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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Podivná „akrobatická“ housenka – píďalka 
různorožec trnkový (Peribatodes rhomboidaria)
Zkoumá, do jaké míry jí bývalé očko přerostlo přes 
hlavu. Až dosáhne vrcholu rašícího letorostu, má 
v zásobě lano (vlákno), po kterém se může spustit 
dolů. Housenky různorožce příležitostně vyžírají na 
jaře na révě rašící očka, toto sousto už nezvládne

Šetrnost k přírodě 
se vyplatí 

M áme za sebou s kolegy vyjednávání o nových pravidlech integrované 
produkce. Největší pozornost se v části věnované vinařství soustředila 
na ochranu vinic proti škůdcům. Kdo chce evropské peníze, musí volit 

co nejšetrnější metody, které pravidla přesně definují. Trochu jsme se potrápili 
s definicí příkmenného pásu, ale nakonec myslím všechno dobře dopadlo. Tak si 
nezapomeňte o dotace zažádat, moc času na to nezbývá. Celá pravidla najdete 
v aktuálním vydání Vinařského obzoru.

Ochraně vinic se věnujeme i v dalších článcích. Petr Ackermann připravil vel-
ký materiál o chorobách révy, podívali jsme se taky, jaká je situace se zloději ve 
vinicích.

Ve sklepě se v tomto vydání zaměřujeme na Cuvée. Na větší ploše se věnuje-
me také Vinařství roku, kde přinášíme první díl seriálu o vítězích letošního roč-
níku. Náš reportér Jiří Hloušek se vypravil přímo za rodinou Šťastných do Valtic.

V květnovém Vinařském obzoru ale samozřejmě najdete ještě mnohem víc 
praktických a zajímavých informací.

Přeji všem úspěšný měsíc květen..

Martin Půček
šéfredaktor
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Co vám 
přineseme 
příště 

V červnovém vydání bychom se chtěli 
věnovat dvěma hlavním tématům. 
Tím prvním bude hnojení a listová 

výživa, včetně rozborů půdy, listů a hroznů. 
Druhým velkým tématem budou biovína, jak 
je správně připravovat a jaké jsou zkušenosti 
s jejich prodejem. 

A podíváme se také do dalšího vinařství 
roku.

(red)

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

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru:

□ od čísla nejbližšího do čísla      

□ ročníku 2015

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

Nabídka minulých ročníků jednotlivě i v černé deskové vazbě:

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

□ další požadavky  

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

Objednávka publikací:

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

Adresa plátce:

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

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

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

Předplatné Vinařského obzoru
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Integrovaná produkce révy vinné, 
podmínky a pravidla dotací pro 
následující období
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. pro roky 2015–2020 se zaměřuje především na 
pravidla ochrany dotovaných vinic před škůdci 

T říletá práce na programech in-
tegrované produkce révy vinné 
v rámci podpor Programu rozvoje 

venkova na roky 2015–2020 se stala re-
alitou, a pěstitelé révy tak můžou žádat 
o podpory. Svaz vinařů České republiky 
společně s Ekovínem pracoval na pod-
mínkách od konce roku 2012. V průbě-
hu tohoto období proběhla řada setkání 
a jednání, kde bylo zvažováno, které man-
agementy nastavit do nového programo-
vacího období tak, aby byly financovatel-
né ze strany Evropské unie. Výsledkem je 
nové nařízení vlády, kterým se stanovují 2 
managementy v oblasti IP víno. 

Státní zemědělský intervenční fond 
může od letoška až do roku 2020 poskyt-
nout dotaci vinařům zapojeným do zá-
kladního managementu ve výši 323 €/ha  
vinice a těm, kdo se zapojí do nadstavbo-
vého programu, přispět částkou 675 €/ha. 
Vstup do pětiletého závazku je třeba uči-
nit nejpozději do 15. 5. 2015, tak aby mohla 
být vyplacena podpora ještě za tento rok. 
Pěstitel si může stanovit seznam půdních 
bloků či dílů, se kterými chce vstoupit do 
základního managementu, a jiný seznam 
těch, se kterými chce vstoupit nadstavbo-
vého managementu. Přestup v průběhu 
závazku směrem k nadstavbovému man-
agementu je možný, ale zpětný návrat na 
základní již možný není. Dotaci fond při 
odeslání převede do českých korun.

Minimem, pro které lze podporu žádat, 
je alespoň 0,5 ha vinice. Na tyto pozemky 
se nesmí vztahovat žádná jiná agroenvi-
ronmentálně-klimatická opatření a opat-
ření ekologického zemědělství definovaná 
platnou legislativou.

Žádost o poskytnutí dotace lze podat 
pouze na díly půdních bloků, na kterých 
je od data doručení žádosti o poskytnutí 
dotace do 31. prosince příslušného kalen-

dářního roku vysázená réva vinná o mi-
nimální hustotě 1 800 životaschopných 
jedinců na jeden hektar. 

Základní management:

�  Žadatel po celou dobu zařazení do podo-
patření integrovaná produkce révy vin-
né na celé výměře dílu půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury vinice

a) neaplikuje přípravky na ochranu rost-
lin obsahující některou z těchto účin-
ných látek: 

b) aplikuje přípravky na ochranu rostlin, 
popřípadě hnojiva, upravené kaly a od-
padní vody obsahující kationy mědi 
v celkové roční dávce obsahující v prů-
měru nejvýše 3 kilogramy mědi na 1 
hektar vinice zařazené do závazku,

c) na ochranu rostlin proti roztočům
1.  používá pouze metodu introdukce 

roztoče Typhlodromus pyri ve formě 
letorostů révy vinné z dílu půdního 
bloku, kde je již Typhlodromus pyri 
usídlen, a rozmístění zaeviduje do 
záznamů k provedeným aplikacím 
přípravků na ochranu rostlin na dílu 
půdního bloku nebo ve formě bio-
agens povoleného v příslušném ka-
lendářním roce k používání v České 
republice a

2.  nepoužívá přípravky na ochranu rost-
lin, přípravky na ochranu rostlin a po-
mocné látky povolené k použití podle 
zákona o ekologickém zemědělství, 

s výjimkou uvedenou v bodě 1, tato 
podmínka se nevztahuje na porosty 
do konce třetího roku po výsadbě.

d) provede ročně nejvýše 2 aplikace her-
bicidů povolených v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České re-
publice v příkmenném pásu vinice; pro 
účely tohoto nařízení se příkmenným 
pásem vinice rozumí plocha zeměděl-
ské půdy pod keři révy vinné, která ne-
slouží k pohybu techniky,

e) neaplikuje herbicidy v meziřadí a ma-
nipulačním prostoru vinice,

f) provede každoročně prosvětlení keřů 
odstraňováním zálistků, nebo části lis-
tové plochy v zóně hroznů v období od 
1. června do 30. září příslušného kalen-
dářního roku,

g) založí nejpozději ve třetím roce trvání 
závazku minimálně v každém druhém 
meziřadí porost směsí osiva v minimál-
ním výsevu 20 kilogramů na 1 hektar; 
používá k výsevu směs osiva podle § 12 
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o obě-
hu osiva a sadby; výsev musí být pro-
veden nejpozději do 24 měsíců ode dne 
vydání míchacího protokolu, popřípa-
dě používá certifikované, uznané nebo 
kontrolované osivo, přičemž výsev 
musí být proveden nejpozději do 24 
měsíců ode dne vydání osvědčení pro-
kazujícího kvalitu osiva podle zákona 
o oběhu osiva a sadby,

Účinná látka
1. Alpha-cypermethin
2 Deltamethrin
3 Diquat dibromide
4 Lambda-cyhalothrin
5 Zeta-cypermethrin

Druh
Množství 
ve směsi 
(%)

Minimál-
ní počet 
druhů ve 
směsi

1. Bobovité 
Fabaceae

50–70 5

2 Lipnicovité 
Poaceae

10 2

3 Ostatní 
dvouděložné

20–40 3
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Autor:
redakce
Foto:
Roman Slouk

Poznámka: V osevní směsi je zastou-
peno nejméně 5 druhů bobovitých podle 
bodu 1, nejméně dva druhy lipnicovitých 
podle bodu 2 a nejméně tři druhy ostat-
ních dvouděložných bylin podle bodu 3. 
Zastoupení jednotlivých skupin ve smě-
si je uvedeno jako váhový poměr a činí 
pro bobovité 50–70 %, pro lipnicovité 
10 % a pro ostatní dvouděložné byliny 
20–40 %.

h) provede nejpozději do 15. srpna přísluš-
ného kalendářního roku mechanickou 
úpravu meziřadí a manipulačního pro-
storu vinice a

i) absolvuje každoročně do 31. srpna pří-
slušného kalendářního roku školení 
zajišťované Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem zemědělským 
za účelem rozšíření znalostí o systé-
mu integrované produkce révy vin-
né v rozsahu alespoň 8 hodin a kopii 
potvrzení o absolvování školení zašle 
do 30. září příslušného kalendářního 
roku Fondu,

j) za celý pětiletý závazek provede nej-
výše 30 aplikací přípravků na ochranu 
rostlin proti plísni révové, s výjimkou 
přípravků na ochranu rostlin a pomoc-
ných látek povolených k použití podle 
zákona o ekologickém zemědělství,

k) provede ročně nejvýše 8 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti plísni 
révové, s výjimkou přípravků na ochra-
nu rostlin a pomocných látek povole-
ných k použití podle zákona o ekolo-
gickém zemědělství, v  rámci limitu 
podle písmene a),

l) za celý pětiletý závazek provede nej-
výše 30 aplikací přípravků na ochranu 
rostlin proti padlí révovému, s výjim-
kou přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných látek povolených k použití 
podle zákona o ekologickém zeměděl-
ství,

m) provede ročně nejvýše 8 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti padlí 
révovému, s výjimkou přípravků na 
ochranu rostlin a pomocných látek po-
volených k použití podle zákona o eko-
logickém zemědělství, v rámci limitu 
podle písmene c),

n) používá na ochranu proti obaleči jed-
nopásému a obaleči mramorovanému 
pouze přípravky na ochranu rostlin 
obsahující Bacillus thuringiensis, které 
jsou povoleny v příslušném kalendář-
ním roce k používání v České repub-

lice, nebo účinné látky spinosad, po-
případě methoxyfenozid nebo metodu 
feromonového matení obalečů,

o) aplikuje každoročně proti plísni révo-
vé minimálně 1 přípravek na ochranu 
rostlin nebo pomocnou látku povole-
ných k použití podle zákona o ekolo-
gickém zemědělství a

p) aplikuje každoročně proti padlí révové-
mu minimálně 1 přípravek na ochranu 
rostlin nebo pomocnou látku povole-
ných k použití podle zákona o ekolo-
gickém zemědělství.

Nadstavbový management:

Pro splnění podmínek tohoto manage-
mentu je žadatel povinen splnit podmínky 
a) až i) základního managementu a navíc:
a) za celý pětiletý závazek provede nej-

výše 20 aplikací přípravků na ochranu 
rostlin proti plísni révové, s výjimkou 
přípravků na ochranu rostlin a pomoc-
ných látek povolených k použití podle 
zákona o ekologickém zemědělství,

b) provede ročně nejvýše 8 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti plísni 
révové, s výjimkou přípravků na ochra-
nu rostlin a pomocných látek povole-
ných k použití podle zákona o ekolo-
gickém zemědělství, v  rámci limitu 
podle písmene a),

c) za celý pětiletý závazek provede nej-
výše 20 aplikací přípravků na ochranu 
rostlin proti padlí révovému, s výjim-
kou přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných látek povolených k použití 

podle zákona o ekologickém zeměděl-
ství,

d) provede ročně nejvýše 8 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti padlí 
révovému, s výjimkou přípravků na 
ochranu rostlin a pomocných látek po-
volených k použití podle zákona o eko-
logickém zemědělství, v rámci limitu 
podle písmene c),

e) používá na ochranu proti obaleči jed-
nopásému a obaleči mramorovanému 
pouze přípravky na ochranu rostlin, kte-
ré jsou povoleny v příslušném kalendář-
ním roce k používání v České republice 
obsahující Bacillus thuringiensis nebo 
metodu feromonového matení obalečů,

f) provede ročně nejvýše 2 aplikace pří-
pravků na ochranu rostlin proti plísni 
šedé, s výjimkou přípravků na ochranu 
rostlin a pomocných látek povolených 
k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství,

g) provede ročně proti plísni révové mini-
málně 2 aplikace přípravku na ochranu 
rostlin nebo pomocných látek povole-
ných k použití podle zákona o ekolo-
gickém zemědělství,

h) provede ročně proti padlí révovému 
minimálně 2 aplikace přípravku na 
ochranu rostlin nebo pomocných lá-
tek povolených k použití podle zákona 
o ekologickém zemědělství a

i) provede ročně proti plísni šedé mini-
málně 2 aplikace přípravku na ochranu 
rostlin nebo pomocných látek povole-
ných k použití podle zákona o ekolo-
gickém zemědělství. 
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Oenoforum 2015: Prestižní 
mezinárodní akci uvítá Velehrad
Slovácký Velehrad bude od 10. do 12. června hostit jednu z nejprestižnějších 
vinařských akcí v České republice, Oenoforum 2015. Akci v rozhovoru pro 
Vinařský obzor přibližuje jeden z hlavních organizátorů a marketingový ředitel Svazu 
vinařů České republiky Martin Chlad.

Věřím, že odborníci jsou v obraze, ale co 
si pod označením Oenoforum má před-
stavit veřejnost?
Třídenní akci, která v sobě nese meziná-
rodní odbornou konferenci a mezinárodní 
soutěž vín. 

Můžete být konkrétnější?
Jistě. Jde o projekt, který zpravidla pod 
záštitou ministra zemědělství a hejtmana 
Jihomoravského kraje pořádá Svaz vinařů 
ČR. První den Oenofora je vždy teoretic-
ký, věnovaný přednáškám. Několik oslo-
vených a pozvaných odborníků praktic-
ky z celého světa nabídne své poznatky 
a zkušenosti na předem definované téma 
daného ročníku cca stovce vinařů od nás, 
ze Slovenska i Rakouska. 

Navazují dva dny soutěže. Zpravidla 
šest komisí sestavených z enologů a vino-
hradníků, předních someliérů, oborových 
žurnalistů či obchodníků, a to od Aus-
trálie až po Kanadu (viz členové komisí 
v posledních dvou ročnících), posuzuje 
přibližně 500 vzorků tuzemské i zahra-
niční provenience. Klíčové pro určení kva-
lity soutěže je mimo jiné patronace OIV 

(Mezinárodní organizace pro révu a víno), 
která je Oenoforu pravidelně přidělována 
a je tomu tak i v letošním roce. Obdobná 
soutěž a v takovém rozsahu u nás v re-
publice není.

Jakou má tato akce historii?
Na počátku stál Miloš Michlovský s jeho 
týmem. To se psal rok 1998 a po dalších 
pět ročníků si akce budovala neochvěj-
né postavení pod názvem Sauvignon 
forum – Czech International Wine Com-
petition. Primárně se totiž soutěž zamě-
řovala na vína z odrůd Sauvignon blanc 
a Cabernet Sauvignon. Úspěšná akce však 
začala v reálu i svým mezinárodním po-
tenciálem přesahovat možnosti jednoho 
člověka, respektive jedné firmy, a tak od 
roku 2013 byly otěže projektu za souhla-
su Miloše předány Svazu vinařů ČR. No, 
a jedním z hlavních úkolů, který SV pře-
vzal, bylo otevřít soutěž i dalším vínům ze 
světových odrůd révy vinné s tím, že vína 
z odrůd Sauvignon blanc a Cabernet Sau-
vignon budou prezentovat pouze jednu, 
avšak samostatně vyhlašovanou kategorii. 
Proto také letošní, již devátý ročník, po-

nese v úplné podobě název Oenoforum – 
Czech International Wine Competition. 
A tak tomu bude i v dalších letech.

Z Louckého kláštera ve Znojmě v roce 
2014 se akce přesouvá na Velehrad. Co 
vedlo k této volbě?
Je to prozaické. Dali jsme si za cíl provést 
soutěž všemi našimi vinařskými podob-
lastmi, primárně napříč Moravou. A tak 
po Brně (velkopavlovická), Mikulově (mi-
kulovská) a Znojmě (znojemská) je řada 
na slovácké podoblasti. Po diskusi a pří-
pravách se zástupci Sdružení slováckých 
vinařů jsme vybrali Velehrad.

V jakých prostorách se tam bude Oeno-
forum konat?
Místo se samozřejmě při vyřknutí slova 
Velehrad samo nabízí. Ano, Oenoforum 
2015 bude probíhat v areálu baziliky a je-
jího nádvoří a v přilehlých budovách kláš-
tera, dnes Stojanova gymnázia, kde nám 
zázemí pro konferenci i soutěž poskytne 
Slovanský sál. Logisticky a stran tech-
nického zázemí to bude trochu fuška, ale 
jsme přesvědčeni, že genius loci tam všu-
dypřítomný za to stojí.

Jaké změny čekají účastníky proti loň-
skému ročníku?
V případě konferenční části poměrně 
zásadní. Soutěž se pak odrazí od velmi 
úspěšného loňského ročníku a změny 
budou pouze kosmetické. S ohledem na 
jinou lokalitu konání pak také samozřej-
mě programové. Ve smyslu doprovodného 
programu.

Naznačil jste výraznější změny v konfe-
renční části. V čem se projeví?
Předchozí dva ročníky v  Mikulově 
a Znojmě byly věnovány obecnému za-Oenoforum v Mikulově v roce 2013. Přednášky na konferenci mají mezinárodní přesah
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svěcení a řekněme v pozitivním slova 
smyslu mezinárodní konfrontaci k té-
matu Velkých terroirových vín. Toto 
vymezení chceme dlouhodobě držet 
a volbou jednotlivých podtémat směřo-
vat opravdu k posilování erudice a zku-
šeností našich vinařů, aby se terroirová 
vína a velká terroirová vína stala nejen 
filozofickým, ale i koncepčním směrem. 
Jsou však ročníky, které zásahem vyš-
ší moci přináší větší či menší nesnáze, 
a takový byl ročník 2014.

Proto letošní konference nese název 
Praktické příklady cest k velkým vínům – 
Problematický ročník 2014. Každá z před-
nášek se bude soustředit na jeden enolo-
gický či vinohradnický aspekt. Součástí 
každé z nich bude také testování předná-
šejícím připravených vín, aby okamžitě 
docházelo k praktickému uchopení po-
znatků a předávaných informací. A důraz 
bude kladen i na řízenou diskuzi.

Z těchto důvodů bude počet účastníků 
omezen na osmdesát.

Je konference otevřena médiím?
Jasně. Tady se žádná změna nekoná. Tedy 
pokud jich nebude více než vinařů.

Nyní opět vážně. Kdo, kde a jak se může 
na konferenci přihlásit?
Vinaři, vinohradníci, someliéři, obchodní-
ci vínem. Nejlépe na adrese marketing@
svcr.cz krátkou zprávou s avízem svého 
zájmu. Obratem obdrží jednoduchý ob-
jednávkový formulář. Kompletní informa-
ce pak zájemci naleznou na www.svcr.cz  
nebo na www.oenoforum.cz, a to od 1. 5. 
2015. 

Loni se mohli účastníci těšit na čtyři 
přednášející zahraniční odborníky. Na 
koho ze zahraničí i z domova se mohou 
těšit letos?
Kombinace přednášky, testování vín 
a diskuze bude časově náročnější. Přes-
to bude program postaven na čtyřech 
odbornících. Italské zkušenosti budou 
prezentovat enologové Stefano Ferra-
ri nebo Alfredo Tocchini. Ty rakouské 
uznávaný odborník Robert Steidl. Za 
českou stranu nominovala nově vznik-
lá Unie enologů jednoho ze svých líd-
rů Mojmíra Baroně. No a v nejbližších 
dnech dohodneme detaily kolem posled-
ního přednášejícího. Jisté je, že půjde 
o zástupce slovinského nebo německé-
ho vinařství. 

Konference se bude tedy věnovat pro-
blematickému ročníku 2014. Jde v tom-
to případě o české specifikum, nebo 
tyto zkušenosti budou sdílet i zahra-
niční hosté?
Určitě i zahraniční hosté. Při letošní volbě 
přednášejících jsme významně přihlíželi 
na jejich geografickou příslušnost, pří-
padně teritorium, kde pracují, abychom 
se odrazili od obdobných problémů, se 
kterými se v roce 2014 střední, případně 
část jižní a západní Evropy potýkala. Tedy 
potíže způsobené obrovským úhrnem srá-
žek v kritickém období. 

Na které vystoupení na konferenci se 
těšíte nejvíc a proč? 
Těším se obecně na konkrétní informace, 
které si ihned budu moci spojit s konkrét-
ním vínem, respektive jeho znaky. Kdo bude 
v tomto ohledu nejpřínosnějším řečníkem, 
vám budu schopen říci až po skončení.

A nyní k soutěži. Jak bude vypadat le-
tošní složení komisí? Kolik v ní bude 
zahraničních degustátorů a kolik do-
mácích? 
Z hlediska profesního už tradičně budou 
výrazně dominovat vinaři, enologové. 
Doplněni budou mozaikou someliérů, 
žurnalistů a zástupců nejvýznamnějších 
tuzemských obchodníků. Z hlediska ná-
rodní příslušnosti se v rámci přidělené 
patronace OIV musíme řídit kvótou da-
nou pravidly. Ta nám konkrétně velí, že 
většinu v komisi musí tvořit zahraniční 
degustátoři (3:2, 4:3, 5:4 atd.).

Kolik letos očekáváte přihlášených vín, 
případně z kolika zemí?
Budeme velmi potěšeni, pokud se budeme 
pohybovat v intencích předchozích roční-

ků. Tedy mezi čtyřmi až pěti sty vzorky 
z přibližně 15 zemí. Při těchto číslech na-
bízí soutěž opravdu zdatnou konkurenci 
vzorků a logicky tedy cennou reflexi pro-
ducentům. Současně však netlačíme degu-
státory do výkonů ala „šicí stroj“. Prostě 
kvalitní hodnocení potřebuje adekvátní 
čas.

Které odrůdy dominují?
V loňském roce se prezentovalo přes 
třicet odrůd. Samozřejmě nejsilněji za-
stoupeny byly již zmíněné odrůdy Sau-
vignon blanc a Cabernet Sauvignon. Do-
volím si tvrdit, že letos to bude hodně 
podobné. 

Posledně slavila velký úspěch vína 
z Česka. Jak vidíte jejich šance letos?
Tuzemská vína v soutěži mají co do po-
čtu logicky lehkou převahu. Dalo by se 
tedy usuzovat, že úspěch je pravděpo-
dobný. Na druhou stranu v komisích 
sedí většina zahraničních degustátorů, 
což má jistě vliv na vstupní kalibraci 
a nastavení ideálu, který nefandí vínům 
z Horní Dolní, ale vyskytuje se podstat-
ně více v mezinárodních vodách. Tento 
faktor dle mého převažuje a o to cennější 
je, když naše vína uspějí. V úspěch věřím 
i letos.

