrální skladování vína 
bez přístupu vzduchu i po delší dobu. V posledních letech se rozšířily i jiné obaly 
(Tetrapak, plastové láhve, bag in boxy), ale ty lze užít zpravidla jen ke krátkodobému 
skladování vína. 

Velký význam má i barva láhví:
�  bílá (bezbarvá): umožňuje shlédnout 

barvu vína, ale špatně chrání víno před 
světlem;

�  zelená: jsou nabízeny různé odstíny, čím 
tmavší odstín, tím lepší ochrana před 
UV-zářením;

�  hnědá: nejlépe chrání víno před svět-
lem.

Víno musí být před lahvováním natolik 
stabilní, aby v láhvi nevznikaly usazeniny 
a změny. K tomu je nutné dodržet řadu 
zásad. Na druhou stranu lze svůj produkt 
řádně prezentovat jen v láhvi se všemi ná-
ležitostmi. 

Senzorické hodnocení

Víno by mělo být pár týdnů před lahvo-
váním kriticky zhodnoceno. Víno musí 
vykazovat vlastnosti běžné pro daný 
stupeň jakosti a pro odrůdu, nesmí mít 
vady. Proto je zapotřebí víno nezauja-
tými osobami kriticky zhodnotit a pří-
padně provést hodnocení i se zákazníky. 
Cílem je zvážit potřebná ošetření, která 
předcházejí lahvování. Chuťově neod-
povídající víno by nemělo být ukvapeně 
lahvováno.

Zkouška stability 

Před lahvováním by mělo být víno podro-
beno testu stability, hlavně na bílkoviny. 
Obdobně by měla být provedena zkouška 
na obsah kovů (železo a měď), vyplatí se 
i stabilizace vína vůči vinnému kamenu. 
Dle zákona víno musí být lahvováno čisté, 
zpravidla po odpovídající filtraci. 

Vliv na termín lahvování má:
�  Způsob přípravy vína: Termín lahvová-

ní by měl být zvolen tak, aby víno do-
sáhlo vrcholu svého vývoje na láhvi. To 
je u ovocitých bílých vín během 3 až 6 
měsíců po dokvašení. Čím je vyšší stu-
peň jakosti vína, tím později se dosahuje 
zralosti vhodné k lahvování.

�  Stabilizace: Musí být provedena včas.
�  Nádoba: Starší dřevěné sudy většinou 

umožňují rychlejší zrání vína, naopak 
nové nebo dvou až tříleté ochrání víno 
na delší období (i více jak 1 rok) bez zby-
tečného síření. V případě nerezových 
tanků se volí většinou pozdější termín 
lahvování, do nové sklizně.

�  Uzávěr láhve: Nejlepší je použít pří-
rodní celokorek. V případě ostatních 
uzávěrů se zkracuje doba trvanlivosti 
vína a v případě alternativních uzávěrů 
(plastový uzávěr, skleněný, šroubový aj.) 

je dobré lahvovat víno v jeho optimální 
zralosti.

Úprava obsahu oxidu 
siřičitého

Mikrobiologická bezpečnost – regulace 
molekulárního SO2 
Doporučujeme regulovat molekulární SO2 
v hranicích mezi 0,6 až 1,2 mg/l podle po-
třeb mikrobiologické stability: 0,6 mg/l pro 
suchá bílá vína a červená vína a 1,2 mg/l pro 
sladká vína. V zájmu pohodlí při degustaci 
a optimálního výrazu vína je lépe zůstat pod 
hladinou 1 mg/l molekulárního SO2 a ne-
spoléhat se pouze na hladinu volného SO2. 
Tento molekulární SO2 je nezbytný pouze 
v případech, kdy není zajištěna sterilní filtra-
ce. U červených vín kvůli riziku Brettanomy-
ces bude třeba volit mezi sířením aspoň na 
1,1 mg/l molekulárního SO2 a sterilní filtrací. 

Ochrana proti oxidaci – regulace volné-
ho SO2 
Chceme-li dodržovat maximální koncen-
traci molekulárního SO2 na 1 mg/l a sou-
časně dosáhnout dobrou ochranu proti 
oxidaci, to je už složitější. 

Příklad: Suché bílé víno při pH 3,2 
by pro bakteriální stabilitu potřebova-
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lo 0,6 mg/l molekulárního SO2, tedy asi 
10 mg/l volného oxidu siřičitého. Ten-
to volný SO2 by však nepostačoval pro 
ochranu proti větší oxidaci nebo pro málo 
hermetické zátkování. Vinař by mohl na-
stavit volný SO2 na 40 mg/l, aby tak za-
jistil zachování svěžesti vína, ale to by 
znamenalo zvýšení molekulárního SO2 na 
2,3 mg/l, tedy příliš vysokou koncentraci 
vnímatelnou a dráždivou v nose. 

Co tedy dělat? V případě bílého vína 
s nižším pH by určitým řešením bylo po-
užití kyseliny askorbové a omezení dávky 
SO2. Vinař nastaví volný SO2 kolem 12 mg/l 
a získá tak 0,6 mg/l molekulárního oxidu 
siřičitého. Chce-li ale odvrátit oxidativní 
stárnutí, musí dále přidat 30 mg/l volného 
SO2. V důsledku toho však namísto síře-
ní přidá asi 100 mg/l kyseliny askorbové. 
Kyselina askorbová neutralizuje kyslík 
způsobený lahvováním. Tedy není potřeb-
né na ochranu bílých vín proti oxidaci 
po užívat výlučně siřičitany, pokud z nich 
nechceme udělat přesířené „bolehlavy“. 

Závěr k nastavení volného SO2 při lah-
vování
Nastavte SO2 maximálně na 1 mg/l mole-
kulárního (viz tab. 1). Pokud volného SO2 
odpovídajícího 1 mg/l molekulárního SO2 
je méně než 30 mg/l, je nutné přijmout 
zvláštní opatření proti oxidaci. Volný 

SO2 a pH se snadno stanovují. Na základě 
těchto dvou hodnot udává tabulka 1 pří-
slušné hodnoty molekulárního SO2.

Řízení obsahu oxidu 
uhličitého ve vínech 

U suchých a mladých bílých vín je CO2 dů-
ležitý pro jejich životnost. Proto se přijíma-
jí opatření k maximálnímu zachování kvas-
ného CO2. Degustátoři jsou velmi citliví na 
změny v chuti vyvolané přítomností oxidu 
uhličitého, dokonce i v hodnotách pod pra-
hem organoleptického vnímání. Suchá bílá 
vína snesou vyšší obsah oxidu uhličitého. 
Asi 90 % degustátorů správně klasifikuje 
tři vzorky s obsahem 250, 730 a 1 100 mg/l 
CO2. Preference většinou dostává dru-
hý vzorek, v němž zvýšený oxid uhličitý 
podporuje aroma a dodává vínu svěžest. 
Není správné to ale přehánět a vyšší obsah 
(1 000 mg/l) není tak pozitivně hodnocen 
ani u suchých bílých vín, jak se kdysi před-
pokládalo. Podíl oxidu uhličitého musí být 
vzhledem k jeho organoleptickým důsled-
kům správně regulován. Každému typu 
vína odpovídá určitá optimální dávka. 

Červená vína snáší méně CO2 (opti-
mum je cca 200 mg/l) než suchá bílá vína 
(kde je optimální 500 až 700 mg/l). Injek-
tování jemných bublinek dusíku do vína 
umožňuje z vína odstranit přebytečný 

podíl rozpuštěného plynu, buď oxidu uh-
ličitého, nebo kyslíku. 