Jaká organizační data jsou aktuálně dů-
ležitá?
Těch je mnoho. Avšak omezím se na 1. 5. 
2015. Od tohoto dne bude vše k nalezení 
a aktivní na stránkách www.oenoforum.cz.  
Základní informace, statut soutěže, ap-
likace pro přihlašování vzorků, termíny, 
ceny i důležité kontakty. V neposlední 
ředě také kompletní informace ke konfe-
renční části Oenofora 2015. 

Mezi hodnotiteli podle pravidel převažují odborníci ze zahraničí
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Pozvánka na PIWI 2015 do Šardic

D ovolte mi, abych Vás jménem 
Mendelova vinařského spolku 
touto cestou informoval o konání 

2. ročníku Soutěžní přehlídky interspeci-
fických odrůd a Hibernal fóra.

Tato jedinečná soutěž se uskuteční v Šar-
dicích v Obecní hale u Orla a to v sobotu 6. 
června 2015 od 13 hod. Soutěžní přehlídka 
interspecifických odrůd nabídne k ochutná-
ní vína z celé republiky i ze zahraničí. Jsou 
to odrůdy révy vinné, které jsou vhodné pro 
ekologické vinohradnictví z důvodu jejich 
pozitivní vlastnosti, kterou je zvýšená odol-
nost k houbovitým chorobám. Ve světě se 
vžil uznávaný název PIWI odrůdy, z němec-
kého Pilzwiderstandsfahige Rebsorten 

Mezi nejznámější bílé PIWI odrůdy pa-
tří např : Hibernal, Malverina, Rinot, Se-

vilon, Erilon, Merzlink. Solaris, Cabernet 
blanc a jiné.

Mezi nejznámější červené PIWI odrů-
dy patří např : Laurot, Cerason, Kofranka, 
Marlen, Nativa, Sevar, Regent a jiné.

Tím, že nejznámější a nejrozšířenější 
PIWI odrůdou je bezesporu odrůda Hi-
bernal, bude v rámci popularizace této 
odrůdy samostatně hodnocena tato od-
růda a bude vyhlášen CHAMPION PIWI 
2015 v kategorii bílých vín odrůdy Hiber-
nal. Dále bude vyhlášen CHAMPION PIWI 
2015 v kategorii bílých vín ostatních PIWI 
odrůd a CHAMPION PIWI 2015 v katego-
rii červených a růžových vín všech PIWI 
odrůd.

Dovoluji si tedy tímto požádat vinaře, 
kteří mají ve svém vinohradu PIWI odrů-

dy, aby využili této jedinečné možnosti 
účastnit se této soutěžní přehlídky a ty co 
je nemají, aby je přišli ochutnat.

Pro ty, co se chtějí dozvědět více 
o PIWI odrůdách pořádáme od 9:30 hod 
dne 6.6.2015 na stejném místě i odborný 
seminář za účasti uznávaných odborní-
ků Doc. Ing. Pavla Pavlouška Ph.D., Ing. 
Pavla Pospíšila, Ing. Milana Hluchého 
a Ing. Karla Hanáka z Klosterneuburgu.

Statut soutěže, Přihlášku vína do soutěže 
a Přihlášku na odborný seminář naleznete 
na našich stránkách: www.vinozesardic.cz. 

Těšíme se na viděnou v Šardicích.

Ing. Zdeněk Buštík,
předseda Mendlova vinařského spolku 

v Šardicích

Vína ročníku 2014 byla v sobotu 11. dubna 2015 představena v areálu 
Střední odborné školy vinařské a SOU zahradnického ve Valticích. Akce se 
zúčastnil hejtman Michal Hašek.

S oučasná Střední odborná škola vi-
nařská a SOU zahradnické byla za-
ložena již 15. listopadu 1873 – tehdy 

jako Rolnicko-vinařská škola. Vinařská 
škola je jedinou střední školou v ČR vyu-
čující pravidelně vinohradnickému oboru 
s maturitou. Za dobu své činnosti vycho-

vala tisíce odborníků tvořících páteř mo-
ravského a českého vinařství. V dnešní 
době má škola vybudované nové školní 
hospodářství, vinice a moderní sklepní 
technologii. Školní vína v posledních le-
tech získávají přední umístění na celostát-
ních výstavách. 

Hibernal forum
šardice 6. 6. 2015

Seminář a soutěžní přehlídka interspecifických odrůd

9.30–12.30 Seminář
13.00–23.00 Ochutnávka

15.00 Vyhlášení a předání cen

+420 602 146 935www.vinozesardic.cz         obecní hala u orla

PIWI
2015



235

Autor:
Martin Kudrnovský

Spolkové informaceVinařský obzor 5/2015

Natura festival Jiřího z Poděbrad – 
královský zámek Jiřího z Poděbrad 
probouzí tradice naturálního zemědělství

Zámek Poděbrady na začátku června ožije tradiční přehlídkou vinařské 
a zemědělské výroby. V malebných a historií dýchajících prostorech se na počátku 
lázeňské sezóny objeví moravští a čeští naturální vinaři a farmáři z blízkého okolí, 
kteří hospodaří na svých statcích v ekologickém režimu.

Na prvním nádvoří zámku vy-
pukne 13. června 2015 již 
třetí druhý ročník Natura 

festivalu. Na festivalu se představí výrob-
ci naturálních produktů, kteří svoji práci 
dělají s maximálním respektem k životní-
mu prostředí a využívají klasických metod 
a způsobů výroby. Cílem Natura festivalu 
je prezentace menších producentů, kteří 
nesouhlasí se současným přístupem pro-
dukce vinné révy a zemědělských plodin, 
s oddálením tradic a s přechodem k che-
mickým podpůrným látkám.

Akce se uskuteční na prvním nádvoří 
a v halle foyer, která svou antickou ar-
chitekturou doslova vybízí k podobné 
kulturní události. Sklenice vína budou 
hostům plnit zástupci nebo přímo vinaři 
z vinařství Jaroslav Osička a Dalibor Osič-
ka (Velké Bílovice), Ota Ševčík a Stapleton 
Springer (oba Bořetice), Dva Duby (Dolní 
Kounice), Dobrá Vinice (Nový Šaldorf), 

Milan Nestarec (Moravský Źižkov) a do-
vozci francouzských vín (Sklenka-Franice) 
a italských vín (Prodotto-Italiano). Z české 
oblasti vinařské svá vína představí biody-
namický statek Vinné sklepy Kutná Hora. 

Festival také nabídne živočišnou a rost-
linnou produkci, která bude zastoupena lo-
kálními farmami – statek Seletice, který se 
specializuje na chov hovězího (na festivalu 
se postarají i o teplou kuchyni, Ekostatek 
Vlkaneč s ovocnými a zeleninovými výrob-
ky, kozí farma Svaté Anny, biofarma Košík 
a další. K uspokojivému gurmánskému 
zážitku hosté ochutnají fairtrade kávu, do-
mácí zákusky a jiné dobroty. Jako specia-
lita se na festivalu představí poděbradská 
veganská restaurace Klíček. 

Součástí festivalu budou přednášky 
v salónku na téma ekologické zeměděl-
ství, káva, víno a obecně o ekologii.

Pro návštěvníky bude zajištěno příjem-
né venkovní zastřešené posezení, mohou 

si poslechnout příjemnou hudbu v podání 
mladých talentovaných muzikantů. Pro 
naše nejmenší návštěvníky máme pro le-
tošní ročník připraveno malování na obli-
čej v dětském koutku. 

NATURA FESTIVAL 
13. června 2015 od 10 hod.

Zámek Poděbrady, 1.nádvoří, Jiřího 
Náměstí

Vstupné 80 Kč (v ceně je sklenice na 
víno), děti zdarma

Podrobnosti na www.naturafestival.cz  
(web bude k dispozici od dubna 
2015)

Kontakt sklenkafrancie@gmail.com 
nebo tel. 774 655 864
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Poznámky a doporučení 
k ochraně proti chorobám 
révy v roce 2015
Cílem příspěvku je upozornit na skutečnosti, které významně ovlivňují 
výskyt plísně révy a houbových chorob révy a které by měly být zohledněny při 
rozhodování o potřebě ochrany vinic, a poskytnout některá doporučení pro optimální 
použití povolených fungicidů. Současně je upozorněno na obecné zásady integrované 
ochrany rostlin, jejichž uplatnění je ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady č. 128/2009 ES, kterou se stanoví rámec pro činnosti společenství za účelem 
udržitelného používání pesticidů a navazujících národních legislativních úprav, pro 
profesionální pěstitele povinné. 

Plíseň révy (Plasmopara 
viticola)

Přetrvávají oospory v pletivu napadených 
listů a po rozpadu listů v půdě. V půdě 
mohou přetrvat i  několik let. Oospo-
ry se vyvíjejí v pletivu napadených listů 
především v závěru léta. Četnost oospor 
ovlivňuje průběh počasí koncem léta a na 
podzim a na vyzrávání má vliv průběh 
počasí v předjaří a na jaře. Zralé oospo-
ry za vhodných podmínek klíčí, vyvíjí se 
sporangiofor a na něm zoosporangium. 
Uvolněné zoospory jsou rozptylovány 
deštěm a větrem na vnímavé části keřů 
révy a dochází k infekci. Zralost oospor 
lze stanovit na základě sumy efektivních 
teplot (SET8°C = 170 DS). V našich podmín-
kách to bývá zpravidla v 1. polovině květ-
na. K tomu, aby zralá oospora vyklíčila, je 

zapotřebí dokonalé zvlhčení (nejčastěji je 
uváděno min. 10 mm dešťových srážek/24 
hod) a vhodná teplota. Jako limitní pro 
klíčení oospor i primární infekce jsou 
nejčastěji uváděny průměrná denní teplo-
ta 10 °C a minimální denní teplota 8 °C. 
Existují však informace, že minimální 
denní teplota musí být alespoň 10 °C. Po-
kud jsou průměrné nebo minimální denní 
teploty pod limitními hodnotami, nebez-
pečí primárních infekcí nehrozí. Pokud 
se pohybují v blízkosti limitních hodnot, 
je nebezpečí primárních infekcí velmi 
malé. Tuto skutečnost je třeba důsledněji 
zohledňovat při rozhodování o zahájení 
ošetřování nebo intenzitě ochrany (např. 
květen 2014). Četnost primárních infekcí 
záleží na množství a úrovni vyzrání přezi-
mujících oospor. Pokud jsou oospory zralé 
a dojde ke splnění podmínek primární in-

fekce, je třeba v odstupu, který zohledňuje 
vhodnost podmínek pro inkubační dobu 
(v jarním období zpravidla 7–10 dnů), sle-
dovat na rizikových lokalitách první vý-
skyty choroby. Včasné zjištění prvních vý-
skytů je velmi významné jak pro zahájení, 
tak i pro další usměrnění ochrany. 

Ošetřování proti plísni révy se zahájí, 
pokud jsou zralé oospory a jsou vhodné 
podmínky pro šíření choroby nebo byly 
zjištěny první výskyty choroby v oblasti. 
Vhodnost podmínek je třeba objektivi-
zovat některou z metod krátkodobé pro-
gnózy a signalizace (GALATI Vitis, SHMÚ 
Bratislava aj.) Termín zahájení ošetřování 
lze dále upřesnit podle splnění podmínek 
primární infekce. Bylo prokázáno, že k vý-
znamným infekcím dochází až po dvakrát 
či třikrát opakovaném splnění podmínek 
primární infekce. Ošetření v období před 

Plíseň révy – neohraničené žlutozelené, 
postupně nekrotizující skvrny na listu 

Plíseň révy – projev choroby na modré odrůdě 
za chladného počasí Plíseň révy – pozdní napadení hroznu
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počátkem kvetení a po odkvětu se s vý-
jimkou mimořádně nepříznivých podmí-
nek pro patogen zpravidla provádí ob-
ligátně. Cílem je chránit porosty, pokud 
by došlo ke změně počasí v období kve-
tení nebo krátce po odkvětu. Zde je třeba 
zdůraznit, že květenství a mladé hrozny 
v období krátce po odkvětu jsou mimo-
řádně náchylné k infekci, přitom existují 
významné rozdíly v náchylnosti odrůd. 
V minulých letech se několikrát opakovala 
situace, kdy došlo ke škodlivému napade-
ní květenství nebo mladých hroznů těsně 
po odkvětu, aniž byly významně napade-
ny listy. V dalším období se ošetřuje podle 
vhodnosti podmínek pro šíření patogenu, 
opět vyhodnocovaných některou z me-
tod krátkodobé prognózy s přihlédnutím 
k předpovědi počasí. Obecně lze uvést, že 
k významnému šíření choroby dochází jen 
za deštivého počasí, přičemž pro infekce 
je limitující doba ovlhčení rostlinných 
částí a vyšší teploty (optimum 20–25 °C). 
Pokud ošetřujeme preventivně v období 
před květem, je vhodné použít kontakt-
ně působící fungicidy (Antre 70 WG, typ 
Dithane, Folpan 80 WG, Novozir MN 80, 
Polyram WG). V praxi je preferováno po-
užití přípravku Folpan 80 WG, který má 
vedlejší účinnost na botritiovou hnilobu 
květenství a později šedou hnilobu hroz-
nů, zpevňuje pletiva, což omezuje šíře-
ní padlí a neohrožuje populace dravého 
roztoče T. pyri. V případě, že byly zjištěny 
první výskyty a jsou příznivé podmínky 
pro šíření, je vhodné použít již před po-
čátkem kvetení kombinovaný fungicid. 
Pro ošetření v toto období jsou nejvhod-
nější přípravky na bázi fosetylu-Al (Aliet-
te Bordeaux /ukončena registrace, použití 
do 30. 11. 2015/, Cassiopee 79 WG, Profiler 
nebo Verita. Fosetyl-Al působí výrazně 
systémově a vykazuje dlouhodobou účin-
nost. Po odkvětu, zejména za příznivých 
podmínek pro šíření choroby, je vhodné 
upřednostnit kombinované fungicidy, 
které působí kontaktně a lokálně systé-
mově nebo systémově (Acrobat MZ WG, 
Areva Combi, Cassiopee 79 WG, Emendo 
M, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Pe-
gaso F, Pergado F, typ Ridomil, Valis M, 
Vincare a další). Pokud jsou po odkvětu 
méně příznivé podmínky pro šíření, je 
možno i nadále ošetřovat levnějšími kon-
taktními fungicidy. Jsou-li v porostu vý-
skyty choroby a krátce před plánovaným 
preventivním ošetřením dojde ke splnění 
podmínek infekční periody (fruktifikace, 

klíčení zoosporangií a infekce), je třeba co 
nejdříve použít kurativně působící fungi-
cid. Nejdelší kurativní působení 3–4 dny 
mají iprovalikarb (Cassiopee 79 WG, Me-
lody Combi 65,3 WG) a fenylamidy (Fantic 
F, přípravky typu Ridomil). Pro poslední 
ošetření je vhodné použít měďnatý fungi-
cid, který nejlépe ochrání především staré 
listy. Proti plísni révy se obvykle ošetřuje 
do počátku až poloviny srpna a výjimečně 
i déle, pokud jsou velmi vhodné podmínky 
pro šíření.

U fenylamidů (Fantic F, typ Ridomil) 
a u QoI fungicidů (Cabrio Top, Quadris 
Max,Tanos, Verita) byla u nás prokázána 
rezistence plísně révové. U obou skupin 
účinných látek jde o  cross-rezistenci. 
Přípravky z těchto skupin se doporučuje 
použít maximálně 2× v průběhu vegetace, 
přičemž vhodné je striktní střídání s pří-
pravky s odlišným působením. Riziková, 
především vzhledem k  počtu povolených 
přípravků, je také skupina amidů kyseli-
na karboxylové (Acrobat MZ WG, Areva 
Combi, Cassiopee 79 WG, Emendo M, 
Forum Star, Forum Gold, Melody Com-
bi 65,3 WG, Pegaso F, Pergado F, Valis M 
a Vincare). Opět jde o skupinu cross-rezis-
tence (každá účinná látka buduje rezisten-
ci k celé skupině), přičemž antirezistentní 
strategie pro tuto skupinu doporučuje 
použití maximálně na 50 % celkového po-
čtu ošetření a max. 4× (v IP 3×) v průběhu 
vegetace.

V systému integrované ochrany jsou 
významná také nepřímá ochranná opat-
ření, která omezují vhodnost podmínek 
pro patogen. Jsou to především všechna 
opatření, která zkracují ovlhčení rostlin-
ných částí (vzdušnost lokality, porostu 
a keře) a včasné odstraňování letorostů na 
hlavě a kmínku, které omezuje nebezpečí 
primárních infekcí.

Padlí révy (Erysiphe 
necator)

Padlí révy přetrvává v našich podmínkách 
především jako propagule v očkách révy. 
Očka mohou být infikována jen do doby, 
než jsou plně vyvinuta a uzavřena. K in-
fekci bazálních oček, která zůstávají po 
řezu na tažních, může dojít již v období 
před květem. Předpokladem početných 
infekcí spodních oček je časný a silný 
výskyt choroby v předcházejícím roce. 
Četnost zdrojů primární infekce význam-
ně ovlivňuje průběh zimy. Přetrvávající 

propagule patogenu v očkách jsou citlivé 
na zimní mrazy a jsou eradikovány již při 
poklesu teplot pod –15 °C. O množství pri-
márních zdrojů infekce tak rozhodují čas-
nost a síla výskytu v minulém roce a prů-
běh zimy. Další, pro naše podmínky méně 
významnou možností přetrvání patoge-
nu jsou pohlavní plodnice kleistotecia, 
v nichž se diferencují vřecka a askospo-
ry. Kleistotecia se vytvářejí každoročně 
koncem léta v porostech mycelia přede-
vším na napadených listech a přetrvávají 
v prasklinách borky a na opadlých listech. 
Pokud přetrvávají kleistotecia, k askospo-
rovým infekcím dochází v období od po-
čátku rašení do počátku kvetení. 

V loňském roce byl výskyt padlí velmi 
rozdílný nejen podle náchylnosti odrůd, 
ale i podle lokalit. Velmi příznivé podmín-
ky pro šíření choroby byly již ve 2. týdnu 
června (období kvetení), kdy na mnoha 
lokalitách došlo k prvnímu významnému 
šíření choroby a mohlo dojít i k infekcím 
oček. Vzhledem k časným výskytům, je 
předpoklad početnějších primárních vý-
skytů, a pokud budou vhodné podmín-
ky pro patogen, i časnějšího a silnějšího 
nástupu onemocnění. Méně početná 
a převážně nevyvinutá byla v důsledku 
průběhu počasí v závěru léta kleistotecia 
patogenu.

Pokud jde o počasí, padlí vyhovují pře-
devším vyšší teploty (optimum 21–30 °C) 
a vyšší vlhkost vzdušná (optimum nad 
95 %). K šíření však může docházet v roz-
mezí teplot 6–33 °C (významně od 15 °C) 
a při vlhkosti vzdušné nad 45 %. Vysoké 
teploty šíření padlí omezují a teploty nad 
35 °C patogen eradikují. Pro padlí jsou ne-
příznivé trvalé a zejména přívalové deště. 
Prudké deště smývají konidie a poškozují 
podhoubí patogenu a tím po určitou dobu 
omezují infekce. Nevhodné jsou také déle 
trvající deště, konidie při ovlhčení neklíčí 
a k infekcím nedochází. Rozhodující pro 
šíření padlí jsou teploty. Limitují rychlost 

Padlí révy – porost patogenu na líci listu

Autor:
Petr Ackermann, Ekovín, o. s. Brno
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vývoje patogenu a tak i intenzitu jeho ší-
ření. Za optimálních podmínek trvá úplný 
vývojový cyklus patogenu pouhých 5 dnů. 
Všechny používané metody předpovědi 
nebezpečí šíření padlí považují za limitní 
pro šíření teplotu. 

Výskyty padlí významně ovlivňují také 
náchylnost odrůdy, aktuální vnímavost 
hroznů i citlivost rostlinných pletiv (pev-
nost buněčných stěn). Období zvýšené 
vnímavosti hroznů nastupuje krátce před 
květem a trvá do fáze bobule velikosti hra-
chu. Období nejvyšší citlivosti hroznů trvá 
od fáze dokvétání do fáze bobule velikosti 
broku (v podstatě 2 týdny po odkvětu). 

Na primárně napadených letorostech 
se již od fáze 5 až 6 listů na konidioforech 
diferencují konidie, které jsou zdrojem 
dalších infekcí. Pokud jsou vhodné pod-
mínky, dochází k velmi rychlému šíření 
choroby. Hrozny mohou být padlím révy 
napadeny až do fáze počátku zrání (zamě-
kání). V pozdějším období dochází již jen 
k projevu předchozích infekcí.

Integrovaná ochrana proti padlí révy 
vyžaduje maximální uplatnění nepřímých 
ochranných opatření, která omezují vhod-

nost podmínek pro patogen a snižují vní-
mavost rostlinných částí k napadení. Pře-
devším jde o zajištění vzdušnosti porostu 
a keřů, optimalizaci intenzity růstu a sou-
časně podporu pevnosti buněčných stěn 
vnímavých částí keřů (harmonická výživa, 
především nepřehnojit dusíkem, prosvět-
lení keřů, oslunění hroznů aj.). Intenzivní 
růst, nejčastěji v důsledku nadbytečného 
příjmu dusíku, významně zvyšuje vníma-
vost k napadení a podporuje šíření choro-
by. Vzdušnost porostu lze zajistit volbou 
optimálního sponu a vedení a především 
včasným a úplným prováděním zelených 
prací, včetně citlivého odlistění zóny 
hroznů. Optimální termín pro odlistění je 
v období 2–3 týdny po odkvětu. V tomto 
období ještě trvá fáze nejvyšší citlivosti 
k napadení a již dochází k zahušťování 
keřů. Odlistění je třeba provést citlivě 
tak, aby nezvyšovalo nebezpečí poškoze-
ní hroznů slunečním zářením (sluneční 
úžeh, sluneční spála). Včasné odlistění 
zajistí otužení hroznů a omezí riziko po-
škození slunečním zářením. Zásadně by 
nemělo být odlisťováno v průběhu nebo 
před příchodem teplých slunných period.

O úspěšnosti fungicidní ochrany roz-
hodují především včasné zahájení a v dal-
ším období usměrnění intenzity ochrany 
podle skutečného ohrožení porostu (in-
terval mezi ošetřeními, volba fungicidu) 
a kvalita ošetření. Intenzita ochrany by 
měla zohlednit nejen vhodnost podmínek 
pro patogen a přítomnost zdrojů infekce 
(infekční tlak), ale i náchylnost odrůdy 
a aktuální citlivost hroznů. Systém ochra-
ny by měl být racionální prevencí, která 
zohledňuje vhodnost podmínek pro pato-
gen, včetně předpovědi počasí i dispozici 
lokality a porostu.

Pro stanovení termínu zahájení ošet-
řování jsou rozhodující početnost primár-
ních zdrojů infekce (charakter výskytu 
v předchozím roce, průběh zimy) a vhod-
nost podmínek pro patogen. Významné 
jsou také náchylnost odrůdy a riziko loka-
lity, včetně intenzity výskytu v předcho-
zím roce. 

V  letošním roce by bylo vhodné, 
vzhledem k charakteru výskytu choroby 
v loňském roce, diferencované zahájení 
ošetřování. Porosty, kde byl v loňském 
roce časný a silnější výskyt, za příznivých 
podmínek pro patogen ošetřit poprvé již 
ve fázi 5 až 6 listů (2× v období do počátku 
kvetení) a ostatní porosty podle skuteč-
ného ohrožení, nejpozději v období krátce 
před květem.

Intenzitu ochrany v dalším období je 
třeba přizpůsobit reálnému ohrožení po-
rostů. Největší nebezpečí napadení poros-
tu nastává, pokud se setkají fáze vysoké 
citlivosti k napadení (odkvět – bobule 
velikosti broku) a déle trvající optimální 
podmínky pro šíření choroby. Pokud jsou 
méně příznivé podmínky pro šíření pato-
genu, je možno použít méně intenzivní 
fungicid a volit širší interval mezi ošet-
řeními (10–14 dnů). Za příznivých podmí-
nek pro šíření patogenu je třeba přejít na 
razantnější fungicid a volit kratší interval 

Padlí révy – napadený hrozen

Padlí révy – poškozený hrozen, sekundárně 
napadený modrou hnilobou hroznů révy Padlí révy – napadený hrozen a letorost Padlí révy – silně poškozený hrozen
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mezi ošetřeními (5–7, max. 10 dnů). Přejít 
na intenzivní ochranu je třeba vždy, po-
kud jsou delší dobu vhodné teplotní pod-
mínky pro patogen (3 a více dnů za sebou, 
kdy je teplota nejméně 6 hodin v rozmezí 
21–30 °C). Mezi intenzivní fungicidy lze 
zařadit především přípravky Collis, Dy-
nali, Luna Experience a Vivando a tam, 
kde nedošlo ke změně citlivosti patoge-
nu, i strobiruliny. Mezi méně intenzivní 
patří přípravky na bázi elementární síry 
a triazoly (Domark 10 EC, Talent, Topas 
100 EC) a vzhledem k registrované dávce 
i IQ-Crystal. Vzhledem k tomu, že v minu-
losti byla u nás zjištěna snížená citlivost 
padlí révového k triazolům, neměly by být 
použity více než 2× v průběhu vegetace. 
Rezistencí jsou významně ohroženy také 
další skupiny cross-rezistence strobiluriny 
(Discus, Cabrio Top, Quadris Max /zruše-
na registrace, použití do 9. 3. 2017/, Zato 
50 WG) a inhibitory sukcinát dehydroge-
názy (Collis a Luna Experience). U strobi-
lurinů byla i u nás prokázána rezistence, 
takže by neměly být použity více než 2× 
v průběhu vegetace a měly by být striktně 
střídány s přípravky s odlišným působe-
ním. Inhibitory sukcinát dehydrogenázy 
by neměly být použity vícekrát než 3× 
v průběhu vegetace a maximálně na 50 % 
celkového počtu ošetření proti všem cho-
robám, proti kterým jsou používány. 

Pro ošetření před květem, zejména po-
kud trvají méně příznivé podmínky pro 
šíření choroby, je vhodné použít příprav-
ky na bázi elementární síry (Kumulus WG, 
Sulfurus, Sulfolac 80 WG), triazoly (Do-
mark 10 EC, Talent, Topas 100 EC) nebo 
IQ-Crystal. Pro použití síry jsou vhodné 
teploty nad 15 °C a optimální nad 17 °C. 
Při vysokých teplotách (nad 26 °C) působí 
síra krátkodobě. Pokud jsou před počát-
kem kvetení příznivé podmínky pro pato-
gen, je vhodné již v tomto období přejít na 
intenzivní ochranu (kratší interval a in-
tenzivní fungicid). Na intenzivní ochranu 
se zpravidla přechází v období po odkvě-
tu, kdy nastupuje fáze maximální citlivos-
ti hroznů k infekci a často jsou příznivé 
podmínky pro šíření choroby. Největší 
riziko významného šíření choroby bývá 
nejčastěji koncem června a na počátku 
července. V tomto období je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost sledování vhodnosti 
podmínek pro patogen a ochraně poros-
tů. Pokud dojde k významným výskytům, 
je velmi obtížné šíření choroby zastavit. 
V dalším období je třeba pečlivě sledovat 

vhodnost podmínek pro šíření choroby, 
stav porostů a výskyt choroby a podle 
toho usměrňovat intenzitu ochrany. 

Méně ohrožené porosty lze i v období 
po odkvětu ošetřovat méně intenzivními 
přípravky, především přípravky na bázi 
elementární síry nebo triazoly. 

Pokud dojde v průběhu vegetace k vý-
znamným výskytům choroby, je třeba na 
ještě bílý porost patogenu co nejdříve po-
užít eradikativně působící fungicid. Pro 
eradikativní ošetření jsou vhodné přede-
vším přípravky Prosper a Karathane New. 
Použít je možno i kombinaci spiroxaminu 
a triazolů (Falcon 460 EC, Impulse Super 
nebo Rombus Trio). Vzhledem k nižšímu 
obsahu spiroxaminu, který působí eradi-
kativně, je u těchto kombinací nižší jis-
tota účinnosti než u přípravku Prosper. 
K zajištění dobré účinnosti je zpravidla 
zapotřebí ošetřit 2× ve zkráceném inter-
valu. Pro  eradikativní ošetření je vhodný 
také pomocný prostředek Cocana. Pod-
mínkou dobré účinnosti je použití vyso-
ké dávky aplikační kapaliny (optimálně 
1 500–2 000 l/ha) při zajištění cílené apli-
kace do zóny hroznů. Po ošetření je třeba 
do 2 dnů použít antioidiový fungicid.

Významná je kvalita ošetření. Podmín-
kou dobré účinnosti je dokonalé ošetření 
hroznů. Pro preventivní ošetření je mož-
no použít i velmi nízké dávky aplikační 
kapaliny (od 200 l/ha). Pokud jsou však 
v porostu výskyty choroby, je třeba zvýšit 
dávku aplikační kapaliny minimálně na 
400 l, lépe na 500–600 l/ha. Pro eradika-
tivní aplikaci fungicidů musí být použita 
dávka aplikační kapaliny 800–1 000 l/ha 
(podmínkou dobré účinnosti je dokonalé 
smočení hroznů). 

Šedá hniloba hroznů révy 
(Botrytis cinerea)

Původce, anamorfní houba, je obecně roz-
šířený, ve vinicích vždy přítomný a velmi 
variabilní patogen. U révy může význam-
ně napadnout květenství a mladé hrozny 
těsně po odkvětu a především hrozny (třa-
piny i bobule) od počátku dozrávání (vyš-
ší morfologicky a fyziologicky podmíněná 
dispozice k napadení). Významné šíření 
je vždy vázáno na ovlhčení (deštivé poča-
sí), i když k infekcím může docházet také 
při vysoké vlhkosti vzduchu. Na teplotu 
nemá patogen vyhraněné nároky, k šíření 
dochází v rozmezí teplot 0,5–30 °C (opti-
mum 18–22 °C). Podstatné je, že se po kaž-

dém vydatnějším dešti ve vinicích masově 
vyskytují konidie, které představují po-
tenciální zdroj infekce. K infekci dochází 
za vhodných podmínek (optimální teplo-
ta, ovlhčení) v průběhu 16 hod.

Z hlediska rizika napadení přicházejí 
v úvahu ošetření v období kvetení, resp. 
dokvétání, v období zapojování hroznů 
a v období zaměkání bobulí, příp. za další 
10–14 dnů v průběhu zrání.

V době kvetení nebo častěji dokvétání 
(80 % odkvetlých kvítků) se ošetřují pře-
devším porosty náchylných odrůd s hus-
tým hroznem (Neuburské, Svatovavřinec-
ké apod.), pokud trvají vhodné podmínky 
pro patogen. Ošetření má nejen omezit 
napadení květenství a mladých hroznů, 
ale především zabránit osídlení zbytků 
květenství patogenem. Na zbytcích kvě-
tenství může patogen jako saprofyt pře-
trvat uvnitř hroznů až do počátku zrání, 
kdy nastupuje období vysoké vnímavosti 
k napadení. Vzhledem k tomu, že je za 
významnější považováno omezení osíd-
lení zbytků květenství, je vhodnější oše-
třovat až v období dokvétání. Případnou 
ztrátu části nebo celých květenství, ke 
které může při napadení dojít, révový keř 
kompenzuje nárůstem ostatních nebo 
zbývajících částí hroznů. V tomto období 
by měly být k ošetření použity příprav-
ky proti plísni révy, případně padlí révy 
se současnou nebo vedlejší účinností na 
botrytiovou hnilobu květenství révy. 
Vhodný je především folpet (Folpan 80 
WG) nebo kombinace s folpetem (Areva 
Combi, Cassiopee 79 WG, Fantic F, Forum 
Star, Melody Combi 65,3 WG, Pegaso F, 
Pergado F, Quadris Max, Ridomil Gold 
Combi Pepite a Vincare), případně strobi-
luriny (Cabrio Top, Collis, Discus, Quadris 
Max, Zato 50 WG). 

Dalším již obecně doporučovaným 
termínem je ošetření v době zapojování 
hroznů. I v tomto období se ošetřují pře-

Šedá hniloba hroznů révy – porost patogenu 
na napadeném hroznu
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devším porosty náchylných odrůd s hus-
tým hroznem a použity by měly být opět 
přípravky s účinností proti plísni révy 
nebo padlí révy (podle podmínek a potře-
by) a současnou nebo vedlejší účinností 
proti šedé hnilobě hroznů. 

Za základní ošetření proti šedé hnilobě 
je považováno ošetření v době počátku 
zrání hroznů (zaměkání bobulí). V tomto 
období by měly být za rizikového počasí 
preventivně ošetřeny všechny význam-
ně ohrožené porosty. Při rozhodování 
o termínu ošetření je vhodné přihlédnout 
k předpovědi počasí a k předchozímu 
použití přípravků proti plísni nebo pad-
lí révy se současnou účinností na šedou 
hnilobu hroznů. Za nepříznivého počasí 
pro patogen je možno ošetření oddálit 
a ošetřit podle předpovědi počasí až před 
příchodem dešťů. U porostů, které budou 
ošetřovány jen jedenkrát, je možno pou-
žít kterýkoliv z doporučených fungicidů. 
U porostů, u nichž se předpokládá další 
ošetření (zpravidla ve 2. polovině srpna), 
je vhodné pro první ošetření upřednost-
nit přípravky Cantus, Luna Privilege, Mi-
nos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC, Switch 
nebo Thiram Granuflo. Pro případné další 
ošetření jsou vhodné především přípravky 
Prolectus, Rovral Aquaflo a Teldor 500 SC, 
které nejsou rizikové pro vinifikaci a mají 
kratší ochranné lhůty. U dikarboximidů 
(v současné době pouze přípravek Rovral 
Aquaflo) byla v minulosti na mnoha lo-
kalitách prokázána rezistence patogenu. 
Tento přípravek je doporučeno použít 
jen 1× v průběhu vegetace. Rezistencí jsou 
ohroženy také inhibitory keto-reduktázy 
(Prolectus, Teldor 500 SC) a především 
inhibitory sukcinát dehydrogenázy (Can-

tus, Luna Privilege). Také u těchto skupin 
cross-rezistence je třeba dodržet doporu-
čení antirezistentní strategie. Přípravky 
ze skupiny inhibitorů sukcinát dehydro-
genázy je doporučeno použít proti šedé 
hnilobě hroznů při celkovém počtu do 2 
ošetření 1× a při celkovém počtu 3–5 ošet-
ření max. 2×.

Obdobně jako u padlí révy, i v ochra-
ně proti šedé hnilobě hroznů révy mají 
mimořádný význam preventivní pěs-
tební opatření, která omezují vhodnost 
podmínek pro šíření choroby (vzdušnost 
lokality, porostu a keře, včasné a úplné 
provádění zelených prací včetně odlistě-
ní zóny hroznů, které by mělo být prove-
deno nejpozději 4–5 týdnů před sklizní) 
a snižují vnímavost hostitele k infekcím 
(vyrovnaná výživa, zejména nepřehnojit 
dusíkem, zajistit dostatek draslíku a pře-
devším vápníku, optimalizace růstu a za-
tížení keřů). Velmi významné je zabránit 
poškození bobulí účinnou ochranou proti 
chorobám a živočišným škůdcům (zejmé-
na proti housenkám 2. generace obalečů). 
Poškození od obalečů jsou zpravidla mís-
tem prvních výskytů šedé hniloby, odkud 
dochází k dalšímu šíření choroby. Výskyt 
šedé hniloby snižuje ozelenění meziřadí.

Zanedbání preventivních pěstebních 
opatření nelze úspěšně nahradit fungicidní 
ochranou. O tom nás opět přesvědčil mi-
nulý rok, kdy se u disponovaných porostů 
v mnoha případech nepodařilo ani inten-
zívní fungicidní ochranou zabránit napade-
ní a došlo ke  škodlivým výskytům choroby.

Na závěr ještě zmínka o významné 
změně v podmínkách použití fungicidů 
v podopatření integrované produkce révy 
vinné. Jde o povinnost použít pro sta-

novený počet ošetření proti plísni révy, 
padlí révy i šedé hnilobě hroznů révy pří-
pravky na ochranu rostlin nebo pomocné 
prostředky na ochranu rostlin povolené 
podle zákona o ekologickém zemědělství. 
Ve smyslu této legislativní normy lze po-
užít i všechny povolené přípravky na bázi 
mědi (do stanoveného limitu 3 kg/ha)  
a síry. V titulu základní ochrany vinic jde 
o jedno ošetření proti plísni révy a padlí 
révy. Ke splnění této podmínky v jedno-
duché verzi postačí použít proti plísni 
révy 1× měďnatý fungicid (např. poslední 
ošetření) a proti padlí révy 1× přípravek 
na bázi elementární síry (ošetření v obdo-
bí nižšího ohrožení, např. první ošetření). 
Složitější bude situace u titulu nadstav-
bové ochrany vinic, kde je třeba provést 
2 ošetření proti plísni révy, padlí révy 
i šedé hnilobě révy přípravkem nebo po-
mocným prostředkem povoleným podle 
zákona o ekologickém zemědělství. Po-
kud jde o plíseň révy a padlí révy, opět je 
možno požadavek splnit použitím měďna-
tého nebo sirnatého přípravku. V každém 
případě však bude vhodnější zařadit do 
systému i některé pomocné prostředky 
(např. proti plísni révy Alginure, resp. Al-
ginure + nižší dávka mědi). Přitom ales-
poň jedno ošetření bude vhodné časově 
situovat do období počátku ošetřování. 
Podstatně komplikovanější bude naplnění 
požadavku v ochraně proti šedé hnilobě 
hroznů révy, kde bude zapotřebí do systé-
mu ochrany zařadit 2 ošetření zapsaným 
pomocným prostředkem, resp. pomocnou 
látkou (povoleny jsou Aqua Vitrin, HF - 
Mycol, NatriSan, VitiSan). Situace bude 
složitější v tom, že praxe převážně využí-
vá pro první dvě ošetření (dokvétání, za-
pojování hroznů) současné nebo vedlejší 
účinnosti přípravků proti plísni révy nebo 
padlí révy. Změna bude v tomto případě 
znamenat opuštění této vžité a funkční 
varianty. Pokud k této změně nedojde, 
bude nutno pomocné prostředky použít 
dvakrát v období od počátku zrání. V le-
tech, kdy se v období od počátku zrání 
nebude ošetřovat, nebude problém („ne-
ošetření“ znamená splnění podmínky), 
v opačném případě bude zapotřebí zařadit 
bez ohledu na použití antibotrytidového 
fungicidu 2× pomocný prostředek a mož-
ná budeme ošetřovat i vícekrát, než je ob-
vyklé. V každém případě bude zapotřebí 
již v prvním roce hledat a postupně nalézt 
optimální varianty k naplnění stanove-
ných požadavků. Šedá hniloba hroznů révy – napadení zralých hroznů (ušlechtilá hniloba)
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Nový standard v účinnosti 
proti padlí
Každá nová účinná látka přicházející na přeplněný pesticidní trh sehrává velmi 
významnou úlohu. Jedná-li se navíc o látku z nové chemické skupiny, která není 
zatížená rezistentními problémy, její úloha je ještě významnější. Tyto předpoklady 
zcela jistě naplní fluopyram, novinka mezi fungicidními účinnými látkami 
určenými k použití do révy vinné a ovocných výsadeb. Společně s druhou účinnou 
látkou tebukonazolem je fluopyram obsažen ve fungicidu Luna Experience.

Významné ztráty 
v důsledku padlí révy

Padlí révy představuje hospodářsky vyso-
ce škodlivé onemocnění, které se pravidel-
ně opakuje obzvláště v posledních sušších 
ročnících. Vyšší předpoklad napadení je 
přitom umocněn silným  loňským výsky-
tem na většině našich lokalit a zároveň 
mírným průběhem zimy bez většího po-
čtu dnů se silnějším mrazem. Padlí na révě 
způsobuje podstatné snížení množství 
a kvality úrody, především nižší cuker-
natost a méně aromatických látek. V le-
tech se silnou infekcí může u náchylných 
odrůd a v nevhodných polohách dojít až 
k úplné devastaci valné většiny sklizně.

Každá z obou účinných látek vykazuje 
odlišný mechanismus působení, přičemž 

obě jsou systémové. Fluopyram je řazen 
mezi SDH inhibitory, působí na dýchací 
procesy patogena, inhibuje růst klíčních 
vláken a  etablování haustorií. Oproti 
tomu tebukonazol náleží do skupiny DMI, 
inhibitory demethylace ergosterolu. Jeho 
princip účinku spočívá v zastavení klíčení 
spor a blokaci růstu mycelia.

Luna Experience ochrání révu nejen 
proti padlí, ale skvěle eliminuje i výskyt 
bílé hniloby hroznů révy. K dokonalé spo-
kojenosti s výsledkem je nutné provádět 
aplikaci preventivně, optimálně s využi-
tím prognózy a signalizace výskytu cho-
rob. Nespornou výhodou je široké apli-
kační okno zahrnující období od vývojové 
fáze 6 listů až do počátku zaměkání hroz-
nů. S ohledem na antirezistentní preven-
ci jsou povoleny během jednoho ročníku 

maximálně tři a ne více než dvě bezpro-
středně po sobě následující aplikace.

Pro rozšíření spektra účinnosti o plí-
seň révy je možné dle aktuálního vývoje 
ročníku nebo vegetační fáze zařadit kom-
binace s osvědčenými fungicidy Antre 70 
WG, Defender, Cassiopee 79 WG, Profiler 
nebo Melody combi 65,3 WG. 

Jednoznačné přednosti

Luna Experience nastavuje nový stan-
dard účinnosti v boji proti padlí révy jak 
na listech, tak i na hroznech. Současně je 
možné tento přípravek využít k potlače-
ní bílé hniloby. Obdobně vysokou úroveň 
ochrany nabízí v případě padlí jabloňo-
vého u jádrovin, navíc dokáže spolehlivě 
řešit strupovitost, nektriovou rakovinu 
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a vynikajícím způsobem i skládkové cho-
roby.

Nesporný přínos do ochrany obou tr-
valých kultur představuje skutečnost, že 
Luna Experience neobsahuje strobilurino-
vou složku. Sehraje tak jistě významnou 
úlohu při ochraně proti houbovým cho-
robám na řadě pěstitelských lokalit, kde 
byla zaznamenaná částečná nebo velmi 
vysoká rezistence houbových patogenů 
vůči strobilurinovým účinným látkám. 
Vedle vynikající úrovně účinnosti se Luna 
Experience může pyšnit i velmi dobrým 
ekotoxikologickým profilem. Má vysokou 
toleranci ke všem užitečným organismům 
a je naprosto neškodná včelám a ostatním 
opylovačům. Samozřejmostí je její zařa-
zení do systémů Integrované produkce 
hroznů a Integrovaného systému pěstová-
ní ovoce (SISPO). Při produkci hroznů ne-
byly zaznamenány žádné negativní vlivy 
na množství cukrů, kyselin nebo kvasné 
procesy.

Luna Experience je k dispozici v tekuté 
formulaci a balení o objemu jeden litr. 

Nejnovější generace 
měďnatého fungicidu

Nejspíše není nutné připomínat, že měď 
má v ochraně rostlin svůj nezastupitel-
ný význam. Po dlouhá léta je využívána 
jako fungicid a baktericid, zároveň je 
ale významným mikroprvkem ve výži-
vě rostlin, ovlivňuje látkovou výměnu 
a fotosyntézu a zpevňuje rostlinná ple-
tiva. Obtížně představitelná je tak v této 
oblasti možnost nějakých významných 
inovativních změn. Přesto se tato kon-
taktní účinná látka postupně vyvíjela 
od prvních formulací typu síranu měď-
natého přes oxychlorid měďnatý až po 
nejmodernější hydroxid měďnatý. Od 
letošního roku vstupuje na trh přípra-
vek Defender, který obsahuje hydroxid 
měďnatý již druhé generace. Jedná se 
o tekutou formulaci SC s velmi nízkým 
obsahem čisté mědi. 

Nízký obsah mědi a přesto vynikající 
účinnost? V případě fungicidu Defender 
je to možné zásluhou jehlicovitého tva-

ru krystalů mědi a jejich odpovídajícímu 
rozmístění na povrchu ošetřovaných plo-
din. Vyznačuje se také ideální velikostí 
samotných měďnatých částic a výbornou 
přilnavostí a pokryvností, která je zajiš-
těna díky obsahu aditiv a lepidel.

Defender je se všemi výhodami mož-
né nasadit proti plísni révy, kde nízký 
obsah mědi navíc usnadní naplňová-
ní pravidla IP o maximálním množství 
mědi 3 kg/ha/rok. Při respektování této 
hodnoty lze Defender v nejvyšší dávce 
1,6 l/ha použít až 7× během jedné vege-
tace.

Defender se současně řadí mezi pří-
pravky na ochranu rostlin, které jsou 
povoleny k použití podle zákona o eko-
logickém zemědělství. Toto označení 
o vhodnosti použití i v ekologickém ze-
mědělství je uvedeno na etiketě. Z tohoto 
důvodu lze v rámci systému Integrované 
produkce a titulu nadstavbová ochrana 
vinic využít Defender v ochraně proti pe-
ronospoře nad limit 4 aplikací přípravků 
na ochranu rostlin za rok. 

↙ inzerce
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Moderní mechanizační 
prostředky využívané při 
částečné defoliaci vinic
Odlistění keřů v zóně hroznů (defoliace) může výrazným způsobem ovlivnit 
výslednou kvalitu hroznů. Termín odlistění a počet odstraněných listů z letorostů 
musí být stanoveny s ohledem na odrůdové vlastnosti (ranost, tloušťka slupky bobulí 
aj.). Nevhodný termín a intenzita odlistění může vyústit k ochuzení keřů a hlavně 
hroznů o asimiláty z ještě plně funkčních listů. Může však vyvolat také vznik 
hnědých skvrn, tzv. úpal, působením slunečního záření nadměrné intenzity.