Zvýšení obsahu oxidu uhličitého ve víně 
se může provést i jednodušeji jeho sycením 
CO2. Realizuje se to injektováním plynu. 
Stejného výsledku se může dosáhnout tím, 
že umístíme víno do neplné nádoby, jejíž 
část je naplněna směsí N2 a CO2. Tyto opera-
ce se běžně provádějí za atmosférického tla-
ku. Pokud by probíhaly při vyšším tlaku, šlo 
by o skutečné sycení CO2, které se nemůže 
pokládat za obvyklé ošetření, protože sy-
cená vína podléhají jiným zákonným usta-
novením. Rozpouštění oxidu uhličitého ve 
víně se málo odlišuje od jeho rozpouštění ve 
vodě. Závisí na teplotě, pohybuje se od 2,43 
g/l při 8 °C do 1,73 g/l při teplotě 18 °C. Tyto 
hodnoty odpovídají maximálnímu množství 
CO2, které se může ve víně rozpustit. Samo-
zřejmě je ale přirozený CO2 pro kvalitu vína 
lepší a k jeho náhražkám by se mělo přistu-
povat jen v těch nejkrajnějších případech. 

volný 
SO2

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

ph

2,7 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7

2,8 1,3 2,0 2,6 3,3 3,9 4,6 5,2 5,9 6,5 7,2 7,8 8,5 9,1 9,8 10,5

2,9 1,1 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,3 4,8 5,3 5,9 6,4 6,9 7,5 8,0 8,5

3,0 0,9 1,3 1,7 2,2 2,6 3,0 3,5 3,9 4,3 4,8 5,2 5,6 6,1 6,5 6,9

3,1 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3 5,6

3,2 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5

3,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6

3,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9

3,5 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3

3,6 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9

3,7 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

3,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2

3,9 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9

 k blokování alkoholové fermentace  k lahvování sladkých vín  k blokování Brettanomyces  k blokování bakterií

Tabulka 1

Tabulka obsahu volného a molekulárního SO2 (mg/l) podle pH vína, 13 % obj. alkoholu, 
teplota 20 °C (Immélé)

Autor použil citace ze své knihy 
Příprava bílých vín pojednávající 
o technologickém postupu produkce 
bílých a růžových vín, kterou 
distribuuje Svaz vinařů, Národní 
vinařské centrum, Vinařská 
akademie, BS vinařské potřeby 
a Vinselekt Michlovský.
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Josef Vozdecký: dříve 
víno léčil ve sklepě, 
dnes ve sněmovně 
Poslanec Ing. Josef Vozdecký s vínem spojil celý svůj život. V rozhovoru vzpomíná 
na chvíle, kdy dostal přezdívku „Doktor vína“, nebo na to, proč chtěl být farářem. 
Nakonec si, symbolicky řečeno, vybral cestu řádky vinohradu, která ho dovedla až 
do čela společnosti Bohemia Sekt. Po odchodu do důchodu byl coby lídr kandidátky 
hnutí ANO 2011 v Plzni zvolen do Poslanecké sněmovny PČR, kde mimo jiné usiluje 
o ozdravení českého vinařství. Nelze si tak nevzpomenout na jeho dávnou přezdívku…

Kdo se nejvíce zasloužil o to, že se výro-
ba vína, respektive sektu stala životním 
posláním? 
Na vinici jsem s dědečkem chodil už v dět-
ství a k přírodě obecně jsem měl vždycky 
silný vztah. Zároveň jsem byl zvyklý hod-
ně pracovat. U nás doma se nikdy neod-
počívalo – měli jsme dva tři koně, jalovice, 
prasata a další zvířata a s bratrem jsme 
se o všechno po příchodu ze školy museli 

postarat, protože rodiče byli velmi často 
a dlouho na poli. Obor mě ale v každém 
případě velmi brzy nadchnul a navíc jsem 
měl štěstí, že jsem se hned po škole dostal 
k technologii výroby sektu ve Starém Pl-
zenci. Měl na tom zásluhu i strýc Tonda 
Konečný, který byl významným enolo-
gem a působil i v zahraničí, kromě jiného 
v Etiopii a také Alžíru, kde se pěstovala 
vinná réva na ohromných plochách. Šel 

jsem tedy studovat do Valtic učňovskou 
školu, pak mistrovskou, udělal jsem si tam 
maturitu. S vysokou to bylo trochu složi-
tější, ale pedagogové ze střední přesvědčili 
hlavně mé rodiče, a tak jsem absolvoval 
Vysokou školu zemědělskou v Brně – obor 
vinařství. Jedním z mých nezapomenutel-
ných pedagogů byl pan prof. Vilém Kraus. 
Velmi si ho vážím za jeho posun českého 
a moravského vinařství. 

Marketing & ekonomikaVinařský obzor 1/2015
Autor:
Jiří Hloušek
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Dočetl jsem se, že jste v mládí chtěl být 
farářem, nebo lékařem. Nakonec jste 
se vydal cestou vinaře, ale přezdívku 
„Doktor vína“ jste si vysloužil i tak… 
Narodil jsem se v katolické rodině v Šit-
bořicích na jižní Moravě a pan farář byl 
v naší obci velmi vážený. Nepracoval ruka-
ma, všichni se mu klaněli, uctívali ho a ří-
kali mu velebný pán. Jenže už na začátku 
puberty jsem si uvědomil, že kutna pro 
mě nebude to pravé. Povolání lékaře se mi 
jako klukovi zase líbilo proto, že Vás oslo-
vují pane doktore, máte bílý plášť a jste 
v takovém čistém prostředí. Bohužel se 
mi ale nedělalo dobře při pohledu na krev. 
Takže v mých patnácti u nás v rodině pro-
stě padlo rozhodnutí, že se stanu vinařem.

No a s tou přezdívkou doktor přes víno 
to bylo tak: Vracel jsem jednou v zimě 
v pátek ze školy domů a už jsem se těšil 
na dobrou večeři od maminky. Ale táta 
mi na uvítanou řekl: „Pojď“, stavíme se 
u souseda, má nějaké problémy s vínem. 
Přiznám se, že se mi nechtělo, také a mož-
ná hlavně proto, že jsem nevěřil, že s tím 
něco zmůžu. Ale zašli jsme k panu Kele-
rovi, ve sklepě jsem ve víně ucítil inten-
zivní a nepříjemnou vůni a chuť téměř 
nepitelnou. Hned jsem si v hlavě rovnal, 
co nám ve škole říkali, a řekl jsem: „Pane 
Keler, to víno má myslím sirku! Té se zba-
víte tak, že víno vytáhnete hadicí ze sudu 
ven a pustíte přes nové březové koště do 
vaničky, sud pořádně vymyjete a vysíříte, 
a pak tam víno nalijte zpátky. Dole v sudu 
zůstane žlutý sediment, který pak už no-
vým přetočením ze sudu do sudu snadno 
odstraníte. Za čtrnáct dní, zase v pátek, 
jsme tam s tátou zašli, a pan Keler nám 
nalil víno – bylo i k mému velkému pře-
kvapení velmi dobré, až jsem zprvu nevě-
řil, že je to to samé víno. Prostě nějak mě 
můj odhad, který jsem znal jen z teorie, 
vyšel, a já jsem poprvé pomohl víno vy-
léčit. No a po vesnici se tenkrát rozkřiklo, 
že Jožka Vozdeckých umí léčit víno. Pak 
za tátou i za mnou začali chodit souse-
dé, abych jim poradil, když měli nějaký 
problém. A tak tehdy ta přezdívka „lékař 
vína“ vznikla, ale dlouho to netrvalo…

Váš další profesní růst už ale přece jen 
nebyl tolik spojen s léčením vína či eno-
logií, ale začal jste sbírat manažerské 
zkušenosti. Jak jste se dopracoval k ří-
zení podniku Bohemia Sekt? 
K technologii sektu jsem se dostal hned 
po studiu. Kývnul jsem na nabídku do 

Starého Plzence a přišel jsem tam právě 
ve chvíli, když se rozhodovalo o tom, že 
se nový produkt bude jmenovat Bohemia 
Sekt. A chytlo mě to tak, že jsem zůstal 
v Plzenci celý profesní život. Nikdy jsem 
nelitoval. Měli jsme na tehdejší dobu 
kvalitní technologii a zároveň bylo ješ-
tě hodně neobjeveného, což pro mě byla 
výzva. Prvních deset let ve firmě jsem 
pracoval v laboratoři, oblasti zavádění 
výsledků vědy a výzkumu do praxe. Sna-
žili jsme se zlepšit výrobu a přenastavit 
všechny důležité procesy. Zkoušel jsem 
různé bílkovinné frakce a mohl dělat 
i velmi nestandardní kroky. Inspiroval 
jsem se hodně v zahraničních časopisech, 
které jsme si nechávali překládat hlavně 
z francouzštiny nebo němčiny.

Jaký je váš dnešní vtah k vínu? 
Vína není nikdy dost, i kdyby ho bylo 
hodně. Celý svůj dospělý život zastávám 
názor, že víno je úžasný nápoj, který na-
plňuje život pohodou, pozitivně člověka 
vylaďuje a dokáže proměňovat všední 
dny ve sváteční a chvilky obyčejné ve vý-
jimečné. Víno popíjím nejraději s přáteli. 
To je nádherné a přirozené souznění. La-
hodné víno vychutnávané s přáteli, spo-
lečně odborně okomentované, na jazyku 
poválené a po polknutí pochválené, to je 
přece mnohonásobně silnější prožitek než 
sklenka vína upíjená o samotě. O nemož-
nosti popíjet víno s někým nesympatic-
kým ani nemluvě. „Dáme si sklenku?“, to 
neznamená jen pouhou výzvu k popíjení 
ale také přání popovídat si, naslouchat 
a něco se o druhých dozvědět. Víno au-
tomaticky navozuje představu příjemně 
strávených chvil, pohody, srdečných vzta-
hů a vzájemné důvěry.