P ozitivním důsledkem redukce lis-
tové plochy je zejména lepší oslu-
nění, prohřívání hroznů a cirku-

lace vzduchu v zóně hroznů. V důsledku 
vyšších teplot dochází k odpařování vody 
a odbourávání kyseliny jablečné za zvý-
šené tvorby fenolových a aromatických 
látek, což je významné především u mod-
rých moštových odrůd, které obsahují an-
tokyany a taniny ve slupkách bobulí. Ob-
sah těchto látek v hroznech révy vinné je 
mimo odlistění ovlivněn i odrůdou, výno-
sem, termínem sklizně nebo zdravotním 
stavem hroznů a dalšími faktory.

Podstatou defoliace je ruční nebo me-
chanizované částečné odstranění listů 
ze zóny hroznů v pásu širokém přibliž-
ně 0,30–0,60 m (obr. 1). Redukce listové 
plochy umožňuje lepší přístup vzduchu 
k  hroznům, který společně s  osluně-
ním umožňuje jejich rychlejší osychání. 
V době infekčního tlaku proto nedochází 
k tak rychlému rozvoji houbových cho-
rob. Při časném odlistění (polovina červ-

na) se významně omezuje zejména riziko 
napadení květenství a mladých hroznů 
plísní révy (Plasmopara viticola) a padlím 
révy (Erysiphe necator). V pozdějším ob-
dobí, po uzavření hroznů, pak především 
napadení hroznů plísní šedou (Botrytis 
cinerea). Sklizeň lze po tomto zásahu od-
dálit do pozdějších termínů za současné-
ho zvýšení kvality hroznů. Je nutné po-
dotknout, že dobrý zdravotní stav hroznů 
nesouvisí pouze s důslednou chemickou 
ochranou a odlistěním, ale je významně 
ovlivněn odrůdovými vlastnostmi (za-
huštění hroznů, tloušťka slupky bobulí), 
způsobem pěstování (pěstitelský tvar, 
orientace řádků ke světovým stranám 
apod.) a stanovištními podmínkami (ro-
vina, svah atd.). Razantní odlistění pro-
vedené zejména v pozdějších termínech 
může mít za následek poškození hroznů 
v důsledku slunečního úpalu. Z tohoto 
pohledu je vhodnější odlistění rozdělené 
do minimálně dvou termínů (po kvetení 
a v době zaměkání hroznů). 

Rozsah odlistění je nutné v pěstitelské 
praxi provádět s ohledem na podmínky 
stanoviště, zejména směr převládajících 
větrů a např. s ním související riziko po-
škození révové stěny a hroznů působením 
krup. Z tohoto důvodu se často volí odlis-
tění pouze z jedné strany. Intenzita zásahu 
je dána počtem listů odstraněných z jedno-
ho keře, kdy může být zásah prováděn na 
jedné příp. obou stranách řádku. U středně 
výnosných odrůd, např. Ryzlinku rýnského, 
je vhodné ponechat na jeden hrozen 7–8 
plně vyvinutých listů, u vysoce výnosných 
odrůd, např. Frankovky, je vhodné na jeden 
hrozen ponechat až 10 listů.

Defoliaci je možné provádět ručně, kdy 
nevýhodou je poměrně vysoká pracnost, 
nebo s využitím mechanizace. Za jednu 
z hlavních předností při ručním odlistění 
lze považovat šetrnost zásahu s ohledem 
na minimální poškození keřů a zejména 
samotných hroznů. 

Mechanizované odlistění lze provádět 
pomocí strojů nazývaných odlisťova-

Obr.1: Odlistěná vinice Obr. 2: Podtlakový defoliátor
Obr. 3: Podtlakový defoliátor s žací lištou 
a drátěným košem
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če nebo častěji defoliátory. Ve srovnání 
s ručním odlistěním je výkonnost dosaho-
vaná při mechanizovaném zásahu pomocí 
defoliátorů výrazně vyšší, v průměru až 
o 70–90 %. Podle principu činnosti lze de-
foliátory rozdělit na podtlakové, přetla-
kové a termické. 

Podtlakové (ventilátorové) defoliá-
tory představují nejrozšířenější skupinu 
těchto strojů. Principem jejich činnosti je 
vtahování listů přes stavitelnou ochrannou 
mřížku podtlakem vzduchu od výkonného 

ventilátoru do pracovního ústrojí (obr. 2). 
To je tvořeno rotačním nožem, žací lištou 
nebo dvojicí protiběžných válců. Ochran-
ná mřížka je u  moderních konstrukcí 
provedena jako žaluziová a dovoluje mě-
nit množství vtahovaných listů. Pracovní 
orgán, označovaný jako pracovní hlava, 
je napojen na výkonný ventilátor. Pohon 
ventilátoru je zajištěn hydromotorem 
nebo vývodovým hřídelem traktoru. Šířka 
ošetřené zóny je kolem 0,60 m a tomu od-
povídá průměr výškově stavitelné hlavy. 

Konstrukční řešení pracovní hlavy ven-
tilátorových defoliátorů může využívat ro-
tační nůž, žací lištu nebo vtahovací válce. 

Rotační nůž s přímým nebo oblou-
kovým ostřím pracuje ve spojením s axi-
álním ventilátorem. Pracovní hlava 
je bočně nebo čelně připojena pomocí 
čtyřkloubového závěsu, který umožňuje 
její přesné výškové a stranové nastavení. 
Ochranná mřížka zabraňuje nasávání le-
torostů příp. hroznů a je stavitelná do op-
timálního úhlu k listové zóně spolu s ná-

Obr. 4: Podtlakový defoliátor s vtahovacími 
válci Obr. 5: Impulsový (přetlakový) defoliátor Obr. 6: Termický defoliátor

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
- individuální prohlídku strojů
- představení sortimentu
- bohatou tombolu
- posezení u cimbálky
- speciality na grilu
- degustaci vína
- další zajímavý doprovodný program

HM, s.r.o.
Na Pískách 3903/5, 695 01 Hodonín

tel.: +420 518 374 231

www.hmhodonin.cz
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běžnou hranou. Silným proudem vzduchu 
jsou listy nasávány přes mřížku a za ní 
jsou rotujícím nožem odděleny. Oddělená 
listová hmota je proudem vzduchu odsá-
vána a rozfukována po povrchu pozemku.

Požadovaná výkonnost ventilátoru je 
v rozmezí 8–12 000 m3.h

–1, jeho otáčky jsou 
stavitelné v rozmezí 1 500–2 500 min–1, ener-
getická náročnost ventilátoru je 4–12  kW. 

Žací lišta je zpravidla protiběžná ve 
spojení s pryžovým dopravním pásem 
pohybujícím se synchronně podle pojez-
dové rychlosti traktoru. Pás odtlačuje leto-
rosty stranou a umožňuje vtažení listů do 
žací lišty bez poškození letorostů a hroz-
nů. Ke vtahování listů k žacímu ústrojí 
dochází působením proudu vzduchu od 
ventilátoru z hubice uložené za žací lištou. 
Odstraněné listy jsou proudem vzduchu 
vyfukovány do meziřadí na povrch půdy. 

Jiné řešení kombinuje žací lištu a drátě-
ný válcový koš (obr. 3). Přes obvod otáče-
jícího se koše jsou nejbližší listy přisávány 
k jeho vnějšímu povrchu a přivedeny k žací 
liště, která je oddělí. Vnější povrch koše je 
průběžně čištěn válcovým kartáčem. 

Vtahovací válce (obr. 4) v kombinaci 
s podtlakem vzduchu jsou nejjednoduš-
ším řešením. Jejich profilovaný povrch 
umožní vtažení, odtržení a rozřezání lis-
tů. U některých typů je jeden z válců pro 
zvýšení vtahovacího účinku perforovaný. 

Vedle ventilátorových defoliátorů jsou 
ve vinohradnické praxi využívány poměrně 
často také impulsové (přetlakové) defoli-
átory (obr. 5). Tyto stroje využívají impulsů 
tlakového vzduchu, který je do listové stěny 
usměrňován pomocí několika trysek. Proud 
vzduchu svými nárazy způsobuje rozbití lis-
tů a jejich odfouknutí do meziřadí. Pracovní 
hlavu tvoří rotující trysky a kryt opatřený 
dvojící úzkých půlkruhových nebo kruho-
vých výřezů. Natáčení krytu mění účinnou 
šířku odlisťovaného pásu. Rotující trysky 
střídavě procházejí prostorem výřezu a vzni-

kající rázy tlakového vzduchu způsobují od-
tržení listů nebo rozbití listových čepelí s je-
jich následným odfouknutím do meziřadí. 

Kromě uvedených mechanicko-pneu-
matických principů se spíše výjimečně 
používají defoliátory termické (obr. 6), 
kde princip činnosti spočívá v nevratném 
poškození listů účinkem vysokých teplot. 
Stroje jsou traktorové, čelně nebo bočně 
nesené. Pracovní ústrojí je složeno z jed-
noho příp. několika plamenných hořáků 
uchycených na pevném nebo otočném 
rámu. Tepelný účinek může na révovou 
stěnu působit přímo, u propracovanějších 
a šetrnějších systémů přes plochou kera-
mickou desku. Deska vyzařuje intenzivní 
tepelné záření, kterým jsou nejbližší listy 
z části nebo zcela poškozovány. 

Podle konstrukčního provedení rozdě-
lujeme defoliátory na: 
�  ruční – zádové 
�  traktorové – nesené nebo návěsné 
�  adaptéry pro defoliaci nesené na portá-

lových nosičích

Ruční a zádové defoliátory (obr. 7) 
jsou určeny pro pěstitele s menším rozsa-
hem ploch (cca 2–5 ha). Konstrukčně jsou 
tvořeny z motoru, trubkové násady, ovlá-
dacích rukojetí a úhlové převodovky s upí-
nací hlavou a ochrannou mřížkou. Upínací 
hlava má vrtulový nůž, který při pohybu 
vytváří podtlak vzduchu a umožňuje nasá-
tí a useknutí listů. U zádových defoliátorů 
nese uživatel spolu s postrojem motoro-
vou jednotku na zádech, pracovní hlava je 
na rukojeti. Při jednostranném odlistění 
pomocí těchto defoliátorů lze dosáhnout 
výkonnost v rozpětí 0,08–0,15 ha.h–1, při 
oboustranném odlistění 0,04–0,08 ha.h–1. 

Traktorové defoliátory (obr. 8) jsou 
provedeny jako bočně nesené, uchycené 
čelně na sloupku nebo konzole, případně 
vzadu. Jednodušší konstrukce umožňují 
jednostranné odlistění. Pro oboustranné 

odlistění lze využít dvoustrannou nebo 
tunelovou konstrukci. Jsou vyvinuty také 
konstrukce s dvourotorovou pracovní hla-
vou. Méně zastoupené jsou konstrukce 
traktorových návěsných defoliátorů.

Adaptéry pro defoliaci nesené na mul-
tifunkčních portálových nosičích (obr. 9) 
představují nejvýkonnější techniku pro 
tuto operaci. Jsou provedeny jako obou-
stranné tunelové pro současné odlisťová-
ní dvou řádků. 

Při mechanizovaném odlistění dosahu-
jí traktorové defoliátory podle intenzity 
odlistění a podle konstrukce výkonnosti 
0,35–0,60 ha.h–1. U adaptérů pro defoliaci 
je dosahována výkonnost 0,8–1,0 ha.h–1. 
Pracovní rychlosti jsou dány terénními 
podmínkami a hustotou olistění a dosa-
hují běžně 2,5–4,5 km.h–1.

Nejnovější trendy v oblasti precizního 
zemědělství směřují ke konstrukcím defo-
liátorů využívajících geoprostorové mapy 
a GPS lokalizaci, včetně nejnovějších soft-
warových technologií. Tyto progresivní 
technologie umožňují optimální provádění 
defoliace s různou intenzitou i s ohledem 
na odrůdová specifika, stanoviště a uplat-
ňované technologické postupy. Defoliace 
vinic tak představuje progresivní pracovní 
operaci, která se významným způsobem 
spolupodílí na managementu řízení jakosti 
hroznů. Vedle těchto účinků umožňuje de-
foliace usnadnění regulace násady hroznů, 
ale zejména sklizňových postupů. Úspora 
zde může činit 10–20 % z celkové potřeby 
času. Na trhu služeb je tato pracovní ope-
race v podmínkách ČR nabízena za přibliž-
ně 1 500–1 800 Kč.ha–1. 

 

Kontaktní adresa: 
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 
Prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., 
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická 
fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice, CZ

Obr. 9: Adaptér pro defoliaci nesený na 
portálovém nosičiObr.8: Traktorový nesený defoliátorObr. 7: Nesený zádový defoliátor
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Efektivní ochrana vinic s rosiči LIPCO 

J sou to dva roky, co společnost HM, 
s.r.o. se sídlem v Hodoníně uvedla 
na trh tunelové rosiče s recyklací 

postřikové kapaliny německého výrobce 
LIPCO (obr. 1). Zkušenosti z těchto let, 
kdy si tyto stroje postupně našly svoje 
první zákazníky mezi vinařskými podni-
ky, jsou veskrze pozitivní. Je to především 
díky reálné úspoře celkových nákladů na 
chemickou ochranu vinic v průměru až 
35 % a zvýšení výkonnosti při zachování 
perfektní kvality ošetření porostu (obr. 2).

První cílovou stanicí na jižní Moravě 
se pro rosiče LIPCO stala společnost Vin-
né sklepy Lechovice, kde je dvouřádkový 
stroj o objemu nádrže 1 500 l (obr. 3) nasa-
zován při chemické ochraně na ploše vinic 
cca 80 ha. 

Vinohradník společnosti pan Staněk 
kvituje zejména vysokou výkonnost, kte-
rá se pohybuje při sponu vinic 3 × 1 m až 
27 ha za den při kompletní dvouřádkové 
aplikaci, a dále také možnost aplikace 
postřiku i za silnějšího větru díky mini-
malizaci úletu postřikové jíchy až 95 %. 
Samozřejmě už při výběru tohoto rosiče 
hrála důležitou roli rentabilita jeho provo-
zu. „U prvních jarních postřiků, kdy ještě 
není plně zapojena listová stěna, dosahu-
je snížení nákladů na postřiky v objemu 
50–75 %, za celý rok se pak průměr pohy-

buje od 30 do 35 %, což beze zbytku splnilo 
naše představy,“ doplňuje pan Staněk.

Dalším vinařstvím, které si pořídi-
lo dvouřádkový tunelový rosič LIPCO 
(obr. 4), bylo Zemědělské družstvo Sedlec 
u Mikulova. Stroj je zde primárně nasa-
zován na nových nebo restrukturalizova-
ných vinicích o celkové výměře cca 40 ha. 

Při rozhodování o  pořízení tohoto 
stroje bylo pro společnost hlavním kritéri-
em snížení celkových nákladů na chemic-
kou ochranu, snížení spotřeby pohonných 
hmot při postřiku ob řádek a zvýšení den-
ního výkonu soupravy spojeného s časo-
vou úsporou. Jeden traktorista zvládne 
s tímto strojem ošetřit plochu 40 ha za 
dva dny, což představuje denní výkon až 
20 ha. „Co se týče úspory postřiku, po-
hybujeme se od 75 % při prvním jarním 
postřiku až do 25 % při plně zapojeném 

porostu,“ říká Ing. Zdeněk Zvonek, vedou-
cí vinic.

Novinkou společnosti HM, s.r.o. v sor-
timentu strojů na ochranu vinic jsou od 
loňského roku rosiče italského výrobce 
BARGAM (obr. 5). V nabídce zákazníci 
naleznou nesené (objemy nádrží 300, 
400 a 600 l) a návěsné (objemy nádrží 
600, 1 000, 1 500, 2 000 a 3 000 l) ro-
siče s výkonnými axiálními ventilátory 
určené pro jednořádkovou aplikaci po-
střikové jíchy. Velkou přidanou hodno-
tou těchto rosičů je konstrukce venti-
látorové jednotky např. u modelu JET 
CONTROL, která umožňuje díky jedno-
duchému usměrnění proudu vzduchu 
(obr. 6) i u těchto rosičů regulovat proud 
vzduchu (např. do zóny hroznů) podobně 
jako u aplikačních rámů s difuzory. Pro 
různé potřeby a podmínky konkrétních 
uživatelů lze výbavu či specifikaci rosičů 
snadno konfigurovat díky široké nabídce 
volitelného příslušenství, ať už se jedná 
o natáčecí oj do spodních ramen tříbo-
dového závěsu traktoru vhodnou pro 
otáčení se na krátkých úvratích vinice, 
elektrické ovládání s nezávislým vypíná-
ním levé a pravé strany aplikačního rámu 
včetně dálkového ovládání tlaku přímo 
z kabiny nebo automatické řízení dávky 
postřiku dle pojezdové rychlosti. 

Obr. 1: Dvouřádkový rosič LIPCO

Obr. 4: Rosič LIPCO při provozu ve vinici Obr. 5: Rosič Bargam – model JET CONTROL

Obr. 3: Rosič LIPCO při provozu ve vinici

Obr. 6: Regulace směru proudění vzduchu

Obr. 2a: Princip proudění vzduchu uvnitř 
tunelu - maximální omezení úletu

Obr. 2: Odsávání zachyceného postřiku zpět 
do nádrže
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Zelené práce jako nepřímá ochrana 
proti houbovým patogenům
Možnost nepřímé ochrany proti houbovým patogenům spočívá především 
v optimalizaci mikroklimatických podmínek listové stěny ve vinici. Právě 
mikroklima listové stěny výrazným způsobem ovlivňuje podmínky pro rozvoj 
houbových patogenů.

P rávě zkušenosti posledních něko-
lika ročníků podtrhují význam ze-
lených prací jako nepřímé ochrany 

proti houbovým patogenům. K výrazné-
mu rozvoji houbových patogenů došlo 
v letech 2010, 2013 a 2014, přičemž každý 
z těchto ročníků přinesl něco nového do 
mozaiky ochranných opatření proti hou-
bovým patogenům.

Nepřímá ochrana proti houbovým 
chorobám proto spočívá ve správném roz-
místění a upevnění letorostu do drátěnky, 
osečkování a odstranění zálistků, případ-
ně listů v zóně hroznů. 

Mezi klíčové zelené práce je proto 
možné zařadit podlom, upevnění letoros-
tů do drátěnky, osečkování, vylamování 
zálistků a odlistění zóny hroznů.

Mikroklima révového keře 
a houbové patogeny

Mikroklima představují především teplot-
ní podmínky, ovlhčení rostlinných pletiv 
a relativní vzdušná vlhkost v listové stěně. 
Kombinace těchto parametrů ovlivňuje 
rozvoj houbových patogenů. Cílem vino-
hradníků proto musí být minimalizovat 
ovlhčení rostlinných pletiv a ovlivnit vlh-
kost vzduchu.

V roce 2010 se projevilo významné 
poškození květenství napadením plísní 
révy. Plíseň révy způsobovaná houbou 
Plasmopara viticola vyžaduje pro rozvoj 
infekce ovlhčení rostlinných pletiv. Včas 
a dobře provedené zelené práce v zóně 
hroznů proto mohou být nepřímou ochra-
nou proti plísni révy. 

V roce 2013 se projevilo velmi silné na-
padení révových keřů padlím révy způso-
bovaným houbou Erysiphe necator. Tento 
patogen nepotřebuje ke svému rozvoji 
ovlhčení rostlinných pletiv, ale naopak vy-
sokou vzdušnou vlhkost. Keře s neuspořá-
danými letorosty v drátěnce a pozdě oseč-
kované mohou být primárním impulsem 
pro rozvoj tohoto patogena. V roce 2013 
jsem pozoroval první příznaky napadení, 
u odrůdy Frankovka, už v polovině června 
(obrázek 1, 2). K silnému infekčnímu tla-
ku však došlo až koncem července. Houba 
proto měla dlouhou dobu šanci využívat 
příznivých mikroklimatických podmínek 
a směřovat k silnému propuknutí infekce. 
Zelené práce jsou velmi významným ná-
strojem nepřímé ochrany proti padlí révy. 
Houba nemá ráda intenzivní sluneční zá-
ření a vysoké teploty. Základem je proto 
včas a kvalitně upevnit letorosty do drá-
těnky a uspořádat listovou stěnu. Kvalitní 

oslunění listů, květenství a hroznů může 
omezovat rozvoj padlí. Listová pletiva ex-
ponovaná ke slunečnímu záření se také 
ohřívají výrazněji přes teplotu prostředí. 
Rozvoj houby se začíná omezovat při tep-
lotách kolem 38 °C. 

V letech 2010, 2013 a 2014 došlo také 
během května a začátku června k rozvoji 
šedé hniloby způsobované houbou Botry-
tis cinerea. Houba napadala listy (obrá-
zek 3) a také květenství (obrázek 4). Pro 
další rozvoj houby je nebezpečné zejmé-
na napadení květů a květenství. Jestliže 
se houba objeví již v době kvetení, může 
latentně přežívat na třapině. Velkou po-
zornost je proto třeba v tomto období vě-
novat nepřímé i přímé ochraně. Jakmile 
dojde k uzavření hroznu s houbou přeží-
vající na třapině, může docházet k masiv-
nímu hnití hroznů od třapiny.

Rozvoj všech tří houbových patogenů 
proto mohou zelené práce velmi zásadním 
způsobem ovlivnit.

Podlom

Podlom je výrazně odrůdově závislý. Exis-
tují odrůdy, které jsou velmi náročné na 
provedení podlomu, a naopak odrůdy, 
které podlom téměř nevyžadují. Podstata 

Obr. 1: Příznaky napadení padlím révy na listech Obr. 2: Napadení bobulí padlím révy Obr. 3: Napadení listů šedou hnilobou
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podlomu vychází ze skutečnosti, že v jed-
nom zimním očku mohou být zárodky 
až 3 letorostů. Potenciálně proto mohou 
z jednoho zimního očka vyrůstat až 3 le-
torosty. Dalším velmi významným fakto-
rem je délka internodií, tzn. vzdálenost 
oček na letorostu, která je také odrůdově 
závislá. V závislosti na těchto skutečnos-
tech mohou být letorosty hustě nebo vol-
něji uspořádané na tažni. 

Typickými příklady odrůd s hustým 
uspořádáním letorostů jsou Tramín 
a Sauvignon blanc (obrázek 5). Je třeba 
si uvědomit, že díky kratším internodi-
ím jsou letorosty zahuštěné nejenom na 
tažni, ale také letorosty, které vyrůstají 
ze zimních oček, mají kratší internodia. 
Listová stěna je potom výrazně zahuš-
těná. Rovněž zóna hroznů je poměrně 
úzká a hrozny jsou více nahuštěné. U ta-
kových odrůd je proto třeba věnovat 
velkou pozornost nejenom podlomu, ale 
také vylamování zálistků a případnému 
odlistění zóny hroznů. U tohoto typu 
odrůd lze v případě extrémního zahuš-
tění odstranit po podlomu všechny le-
torosty vyrůstající z každého druhého 
očka (obrázek 6). S tímto intenzivnějším 
podlomem je však vhodné počítat už při 
zimním řezu a ponechat na keřích vyšší 
zatížení.

Na druhé straně stojí odrůdy, které 
mají dlouhá internodia. Nejtypičtějším 
příkladem je Dornfelder. Indikátorem 
dlouhých internodií u odrůdy Dornfelder 
je také poměrně velmi výškově rozsáhlá 
zóna hroznů. Takové odrůdy jsou potom 
na podlom méně náročné.

Podlom je pracovní operace, kterou 
bohužel nelze mechanizovat, a jedná se 
proto výhradně o ruční práci. Podlom je 
vhodné provádět ve stádiu, kdy je možné 
rozpoznat základy květenství na leto-
rostech. Obvykle se proto ponechává na 
keři nejvitálnější letorost. Práci je vhodné 
provádět ve stádiu, kdy je možné letorost 
dobře vylomit, aniž by došlo k poškození 
letorostu, který zůstává na keři (obrá-
zek 7, 8).

Ve vinicích se v poslední době začíná 
častěji objevovat řez na dva kratší tažně 
(např. 2× 6 nebo 2× 8 oček na keř). V ta-
kovém případě je podlom velmi důležitý, 
aby se eliminovalo zahuštění letorostů 
v bazální části tažňů (obrázek 9). Délka 
internodií se totiž mění také po délce le-
torostu. V bazální části letorostu jsou in-
ternodia kratší. Keře s řezem na dva krat-
ší tažně jsou proto náročnější na kvalitu 
provedení podlomu.

Dobře provedený podlom je důleži-
tým předpokladem dobrého rozmístění 

a upevnění letorostů do drátěnky. Jelikož 
je podlom operace časově náročná, často 
dochází k situaci, kdy se nedaří provést 
stejnou kvalitu ve všech vinicích. Ve vět-
ších podnicích je proto vhodné rozdělit vi-
nice podle priorit a nejvyšší podíl včasné 
a kvalitní ruční práce věnovat vinicím pro 
produkci nejvyššího segmentu vín.

Upevnění letorostů do 
drátěnky

Upevnění letorostů do drátěnky je na-
prosto klíčovou operací. Rozmístění 
a způsob upevnění letorostů do drátěnky 
totiž velmi výrazným způsobem ovlivňu-
je mikroklima listové stěny. Letorosty by 
měly být v drátěnce rozdělené takovým 
způsobem, aby nedocházelo k výraznému 
zahušťování. V zahuštěných částech keře 
se totiž lépe udržuje vlhkost a vytváří se 
tak příznivé podmínky pro rozvoj houbo-
vých patogenů.

Obr. 4: Napadení květních čepiček šedou 
hnilobou

Obr. 7: Révový keř před podlomem

Obr. 5: Sauvignon blanc-odrůda s krátkými 
internodiemi

Obr. 8: Révový keř po podlomu

Obr. 6: Odstranění letorostů z každého 
druhého očka

Obr. 9: Keř s velmi dobře provedeným 
podlomem a rozmístěním letorostů

Autor:
Pavel Pavloušek
Zahradnická fakulta, 
Mendelova univerzita v Brně
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Pohled na upevňování letorostů do 
drátěnky doznal v průběhu posledních 
10 let významných změn. V souvislos-
ti s přechodem od betonových sloupků 
ke kovovým profilům se předpokládalo, 
že se bude využívat systému posuvného 
dvojdrátí. Posun dvojdrátí je však ter-
mínově opět velmi náročný. Při posunu 
totiž nesmí dojít k poškození letorostů. 
Jakmile se však réva zachytí drátů, není 
již možné tento posun realizovat (obrá-
zek 10, 11). 

V souvislosti s novými výsadbami vinic 
se rovněž šetřilo na dvojdrátí a místo 3 se 
instalovaly pouze 2 dvojdrátí. Důsledkem 
bylo nekvalitní upevnění letorostů v drá-
těnce. Letorosty nebyly rozmístěné rov-
noměrně a docházelo k jejich zahuštění. 

Většina vinohradníků proto přikroči-
la k doplnění třetího dvojdrátí, které je 
umístěné těsně nad zónou hroznů. Le-
torosty často samy vrostou do spodního 
dvojdrátí. Výjimku tvoří odrůdy s rozkla-
ditým růstem, jako jsou Rulandské šedé, 
Rulandské modré nebo Chardonnay. Tato 

technologie umožňuje dobré rozmístění 
letorostů a systém sponek umožňuje do-
sáhnout zpevnění dvojdrátí (obrázek 12).

Upevnění letorostů do drátěnky je po-
třeba věnovat velkou pozornost, proto-
že kvalita provedení této operace přímo 
a výrazně ovlivňuje mikroklima listové 
stěny.

Vylamování zálistků 
a částečné odlistění zóny 
hroznů
Zelené práce se zálistky jsou naprosto klí-
čové pro optimalizaci mikroklimatických 
podmínek v listové stěně. Po osečkování 
letorostů dochází k intenzivnímu růstu 
zálistků, které mohou výrazně zahustit 
listovou stěnu révového keře.

Zcela zásadní je proto vylamování 
zálistků v zóně hroznů. Už samotné od-
stranění zálistků ze zóny hroznů výrazně 
přispívá ke zlepšení mikroklimatických 
podmínek v této části révového keře. Tato 
pracovní operace také umožní lepší aplika-

ci prostředků používaných na ochranu pro-
ti houbovým patogenům do zóny hroznů. 

Výraznějšího pozitivního efektu se do-
sáhne při kombinaci vylamování zálistků 
a částečného odlistění zóny hroznů. Po-
kus, který jsem prováděl v roce 2014, uka-
zuje vliv termínu odlistění na napadení 
hroznů šedou hnilobou (graf 1).

Při pokusu byly zálistky vylamované 
nad nejvýše postavený hrozen a v zóně 
hroznů byly odstraněné 2 listy. Zásah 
byl provedený ručně v termínech uvede-
ných v grafu. Vyhodnocení napadení še-
dou hnilobou bylo provedené při sklizni 
hroznů.

Výsledky pokusů potvrdily součas-
ný celosvětový trend v odlisťování zóny 
hroznů, kdy je za nejvhodnější považova-
ný termín po odkvětu při nasazování bo-
bulí (obrázek 13). Pozitivní může být také 
termín před kvetením, který však není 
vhodný u odrůd s intenzivním růstem zá-
listků. Zálistky jsou totiž velmi malé a čas-
to není možné je odstranit. Termín odlis-
tění pod odkvětu je výhodnější v tom, že 

Obr. 10: Dráty z háčků často vypadávají
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Graf 1: Vliv provedení odlistění zóny hroznů na napadení hroznů šedou hnilobou

Obr. 11: Profily se zářezy jsou vhodnější
Obr. 12: Pohyblivé dvojdrátí prostřednictvím 
drátěných sponek

Obr. 13: Vylamování zálistků a odlistění zóny 
hroznů po odkvětu
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lze současně vylamovat zálistky a pro-
vádět odlistění zóny hroznů. Kombinace 
těchto dvou opatření potom umožňuje 
získat ze zahuštěného keře (obrázek 14) 
keř s optimálním mikroklima v zóně hroz-
nů (obrázek 15). 

Zásah prováděný po odkvětu je rovněž 
možné mechanizovat prostřednictvím 
defoliátorů. Při termínu po dokvětu totiž 
dokáže réva vinná dobře kompenzovat 
i vyšší ztrátu listové plochy, tzn. odstra-
nění většího počtu listů. Tato skutečnost 

se mně velmi dobře potvrzuje v pokusech 
s odrůdou Hibernal při odstranění 4 listů 
v zóně hroznů. 

Z pohledu praktického vinohradnictví je 
proto třeba zelené práce nepodceňovat, ale 
věnovat jim velkou pozornost. Jsou velmi 
významným prostředkem nepřímé ochrany 
proti houbovým patogenům. Cílem musí 
být dosažení co největší dobře osluněné lis-
tové plochy, kvalitního uspořádání listové 
stěny (obrázek 16) a zároveň provzdušnění 
a prosvětlení zóny hroznů (obrázek 17). 

Obr. 17: Prosvětlená a provzdušněná zóna 
hroznů

Obr. 14: Keř bez vylamování zálistků a odlistění Obr. 16: Dobře uspořádaná listová stěnaObr. 15: Optimální odlistění zóny hroznů
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�   Široký rozsah pojistného krytí
�   Rychlé řešení škod
�   Nabídky od všech pojišťoven

Poskytované 
služby
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Zloději řádí ve vinicích.  
Teď se zaměřují na sazenice
Zloději ročně napáchají ve vinohradech škody za desítky tisíc korun. Rádi sklízejí 
cizí úrodu a v minulých letech také často kradli kovové sloupky. Vinaře u cyklostezek 
zase trápí turisté, kteří si trhají hrozny k jídlu. Vzhledem rozvoji cykloturistiky na 
jižní Moravě jsou tyto škody stále rozsáhlejší. 

J akubčíkovi obhospodařují sedm 
hektarů vinohradu. Na jaře poří-
dili nové sazenice, které 24 hodin 

denně hlídali. Když už zakořenily a začaly 
růst, drobní vinaři si od hlídání odpočinu-
li. Přesně na to zloději čekali.

„Ukradli nám 140 kusů sazenic. Jedna 
stojí padesát korun, k tomu ale musíte 
připočítat práci. Zase musíme začít hlídat, 
jinak nám zloději nedají pokoj,“ zoufá si 
Helena Jakubčíková. 

Její syn Jiří, který vinařství vlastní, 
má podezření na někoho z okolí. „Zloděj 
se vyznal, musel to tu dobře znát. Krádež 
se snažil skrýt. Bral z každého řádku na 
jiném místě. Asi potřeboval dosadit u sebe 
ve vinohradu,“ myslí si Jakubčík. 

Podobné krádeže nejsou 
výjimečné

„Už šest let pracuji ve firmě Volařík 
a každý rok nám mizí nově vysázené sa-
zenice. Někdy jsou to jen desítky, které 
si nějaký vinař vyhlédne pro svoji ma-
lou podsadbu. Byla ale doba, kdy to bylo 
v řádu stovek, škody pak byly kolem pa-
desáti tisíc a výš. Každoročně dáváme 
každopádně stejnou částku na hlídání 
mladých výsadeb. Kdyby nebylo zlodějů, 
tak bychom ty peníze ušetřili,“ říká vinař 
Jindřich Kadrnka.

Velké škody ve vinicích působí také 
zloději kovů. Při vytrhávání sloupků často 
nevratně ničí rostliny. Protože se sloup-
ky snaží prodat ve sběrnách, několik jich 
policie dopadla. „Podařilo se nám zjistit, 
že to dělá více skupin pachatelů. Jsou jak 
místní, tak i dojíždějící ze Slovenska. Nej-
častěji kradli na Mikulovsku. Například do 
vinic v katastru obce Sedlec zamířili zlo-
ději v roce 2012 několikrát po sobě a při 
jedné krádeži za sebou zanechali škodu 
kolem 200 tisíc korun,“ vypočítává břec-

lavská policejní mluvčí Kamila Haraštová 
Haraštová.

Podobný případ řešili policisté ve Ve-
lehradě. Zloděj tam v čerstvě vysázeném 
vinohradu ukradl postupně pět tisíc kovo-
vých tyčí a zničil přitom přes tisíc sazenic 
odrůd Rulandské bílé a Rulandské modré. 
Celková škoda dosáhla zhruba 60 tisíc ko-
run. Tentokrát pachatele dopadli už dru-
hý den. Nezaměstnaný muž z Uherského 
Hradiště se na krádeže kovů zaměřoval 
dlouhodobě, celkem kradl na 160 místech 
na Uherskohradišťsku.

Od prvního března platí přísnější pod-
mínky pro výkup kovů. Ve sběrnách už za 
ně lidé nedostanou hotovost. Vinaři bude 
jedni z těch, kteří rychle zjistí, jestli toto 
opatření zafungovalo.

Střední a velké vinařské firmy si v kaž-
dém případě nebezpečí zlodějů uvědomu-
jí. Buď mají ve vinohradech vlastní hlída-
če, nebo si najímají bezpečnostní služby, 
jako třeba HBS spol. s r.o. z Hodonína.

„Ve vinohradech jsou to sezónní zakáz-
ky. Teď jsme zrovna hlídali sazenice pro 
jedno vinařství z Velkých Bílovic. Je třeba 
na ně dohlížet alespoň tři až čtyři týdny. 
Na podzim pochopitelně zase hlídáme 
úrodu,“ říká ředitel firmy Petr Kundera.

Bezpečnostní služby nabízejí dva dru-
hy ostrahy vinohradu. „Nejúčinnější je 
samozřejmě fyzická ostraha, kdy ve vino-
hradu stále někdo je. Vyjde to kolem sto 
korun na jednoho pracovníka ostrahy. 
Levnější variantou jsou namátkové patro-
ly. V noci jezdíme vinohrady kontrolovat, 
prosvěcujeme je, díváme se, jestli někde 
nejsou podezřelé bedny nebo traktůrek. 
Obvykle jedno místo takto namátkově 
kontrolujeme třikrát až čtyřikrát za noc. 
Kilometr kontrolní trasy vyjde na osm ko-
run,“ vysvětluje Kundera. 

Zatímco v prvním případě se zloději do 
vinohradu ani neodváží, při patrolách je 

už pracovníci HBS spol. s r.o. několikrát 
přiměli k útěku. 

Pokud si vinaři takovéto služby nemo-
hou dovolit, měli by být podle policistů 
ostražití a pomáhat si s ochranou navzá-
jem. „Doporučoval bych, aby se domluvili 
na kontrolách s jinými vinaři. Velmi důle-
žité je všímat si pohybu a výskytu cizích 
osob a vozidel ve vinohradech. Pokud na 
ně narazí, měli by si poznamenat jejich re-
gistrační značku, typ auta a jeho barvu,“ 
radí hodonínský policejní mluvčí Petr Zá-
mečník.

Naprosto nepostihnutelnými se však 
stávají škody, které vznikají na vinohra-
dech u cyklostezek. „Přijedou sem cyklis-
ti z Čech, utrhnou hrozen u cyklostezky, 
snědí dvě bobule a zjistí, že je to kyselé. 
Celý hrozen pak hodí na zem. Ročně takto 
přijdeme o několik tun,“ zlobí se vinař Jiří 
Vdoleček. Podle něj navíc po cyklistech 
zůstává spousta nepořádku. „Jenže se 
s tím nedá nic dělat. Když je napomene-
te, ještě se do vás pustí. V Rakousku by si 
to nikdo z nich nedovolil, ale tady si lidi 
stále myslí, že je všechno všech,“ myslí si 
Vdoleček.

Větší krádeže hroznů patří k období 
sklizně. „Krade se čím dál víc. Ve vinohra-
dech to jsou nejčastěji zloději ze Sloven-
ska, které si na to někdo najmul. Anebo 
místní lidé, kteří si chtějí vyrobit něco 
vlastního vína z cizích hroznů,“ upozor-
ňuje ředitel HBS spol. s r.o. Petr Kundera. 
Za pravdu mu dává i poslední velký pří-
pad, který se loňskou zimu stal na Břec-
lavsku.

„Devětapadesátiletý muž viděl v te-
levizi reportáž o ledovém víně a tak ho 
napadlo, že by si mohl vyrobit vlastní. 
Ovšem z cizích hroznů, pro které se vy-
pravil do vinice v katastru obce Brod nad 
Dyjí. Vzal sebou i dvě pomocnice, které 
však nevěděly, že se dopouštějí krádeže. 
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Chemtura Europe Ltd. is a legal entity of MacDermid Agricultural Solutions.
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FUNGICID PROTI:
• Plísni révové
• Kadeřavosti listů broskvoně
• Bakteriální spále jabloňovitých
• Korovým nekrózám

DÁVKA:
2,5 – 3,75 kg/ha

VÝHODY:
• moderní formulace – granulát
• výborná rozpustnost
• nižší obsah Cu – vyšší účinnost
• v IP možnost 2 aplikací / rok
• aplikace povolena 

do BIO produkce
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Celkem nasbírali 14 plastových beden se 
400 kilogramy hroznů. Policii na to upo-
zornila všímavá žena,“ popisuje krádež 
z ledna 2014 mluvčí Haraštová. Předcho-
zí rok podle ní její kolegové řešili čtyři 
podobné krádeže s celkovou škodou 90 
tisíc korun. 

„V mladých vinicích, ve vinicích s vyso-
kým rizikem krádeže hroznů, když nechá-
me hrozny na ledové víno, máme vlastní 
hlídače ve dne i v noci. Také si najímáme 
agenturu na noční hlídání a já i s kole-
gou Filipem Mlýnkem vinice namátkově 
kontrolujeme ve všech ročních obdobích,“ 
líčí opatření ve vinařství Volařík Jindřich 
Kadrnka.

Pojištění? Hlavně proti 
přírodním živlům 

Proti malým a velkým zlodějům ve vino-
hradu nepomůže ani pojištění. Majetkové 
se totiž nevztahuje na porosty. A tak se 

vinaři nejčastěji pojišťují proti přírodním 
živlům. 

„Odhadujeme, že propojištěnost révy 
vinné se bude pohybovat okolo třiceti 
procent. Možnost pojištění využívají ze-
jména střední a větší pěstitelé. Nejroz-
šířenější je pojištění krupobitního rizika 
a pojištění rizika jarního mrazu,“ říká Ja-
roslav Šebesta z útvaru zemědělského po-
jištění České pojišťovny. Podle něj vyplácí 
pojišťovna vinařům ročně desítky milionů 
korun hlavně kvůli krupobití. 

Na rozdíl od vinic se vinařské provozy 
a další objekty dají uhlídat daleko snáze. 
„Máme mezi vinaři asi dvacet klientů. 
Nejčastěji samozřejmě řešíme ostrahu vi-
nařských objektů, kde jsou nainstalované 
zabezpečovací systémy a často i kamerové 
systémy, které monitorujeme nepřetržitě 
operátorem PCO (pult centrální ochrany),“ 
říká Kundera.

 „Můžete mít v podniku kamery, ale 
když se tam dostane zloděj, tak zničí har-

ddisk se záznamem. Likvidují i samotné 
kamery a čidla. Připojit na centrální pult 
se nám taky nevyplatí, z Hodonína by 
k nám ochranka jela dvacet minut. Dob-
ré jsou fotopasti, zloděj si jich nevšimne 
a pak máte alespoň důkaz pro pojišťovnu. 
Asi nejlepší by ale bylo, kdybychom se ve 
Velkých Bílovicích domluvili a složili na 
hlídače. Ve spolku nás je 53, sto lidí dělá 
víno, funguje tu 600 sklepů. Už jen to, že 
by se o hlídači vědělo, by pomohlo,“ myslí 
si Mádl.

„Nakonec ale největší problém a prů-
švih je, když nemáte hrozen, ze kterého 
uděláte víno. Na co jsou vám drobné pení-
ze, třeba z pojištění, když nemůžete udě-
lat to, co vám dělá radost. To proč se celý 
rok snažíte, pracujete, dáváte tomu čas 
i zdraví. Vinaře daleko více trápí, když mu 
v ročníku vypadne jeho tradiční produkt, 
na kterém je kolikrát postaveno jeho jmé-
no, značka a celá budoucnost vinařství,“ 
uzavírá Kadrnka. 

Obr. 1: Bedny s ukradeným ledovým vínem, 
které zajistila policie Obr. 2: Ledové víno ještě ve vinohradu

Obr. 3: Zničený vinohrad u Velehradu po 
krádeži opěrných tyčí
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Jiří Sedlo

O krádežích ve vinohradech z Vinařských 
obzorů z první poloviny minulého století 
aneb „nic nového, kradlo se v minulosti 
a krást se bude dál“
VO 1917, str. 120 (Rakousko-
Uhersko, válka)

Po vinobraní na Moravě bylo všude letos 
dříve než jiné roky. Zrání hroznů bylo 
letos krásnými, slunnými a teplými dny 
srpnovými urychleno. I jiné důvody k čas-
nější sbírce hroznů letos nutily. Jedním 
hlavním důvodem byly četné krádeže 
hroznů. Skoro v každé obci se veřejně na-
říkalo na krádeže hroznů ve vinohradech. 
A mládež, sotva škole odrostlá (míněno 
obecní škole 1–5), dnes bez otcovského do-
zoru, ta také má mezi sebou jednotlivce, 
kteří dospělým v odvaze po polním pychu 
se vyrovnají. Dřívější roky nebylo nikdy 
a nikde tolik krádeží ve vinohradech. 

VO 1919, str. 18 (nově 
vzniklá Československá 
republika)
Ku ochraně vinařství také před škodami 
způsobovanými na př. předčasnou sbír-
kou, krádeží atd. bylo by dobře upraviti 
a uvésti v platnost předpisy ve smyslu 
zmodernisovaného horenského práva. 
Karel Votruba

VO 1924, str. 75

Krádeže ve vinicích dějí se po celý rok. 
V zimě se krade kolí na pálení, americká 
réva na řízky, domácí oblouky na sázení, réví 
na sazenice a rouby, z jara vytahují se zasa-
zené révové sazenice štěpované, v podzim 
kradou se hrozny. Z četných obcí docházejí 
letos zprávy v době vysazování nových vinic 
štěpovaných o krádeži šlechtěných sazenic. 
Při krádežích těchto jedná se často o celá sta 
sazenic, na příklad v jisté obci Š. majitel vi-
nice (zaměstnáním kočí) byl poškozen o více 
než 500 vysazených sazenic štěpovaných. 
Těšil se na vinici, zatím zloděj mu radost po-
kazil a nejméně o náklad 1 500 Kč oloupil. 

Kdo provádí takové krádeže sazenic 
štěpovaných? Jsou to lidé, o nichž by člo-

věk neřekl, že kradou sazenice nebo réví. 
V každé obci vinařské najdou se jednot-
livci, kteří dodávají všechno, co kdo po-
třebuje, žijí z meziobchodu a stýkají se 
s různými podezřelými osobami. Ničeho 
nedělají – a dobře žijí z kradených věcí, 
dle období potřebných. Tak je to i s ré-
vou štěpovanou. V jedné obci ji ukradnou 
a zanesou třeba do obce 20 km vzdálené. 
Takoví zloději ve vinicích vždy i mnoho 
sazenic zničí při vytahování ze země. Ale 
i někteří vinaři jsou též lidé nečestní, 
proč to kupují a objednávají u takových 
osob?