Jaké typy vín z jakých (pod)oblastí máte 
nejraději?
Když mi bylo čtyřicet, snil jsem o tom, že 
ochutnám vína ze všech vinic na světě. 
Zjistil jsem ale, že je jich na tři miliony, 
a empiricky mně vyšlo, že bych k tomu 
potřeboval několik životů a v každém 
několik transplantací jater. Zkoušel jsem 
už vína čínská, ruská, polská, pil různá 
vína ze všech světadílů a ochutnal i vel-
mi drahá vína, kde byla cena za lahvič-
ku jistě přes 20 tisíc korun. Že by to se 
mnou ale nějak seklo, to ne. Mnohokrát 
šlo spíše o nějaký fetiš. Zastávám názor, 
že na světě existuje obrovské množství 
opravdu krásných vín, která vůbec nemu-

sí být přehnaně drahá. Navíc co chutná 
mě, nemusí chutnat někomu jiného. Kaž-
dopádně vedle zlata a vína neznám jinou 
hmotu, která je dělitelná, a vždycky ji ně-
kdo spotřebuje. Každému doporučuji, aby 
mezi deseti kupovanými láhvemi vín byly 
vždy dvě vína nová, ještě nevyzkoušená. 
Když to nevyjde, víno vždycky někdo 
vypije, nebo se svaří, nebo jím podlijete 
krocana v troubě… Co se odrůd týče, tr-
vale už od svých patnácti miluji Tramín 
červený. Ten můžu mít ke snídani a můžu 
s ním jít i spát.

Jaké to bylo odejít z Moravy do nevinař-
ského kraje a tam pracovat v oboru? 
Celý poslední ročník vysoké školy jsem 
se zabýval tím, kam půjdu. Vystudoval 
jsem vinařství, chtěl jsem v tomto oboru 
zůstat, ale byla pohnutá doba začínající 
normalizace, hodně bývalých vedoucích 
odcházelo, noví přicházeli a člověk vlastně 
nevěděl, kde místo hledat. Jeden z mých 
profesorů mi řekl, že ve Starém Plzen-
ci v západních Čechách se bude zavádět 
výroba sektů a jestli bych to tam nechtěl 
zkusit. V životě jsem tam nebyl, ale řekl 
jsem, že to zkusím velmi rád, a hned jsem 
do Plzence vyrazil, abych se podíval, jak 
to tam vypadá. Všechno jsem si prohlé-
dl, ovšem žádný uklidňující obrázek jsem 
neviděl. Našel jsem továrnu ve výstavbě, 
kterou řídil jakýsi profesor z Moskvy, spe-
cialista na výrobu sovětskoje igristoe, jak 
se říkalo ruskému sektu. Ale ten neutěše-
ný stav mě neznepokojil, naopak, mám 
rád, když něco nového vzniká a viděl jsem 
v tom dokonce naději do budoucnosti. 
A tak jsem se tam dokonce těšil.

Jiří Voskovec kdysi řekl, že člověk je 
doma tam, kde si pověsí klobouk. Něco 
na tom bude, protože můj klobouk už visí 
přes čtyřicet let ve Starém Plzenci, který 
považuji za svůj domov…

Považujete dnešní podnikatelské pro-
středí vinařů za zdravé?
Vinařské prostředí asi již bylo zdravěj-
ší, než je teď, ale zároveň po všech těch 
odhalených problémech cítím vůli po 
jeho uzdravení. Výsledky různých audi-
tů a kontrol inspekce, odhalení podvo-
dů a porušování enologických postupů, 
přidávání vody, barviva či etylenglykolu, 
černé obchody, špatná deklarace vína dle 
země původu i celá aféra s metanolem vi-
naře zalarmovaly. Doufám, že se nyní na-
šla vůle s tím něco dělat. 
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Co podle vás patří k největším problé-
mům tohoto oboru? 
Vedle problémů, které jsem již uvedl výše, 
to je určitě celá problematika odvádění 
daní a to jak DPH tak i spotřební daně či 
placení odvodů do Vinařského fondu. Zá-
kony a pravidla musí dodržovat všichni! 
Názorové rozdíly, diskuze a výměna argu-
mentů jsou samozřejmě běžné a vítané, 
ale je třeba jednat férově a ne si okopávat 
kotníky.

Byla to právě touha obor „ozdravit“, 
tedy vzpomínka na přezdívku Lékař 
vína, která vás nakonec přivedla do po-
litiky? 
Když jsem ve svých 67 letech odcházel 
do důchodu, myslel jsem, že si tak budu 
spolu s přáteli spokojeně degustovat ví-
nečka, která jsem nashromáždil, užívat 
si a rozprávět. Ale při těchto debatách 
jsme často skončili u politiky, jak je to 
strašný, jak se to tu vede, rozkrádá, a že 
to dobře neskončí. Pak, když vzniklo 
Hnutí ANO, přišli za mnou, zda bych 
nechtěl pomoci. S panem Babišem jsem 
se trochu znal z byznysu, vážil jsem si 
jeho názorů, byly mi blízké. Z politiky 
nejbližší. Po dlouhém váhání jsem se 
nakonec rozhodl, že nabídnu své zna-
losti a zkušenosti zejména z oboru vi-
nařství případně zemědělství, ale že do 
hnutí nevstoupím. A pak ve volbách to 
dopadlo, jak to dopadlo. Ale cítím, že už 
je to pro mě pozdě. Mladým vinařům 
bych doporučil, aby se politikou aktiv-
ně zabývali a angažovali se. Vždyť ně-
kdo nás pak vystřídat musí a měl by být 
připravenější, než když jsem do politiky 
vstupoval já.

Zhodnotil jste v politice svoje 40leté 
manažerské zkušenosti? Lze stát řídit 
jako firmu? 
To je zajímavá a pěkná teze. Já se si vždyc-
ky myslel, že by to tak být mělo. Napří-
klad celkové hospodaření státu. Musí si 
přece udělat rozvahu má dáti a dal. Musí 
to být vyrovnané, pokud má červená čísla, 
tak další rok musí být v černých číslech. 
Takto se hodně zjednodušeně řečeno řídí 
firma. Stát je ale přeci jen něco jiného než 
firma. Musí se řídit demokraticky. Ve fir-
mách, které mají generovat zisk, demo-
kracie možná není. Tam prostě cíle a stra-
tegie padají shora, a je na jednotlivých 
úrovních managementu, aby tyto cíle 
a úkoly v celé vertikální struktuře napl-

ňovaly. Pokud se směřování firmy někomu 
nelíbí, může odejít, případně je odejit. To 
při řízení státu možné není, tam se musí 
dát prostor všem názorům a snažit se 
dosáhnout konsensu, rozhoduje většina. 
Takto firma fungovat nemůže. Ale určitě 
najdeme spoustu věcí, které přenositelné 
jsou – např. efektivní nakládání s finanč-
ními prostředky, tedy neplýtvání, co nej-
výkonnější ekonomické řízení, důraz na 
produktivitu práce, na kvalitu, podporo-
vání osobní odpovědnosti, inovativního 
myšlení.

Jaké kroky či opatření v rovině zákono-
dárné spatřujete pro vinařské podniká-
ní do budoucna jako potřebné a nejvíce 
prospěšné?
Takových opatření je dle mého názo-
ru zapotřebí opravdu hodně. Já osobně 
jsem byl předkladatelem tří důležitých 
pozměňovacích návrhů k zákonům pro 
tuto oblast. Jednak to byl zákon o stát-
ní potravinářské inspekci, dále zákon 
o spotřební dani a také zákon o clech 
na dovoz potravin do České republiky. 
Byl jsem také zpravodajem několika 
návrhů a novel zákonů v poslaneckém 
klubu a ve sněmovně. Za nejpotřebnější 
a nejprospěšnější opatření považuji ta 
na ochranu poctivého trhu s vínem a na 
podporu kvality českého a moravského 
vinařství.