Jak čeliti těmto krádežím? Četnictvo 
sice pilně vyšetřuje, ale těžko zloděje tako-
vého dopadnouti, ti jsou velmi rafinováni 
a i „odborně“ vzděláni. Bylo by dobře za-
vésti osvědčení původu révy, jako je to při 
prodeji vánočních stromků. Kdo prodává 
révu, nechť má osvědčení od starosty obce, 
že tu révu prodávající vyrobil, že jest to 
jeho vlastní. Bude nutno žádati o zostře-
ní dozoru nad obchodem révou. Krádeže 
jsou tak četné, že nelze jich pominouti ml-
čením. Při změně zákona o polním pychu 
musí se vinaři domáhati přísnějších opat-
ření proti krádežím na vinicích.

VO 1929, str. 32

Krádeže révy. Sotva se dlouho očekávané 
jaro otevřelo, již bují četné krádeže štěpo-
vané révy. Tak v okolí Hustopeče dopaden 
byl „obchodník révou“, který rolníkům 
štěpovanou révu prodával a zase jim ji 
z vinic kradl. Podobný případ oznamuje 
se ze Znojemska. Loňské případy krádeží 
štěpovaných rév ze školek z Vel. Pavlovic 
a Mutěnic byly též vyšetřeny a zloději po-
trestáni. Ale i vinaři jsou vinni – nemají 
od takových lidí sazenice kupovati.

VO 1933, str. 138

P. Bohun uvádí, že bylo by třeba zajistiti 
zvýšení nezdaněného vína pro domác-

nost. Zmiňuje se též o šířícím se nešvaru 
– krádeži sazenic a prodeje sazenic z ne-
známých pramenů. Dr. Blaha upozorňuje, 
že je možná dosti účinná pomoc, a to jen 
zásahem tržní policie obecní. Obec může 
požadovati od prodavačů potvrzení jejich 
obce, že tam mají svou révovou školku, 
a mimo to je možno zakázati prodej sa-
zenic sříznutých, jež pocházejí obyčejně 
z krádeží.
Výborová schůze Zemského vinařského 
spolku pro Moravu 

VO 1935, str. 236

Na ochranu proti krádežím sazenic v nově 
založených vinohradech doporučuje pan 
Ludvík Letocha v Kostelci tento způsob: 
Po vysázení sazenic odstraní se kolíky 
a na sazenice nahrnou se malé kopečky 
hlíny. Mimo to se utvoří více kopečků ze 
zbylé hlíny, takže celé pole je pokryto ko-
pečky, v nichž se sazenice těžko najdou ve 
dne, natož pak zlodějům v noci. Sazenice 
se při sázení ovšem seříznou na jedno 
očko. Totéž možno provésti i ve druhém 
roce po vysázení. Tato jednoduchá ochra-
na stojí za zkoušku. Doporučujeme k ná-
sledování.

VO 1937, str. 120

V  Žarošicích, okres Ždánice ukradli 
v noci m. m. 2 neznámí pachatelé asi 500 
révových sazenic a způsobili tím majiteli 
vinic přes 1 000 Kč škody. Pachatelé sa-
zenice pravděpodobně prodali na Ždán-
sku, anebo na sousedním Slavkovsku, 
resp. Bučovsku. Kdo v posledních dnech 
koupil révové sazenice od podobných 
dodavatelů, ať to oznámí nejbližší čet-
nické stanici. Tím přispěje k vypátrá-
ní zloděje a může získati 300–500 Kč  
odměny. Za výplatu odměny ručí Zem-
ský vinařský spolek, který vynaloží vše, 
aby těmto krádežím byl učiněn jednou 
konec. 
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peronospoře před květem, 
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HOBRA radí
Bezpečná filtrace před plněním
ve třech fázích:

1. Sterilní a mikrobiologicky účinné filtrační 
desky Hobrafilt® ST 3 N, ST 5 N, ST 7 N  
– prokazatelně nejúčinnější nominální 
předfiltrace před membránovou svíčkou, 
zajištující její dlouhou životnost 

2. Membránová svíčka Candefilt® HMV, HMVS 
nebo HMVX – bezpečnostní pojistka s jasně 
definovanou absolutní zádržností pro zachycení 
všech zbylých kvasinek 

3. Dokonalá sanitace celého systému s Hobra 
– CIP 120 pro zabránění rekontaminace za 
membránovou svíčkou a také pro následné 
chemické čištění filtračního systému

 
V případě dotazů se na nás obraťte. Jsme 
specialisté na hloubkovou filtraci a mikrofiltraci.

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

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

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

HLAVNÍ PARTNER
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inzerat_pulA4_VO_2015-4_JZ_hobrafilt-sterilni.indd   1 17.04.15   10:22



Vinařství

256

Cuvée 
K dyž mě redakce Vinařského ob-

zoru oslovila s žádostí na téma 
cuvée, vzal jsem to jako příleži-

tost k vědeckému zpracování tématu. Jak 
jsem se však ponořil do problematiky, zjis-
til jsem, že to není totéž, jako psát o lát-
kovém složení vína nebo jeho rozborech, 
což je můj obor. Rezignoval jsem tedy na 
„vědu“ a pojal jsem to jako spíše filozo-
fickou úvahu. Forma úvahy mi umožňuje 
pominout závěrečnou položku odborné 
literatury, které je sice nepřeberné množ-
ství, ale jasnou definici nedává. Je to po-
dobné jako u výrazu terroir, který všichni 
používají, přičemž nikdo přesně neví, co 
všechno je pod tímto pojmem zahrnuto, 
kde začíná a končí. Zkrátka nejde o těchto 
pojmech psát jako o anthokyanech (čer-
vená barviva révy a vína), které mají jasně 
definovanou strukturu a vlastnosti.

Co to vlastně je cuvée? 

Z lingvistického hlediska pojem cuvée vy-
chází z přepisu francouzského výrazu cuve, 
což znamená káď nebo sud, prostě nádobu 
na víno. Z tohoto hlediska se pojem cuvée 
používá v několika významech. 

Ve Francii je tak na etiketách označo-
váno určité víno daného vinařství, které je 
složeno z vybraných šarží (nádob). Jde čas-
to o směs více odrůd, ale není to podmín-
kou, záleží na dané apelaci. Nemusí jít nut-
ně o víno vyšší kvality, avšak u tradičních 
výrobců se tak obvykle označují význačná 
vína, aby se odlišila od základní produkce.

V  oblasti Champagne, a  přeneseně 
i v dalších oblastech produkujících vý-
znamná množství šumivých vín tradiční 
metodou kvašení v lahvích, se cuvée po-
užívá k označení prvního podílu moštu 
získaného jemným lisováním. V přípa-
dě Champagne jde o prvních 2 050 litrů 
moštu získaných z 4 000 kg hroznů v tra-
dičních plochých lisech. Dalších 500 lit-
rů moštu s vyšším obsahem fenolových 
látek se označuje jako taille a dává vína 
nižší kvality. Tedy výraz cuvée neoznačuje 
jenom víno, ale i určitý podíl moštu.

V zemích, kde většinu produkce tvoří 
odrůdová vína, se pojem cuvée používá 
ve stejném významu, jak je chápán u nás. 

Označuje víno vzniklé záměrným scele-
ním více odrůd s cílem zlepšení kvality.

Cuvée, známkové víno nebo 
směska

Pojem cuvée se v našich končinách nevy-
skytuje dlouho. Tradičně se vína složená 
z více odrůd označovala jako známková. 
Bohužel v dobách, kdy hlavním kritéri-
em pro vinaře bylo množství vyrobené-
ho vína, nikoliv jeho kvalita, získalo toto 
označení nedobrý zvuk a dnes se již ne-
používá. Škoda. Z tohoto hlediska zní pro 
běžného spotřebitele výraz cuvée oprav-
du lépe. A což teprve výraz směska, ten 
zní téměř hanlivě. Ale proč? Znám mno-
ho drobných vinařů, kteří nedají na svou 
směsku dopustit, a jak jsem se často pře-
svědčil, tak oprávněně.

Lze vůbec stanovit nějakou hranici 
mezi vínem odrůdovým, cuvée a směs-
kou? Podle mě ne. Jeden pojem totiž 
plynule přechází v druhý. Vzhledem k té-
matu článku si dovolím definovat cuvée 
jako víno vzniklé záměrným scelením 
hroznů nebo vína, kdy hlavním cílem 
tvorby cuvée je zlepšení kvality výsled-
ného vína. Na jedné straně je tento po-
jem ohraničen odrůdovým vínem, tedy 
vínem vyrobeným z  jedné odrůdy ve 
smyslu jedné šarže od hroznů až po la-
hev. To však bývá v běžné praxi obtížně 
realizovatelné a ani to nevede k nejlep-
ším výsledkům. Na druhé straně chápání 
je cuvée směs vzniklá prostou nutností. 
Například když se z dané odrůdy nevy-
platí dělat samostatné víno, nádoby je 
nutné dolévat atd. Kdo dělá víno, ten to 
zná. 

Cuvée ve vinici

V dřívějších dobách bývaly ve vinohra-
dech směsné výsadby, kdy v jedné vinici 
bylo více odrůd a všechny hrozny se sklí-
zely dohromady. Zastoupení odrůd bylo 
dáno dlouhodobými zkušenostmi s danou 
vinicí a vína byla charakterizována vinič-
ní tratí, ze které pocházela. V současnosti, 
když pominu možné příměsi a podsadbu 
jinou odrůdou, jsou jednotlivé odrůdy vy-

sazovány separátně. V případě výpadku 
keře je správné jej nahradit sazenicí stejné 
odrůdy, ale často se postupuje podle hesla, 
že Hibernal žádné víno nepokazí.

Přesto společným zpracováním hroznů 
více odrůd lze mnohé získat. Důvod je jed-
noduchý. I když máme značné množství 
registrovaných odrůd, je málo takových, 
které dávají vína s výrazným odrůdovým 
charakterem. Navíc ne každá odrůda dává 
jasně poznatelné víno v každé viniční tra-
ti, ale jejich směs může být pro danou trať 
typická.

Cuvée hroznů a moštů

Kupážovat lze hrozny, respektive mošt 
nebo rmut. Z technologického hlediska 
je hlavním opodstatněním kupážování 
hroznů a moštů přirozená úprava obsahu 
kyselin a cukrů. Jako příklad bych uvedl 
Veltlínské červené rané a aromatické od-
růdy, které mají sklon k nižšímu obsahu 
kyselin a s tím související vysoké hodnotě 
pH, která vede k nízké biologické stabilitě 
vína. To zvyšuje riziko nečistého průběhu 
kvašení a nebezpečí samovolné malolak-
tické fermentace, jež má v případě  aro-
matických odrůd zvláště negativní dopad 
na výslednou kvalitu vína. 

Typickým příkladem je společné zpra-
cování hroznů Tramínu a Ryzlinku rýn-
ského. Samozřejmě velmi záleží na kli-
matických podmínkách daného ročníku, 
ale obecně má Tramín sklon k vysokým 
hodnotám pH moštu, které je jinak nutné 
řešit přikyselením. Nezanedbatelným ve-
dlejším efektem je snížení celkové cuker-
natosti kupážovaného moštu, jež by jinak 
vedla k vínu s vysokým obsahem alkoholu 
nebo zbytkového cukru.

V případě modrých rmutů je výhodné 
scelit odrůdy s vysokým obsahem barviv, 
ale nízkým obsahem tříslovin, s odrůdou 
fenolicky bohatou, kdy již během fermen-
tace dochází ke kondenzaci anthokyanů 
a tanninů důležité pro stabilizaci barvy 
vína. Výsledné víno má též nižší obsah 
tříslovin, což vede k  rychlejšímu zrá-
ní a dřívější harmonizaci vína. V našich 
podmínkách je tradiční kupáž Frankovky 
s Modrým Portugalem nebo Rulandského 
modrého se Svatovavřineckým.
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Cuvée ve víně

Častější než společné zpracování hroznů 
je scelování vín v různých stádiích vývo-
je. Zde je mnohem širší škála možností. 
Základním přístupem by měla být snaha 
o dosažení vyšší harmonie výsledného 
vína, než jakou mají jednotlivé složky. 
Tedy harmonizace obsahu alkoholu, kyse-
lin i cukru, a to jak u vín různých odrůd, 
tak i v rámci různých šarží stejné odrůdy. 
Tato tvorba tzv. technologického cuvée, 
tedy směs vín stejné odrůdy z různých 
šarží, případně z různých poloh, může být 
cestou ke kvalitnějšímu vínu, bez nutnos-
ti použití různých enologických prepará-
tů. Snaha vyrábět vína z jednotlivých po-
loh samostatně je jistě chvályhodná, ale 
ne každý vinař má hrozny z Železné nebo 
Šobesu.

Zvláštním typem technologického 
cuvée je separovaný sběr hroznů v růz-
ných stádiích zralosti, který je vhodný 
především pro odrůdu Sauvignon. Ve ví-
nech z hroznů sbíraných při cukernatosti 

kabinetu dominují paprikové rostlinné 
tóny dané obsahem pyrazinů. Hrozny sbí-
rané ve stádiu pozdního sběru při použití 
správných kvasinek vedou k vínu s gre-
povými tóny vonných thiolů a přezrálé 
hrozny poskytnou víno bohaté na alkohol 
a cukr. Následnou kupáží takto separátně 
vytvořených vín lze vytvořit harmonické, 
odrůdově charakteristické víno, jaké se 
v jedné šarži povede výjimečně.

Nepříliš populární je v našich podmín-
kách kupážování vín z různých ročníků. 
A přitom by to bylo řešením problému 
s  diametrálně odlišnými vlastnostmi 
z  jednotlivých let. Pro ilustraci uvedu 
roky 2009, 2010, 2012 a 2013, kdy vína 
s vysokým obsahem kyselin (2010, 2013) 
mohla osvěžit starší, rychle stárnoucí 
bílá vína.

Klasickým typem cuvée je kupážování 
vín z různých typů nádob. V případě bílých 
vín jde o přídavek vína zrajícího v sudu, 
nebo v něm přímo kvašeného a odboura-
ného, s vínem vyrobeným reduktivní tech-
nologií v inertní nádobě. Zvláště v případě 

prvního plnění sudu typu barrique i po-
měrně malý přídavek vína ze sudu výrazně 
ovlivní celkový charakter cuvée. U červe-
ných vín by se mělo kupážování zaměřit 
především na sladění celkového charakte-
ru tak, aby nepřevažovaly tóny páleného 
dřeva nad vlastním výrazem vína. 

Závěrem

Pokusil jsem se načrtnout, co cuvée vlast-
ně je, a určitě jsem nepopsal všechny mož-
nosti, které se pod tímto pojmem skrývají. 
Cuvée není jen kupáž vín různých odrůd, 
ale zahrnuje i mnoho způsobů tvorby od-
růdových vín, ač nejsou v našich oblas-
tech jako cuvée označována. Zvláště pro 
menší vinaře, kteří jsou v přímém kontak-
tu se svými zákazníky a mají možnost jim 
vysvětlit své záměry, se naskýtá neohrani-
čený prostor k tvorbě zajímavých vín. 

Nebojme se proto experimentovat, 
protože průměrných šarží odrůdových vín 
je dost na to, aby část z nich byla nahra-
zena cuvée. 

Marek Špalek 
Nové Vinařství, Drnholec

V Novém Vinař-
ství připravuje-
me cuvée pře-
devš ím proto, 
že  smíchán ím 
několika odrůdo-

vých vín, jimž každému něco chybí, zís-
káváme víno komplexní, jemuž nechybí 
nic. Když umí vinař vína dobře smíchat, 
tak je cuvée opravdový klenot v jeho na-
bídce vín.
Navíc je v tom nemalý kus marketingu! 
Cuvée nesou svoje názvy (v Novém Vinař-
ství i čísla) a své receptury a díky tomu 
jsou nezaměnitelná s ostatními víny, čímž 
se získává nesporná výhoda na trhu. 
Využíváme odrůdy Veltlínské zelené, Ryz-
link vlašský, Tramín, Muškát Ottonel, Ryz-

link rýnský, Sauvignon, Merlot a Cabernet 
Sauvignon. 
Cuvée u nás tvoří zhruba pět procent cel-
kového objemu produkce.

Ludvík Budín
MORAVÍNO s.r.o., Valtice

Jednotlivé odrů-
dy jsou v našich 
severnějších pod-
mínkách velmi 
výrazné, typic-
ké a vyhraněné. 

Přesto nebo právě proto se domnívám, 
že vhodně sestavené cuvée je obohace-
ním sortimentu odrůdových vín, protože 
umožní – obrazně řečeno – vytvořit bo-
hatou mozaiku z palety velmi pěkných 
a sytých jednotlivých barev. Tato boha-
tost vůní a chutí je při pečlivém výběru 

mnohostranná a komplexnější než u jed-
notlivých odrůd. Bonusem navíc je do-
cílení stálé a vyrovnané úrovně  cuvée 
i v ročnících, které nejsou excelentní. To 
jsou důvody, proč nabízíme našim zákaz-
níkům cuvée bílé i červené. Při přípravě 
a sestavování cuvée nejsme omezováni 
pouze některými odrůdami, ale na zákla-
dě  invence z pravidelného senzorického 
hodnocení všech vín vykrystalizuje před-
stava o použití jednotlivých odrůd. Tato 
představa je hrubá a teprve po přípravě 
vícepočetných variant s různými poměry 
použitých vzorků vín  je opakovaně zhod-
nocena a vybrána nejoptimálnější varian-
ta cuvée. Pokud bych měl jmenovat nej-
používanější odrůdy, potom jsou to tyto: 
Chardonnay, Ryzlink rýnský, Rulandské 
šedé, Tramín, Veltlínské zelené, Merlot, 
Cabernet Sauvignon a Frankovka. Cuvée 
tvoří v produkci naší firmy až 10 %. 

1
2
3

Produkujete cuvée, a pokud ano, proč? 

Jaké odrůdy využíváte?

Kolik procent z objemu celkové produkce u Vás cuvée tvoří?

↙ anketa vinařů
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Cuvée? Možnost, jak odlišit 
svoji značku i region
Zatímco se mnohá z nejslavnějších světových vín hrdě hlásí k označení cuvée, 
v Česku si kupáže stále hledají cestu k zákazníkovi. Na vině je neslavná minulost 
směsek. Podle vinaře Františka Mádla ale dnes začíná být cuvée trendem. 

S cuvée experimentuje většina čes-
kých vinařů s jasným cílem – získat 
z dvou a více dobrých vín víno ještě 

lepší. Svoje zkušenosti s cuvée popsal vi-
nař František Mádl z vinařství Malý vinař. 
Kupáže považuje za nový trend, který na-
váže na vína růžová. 

Historie a pošramocená 
pověst 

Odrůdová vína se v Československu roz-
šířila po 2. světové válce. „Dříve tu byly 
směsné výsadby – Chrupka, Frašták, Syl-
vánské zelené, Veltlínské červené a zelené, 

Portugal šedý a další. Neřešilo se to, hroz-
ny vinaři sbírali do putýnek a kádí bez 
třídění, barvou byla červená nebo růžová 
a vlastně to bylo dobře – ve směskách se 
vyrovnávala kyselost a dodávala plnost. 
Vznik kupáží byl tedy dán okolnostmi,“ 
popsal. 

Výsadba odrůdových vinic souvisela 
se změnou sponu, úbytkem pracovní síly 
a poptávkou monopolních vinařských zá-
vodů. „Malí vinaři směli mít plochu do 10 
arů a dělali především směsné víno bílé 
a červené, se kterým se už tehdy obcho-
dovalo pololegálně a často bylo považo-
váno za nekvalitní,“ popsal Mádl. Tehdej-
ší trh byl stejně jako dnes nesoběstačný 
a nedostatek hroznů nahrazoval dovoz 
stolních hroznů monopolními podniky 
z Rumunska, Bulharska a dalších zemí. 
„Komplikovaná doprava měla za násle-
dek poškození hroznů a nekvalitní víno 
a špatnou pověst směsek,“ dodal Mádl. 

Směsné vinice postupně mizely a do-
šlo k obměně odrůdového sortimentu. 
„Po změně režimu tento hendikep přetr-
val – vychovali jsme si zákazníky zvyklé 
pouze na odrůdová vína. To vše podporuje 
čistě český fenomén obrovského množství 
pěstovaných odrůd. Podle mě je to výhoda 
jen z poloviny,“ míní Mádl. 

Dnešním důvodem návratu ke směs-
ným vínům je podle Mádla právě to, že ta 
nejslavnější vína jsou cuvée – skoro každý 
dnes ví, že vína z Bordeaux budou nejčas-
těji kupáží Cabernetu Sauvignon, Merlotu 
či Cabernetu Franc. 

Nový začátek

„Francouzské slovo cuve označuje káď či 
sud. Odvozenina cuvée větší počet ná-
dob a tedy i vín,“ vysvětlil Mádl, který se 
kupážování věnuje od roku 2002. U nás 
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se podle něj začalo cuvée komerčně ob-
jevovat po roce 2000. „Na jednu stranu 
to bylo pokračování v tradici směsek 
jako Bzenecká lipka či Blatnický roháč 
a pár dalších. Na druhou stranu pak vi-
naři postupně začali pracovat se dřevem 
a začali také objevovat možnosti kupá-
ží,“ popsal. 

Protože ale po zkušenostech z minu-
losti směsku nikdo nechtěl, začalo se ope-
rovat s pojmem cuvée. 

Kupážování je podle Mádla uměním, 
pakliže má víno získat očekávanou hod-
notu a chuťové vlastnosti, a mohou jej 
ovládnout zkušení a vyškolení vinaři. 
„Výhody cuvée jsou nasnadě. Když si vi-
nař s kupáží pohraje, získá mohutné víno 
s plným a kulatým tělem a originální pro-
dukt vhodný pro gastronomii i archivaci,“ 
uvedl. 

Cuvée tedy už dávno nevzniká pro-
to, aby zakrylo nedostatky části sklizně. 
„Vinaři cuvée vyrábí z nejlepších hroznů 
z nejlepších ročníků, takže nebudou do 
směsi dávat špatné víno, aby ho vylepšili. 
Důkazem může být i soutěž Cuvée Ost-
rava, která je zaměřena na kvalitní víno,“ 
popsal zkušenosti.

Mlask – Mádlovo laskavé 
cuveé

Mádl se svým cuvée značky Mlask zatím 
tolik neboduje. „Dělám jej od roku 2008. 
Konzumenti jsou zvyklí na čistá odrůdo-
vá vína, takže to zatím není masovka. Vy-
táhl jsem toto cuvée v roce 2012 a začal 
jej stabilně dávat na degustace. Reakce 
zákazníků jsou rozporuplné, ale z posled-
ního místa na degustacích jde víno naho-
ru, a dokonce na posledních Valtických 
vinných trzích bylo mým nejúspěšnějším 

vínem. Podle mého názoru je to vynikající 
gastro víno,“ uvedl. 

Dělat cuvée vyžaduje podle Mádla úpl-
ně jiný přístup. „Dopředu musím přemýš-
let, z jaké polohy budu brát hrozny. Ale 
neudělám to každý rok, protože každý rok 
nebude dost dobrý,“ popsal. Svoje cuvée 
dělá z odrůd Frankovka, Zweigeltrebe 
a Rulandské modré. „Všechno jsou to tra-
diční, ale dost odlišné odrůdy. Frankovka 
je kostrou vína, mívá hezkou ovocnost 
a většinou je tam i kyselina. Zweigeltrebe 
přináší plnost a barvu. Rulandské modré 
zase dodává lehkost a atraktivitu. Ruland-
ské modré je určené na minimálně 10 let 
ležení, a ačkoli je ho tam jenom třetina, 
časem se projevuje čím dál více. Tyto od-
růdy jsem zvolil proto, že se v naší oblasti 
nejvíce pěstují,“ popsal Mádl. 

Pro cuvée Mádl použil po 5 tisících 
litrech zmíněných odrůd. „Současný 
přístup je takový, že se kupážují hotová 
vína. Je to skutečná alchymie – operovat 
se může s poměrem jednotlivých odrůd, 
míchat lze rovnou hrozny, rmuty nebo 
mošty. Další možností je kombinovat 
vína z různých nádob – bariku, nerezo-
vých a dalších. Scelování lze dělat jak ho-
rizontálně, tak vertikálně napříč ročníky, 
kdy lze kupážovat například dva po sobě 
jdoucí ročníky, ale i ve větším časovém 
rozestupu,“ nastínil Mádl bezpočet mož-
ností. 

Nový trend?

Cuveé může být podle Mádla v Česku, kde 
všichni pěstují všechno, cestou k odlišení 
jednotlivých regionů. „Na Znojemsku se 
dejme tomu bude kupážovat Veltlínské 
zelené a Sauvignon, na Bílovicku Fran-
kovka a Zweigeltrebe, na Bzenecku Ryz-

link rýnský s Rulandským bílým. Když se 
nad tím vinaři zamyslí, mohli by se odlišit 
a specifikovat svůj region. Aby to bylo 
něco jako Bordeuax nebo Chateauneuf du 
Pape a každý věděl, o co jde. Je to oprav-
du možnost vyzvednou specifikum svého 
regionu,“ nastínil.

Pohrává si také s myšlenkou návratu 
k směsné výsadbě. „Gemischte Satz do-
dnes najdeme například ve Vídni. K to-
muto zajímavému způsobu pěstování révy 
vinné, která byla dříve obvyklá i u nás, 
bych se chtěl vrátit,“ uvedl. 

Výroba cuvée je podle něj během na 
dlouhou trať. „Pokud v něm vinař uspě-
je, je to zavazující. Pro zákazníka, který 
cuvée objeví, je to velmi dobře zapamato-
vatelný produkt,“ uzavřel. 

↙ inzerce

Fantic® F

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

FUNGICID

... dvojitou silou 
proti plísni révové

 Obsahuje dvě účinné látky s různým mechanismem účinku:
benalaxyl-M a folpet

  Registrován proti plísni révové, má silný vedlejší účinek 
i na bílou a šedou hnilobu

Jednoduché dávkování – koncentrace 0,2 %

 Možno aplikovat v systémech integrované ochrany a produkce



Bag-in-box – moderní plnění vína,                                 
moštů a dalších tekutin

BiB sáčky a krabice
• Kompatibilní sáčky a krabice
•	 Objemy: 3, 5 a 10 litrů
•	 Sáčky s kyslíkovou bariérou
•	 Standardní zátky Vitop nebo speciální na přání zákazníka
• Krabice 

- provedení eko-natural nebo velmi kvalitní plnobarevné
- možnost personifikace obalu na přání zákazníka

SPECIÁLNÍ AKCE - PLNIČKA BIB-UP
V ceně plničky zdarma obalový materiál (500 kusů krabic a sáčků).

Plničky BiB Technibag (výhradní zastoupení)
•	 Manuální, poloautomatické i automatické
• S kompletním technologickým i technickým servisem

Nyní nová řada plniček Technibag: 
- snazší používání
- moderní design
- vysoký výkon
- pro sáčky i Pouch bagy

Doplňky pro stáčení
Dřevěný soudek – stáčení ze sáčku nebo krabice až do objemu 10l 
Stáčecí automaty s chlazením ve velikostech 2x10l, 3x10l, 2x20l, 3x20l

Vhodné pro plnění těchto produktů:
vína, alkoholické nápoje, ovocné džusy, mošty, pyré, vody, mléčné výrobky, 
sirupy, koncentráty, omáčky, oleje a další druhy kapalin pro potravinářské 
i nepotravinářské použití.

– bez oxidace 

– skladné 

– ekologické

Bližší informace o kompletní nabídce:
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., Bořetická 1, Praha 9 
Tel.:+420 281 091 460, 841 111 114
E-mail: info@oks.cz, www.biopro.cz

REMPLISSEUSE SEMI-MANUELLE 
pour poches souples

Halb manuelle Abfüllmaschine 
für Weichpackungen

Semi-manual fi lling machine 
for vacuum bags

Llenadora semi-manual 
para bolsas fl exibles

Riempitrice semimanuale 
per sacchetti fl essibili

TOP 270-290

TOP 120-270-290

BIB

POUCH

Modèle identique à BIB’UP® 2.0 destiné à une utilisation sur 
table, sans chassis, ni pompe. (possibilité option pompe et prise 
d’asservissement).

Modell identisch mit BIB’UP® 2.0 zur Verwendung auf dem Tisch, ohne 
Gehäuse und Pumpe (optional möglich Pumpe und Steckdose für 
Pumpensteuerung).

Model identical to BIB’UP® 2.0 designed for use on a table, without a 
chassis or pump (possibility of a pump option and control plug).

Modelo idéntico al BIB’UP® 2.0 destinado a una utilización sobre mesa, 
sin chasis ni bomba. (Con posibilidad de opción con bomba y toma de 
control).

Modello identico a BIB’UP® 2.0 destinato ad un utilizzo su tavolo, senza 
telaio né pompa (possibilità opzione pompa e presa d’asservimento).

Bag-in-box – moderní plnění vína - P000.01-0315.indd   1 25. 3. 2015   14:52:39
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Cuvée se stávají vlajkovou lodí 
řady našich vinařství
Třináctý ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových 
vín uspořádal ve dnech 13. a 23. dubna Klub ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. ve 
spolupráci s hotelem Zámek Zábřeh a Národním vinařským centrem. Akce proběhla 
za podpory Vinařského fondu. Moravští vinaři a dovozci vín ze zahraničí nominovali 
do letošního ročníku Cuvée Ostrava v šesti soutěžních kategoriích 123 soutěžních 
vzorků z deseti zemí. Jak vše dopadlo, popisuje v rozhovoru hlavní organizátor 
Martin Křístek.

Jak jste spokojený s letošním, už třinác-
tým ročníkem Cuvée Ostrava?
Nad očekávání. Někteří organizátoři na-
říkají, že loňská neúroda negativně ovliv-
nila počty soutěžních vzorků, ale v přípa-
dě kupáží jakoby tomu bylo naopak. Na 
Cuvée Ostrava letos vinaři přihlásili dru-
hý nejvyšší počet vín v třináctileté histo-
rii soutěže. A co se výstavy pro veřejnost 
týče, navzdory pesimistickým předpově-
dím nám počasí opět přálo, takže Zámek 
Zábřeh byl plný až na půdu. Těší mne 
i fakt, že se k nám lidé zřejmě rádi vrace-
jí a více než 90 % si vstupenku zajistilo 
v předprodeji. 

Které vzorky vás nejvíc potěšily a proč?
Potěšil dánský rosé sekt z odrůdy Rondo, 
nejpopulárnější modré odrůdy vinařů-po-
lárníků, u jejíhož zrodu před léty stál pro-
fesor Vilém Kraus. Pan profesor vyšlechtil 
rovněž kultivar s krásným staročeským 
jménem Ranuše muškátová, a tu jsme 
díky Romanu Filípkovi z Kyjova mohli 
ochutnat v podobě cuvée s Pinot blanc. 
Zaujalo mne Botani, suchý Muškát ale-
xandrijský z Málagy, tradičního to regionu 
sladkých vín, čili zcela opačný trend než 
na Moravě, kde nesladká vína poslední 
dobou není snadné na sklepních putová-
ních vypátrat.  

Jak byste popsal letošní vzorky, které 
získaly titul Championa?
Malokarpatské cuvée Pinot blanc / Pi-
not noir / Chardonnay 2014 neskorý 
zber z Karpatské Perly s.r.o. bylo svěžím 
komplexním vínem atraktivního kvě-
tinového buketu s tóny zralých citrusů 
a minerálním dozvukem. Chilské Millan-
tu 2010, asambláž Cabernetu Sauvignon, 
Cabernetu franc a Carmenere, se prezen-
tovalo expresivní vůní černého rybízu, 
borůvek, vanilkového lusku i kytičky 
fialek, v chuti bylo opulentní, a přesto 
harmonické s neodolatelnou a dlouhou 
dochutí.

↙ inzerce
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Jak byste pozici soutěže zhodnotil ve 
srovnání s ostatními vinařskými soutě-
žemi v České republice?
Nemáme ambice ani reálné možnosti 
vyrovnat se počtem vzorků Valtickým 
vinným trhům. Snažíme se o maximální 
profesionalitu soutěže a vstřícnost vý-
stavy k návštěvníkům. Proto například 
nenajdou v katalogu výstavy výsledky. Ty 
si vyzvednou po jejich slavnostním vyhlá-
šení a teprve pak nastává známá honba za 
šampióny. Prvé hodiny výstavy má každý 
stejnou šanci šampióna najít a ochutnat. 
Ale zpět k soutěži. Vzorků máme málo, 
degustátorů dost. Takže u každého vína 
vyplňují nejen obligátní stobodové tabul-
ky, ale s nevelkým nadšením i aromatické 
a strukturální profily. Degustátor tak ka-
ždému vzorku věnuje násobně více času 
než při standartním průběhu hodnocení.

Letos byli mezi soutěžícími druhou nej-
hojněji zastoupenou skupinou ze zahra-
ničí Poláci. Čím to?
Kolegové z Polska to vysvětlují vysokými 
poplatky za certifikaci sklizených hroznů 
dané odrůdy. Vinaři proto raději oželí uve-
dení názvu odrůd na etiketě a vína pre-
zentují jako známková. Samozřejmě při 
sběru vzorků pomáhají i osobní kontak-
ty s vinaři-polárníky, což platí i pro vína 
z Dánska či Nizozemí.

Pijete polská vína? A co byste o nich řekl?
Výjimečně. Polská vína lze prozatím dě-
lit na pitelná a nepitelná, dobrá vína lze 

spočítat na prstech. Problém je i na straně 
polských konzumentů, kteří žádají v prvé 
řadě vína červená a např. rosé jsou pro ně 
velkou neznámou. Spotřeba vína v Polsku 
na obyvatele je navíc na úrovni Kazach-
stánu.  

Proč jste se jedinou severomoravskou 
mezinárodní soutěž vína rozhodli za-
měřit právě na cuvée?
Uspořádání soutěžní přehlídky vín v Os-
travě byl nápad pana profesora Viléma 
Krause, čestného prezidenta klubu ostrav-
ských vínobuditelů K.A.H.A.N. Námitku, 
že soutěží vín je u nás nadbytek, odmítl 
s tím, že kdo jiný by se měl zasadit o re-
habilitaci kupáží a známkových vín než 
K.A.H.A.N. 

Jaký je váš vztah ke cuvée obecně? Jaké 
jsou jeho přednosti a naopak co je na 
něm problematické?
Neřekl bych, že je to jiné než s víny odrů-
dovými. Některá jsou lepší, jiná horší. Slo-
vy pana profesora Krause: „ Není Cuvée 
jako Cuvée.“ Výhodou cuvée je možnost 
relativní eliminace vlivu ročníku na vý-
sledný charakter vína vhodnou volbou 
jeho složek či úpravou jejich poměru.

Vypozoroval jste nějaké rozdíly u cuvée 
podle metod scelování (hroznů, rmutů, 
moštů nebo už hotových vín)? Preferu-
jete některou z nich?
Ačkoli tradičním postupům nejblíže stojí 
společná sklizeň hroznů ze smíšených vý-

sadeb, domnívám se, že nejlepších výsled-
ků dosahují zkušení vinaři optimálním 
scelováním již hotových vín.  

Zpravidla se scelují dvě nebo tři odrůdy. 
Jak se větší či menší množství odrůd na 
kvalitě vína odrazí?
Nemyslím si, že by platilo čím více, tím 
lépe. To se nevyplatilo ani pejskovi a kočič-
ce. I když jsou oblasti, například jižní Rho-
na ve Francii či údolí Douro v Portugalsku, 
kde tradičně a úspěšně kupážují i více než 
desítku odrůd. Z pohledu konzumenta je 
zajímavé nalézat projevy jednotlivých od-
růd v kupáži, což se s jejich stoupajícím 
počtem stává úkolem více než nesnadným. 

Z kterých zemí podle vás pocházejí nej-
lepší cuvée a čím se vyznačují?
Každého včetně mne jistě na prvním mís-
tě napadne Mekka vinařů Bordeaux, nic-
méně i ve střední Evropě existují léty pro-
věřené kupáže, např. Frankovka a Modrý 
Portugal, nebo Blatnický roháč, cuvée 
Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého 
a Sylvánského zeleného, či známková vína 
Bzenecká Lipka, Skalický Rubín a další. 

Jak se vztah našich vinařů ke cuvée vyvíjí?
Je znát, že doba se mění. Když jsem před 
třinácti lety volal vinařům a sháněl vzor-
ky, častou odpovědí bylo: „Cuvée? Jo, to 
je nejlepší, co může být. Ale nikdo to ne-
koupí. To si dělám jen pro sebe.“ Dnes je 
cuvée vlakovou lodí nejednoho českého, 
moravského či slovenského vinařství. 

↙ inzerce

VÝROBCE HNOJIV

HYCOL
G M Chemie, spol. s r.o. - závod Otrokovice
tř. Tomáše Bati, areál DEZA Otrokovice - budova 104, 765 02 Otrokovice
Tel.: +420 577 662 412, mob: +420 608 474 370, e-mail: gmchemie@gmail.com

Roztok kolagenních aminokyselin s mikroprvky, 
hořčíkem a draslíkem pro foliární výživu ekologic-
ky pěstované révy vinné. 

Složení a poměr stopových prvků, draslíku a hoř-
číku navrženo tak, aby HYCOL-E víno bylo mož-
né použít v ekologickém zemědělství.

Splňuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o eko-
logické produkci a označování ekologických 
produktů. Způsob použití je obdobný jako u HY-
COL-K+ víno.

Jednorázová dávka 5 litrů/ha na list, opakování 
po 3 týdnech.

Roztok kolagenních aminokyselin s mikroele-
menty, hořčíkem, draslíkem vyvinutý speciálně 
pro foliární výživu révy vinné.

Navrženo na základě rozboru půdy, listů a hroznů 
na vybraných moravských vinicích.

Účinná složka - kolagenní aminokyseliny, Zn, Fe, 
Mn, B, K, Mg, N.

Ovlivňuje biochemické reakce rostlin, podporuje 
jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. 
Lepší adaptabilita rostlin ve stresových situacích 
a při poškození porostů.

Výhodná společná aplikace s fungicidy.

Jednorázová dávka 5 litrů/ha na list, opakování 
po 3 týdnech.

HYCOL-K+

VÍNO
HYCOL-E

VÍNO



ACO si uvědomuje, jak zásadní roli hraje odvodnění v nárocích na hygienu. Naše odvodňovací systémy 
nabízejí  nejvyšší hygienické standardy, tak aby se zabránilo vzniku a šíření škodlivých bakterií.  
Výrobky ACO jsou  navrženy v souladu s hygienickým designem a splňují požadavky EN 1672 a  
EN ISO 14159 pro styk potravin s povrchy.    

www.aco.cz

Všechny rádiusy jsou větší než  
3mm, čímž se výrazně zvyšuje 
účinnost čištění

Lisované tělo zajišťuje hladký povrch 
eliminující trhliny na povrchu, ve kterých 
by mohly ulpívat nebezpečné bakterie

Design suché vpusti, plně čistitelný - 
eliminuje  stojatou vodu, zápach, růst 
mikrobů a další potenciální hygienická 
rizika  

ACO. První hygienické 
odvodnění pro potravinářský 

průmysl

Výplň okraje zajišťuje stabilitu a 
odolnost přechodu mezi žlabem a 
okolní podlahou. 
Minimalizuje také riziko trhlin 
v  podlaze, čímž zabraňuje 
i množení bakterií

ACO food safety
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Komerční prezentace

CRM ve vinařské společnosti – 
jak pečovat o zákazníka
Pokud do internetového vyhledávače zadáte heslo „CRM“, získáte 38stránkový 
seznam článků o produktech zaměřených na „řízení vztahů se zákazníky“. 
Mnoho z nich však popisuje funkcionality aplikací a jen málokteré objasňují principy 
a postupy jak zhodnotit a rozvíjet stávající obchodní výsledky. Ale nikdo, alespoň mě 
se to nepodařilo najít, nehovoří o posilování důvěry. A právě na důvěře je v současné 
době postaven úspěch řady komerčních společností.

O blastí rozvoje důvěry resp. loaja-
lity zákazníka, se zabývá „Vzta-
hový marketing“, který se nesou-

středí na jednorázový prodej, ale naopak 
věnuje více pozornosti na udržení klientů 
a na jejich opakované nákupy na rozdíl od 
metodik tzv. „Transakčního marketingu“, 
jehož cílem je zvyšování počtu prodejů 
bez snahy o rozvíjení vztahů s klienty. 

Udržení klientů znamená věnovat po-
zornost především rozvoji vztahů a také 
komplexního vnímání zákazníka. A toto 
jsou obvyklé aktivity, kterým se vinaři vě-
nují a musí věnovat. Informační systémy 
řadu těchto činností podporují a umožňu-
jí automatizovat i dále rozvíjet. 

Vezměte si některé výrobky z oblasti 
elektrotechnického průmyslu – jsou popu-
lárnější a prodávanější než jiné a přitom 
z pohledu jednotlivých parametrů jsou 
srovnatelné. Rozdíl je ve vztahu a v důvě-
ře. Z nějakého důvodu více zákazníků věří 
konkrétní značce a opakovaně si ji kupuje. 

Je zde vytvořen vztah, který daný výrobce 
průběžně pomocí různých aktivit posiluje. 
Tak je to i s vínem. Jak jednou vašemu kli-
entovi zachutná, je důležité uchovat jeho 
přízeň a dále ji posilovat nejlépe tím, že 
mu poskytujete informace o vás, vašich 
produktech a službách. Takto posilujete 
váš vzájemný vztah a jeho důvěru v kva-
litu vašich produktů a služeb. 

Kategorizovat – znamená 
poskytovat zákazníkům 
správné informace
Je několik aktivit v rámci budování vzta-
hů, které lze úspěšně automatizovat a tím 
nejenom zvýšit efektivitu takovýchto čin-
ností, ale také poskytovat informace vý-
razně širšímu trhu. První z nich je správ-
ná kategorizace – seskupování klientů do 
skupin, například podle jejich nákupní 
motivace. Můžeme je z pohledu vinaře na-
zvat tržními segmenty a jsou to například 

zákazníci firemní, privátní, restaurace, vi-
notéky nebo distributoři. Každý z nich má 
jiné požadavky na objednávání, dodávku, 
cenu, doprovodné služby atd. Kategorizace 
přináší dvě hlavní výhody. Za prvé, ve spo-
jení s prodejem je možné lehce vyhodno-
covat, který segment je pro vás z hlediska 
tržeb, resp. zisku nejlukrativnější. Za druhé, 
umožňuje vám „sbírat“ informace a potře-
by jednotlivých segmentů za účelem jejich 
dalšího využití jak v rámci propagace, tak 
i v oblasti výroby nebo prodejních technik. 

Informace – jsou základem 
úspěchu

Uchovávat informace o klientovi je klí-
čem ke správnému a hlavně cílenému 
informovaní o produktových novinkách 
nebo aktivitách firmy. Zcela automaticky 
se evidují informace o prodejích dle jed-
notlivých odrůd, regionu, období nákupu, 
množství a podobně. To je obvykle v in-
formačním systému standardně k dispo-
zici. Dále lze tyto informace rozšiřovat 
o získané znalosti a zkušenosti z pre-
zentací, veletrhů, ochutnávek, osobních
i pracovních setkání, elektronických do-
tazníků, reakcí na informační maily atd.
A toto dohromady nám poskytuje poten-
ciál nejenom pro rozšíření trhu, ale také
pro pochopení potřeb našich stávajících
nebo budoucích zákazníků.

Marketing – jistota 
budoucího rozvoje

Asi není diskuse o tom, že marketing je 
potřebný. O tomto nikdo nepochybuje, 
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ale každý z nás se zamýšlí nad tím, jak je 
nákladný, a to mnohdy rozhoduje o na-
šich aktivitách v tomto směru. Podobně 
jako v jiných oborech, úspěch slaví ten, 
kdo se dané oblasti věnuje cílevědomě 
a dlouhodobě. To neznamená s vysokými 
náklady. Každý postup a formu propagace 
je nezbytné vždy vyzkoušet a následně vy-
hodnotit její úspěšnost. Pokud se úspěch 

prokáže, lze pokračovat a dále rozvíjet 
tento směr.

Jedna forma propagace, která je dnes 
již široce rozšířená, je „direct marketing“, 
který aktuálně nejvíce využívá elektronic-
ké zprávy šířené prostřednictvím e-mailu 
(direct mailing), blogů a sociálních sítí. 
V případě, že máte správně kategorizova-
né zákazníky a současně máte potřebné 
informace, můžete tuto formu propagace 
s nízkými pořizovacími náklady téměř 
okamžitě vyzkoušet.

Direct mailing – informace 
poskytujete, ale především 
získáváte
Na trhu je řada nástrojů, které lze snadno 
zprovoznit a použít, stačí nahrát kontak-
ty a zpracovat článek, který umístíte na 
webovou stránky nebo vhodněji na blog. 
E-mail který vytvoříte, by měl obsahovat
minimum textu. Jen tolik, abyste čtená-
ře přesvědčili k návštěvě vašeho blogu
a současně jej nezahltili množstvím infor-

mací. Cílem je, aby „klinknutím“ na odkaz 
umístěný v e-mailu navštívil adresu, kam 
jste umístil své informace. Pokud se to 
podaří, máte vyhráno a už jen sledujete, 
kdo e-mail otevřel, kdo klinknul na odkaz 
a který článek si přečetl. Tyto informace 
dále automatizovaně ukládáte do infor-
mačního systému a píšete nové články 
(nejlépe v pravidelném cyklu) a dále je 
rozesíláte všem čtenářům, kteří se od 
odběru neodhlásili. A po čase budete mít 
čtenáře, jejichž počet se bude postupně 
rozšiřovat, a vy budete evidovat, které ka-
tegorie článků čtou. Tak se vám postupně 
vytvoří prostor pro jemnější kategorizaci 
a vylepšení způsobu komunikace se svými 
zákazníky.

Existují i další formy propagace pro-
duktů a komunikace se zákazníky, napří-
klad sociální sítě. S úspěchem lze také 
využívat elektronické formuláře a s je-
jich použitím vytvářet ankety a soutěže. 
Vše je však založeno na důsledné eviden-
ci informací a nepřetržité komunikaci 
s klienty. 