Které z nich si dovolíte odhadnout, že 
by v roce 2015 spatřily světlo světa? 
V roce 2015 a v dalším období bych se 
rád společně s ostatními zainteresovaný-
mi odborníky aktivně zapojil do diskuze 
a příprav opatření na podporu očištění 
vinařského trhu od nešvarů, jakými jsou 
podvodné dovozy vín ze zahraničí, lživá 
deklarace, případně pančování vína a ne-
zákonné enologické postupy. Připravuje 
se nový Vinařský zákon, který je již nyní 
diskutován s odpovědnými pracovníky 
Ministerstva zemědělství. S tím souvisí 
také implementace vinařských předpi-
sů z EU, především nařízení ošetřujících 
společnou organizaci evropského trhu 
s vínem.

Jaké povědomí mají o vinařství a víně 
vaši kolegové ze sněmovny? 
Myslím, že poslanci jsou, co se vína týče, 
velmi vnímaví a zvídaví. Tím nechci říci, 
že by tady v době jednání sněmovny po-
píjeli či se dokonce opíjeli, s něčím tako-

vým jsem se v žádném případě nesetkal. 
Ale zajímají je problémy i úspěchy tohoto 
oboru u nás. Připravujeme pro ně nyní 
prezentaci Národního vinařského centra 
o Salónu vín, tedy o kolekci 100 nejlepších 
vín České republiky za dané období, do 
které se zapojí i Zemědělský výbor. Mělo 
by to být i se seminářem a diskuzí o celé 
problematice dovozu vína a jeho deklaraci 
a o chystaných opatřeních a krocích, kte-
ré jsou nezbytně nutné pro udržení a další 
zvyšování kvality českého a moravského 
vinařství.

Pokračuje někdo ve vaší rodině ve vi-
nařské tradici? 
Z přímé rodiny bohužel ne. Vinice po dě-
dovi a otci již nemáme. Ale s velkou ver-
vou se do vinařství pustili příbuzní ve 
Velkých Němčicích. A na Vinařskou školu 
teď čerstvě nastoupila dcera mojí neteře. 
Z toho mám ohromnou radost.

Co byste vinařům popřál do nadcháze-
jícího roku? 
Určitě vynikající zdraví, protože když ne-
slouží zdraví, nejde nic. A pak, aby ročník 
2015 byl konečně zase tím ročníkem špič-
kovým, když 2013 a 2014 úplně vynikající 
a okouzlující nebyly. I když vinaři již zvlá-
dají technologie velmi dobře a dokáží si po-
radit i s nepříznivým počasím. Dále přeji 
všem vinařům a milovníkům vína, aby se 
trh s vínem v ČR co nejrychleji dostal do 
zákonných a oficiálních mantinelů a aby se 
tato pravidla respektovala a dodržovala. To 
totiž pomůže všem, velkým vinařům i těm 
menším, obchodníkům i spotřebitelům. 

Ing. Josef Vozdecký

Narodil se v roce 1945 v Šitbořicích 
do vinařské rodiny. 

Do Starého Plzence nastoupil 
jako technolog v roce 1970, z této 
pozice se vypracoval na generálního 
ředitele společnosti Bohemia Sekt, 
tu vedl až do roku 2011. 

Od října 2013 je poslancem 
Poslanecké sněmovny PČR jako 
nestraník za hnutí ANO 2011. 

V roce 2010 získal titul Gentleman 
Pro od Panevropské společnosti 
pro kulturu, vzdělání a vědecko-
technickou spolupráci Comenius.
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S Moravínem 
na sever Maďarska
Římany založenou tisíciletou tradici pěstování révy vinné v Karpatské kotlině 
nenarušili Hunové, Avaři ani Maďaři, jejichž kmeny v 9. století osídlily někdejší 
provincie Pannonia a Dacia.

U herské království se r. 1860 pyš-
nilo 600 tisíci ha vinic a roční 
produkcí 13 miliónů hl. Počátkem 

20. století ovšem přišlo o 70 % území v dů-
sledku Trianonské smlouvy. Současná roč-
ní produkce vína klesla pod 3 milióny hl 
a plocha vinic nepřesahuje 70 tisíc ha. 
Severovýchodně od Budapešti směrem na 
Tokaj najdeme vinohrady v podhůří Mátry 
(7 630 ha), okolí Egeru (5 908 ha) a pahor-
katině Bükk (1 220 ha). Dvoudenní zájezd 
za přírodními víny severního Maďarska 
s podtitulem „Tajemná Mátra – hrdinný 
Eger – neznámý Bükk“ pořádal na konci 
března MORAVÍN, svaz moravských vi-
nařů, o.s., ve spolupráci s Jiřím Havelkou, 
expertem na maďarská vína. 

Karner Gábor, Szücsi 
(Mátra) 

„V Mátře u městečka Gyöngyös je vesnička 
Szücsi a za ní kolonie sklepů, kde hospo
daří malý vinař Karner Gábor – specialista 
na přírodní Frankovky ve všech podobách, 
minerální nekompromisní vína.“ (Jiří Ha
velka) 

Milovník hudby, joggingu a Frankov-
ky Gábor Karner je přesvědčen, že „tech
nologie není důležitá, jen hrozen a terroir.“ 
Obvykle je v maďarských vinařských ob-
lastech půda buď vulkanická, nebo vápeni-
tá. V podhůří Mátry je půda obojího typu, 
což je ku prospěchu zdejších vín, jež jsou 
minerální, ovocitá a svěží. Gábor Karner 
vlastní vinice (2,5 ha) v lokalitách Vitézföld 
(8 000 keřů/ha) a Tavasföld (3 000 keřů/
ha). Část vinohradů zakoupil (stáří 50 let), 
část sám vysadil (r. 2004–2007; rakouské 
klony). Dominuje Frankovka, doplňkem 
(0,5 ha) je Ryzlink vlašský. Plánuje výsad-
bu dalších 2 ha stejné odrůdové skladby ve 

sponu 1,8 × 0,7 m. Vinice jsou zatravněné, 
trávu kosí ručně, traktor nepoužívá. Čty-
řikrát do roka provádí postřik bordóskou 
jíchou. Hrozny sklízí zpravidla v  září: 
1–2 kg/keř pro základní vína, 0,5–1 kg/keř 
pro prémiová vína. Rmut nechává 8–10 dnů 
v otevřených plastových kádích, lisuje ruč-
ně. Neuznává selektované kmeny kvasinek, 
mléčné bakterie ani jiné pomocné příprav-
ky, jen oxid siřičitý, event. bentonit. V tufo-
vém sklepě používá jednak 500 litrové aká-
tové sudy, jednak až 10 let staré 225 litrové 
barriques. První víno vyrobil r. 1999 z na-
kupovaných hroznů, od r. 2004 zpracovává 
vlastní sklizeň. Ročně produkuje 5–6 tisíc 
lahví, které distribuuje budapešťský Terroir 
Club. Ceny od 8 € za základní Frankovku 
po 15 € za prémiovou řadu Vitézföld. 

Ochutnali jsme cuvée dvou ročníků 
Olaszrizling 2011/2012, částečně panen-
skou sklizeň (23,5 °NM) velmi raného 
jihomaďarského klonu s malými hroz-
ny i bobulemi (r. 2013 sklidil jen 15 kg ze 
4 000 keřů, zbytek sezobali špačci). Bylo 
to plné, svěží a minerální víno s vůní ja-
blkového kompotu a dlouhým dozvukem 
(****). Gábor Karner jej školil v plastových 
nádobách, zasířil na 60 mg/l celkového 
oxidu siřičitého a kvůli zbytkovému cukru 
oproti svému zvyku čiřil i filtroval. Vína 
z modrých hroznů uvedl slovy: „Frankov
ka je Pinot noir Karpatské kotliny.“ První 
z nich byla „zrzavá“ Kékfrankos Siller 
2013 s vůní malin a barvou na rozhraní rů-
žového a červeného spektra (***½). Víno 
z 50 let staré vinice (1 kg/keř; 25 °NM) sle-
dovalo trend renesance v Maďarsku kdysi 
populární kategorie siller – lehkých čer-
vených vín s nízkým obsahem taninů. Po 
spontánní malolaktické fermentaci dosud 
bez promíchávání zrálo na kvasnicích. Ze 
starých keřů pocházela i netypicky temně 

rubínová Kékfrankos 2013 s jemnou vůní 
peckovin a pikantní kyselinkou (***). Ké-
kfrankos 2012 doprovázelo aroma třešní, 
plná šťavnatá chuť a tóny vanilky (****). 
Ležela ve starších barikových sudech 
a lahvována byla 2 měsíce před degustací. 
Jedinou noc na slupkách (původně byla 
určená pro siller) strávila rubínová, pří-
jemně pitelná Kékfrankos 2012 (***½). 
Mimochodem všechna vína základní řady 
uzavíral šroubovací uzávěr, vína prémiové 
řady byla pod skleněnou zátkou Vino-Lok. 
Mohutná skořicová Vitézföld Kékfrankos 
2013 byla po 2 týdnech v otevřené kádi 
stočena do plastové nádoby, kde aktuálně 
vyčkává, než bude napřesrok přemístěna 
do sudu (****). Stejný koloběh již podstou-
pila o rok starší živočišná Vitézföld Ké-
kfrankos 2012 s lékořicovým dozvukem 
(***½). Roční zrání v 500litrovém sudu se 
na Vitézföld Kékfrankos 2011 podepsalo 
výrazným aroma čerstvě pražené kávy do-
plněným o tóny zralých višní a švestek, ja-
kož i bohatou taninovou strukturou (****). 
Šťavnatá a delikátně karamelově dozníva-
jící Vitézföld Kékfrankos 2009 strávila 
v sudu až 28 měsíců (****½). Posledním 
vzorkem byla „panenská“ Kékfrankos 
2008, ohnivé polosuché víno (16 obj. % 
alk.) pinotové barvy s dehtovými tóny ve 
vůni (***).

Pók Tamás Pincészete (Eger) 

„Na jihovýchodním předměstí Egeru 
v opuštěném liduprázdném údolí hospoda

Hodnotící stupnice: 

* nepitelné, ** pitelné, *** dobré,  
**** velmi dobré, ***** vynikající
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Text:
Martin Křístek 
Foto: 
Vladimíra Seidlová

ří ve starém sklepě po dědovi Pók Tamás. 
Pracuje archaickými metodami a v jeho 
nezaměnitelných přírodních vínech je cítit 
ryolitový tuf nejen z vinice, ale i ze sklepa, 
kde dozrávají.“ (Jiří Havelka) 

„Eger je severní okrajová vinařská 
oblast,“ přivítal nás Tamás Pók, majitel 
4,5 ha vinic. Jeho 60 let starý vinohrad 
Leán ky byl historicky první egerskou vini-
cí s vedením na vodorovný kordon (tradič-
ně byla réva vedena na hlavu). Vápenitou 
půdu považuje za výhodu: „Hrozny z mla
dého desetiletého vinohradu na výhřevném 
tufovém podloží rychle vyzrávají, ale stejně 
rychle padají z kyselin.“ Historicky v okolí 
Egeru převažovala bílá vína, v současnosti 
je poměr kultivarů pro výrobu červených 
a bílých vín vyrovnán. Místní chloubou 
je Leányka (Dívčí hrozen, Feteasca alba) 
a Olaszrisling (Ryzlink vlašský). Zahra-
ničním návštěvníkům se ale jako první 
vybaví Egri Bikavér, červené cuvée ales-
poň tří kultivarů, jimž dříve dominovala 
Kadarka a nyní Kékfrankos (Frankovka). 
Ovšem definici světoznámé kupáže si ka-
ždý vykládá jinak: Nejlepší víno ze sklepa 
(Gróf Buttler), egerská klasika s převa-
hou Kadarky (Lajos Gal), cuvée meziná-
rodních odrůd... Bílou alternativou „býčí 
krve“ je Egri Csillagok (Egerské hvězdy), 
což je opět vágně definovaná kupáž čtyř 
až pěti odrůd z Karpatské kotliny: Leá-
nyka, Királyleányka (Pesecká leánka, 
Feteasca regala), Olaszrizling, Rizlingszil-
váni (Müller Thurgau), Zengö alias Zenit 
(Ezerjó × Bouvier). „Problém je, že všichni 
se na pravidlech dohodnou, ale nikdo je 
nedodrží,“ tvrdí Tamás Pók. Více než čtyři 
století starý sklep zdědil po dědovi, jenž 
před 40 lety dohlížel na jeho první vi-
nařské krůčky. Od r. 2009 zde hospodaří 
společně s manželkou. Nejprve se chtěli 
přestěhovat, „vždyť ve sklepě nebyl ani vo
dovod“, a nemínili investovat do moder-
ních technologií, jenže: „Pak jsem zjistil, že 
vlastně žádné nepotřebujeme a od té doby 
vyrábíme autentická vína.“ První „oranžo-
vé víno“ vzniklo náhodou: „Dědečkův lis 
byl právě čerstvě natřený, takže jsme ne
mohli lisovat.“ Dnes vyrábí 8–10 tisíc lahví 
vína ročně. U bílých vín aplikuje dělenou 
sklizeň: „Nejprve pro kyselinky, později pro 
cukry.“ Kupážuje buď ještě před fermen-
tací, nebo až před lahvováním. Sklízí do 
plastových přepravek a ve sklepě nechá 
hrozny hodinu vychladnout. Odstopko-
vaný rmut modrých i bílých odrůd bez 
lisování transportuje do plastových kádí 

ke spontánní alkoholové a posléze malo-
laktické fermentaci. Jakmile v chuti sezná 
přespříliš fenolických látek, stáhne vína 
ze slupek do nejméně 5 let starých bari-
kových sudů, v nichž pomalu dokvášejí, 
„každá odrůda z každé lokality samostat
ně“, třeba až do května. Na hrubých kalech 
vína nechává 12–18 měsíců s promíchává-
ním zprvu jedenkrát týdně, později jeden-
krát měsíčně. Síří na rmut a po ukončení 
malolaktické fermentace. Obvykle nečiří 
ani nefiltruje, ale přiznává: „Ročník 2012 
jsem před lahvováním filtroval, nechtělo 
se mi pořád dokola vysvětlovat, proč víno 
není čiré.“ Vína prodává přímo ze sklepa 
a prostřednictvím velkoobchodu v Buda-
pešti. Ceny se pohybují od 9 do 13 €.

Prvním degustovaným vzorkem byla 
lehká a bledá Síkhegy Leányka 2012 
s dochutí jadřince a obrázkem sýkorky na 
vinětě (**½). Starší oříškově-fermežová 
Síkhegy Leányka 2011 sluníčkové barvy 
a pikantní kyselinky byla plnější: „Zkusil 
jsem stočit mošt do sudu na kvasnice po 
o rok starší Leánce.“ (***) Rigópohár Fur-
mint 2011 zaujal vedle orchideje na vinětě 
buketem lučního kvítí, kulatým tělem se 
stopami marcipánu a dozvukem střelného 
prachu (***½). Překvapivě stále juvenilně 
svěží Rosé 2011, cuvée stejných dílů Fran-
kovky a Kadarky, zrálo rok v 500litrovém 
sudu (***). Négykezes 2010 stvořili spo-
lečně s manželkou z Frankovky, Caber-
netu franc a Cabernetu Sauvignon. Toto, 
jak říká „čtyřručné víno“, charakterizo-
valo aroma malin a perníkového koření, 
plnoštíhlé tělo a krémová dochuť (****). 

Snoubení se sýrem Bükki Sajt Sándora Ta-
máse a vinným želé z lokální Frankovky 
se osvědčilo podobně jako u Nagygalago-
nyás Kékfrankos 2011, opulentního vína 
s vůní drobných lesních plodů (****½). Zá-
věr obstaralo víno s malůvkou vydry na 
etiketě Pajdos 2009. Lahvově zralé cuvée 
(Pajdos je název vinice) evokující marme-
ládu z višní pocházelo z Frankovky, Caber-
netu Sauvignon, Merlotu, Kadarky, Pinotu 
noir a Cabernetu franc (***½). 

Kovács Nimród Winery 
(Eger)

„Dříve se tato firma jmenovala Monarchia, 
jako sklepmistr zde pracoval i Pók Tamás. 
Od 90. let to byla nejdražší vína celého Ma
ďarska a i dnes jsou jedna z nejdražších.“ 
(Jiří Havelka) 

Americký filantrop maďarského půvo-
du Kovács Nimród, stojící za úspěchem 
největší středoevropské kabelové televize 
UPC, se před 20 lety rozhodl investovat 
do maďarského vinařství. Výsledkem bylo 
vinařství Monarchia, před 5 lety přejme-
nované na Kovács Nimród Winery. V sou-
časnosti zpracovává hrozny z 20 ha vlast-
ních plodících vinohradů (celková plocha 
činí 30 ha) i hrozny vykupované od smluv-
ních dodavatelů. Pro prémiová vína jsou 
určeny výlučně hrozny z vlastních vinic. 
Výsledkem práce osmi stálých zaměst-
nanců (dva ve vinohradu, čtyři ve sklepě, 
dva v kanceláři) a blíže neurčeného počtu 
romských brigádníků je 70–100 tisíc lahví 
vína ročně. V ručně tesaném sklepě, prý 
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více než 500 let starém, neroste na stě-
nách plíseň, která by se dle slov sklepmis-
tra „jistě dostala i do sudů“. Hned u vcho-
du stojí nerezové tanky, a pak už jen sudy: 
Nové i nejvýše 6 let staré, 225 i 500lit-
rové, francouzské, americké i maďarské 
(severní zemplínský anebo jižní pécsský 
typ). S výjimkou rosé a bílého cuvée Egri 
Csillag zrají veškerá vína ve dřevě. 

Ochutnali jsme svěží a ovocité Egri 
Csillag 2012 s vůní zeleného jablka a pal-
čivou dochutí (**½). Jednalo se o směs 
kultivarů Olaszrizling, Leányka, Char-
donnay a Szürkebarát (Pinot gris). Smeta-
nově-malinové Rosé 2013 (100% Kékfran-
kos) starorůžové barvy bylo o něco plnější 
a kulatější (***). Základní Egri Bikavér 
2008 skrýval pod šroubovacím uzávěrem 
temně rubínové, jednoduché víno s vůní 
černého rybízu a kokosovou dochutí (***). 
Prezentaci prémiové řady Monopole (ne-
boť polohy Nyilasmar a Nagyfai jsou 100% 
v majetku firmy) zahájil plný, hruškově-
-hřebíčkový Monopole Pinot gris 2011, 
produkt výjimečného ročníku a „klasické 
technologie“, čímž je myšlena fermentace 
v sudu a poté 6–8 měsíců dlouhé zrání sur 
lie bez promíchávání, před lahvováním 
pak čiření a filtrace (****). Vlajková loď 
vinařství, opulentní šťavnaté Monopo-
le Chardonnay 2011 Battonage, leželo 
rok v barikových sudech z Francie, USA 
i Maďarska (⅓ nové sudy, ⅔ staré sudy) 
a během 8 měsíců sur lie byla promíchá-
vána jedenkrát týdně. Ověnčena byla 
stříbrnou medailí Chardonnay du Monde 
a většina z 11 tisíc vyrobených lahví zamí-
řila do USA. Tamní konzumenti jsou pro-
stě neradi překvapováni (****). Minerální 
Nagy Eged Furmint 2010 s vůní sena, 
sušených meruněk a zralých citrusů jako 
jediný reprezentoval nepříznivý ročník 
2010. Hrozny byly sklizeny na vinici (1 ha, 
7 000 keřů) založené r. 2004 za pomoci 
pásových traktorů na strmých vápenitých 
jihozápadních svazích egerského grand 
cru (300–500 m n. m.). Víno fermento-
valo a vyzrávalo ve dřevě (⅓ nové sudy) 
a velikost šarže čítala 2 000 lahví (****½). 
Anglofonní bikavér Monopole Bull’s Blo-
od Rhapsody 2009 s tóny pepře i ma-
kovic vycházel z Frankovky s podílem 
Pinotu noir a Cabernetu franc (***). Jeho 
cena v USA dosahuje 18–20 $. Atypicky 
temný, drsně sametový Monopole Pinot 
noir 2009 s vůní čerstvě pražené kávy 
a závanem venkovského dvorku setrval 
14–18 dnů v otevřených kádích a 28 měsí-

ců v barriques (***½). Cena v USA osci-
luje mezi 20 a 30 $. Příznivým poměrem 
ceny a kvality konečně zaujala expresivně 
aromatická, ostružinově-malinová, i když 
méně uhlazená, Monopole Frankov-
ka 2011 s dochutí hořké čokolády. Zrála 
v maďarském a francouzském dubu a vy-
robeno bylo 5 000 lahví v ceně 8 € (****). 
Robustní Monopole Syrah 2011, evokující 
třešně v čokoládě, exotické koření i čers-
tvě zastrouhanou tužku, naznačil, že fran-
couzské sazenice tohoto kultivaru jsou 
pro Eger vhodnější než kabernety: „Není 
to náročná odrůda a dobře se prodává.“ 
Víno leželo v barriques 16 měsíců a cena 
každé z 8 000 lahví činila 12 € (****). 

Kaló Imre, Szomolya (Bükk)

„Přejezd do obce Szomolya, kde hospodaří 
Kaló Imre, zajímavá osobnost, filozofuje, 
píše knihy, vyrábí i oranžová vína, nádher
ná červená vína, četné archívy.“ (Jiří Ha
velka) 

Socha mytického turula s rozepjatými 
křídly střeží vchod do rozvětveného dvou-
patrového sklepa, jehož historie prý sahá 
do časů Arpádovců. Sklep byl vyhlouben 
v  ryolitovém tufu a vedle nesčetných 
nádob s vínem skrývá až 2 000 let starý 
kamenný lis nalezený kdesi u Balatonu. 
Dříve sklep sloužil dvěma rodinám, nyní 
má jediného majitele, a  tím je původ-
ně lesník, nyní vinař-myslitel Imre Kaló. 
Z desítek mnohdy ne zcela politicky ko-
rektních bonmotů, kterými nás vedle vína 
počastoval, připomeňme např.: „Moje víno 
je lepší než jiných vinařů, neboť u mne ve 
sklepě lidé nejvíce zpívají.“ „Víte, jaký je 
rozdíl mezi větrem a vínem? Vítr listí roz
fouká, víno lidi sbližuje.“ „Ptáte se, jestli mi 
rodina vypomáhá? Jinou možnost nemají.“ 
Přestože dle jeho názoru je pod Egerem 
300 km sklepních chodeb a v plné síle by 
zde mohlo růst 20 tisíc ha vinic, kultura 
vína upadá, neboť snazší je hrozny pro-
dat na Slovensko a vinohrady vyklučit: 
„Za mého mládí byly všude třešně a réva, 
teď tu není nic.“ Plochu plodících maďar-
ských vinic odhaduje na 40 tisíc ha, což je 
o 60 tisíc méně než při vstupu do Evrop-
ské unie. Sám během 26 let vysadil 18 ha 
v hustotě 5 000 keřů/ha. Hlavní odrůdou 
je Leányka, poté Olaszrizling, Zöldvel-
telini (Veltlínské zelené), Rizlingszilvá-
ni (Müller-Thurgau), Szürkebarát (Pinot 
gris), Sauvignon, Chardonnay, Furmint, 
Hárslevelü (Lipovina) a Sárgamuskotály 

(Muškát žlutý), barvířka Turán/(Kadarka 
× Teinturieu) × (Medoc noir × Čabaňská 
perla)/, Pinot noir, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc, Merlot, Siráz (Syrah), Ké-
kfrankos, Kadarka. Dva roky ve vinici po-
užívá jen bio přípravky. Vína zrají 3–7 let 
obvykle ve starších sudech rozličného 
objemu bez promíchávání na jemných ka-
lech. Nejsou k dostání v obchodní síti, ale 
výlučně přímo ze sklepa (cena přibližně 
20 €/láhev). 

Většinu vzorků natáhl Imre Kaló ze 
sudu s komentářem: „Jen minimální síra, 
jinak nic.“ Zlatavý Rizlingszilváni/Irsai 
Olivér 2012 projevil svůdné aroma pome-
rančové kůry, svěží patro a velmi dlou-
hou dochuť. Sklizeň proběhla 12. září při 
cukernatosti 23 °NM a výrazné redukci 
4,5 dl/keř (****). Jantarové Chardonnay 
2009, mohutné víno s tóny medu a hruš-
kového kompotu, nakvášelo před lisová-
ním 3 dny na slupkách (***½). Opalizují-
cí, na jazyku živé, pepřnaté a minerální 
Cuvée 2013 nezapřelo původ spočívající 
z jedné poloviny ve Veltlínském zeleném, 
z druhé ve Furmintu, Lipovině, Muškátu 
žlutém a Tramínu. Všechny hrozny, resp. 
„ty, které nám nechali divočáci“, sbíral 
Imre Kaló společně 22. září (****). Plno-
štíhlý a dlouhý Szürkebarát 2011, jehož 
hrozny dosáhly 27 °NM, doprovázela 
vůně čerstvého másla, vanilky a dotek 
marcipánu (****½). Oranžové oříškově-
-fermežové Chardonnay 2011 s perzi-
stentní dochutí mandarinek a běloma-
sých broskví dosáhlo v půli října 28 °NM, 
týden leželo na slupkách, zasířeno bylo 
„trochu na rmut, pak už ne“ a  dosud 
zraje tentokrát v novém dubovém sudu 
(****½). Za bílými víny nikterak nezaos-
tala červená: Pikantní Cabernet franc 
2013 s dochutí hořké čokolády (****½), 
šťavnatá Kékfrankos 2012 s buketem 
malin a granátového jablka (****½), opu-
lentní temný Siráz 2011 s vůní perníko-
vého koření a ozvěnou višní v čokoládě 
(*****), středně plný třešňový Merlot 
2011 (****), mladistvě vyhlížející kakaový 
Cabernet franc 2009 (****) či sametově 
vyzrálý Pinot noir 2008 (****). Svěží za-
kulacené rosé Cabernet Sauvignon 2007 
(***) předcházelo pozdně sběrovému Pi-
notu noir 2013, polosladkému červené-
mu portského stylu s trochou lékořice 
v dochuti (***½). Sladkou tečkou byl opa-
lizující rubínový samorodný botrytický 
sběr Turán 2013, jenž strávil na slupkách 
40 dní (***½). 
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Text:
Jan Otáhal, Valtice 
Foto:
FTV Prima

Seriál „Vinaři“ aneb 
„Pražáci vrací úder“
Na seriál o moravských vinařích jsem se po masivní reklamě na TV Prima těšil stejně 
jako dva miliony diváků, kteří sledovali první díl. Co se ale objevilo na obrazovce, 
nejen naštvalo mnoho moravských vinařů, ale také způsobilo velký odliv diváků 
pro další díly seriálu. Stejně se mnozí ještě dívají ze zvědavosti, kam až tvůrci seriálu 
pro zajištění maximální sledovanosti zajdou. 

Já si již poslední díly nahrávám 
a pouštím později ve zrychle-
ném režimu, abych si nezkazil 

nedělní večer. Ale stejně je podivné, že re-
klamy se moc v tomto seriálu nevyskytují. 
I když sdělovací prostředky kritiku mno-
hých diváků zlehčují a tvrdí, že většina di-
váků je spokojená, já to vidím tak, že jde 
jenom o odhad a součet těch, kteří mají čas 
a chuť se ozvat. Přečetl jsem téměř všech-
ny kritické ohlasy, také obhajobu tvůrců 
tohoto výbušného seriálu, ba dokonce mi 
technika internetu umožnila shlédnout 
i několik dílů dříve odvysílaného a povede-
ného seriálu podle knihy Zdeňka Galušky 
„Slovácko sa súdí“ nebo i „nesúdí“, ale hla-
va mi to stejně nebere. Vždyť Matúš Pagáč, 
Jura Klásek, otec a syn Krpálovi znázorňo-
vali skutečné a živé postavy a předváděli 
děj, který nám starším a pamětníkům žije 
stále v  paměti. Vyvolání veselých příhod 
a dobré nálady v seriálu „Vinaři“ je mi pro-
ti srsti a sleduje úplně něco jiného. Autor 

scénáře Petr Kolečko prozradil, že „zhoto-
vil tento projev s ambicí a cílem co největší 
sledovanosti v televizi a bez ohledu na reál-
ný život vinařů na Moravě; nejde podle něj 
o pravdivost žánru, ale hlavním měřítkem 
kvality díla jsou čísla o sledovanosti“. Po 
zveřejnění ostrých kritik od moravských 
vinařů se ozval také sedmadvacetiletý reži-
sér Vojtěch Moravec, který na rovinu řekl, 
že „Vinaři neukazují reálný život vinařů, 
ale jsou pohádka v kulisách Jižní Moravy“. 
A pak jsem na to přišel…

Nejdříve ještě mou myslí proběhlo dávné 
setkání s Oldřichem Velenem, který ztvár-
nil roli Jury Kláska a s nímž jsem se setkal 
v Karlových Varech u televizní obrazovky 
v Lázeňském domě Kriváň. Seriál „Slovácko 
sa súdí“ běžel v osmdesátých letech každý 
týden a moravské tetičky obsadily místnost 
s televizí. Byl jsem tam také. Když vstoupil 
Oldřich Velen, tetičky se začaly požďucho-
vat a vrtět. Ke konci toho dílu, kde statný 
moravský šohaj v podání Michala Dočolo-

manského vystupuje v roli prvního stárka 
a přebere krásnou děvu (pražská herečka 
Jana Švandová) méně vzhlednému a svému 
jménu poplatnému Mrňúsovi, nalévá mezi-
tím Jura Klásek dvěma švarným přespolním 
šohajům zrovna v Mrňúsově sklepě. To už 
Oldřich Velen nevydržel a s noblesou jemu 
vlastní pronesl: „Tož ano, milé dámy, jsem 
to já…“ Pak následovala spontánní hodino-
vá debata, při níž jsem se s lidovým hercem 
seznámil také já. Setkávali jsme se potom 
každoročně u valtického vína a dopisovali 
si až do roku 2013, kdy ve věku 91 let ze-
mřel. Tyto dva seriály jistě nelze srovnávat, 
zvláště i proto, že v seriálu „Vinaři“ si tvůrci 
v honbě za sledovaností dělají legraci nejen 
z moravských vinařů, ale také z policajtů, 
starostů, hasičů a v neposlední míře také 
z církevních služebníků. Pozvali si k tomu 
skvělé pražské i brněnské herce a také ně-
které domácí, kterým jistě bylo natáčení 
v příjemném prostředí vinic a sklepů pod 
Pálavou velmi přijatelné. Dostal jsem se až 
k jádru pudla. Vždyť ještě před nedávnem 
si malí moravští vinaři vyráběli tři druhy 
vín: 1. Pro sebe. 2. Trochu na prodej. 3. Víno 
pro Pražáky. Dlouho se to Pražákům tajně 
a s moravským humorem prozrazovalo, ale 
už dávno jsou díky dostupné propagaci pro-
školeni a berou jenom víno dobré. V seriálu 
„Vinaři“ nám Pražáci vlastně vrátili úder: 
vytvořili „po pražsku“ seriál o bodrých 
Moravácích a vinařích zvlášť. Ať se nám to 
líbí nebo nelíbí, musíme ho přijmout a pro-
hlédnout takový, jaký je – nebo přepnout 
televizní kanál Prima! Jedině tak zůstaneme 
klidní a bude to i v naší mysli i o Vánocích 
„prima“. 



Fenomén víno
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Autor:
Ondřej Slanina

Bažantí prso pečené v anglické slanině podávané 
na pyré z červené řepy s muškátovou dýní 
restovanou na másle s čerstvým tymiánem 
a silnou vinnou omáčkou

Přepuštěné máslo:

Přepuštěné máslo budete potřebovat při res-
tování dýně i při opékání bažantího prsíčka.

Dvě třetiny čerstvého másla vložte do 
kastrůlku a pomalu zahřívejte, dokud se 
máslo nerozdělí na smetanu a čistý tuk, 
který snese i vyšší teploty při pečení či 
smažení. Oddělenou smetanu uchovejte 
pro další použití. Tentokrát při přípravě 
pyré z červené řepy.

Bažantí prsa:

Bažantí prsa koupíte samostatně nebo 
samozřejmě můžete pořídit celé bažanty, 
prsa vykrojit a ze skeletů a stehen udě-
lat vynikající vývar s bažantím masem, 
knedlíčky a podobně. 

Rozložte potravinářskou folii, pečlivě 
vyskládejte tence krájené plátky anglické 
slaniny a na ně bažantí prsa. Slanina do-
konale zajistí, aby maso zůstalo po tepelné 
úpravě šťavnaté. Prsa opepřete a pomocí 
folie zaviňte do slaniny. Nechte odležet 
v lednici alespoň dvě hodiny, ideálně přes 
noc. Slanina lépe přilne k masu a při opé-
kání nebude „opadávat“. Takto připravená 
prsa pomalu opečte na pánvi s nepřilna-
vým povrchem na troše přepuštěného 
másla a dejte do předehřáté trouby dopéct 
při 120 °C cca 20 minut, tak aby vnitřní 
teplota nepřesáhla 60 °C. Nechte několik 
minut odpočinout při pokojové teplotě.

Pyré z červené řepy: 

Oloupanou, omytou a pokrájenou řepu 
vložte do vroucího rozvaru z vody, cukru, 
octa a soli kořeněného badyánem, hře-
bíčkem a hořčičným semínkem. Rozvar 
musí být dostatečně silný, ochucený. Řepu 
vařte, dokud zcela nezměkne. Sceďte, vy-
sbírejte koření a nechte okapat. Horkou 
řepu vložte do mixéru. Mixujte společně 
se zbývající třetinou másla a smetanou 
z přepuštěného másla, dokud nebude pyré 
perfektně hladké. Pokud by váš mixer ne-
uměl řepu rozmixovat podle vaší předsta-
vy, můžete pyré přepasírovat přes jemné 
sítko.

Dýně:

Dýni oloupejte, omyjte a nakrájejte na 
přibližně stejně velké tvary. Spařte (krátce 
povařte) v osolené vodě, tak aby se zvý-
raznila přirozená chuť dýně. Dýně nevy-
žaduje dlouhé vaření. Změkne přibližně po 
deseti minutách. Takto upravenou dýni 
nechte okapat a opečte na přepuštěném 
másle s otrhanými lístky tymiánu. Opep-
řete a osolte podle chuti.

Silná vinná omáčka 
z červeného vína:

Do hlubší rozpálené pánve nalijte celé 
množství vína a společně s cukrem nech-

te redukovat obsah zhruba na čtvrtinu, 
dokud nezhoustne. Stejně to udělejte se 
smetanou. Za stálého prošlehávání met-
ličkou spojte obě tekutiny a již odstavené 
z ohně svažte chladným máslem. 

Recept: 4 porce

bažantí prso 4 ks cca 500 g
anglická slanina plátky cca 200 g
čerstvě mletý pepř
sůl

červená řepa (loupaná) 400 g
sůl 2 g
cukr 150 g
ocet 50 ml
badyán 1 hvězdička
hřebíček 5 ks
hořčičné semínko 1 g
voda 500 ml
máslo 

muškátová dýně (loupaná) 200 g
voda 300 ml
sůl
máslo 150 g
čerstvý tymián 1 snítka

Na omáčku:
víno červené 300 ml
smetana 100 ml
sůl
cukr 
máslo 50 g

Fenomén víno
Autor:
Ondřej Slanina



Název
Datum

Místo Město WWW Telefon
od do

Kurz Základy sommelierství 15. 1. 16. 1. Brno – Mendelova univerzita v Brně, 
Valtice – Salon vín ČR Brno www.icv.mendelu.cz 545 135 218

GO / REGIONTOUR / RegFoodFest 15. 1. 18. 1. výstaviště Brno www.bvv.cz/regiontour 541 153 029
Zimní otevřené sklepy a kopání písku 17. 1. 17. 1. vinné sklepy Nového Šaldorfa Nový Šaldorf-Sedlešovice www.modre-sklepy.cz
Ples v knihovně 17. 1. 18. 1. Krajská vědecká knihovna v Liberci Liberec www.vinorychnov.webuje.cz 724 662 156
VII. vinařský krojový ples v Moutnicích 17. 1. 17. 1. Orlovna Moutnice Moutnice 733 687 241
Vinařský průvodce 21. 1. 23. 1. učebna Vinařské akademie Valtice Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437
Vinařský ples Hrušky 23. 1. 23. 1. tělocvična základní školy Hrušky (okr. Břeclav) www.hrusky.cz 607 730 109
Úvod do degustace vína 23. 1. 23. 1. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz 519 352 072
Sprašosochání ve Valtickém Podzemí 24. 1. 24. 1. Valtické Podzemí Valtice www.valtickepodzemi.cz 723 600 423
Ples vinařů a přátel dobrého vína 31. 1. 31. 1. sokolovna Hovorany www.vinozhovoran.cz 605 870 249
Těšínská karafa 3. 2. 3. 2. Albrechtova střední škola, Frýdecká 32 Český Těšín www.albrechtovastredni.cz 558 425 100
Košt vín Míkovice 7. 2. 7. 2. Míkovice, kulturní dům Uherské Hradiště www.mikovice.eu 603 154 662
VII. Ples vinařů a přátel vína v Čejkovicích 7. 2. 7. 2. sál kulturního domu Zemědělské a.s. Čejkovice (okr. Hodonín) www.vinozcejkovic.cz 774 867 406
Noční otevřené sklepy Drnholec 7. 2. 7. 2. vinařské ulice Wolkerova, V Agátí a Husova Drnholec www.drnholec.eu 724 132 910
Vinařsko-reprezentační ples Svobodné spolkové republiky Kraví hora 7. 2. 7. 2. kulturní dům Bořetice www.republikakravihora.cz 721 375 999
Mistrovství ČR v řezu révy vinné 13. 2. 13. 2. areál vinařství Stanislav Mádl – Váš vinař Velké Bílovice www.vinarskepotreby.cz
10. reprezentační ples města Rychnova u Jablonce nad Nisou 13. 2. 13. 2. sál Restaurace Beseda, Tovární 68 Rychnov u Jablonce nad Nisou www.vinorychnov.webuje.cz 724 662 156
Putování po dobšických sklípcích 14. 2. 14. 2. sklepy a sklepní uličky Dobšice www.vinari.dobsice.cz 603 447 594
55. výstava vín Velké Němčice 15. 2. 15. 2. kulturní dům Velké Němčice www.vystavavin.cz 725 758 913
Holiday World 19. 2. 22. 2. Výstaviště Praha Praha 7 www.holidayworld.cz
Tour de Sklep 21. 2. 21. 2. Sklepní ulice Popice www.tourdesklep.cz 606 737 841
38. jihomoravská regionální výstava vín 21. 2. 21. 2. Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1 Brno www.vinobrno.eu 605 036 209
Sklepní uličky a způsoby hodnocení vín 26. 2. 26. 2. Velká galerie Louckého kláštera Znojmo www.szv.estranky.cz 515 213 145
44. výstava vín v městečku Žeravice 28. 2. 28. 2. sál Žeravice www.obeczeravice.cz 605 252 099
Místní výstava vín 28. 2. 28. 2. Dělnický dům Tvrdonice www.tvrdonice.cz 777 360 001
8. Koštování vín v Jalubí 28. 2. 28. 2. kulturní dům Jalubí 603 545 742
Otevření 15. ročníku Salonu vín ČR 28. 2. 28. 2. Salon vín ČR, Zámek 1 Valtice www.salonvin.cz 519 352 744
51. výstava vín Žabčice 28. 2. 28. 2. Lidový dům, U rybníka 23 Žabčice 732 302 014
Vinařský ples 28. 2. 28. 2. sportovní hala Hluk www.vinozlomekvavra.cz 572 599 537
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

Spolkové informaceVinařský obzor 1/2015

↙ inzerce



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

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

Inzerce

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

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

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

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

Vinařem v Africe i leckde jinde 156 Kč
Autor: Antonín Konečný

Antonín Konečný, náš přední vinařský od-
borník, bilancuje ve své první samostatné
knížce svůj bohatý život spojeny s vinnou 
révou a s vínem jako ušlechtilým mokem. 
Seznamuje čtenáře mimo jiné i s tím, proč 
se stal vinařem, co ho odvedlo za prací 
na Slovensko, jak vinařil v  Etiopii, Alžír-
sku, Bulharsku, Albánii či Maďarsku, ba 
i s tím, jak tráví svůj zkušenostmi nabity 
život v malé moravské vesnici dnes. Čtivé 
a poutavé vyprávěni doprovází mimořád-
ná fotografická příloha. Kniha je určena 
pro všechny milovníky čtenářsky vděč-
ných biografii.

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
STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO VINAŘSTVÍ

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.

 

STROJE A ZAŘÍZENÍ
PRO VINAŘSTVÍ

NOVÁ PUBLIKACE

Jméno a příjmení:  ............................................................  Adresa:  ...............................................................................................................................................

Počet kusů:  ..........................   Datum:   .............................................

� jsem –  � nejsem    předplatitelem Vinař Sadař
Podpis

Agriprint s.r.o., Wellnerova 7, 779 00 Olomouc, distribuce@agriprint.cz 

tel./fax 585 750 810, mobil 774 774 280, www.agriprint.cz

 (ceny jsou vč. DPH)

�

Objednávka STROJE A ZAŘÍZENÍ VE VINAŘSTVÍ
cena za publikaci 285 Kč + poštovné / předplatitelům Vinař-Sadař 150 Kč

AGRIPRINT
s.r.o.
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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
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