77,8 %

Otevřeno
30 (22,2 %)

Statistika otevření

Velehrad, 10. června 2015
Slovanský sál, areál baziliky - budova Stojanova gymnázia 
8:00 až 9:00 registrace 
9:00 zahájení
14:30 závěr

Projekt s podporou Vinařského fondu

Za podpory

Projekt s podporou Vinařského fondu

Pořadatel

SVAZ VINAŘŮ
České republiky

www.oenoforum.cz
Pod patronací

Cena konference: 690 Kč (odborný program s testováním, tlumočení, poznámkové materiály, občerstvení) 
Zájem o účast potvrzujte na: marketing@svcr.cz

Mezinárodní vinařská koference s testováním 
Praktické příklady cest k velkým vínům - Problematický ročník 2014

Přednášky a testování ročníkových vín vedou
Stefano Ferrari & Alfredo Tocchini | Itálie
Robert Steidl | Rakousko
Volker Schneider | Německo
Mojmír Baroň | Česká republika
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Šťastní z CHÂTEAU VALTICE: 
Nemáme modrou krev, ale víno 
máme v krvi 
Vinařstvím roku 2014 byla koncem března vyhlášena společnost CHÂTEAU 
VALTICE – Vinné sklepy Valtice a.s. Navštívili jsme její sídlo a pohovořili s rodinou 
Šťastných oceněných v kategorii Velká vinařství o jejich firmě, vínu i plánech. 

R ozsáhlý provoz dominuje valtické 
Vinařské ulici a z leteckého po-
hledu pomalu konkuruje i zámku. 

Tím, co příchozí musí okamžitě upoutat 
a co je také často k bráně vinařství vábí, 
je místní vynález – Vinařská pohotovost. 
„Přišli jsme s myšlenkou první Vinařské 
pohotovosti na Moravě, která funguje 24 
hodin 365 dní v roce. Lidé si zde kdykoliv 
mohou koupit lahev kvalitního vína. Vy-
užívají to jak místní, tak návštěvníci Val-
tic, kteří se zde rádi zastavují při odjezdu. 
Přiznám se, že jsme nevěřili, že to bude 
mít tak pozitivní ohlas,“ přivítal nás David 
Šťastný.

Čtyřicetiletý manažer má na starosti 
obchodní oddělení, marketing a strategii, 
turistický ruch a vinařské akce. „Jsme re-
lativně malá rodinná firma, a tak se někte-

ré činnosti prolínají a vzájemně se v mno-
ha věcech zastupujeme s bratrem Markem 
a otcem Antonínem,“ říká s úsměvem Da-
vid Šťastný a přiznává, že v tom někdy 
mají lidé zmatek. „Něco si telefonicky do-
hodnou s jedním Šťastným a pak přijdou 
do vinařství a nevědí, který to byl,“ líčil 
s úsměvem. 

Dříve pracoval v bankovním sektoru 
nejen jako právník, ale i  jako manažer 
spravující majetkové účasti, dělal akvi-
zice. „Byla to perfektní škola. A jak říkal 
pan Marek Eben při slavnostním vyhlašo-
vání Vinařství roku: Ještě se nestalo, aby 
se z vinaře stal bankéř, ale známe několik 
případů, kdy se z bankéře stal vinař,“ za-
vzpomínal na trefný postřeh Šťastný, kte-
rý se po deseti letech v bankovním sekto-
ru vrátil do vinařství. 

Rodinná firma

Tento comeback jistě potěšil jeho otce 
Antonína. Ten vystudoval na Mendlově 
univerzitě obor vinařství a vinohradnic-
tví a kromě vinohradů se zajímá o ces-
tování a historii. „První písemné zmínky 
jsou o zámeckém sklepě, který přestavo-
vali Lichtenštejnové v roce 1430. Zámecký 
sklep je ale ještě staršího data, jsou v něm 
základy starého středověkého hradu z 11. 
století,“ popsal Šťastný, který má dnes ve 
firmě na starosti kontrolu vinohradů, vi-
ničního hospodářství a další zemědělské 
produkce. K jeho práci patří i nákup půdy, 
vinohradů a výsadba vinohradů. 

„Do vinařství jsem nastoupil po úspěš-
ném absolvování vysoké školy zemědělské 
v Brně, zahradnického oboru v Lednici 

Marketing & ekonomika
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a stáži v Polsku v roce 1964. Měl jsem na 
starosti výsadbu vinic a postupně jsem se 
přes vedoucího výroby vypracoval až na 
pozici ředitele. Tu jsem před několika lety 
k mojí obrovské spokojenosti předal své-
mu nejstaršímu synovi Markovi,“ popsal 
Antonín Šťastný svoji cestu. 

Na místě dnešního sídla nejprve byla 
jen malá budova, ale skutečný poklad se 
i dnes nachází pod zemí. „Obrovský Kří-
žový sklep z roku 1640 dokonce v období 
první republiky Lichtenštejnové prona-
jímali francouzské vinařské společnos-
ti Societe Vinicola, která zjistila, že na 
Moravě jsou výborná vína i pro sekty. 
Toto vinařství zde vyrábělo sekty, které 
dále vyváželo,“ připomněl nejzkušenější 
Šťastný. Dnešní vinařství je postupně do-
stavované, kdy na staré původní sklepy 
a hospodářské budovy navazuje moderní 
vinařství a technologie. 

S Vojtou Dykem na vinětě

Moderní vinařství se dnes především ne-
obejde bez efektivního marketingu. To je 
doménou nejmladšího ve firmě, Davida. 
„Naše vinařství svou produkcí pokrý-
vá celý trh. Jak retail, tak ve velké míře 
i gastronomii a agroturistiku. Tomu od-
povídá i rozdělení řad vín, které zároveň 
respektují tradiční dělení podle vinařské-
ho zákona. Nejvyšší řadou je Premium 
Collection obsahující oceněná vína, spe-
ciální partie z nejlepších tratí nebo vína, 
u kterých byl použit odlišný technologic-

ký postup, vína byla spe ciálně školena 
nebo ležela na barikových sudech,“ vy-
světlil David Šťastný. 

Podobně jako další vinařství vsadili 
Valtičtí v marketingu na známou tvář – 
Vojtu Dyka. „Líbí se mi, že spolu s B-Side 
Bandem spojuje tradiční jazz s moderní 
populární hudbou. Podařila se jim nesku-
tečná věc, a to přitáhnout k jazzu i mla-
dé lidi. Věřím, že spojení jazzu s vínem se 
zase podařilo nám. Máme už třetí edici 
vína s Vojtou Dykem a B-Side Bandem,“ 
popsal David Šťastný. Kromě této spolu-
práce bylo vinařství za podpory Vinař-
ského fondu partnerem seriálu Vínečko 
s Jožkou Šmukařem. „Dále jsme se podí-
leli na vydání knihy profesora Šamánka 
Víno na zdraví a In vino veritas & pravda, 
zdraví, sex a humor. První jmenovaná kni-
ha byla oceněna nejvyšším oceněním od 
OIV v Paříži,“ popsal. 

Nakloněni turstice

Šťastní nepodceňují fenomén vinařské 
turistiky. „Máme svoji vinnou stezku 
s ochutnávkami, pronajali jsme si ko-
lonádu na Reistně. Lidé tam ochutnají 
i přívlastková vína. Z nejvyššího bodu 
Lednicko-valtického areálu člověk vidí do 
tří republik. Návštěvníci mohou zavítat do 
historického Zámeckého sklepa, kde jsou 
historické lisy, nabízí se prohlídka nejstar-
šího Lichtenštejnského sklepa a pochopi-
telně i několik degustačních programů,“ 
vyjmenoval. Držíme i certifikát nadace 

Partnerství – Cyklisté vítáni. A jsme i sou-
částí Moravských vinařských stezek. 

Valtičtí navíc mají svoji specialitu. „Po-
slední víkend v září pořádáme již několik 
let Retro vinobraní a mistrovství světa ve 
sběru hroznů pro ty, kteří přišli v kostý-
mech. Naložíme je na vlečky, jedeme do 
vinohradu, jídlo podáváme na poli tak, jak 
se to dělávalo v 50., 60. a 70. letech na bri-
gádách,“ popsal Šťastný. 

Vinohrad kam se podíváš 

Se Šťastnými jsme navštívili i jeden z vi-
nohradů. „Každoročně vysadíme kolem 20 
hektarů nových vinic, kterými obnovuje-
me starší výsadby. V dalších letech však 
budeme hodně pracovat na intenzifikaci 
výnosů, tedy zvýšení počtu zdravých je-
dinců na hektar,“ popsal Antonín Šťastný, 
jehož doménou je právě vinohrad.

Co se týče odrůdové skladby, kopíruje 
CHÂTEAU VALTICE zastoupení odrůd na 
Moravě – největší plochy má Veltlínské 
zelené, Müller Thurgau a Ryzlink rýnský. 
„Ve vinicích máme tradiční moravské od-
růdy, ale hrajeme si i s novými odrůdami, 
které jsou u spotřebitelů velmi populární. 
Jde například o odrůdy, jako je Cabernet 
Blanc, Tramín bílý a žlutý,“ uvedl. Tím 
ovšem výčet zajímavostí nekončí. „S od-
růdou Bouvierův hrozen jsme se dokonce 
dostali do Salonu vín ČR dvakrát po sobě. 
Z PIWI odrůd máme ve výsadbách např. 
Cabernet Blanc, který je takzvaně tole-
rantní. Máme jej v BIO produkci. Červené 

↙ inzerce

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

a jahodníku

DÁVKA:
3 – 4 kg/ha

VÝHODY:
• Moderní WG formulace
• Širokospektrální fungicid a baktericid
• Repelentní účinek proti okusu zvěří
• Povoleno v IP
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víno tvoří přibližně 30 procent produkce,“ 
uvedl Šťastný. 

V samotném vinohradě se snaží praco-
vat s matolinami. „Využíváme je na hnoje-
ní vinohradu. Do révových školek použí-
váme hnůj, který pochází z našeho chovu 
býků. Ten spolu s polním hospodářstvím 
zajišťuje naše dceřiná společnost Vino-
frukt Dolní Dunajovice. Jejím prostřed-
nictvím jsme také jedním z největších 
producentů sazenic révy vinné u nás.“ 

Při rozloze vinic v CHÂTEAU VALTICE 
pochopitelně využívají mechanizovanou 
sklizeň, ale ne výhradně. „Máme vybrané 
vinice, které se sbírají ručně, speciálně 
lisují atd. Podíl ručních prací záleží i na 
jednotlivých ročnících. Navíc díky bohaté 
odrůdové skladbě takřka všech v Česku 
pěstovaných odrůd se vinohradům hodně 
individuálně věnujeme. Výsledkem je víc 
jak 250 druhů vín. Už čtyři roky se snaží-
me nabídku zúžit, ale jde to těžko. Každý 
druh i technologie má své kouzlo,“ věří 
Šťastný senior. 

Lidé a víno 

Za padesát let ve vinařské branži si všiml, 
že se dost změnila struktura konzumace 
mladých a starších nebo lahvově zralých 
vín. „Trend konzumace mladých vín jde 
z Rakouska i nového světa, tedy Austrálie, 
Nového Zélandu a podobně. Dříve mělo 
téměř každé vinařství svou řadu archiv-
ních vín. Po těchto vínech však nebyla po-
ptávka, a tak jsme ji zrušili i my,“ mrzí vi-
naře. 

Zákazník dnes podle něj raději vyhle-
dává jemná lehčí vína s aromatikou exo-
tického ovoce. „Dnes už je méně těch, kte-
ří vyhledávají krásné tělnaté petrolejové 

ryzlinky, ať už z Moravy, nebo z Mosely. 
Osobně mám ovšem velkou radost, že se 
vinaři vrací k odrůdovému charakteru vín. 
A že se opět zvyšuje zájem o minerální 
pálavské Ryzlinky vlašské nebo o krásně 
zemité až pepřové veltlíny. Tyto odrůdy, 
které na Moravu neodmyslitelně patří, 
byly v 90. letech považovány za takové‚ 
popelky‘. Vinaři na jejich úkor ve velkém 
sadili hlavně odrůdy Chardonnay, Ruland-
ské šedé, bílé nebo Sauvignony,“ vzpomíná 
Antonín Šťastný. 

Na jiné nešvary dneška upozorňu-
je jeho syn David. „Považuji však za ob-
rovskou ostudu, když v Brně navštívíte 
nejznámější divadla a nalijí vám podprů-
měrné víno z plastové lahve a často i do 
plastového pohárku. To považuji za sku-
tečnou tragédii. Pokud divadlo udělá vi-
naři slušný prodej ve víně, tak jim určitě 
vinař kvalitní skleničky rád věnuje. Vše 
je o domluvě. Když jsem byl na divadle 
v Praze, bylo možné si vybrat ze sedmi 
přívlastkových vín,“ nabádá brněnská di-
vadla k zamyšlení. 

A kde bere rodina Šťastných inspiraci 
pro svoji práci? „Každý rok navštívím ně-
kolik významných vinařských destinací. 
Teď jsem se vrátil z cesty po Toskánsku 
a Alto Adige. V loňském roce jsem byl 
s otcem v Chile a Argentině. Ve světě 
jsou některé trendy, třeba biodynamická 
vína a další, dotaženy až k absurditám. 
V Chile nám v jednom biodynamickém 
vinařství ukazovali pojízdný kurník se 
slepicemi, které údajně vyzobou hmyz 
a  pohnojí 100 hektarů vinohradů. Já 
bych to s vážnou tváří prezentovat ne-
mohl. A hlavně aťsi na to udělá sám svůj 
názor každý sám,“ vzpomínal s úsměvem 
navinaře.

Během několika hodin naší návštěvy 
Šťastní nejednou použijí slovo pokora. „Je 
to moje celková životní filozofie. Spousta 
výborných lidí, se kterými jsem se v životě 
setkal, například prof. Kraus, prof. Šamá-
nek a další, tak od nich jsem nikdy nesly-
šel říkat: Jsme dobří, všechno už umíme. 
Vždy k tomu přistupovali tak, že se člověk 
celý život učí a má pokoru k danému obo-
ru, řemeslu nebo lidem. K tomu nás vedl 
můj otec i můj děda a k tomu povedeme 
i naše děti,“ vysvětlil Šťastný. 

Vinařství CHÂTEAU VALTICE má 
velkou šanci, že o přívlastek rodinné ne-
přijde. „Jsme vděční, že mám dvě zdravé 
děti a bratr Marek dokonce tři. Kdo z nich 
bude nakonec vinař, ukáže život. Všechny 
naše děti ale tuto šanci dostanou,“ uzavřel 
David Štastný. 

CHÂTEAU VALTICE 

600 hektarů vinic

3 miliony litrů vína ročně

250 druhů vín v nabídce
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Marek Šťastný: Ve vinařství 
neexistují zkratky
Pětačtyřicetiletý Marek Šťastný zastává ve společnosti CHÂTEAU VALTICE 
pozici generálního ředitele. Jeho doménou je ale sklepní hospodářství a práce 
s barikovými sudy. 

Dosud jste dvakrát získali ocenění Vind-
emia Publica čili cenu veřejnosti v soutě-
ži Vinařství roku. Letos jste získali hlav-
ní cenu, co to pro vás znamená? 
Je to úspěch, kterého si velmi ceníme 
a přistupujeme k němu s velkou poko-
rou, tak jako ke každému významnému 
ocenění. Ať už získáme šampiona v Salo-
nu vín, nejlepší kolekci vín na Valtických 
vinných trzích nebo velkou zlatou medai-
li na některé prestižní zahraniční soutěži 
vín, vždy to bereme nejen jako úspěch, 
ale i velký závazek. Vybudovat dobré vi-
nařství je běh na dlouhou trať a nevěřím, 
že v tomto oboru existují zkratky, které 
si zaplatíte nebo koupíte. Stále je třeba se 
učit ze zkušeností předků. Historie ostat-
ně mnohokrát ukázala, že po strmém 
růstu následuje ještě prudší pád. Jsme vi-
nařství fungující několik generací a jsem 
přesvědčený, že tomu tak bude i dál. 

Jaká další ocenění z vinařských sou-
těží vám v poslední době udělala ra-
dost?
Loni jsme na Salonu vín ČR oslavili jubi-
lejní 100. lahev v nejprestižnější vinařské 
expozici u nás. Na nejstarší soutěži vín 
v ČR, Valtické vinné trhy, jsme získali 
v letošním roce pohár za nejlepší kolekci. 
Na světových výstavách jsme před něko-
lika týdny získali v USA ze tří nomino-
vaných vín zlatou, stříbrnou a bronzovou 
medaili. 

S 600 hektary patříte mezi největší pěs-
titele révy vinné. Stačí to pro vaši pro-
dukci vína? 
Výrobu vína pokryjeme z vlastní produkce 
ze 65 procent. Na zbytek máme dva vý-
znamné dodavatele. Drobný výkup hroz-
nů neděláme, je tam velmi problematické 
uhlídat kvalitu hroznů. 

V mnohých oborech, nejen ve vinařství, 
se stává, že v jednu chvíli výrobce není 
kvůli nárůstu objemu schopen udržet 
kvalitu. Jak se to daří vám?
Objem produkce dlouhodobě držíme na 
přibližně třech milionech litrech vína, 
podle ročníku. Je to množství, na které 
je naše vinařství dlouhodobě postaveno. 
I když každoročně vysadíme a obnovuje-
me naše vinohrady, nemáme ambice vět-
šího růstu. Naše záměry, i ty investiční, 
směřují více do vinohradů, technologie, 
inovace a agroturistiky, zlepšování a ino-
vací. Když chceme experimentovat s růz-
nými partiemi vín, potřebujete na to i do-
statečné technologické vybavení.

Vysvětlete prosím genezi názvu CHÂ-
TEAU VALTICE.
Je to původní Lichtenštejnská obchodní 
značka, kterou máme řádně patentovanou 
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a užíváme ji desítky let. Právní subjekt, 
který vznikl po privatizaci a je nositelem 
obchodní značky, jsou CHÂTEAU VALTI-
CE – Vinné sklepy Valtice a.s. Značka CHÂ-
TEAU VALTICE se k firmě pojí stovky let 
a je pro nás velmi cenná. Ostatně se ji neu-
stále snaží někdo napodobovat. Je to však 
úděl všech známých a úspěšných značek 
a musejí se pořád chránit, i když to stojí 
nemalé úsilí a peníze. Odborně se tomu 
říká parazitování na dobré pověsti a s tě-
mito „parazity“ holt pořád bojujeme i my. 

Co máte jako generální ředitel ve firmě 
na starosti? 
Prakticky všechno... Věnuji se především 
technologii výroby vína a vlastně všemu, 
jak vyrobit kvalitní víno, takže má práce 
začíná už ve vinohradě. Mám vystudova-
nou Mendelovu univerzitu, obor vinařství 
a vinohradnictví. Pak jsem vystudoval 
práva. Právní i vinařské znalosti jsem vy-
užil při svém prvním pracovním angažmá 
na ČZPI, kde jsem se podílel na různých 
legislativních procesech týkajících se vína 
i evropské legislativy.

Co se týká nádob na výrobu vína, jaké 
materiály u vás převažují?
V našem vinařství se snoubí moderní 
technologie, tzn. školení bílých vín na ne-
rezových cisternách, s tradiční technologií 

zrání nejlepších vín na dřevěných dubo-
vých sudech, a to nejen vín červených, ale 
i bílých.

 
Co je z technologického hlediska chlou-
bou vašeho sklepa?
Rád pracuji s přípravou vína a zráním na 
barikových sudech, kde s víny skutečně 
experimentuji.

S více jak 200 barikovými sudy patříte 
mezi největšími experimentátory s dře-
vem u nás. Co se vám nejvíce osvědčilo? 
Hodně se věnujeme práci s víny na bari-
kových i větších dubových sudech. Prv-
ní barikové víno, které jsme vyrobili, byl 
Cabernet Sauvignon 2002. V posledních 
letech se nám nejvíce osvědčila kombi-
nace sudů z francouzských a amerických 
dubů. Dokonce bych řekl, že zejména pro 
moravská červená vína je vhodnější ame-
rický bílý dub, kde více vynikne ovocnost 
našich vín, zejména při kombinaci nových 
a použitých sudů. 

Co v oblasti barikování považujete za 
váš největší úspěch? 
Velmi nás překvapil experiment, při kte-
rém jsme nechali v novém 600litrovém 
sudu alkoholově i malolakticky fermen-
tovat Ryzlink rýnský z ročníku 2006. Vý-
sledkem bylo jedinečné víno, které jsme 

prodávali za 500 korun, což je na bílé víno 
z Moravy docela vysoká cena. Víno bylo 
vyprodáno takřka za 10 měsíců a poslední 
lahve jsme cenou zastavili na 2 500 Kč. Za 
tuto cenu jsme pak toto víno vykupova-
li od našich zákazníků zpět a překvapivě 
se vrátilo jen 12 lahví. Víno bylo a stále je 
luxusní. Máme posledních 70 lahví a pře-
řadili jsme ho do kategorie – vypít s ka-
marády. 

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Chystáme výstavbu velké podnikové pro-
dejny, která bude dostatečně důstojně re-
prezentovat naše vinařství. Záměr je tedy 
nejen vybudování skutečně reprezenta-
tivních prodejních prostor zapadajících 
do koncepce vinařství směřující přímo 
k zákazníkovi, ale další vylepšení vzhledu 
našeho vinařství zasazeného v historic-
kém centru Valtic. 

Jak vnímáte problematiku prodeje su-
dového vína a pančování vína u nás?
Tuto problematiku vnímám velmi vážně. 
Obecně nejsem příznivcem přílišné regu-
lace v jakémkoli oboru. Bohužel situace 
už zašla tak daleko, že je potřeba zajistit 
ochranu našeho oboru a dobrého jména 
moravských vín a zpřísnit podmínky pro 
prodej sudových vín. Co se týče pančo-
vání vín, tak je to velmi široký pojem, 
ke kterému docházelo v nějaké okrajo-
vé míře i v minulosti, ale v posledních 
letech se podíl defektních vín na trhu 
dramaticky zvedl. Objevují se také prak-
tiky zastrašování, vydírání apod. To ve 
vinařství nikdy nebylo. Pokud se s tím 
nic neudělá, může to skončit pro morav-
ské vinařství hodně špatně. Vzpomeňme 
si na rakouskou aféru. Ta je pro rakouské 
vinaře noční můrou dodnes a taky po-
kud to někdo s nevinařskými praktikami 
v Rakousku zkusí, místní vinaři jej nikdy 
mezi sebe nepustí. 

Marek Šťastný

Věk: 45

Pozice: generální ředitel

Vzdělání: Mendlova univerzita 
obor vinařství a vinohradnictví, 
Masarykova univerzita právnická 
fakulta

Zájmy: historie, golf, tenis, cyklistika 
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Recenze
Z pera Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., významného teoretika a praktika 
českého vinohradnictví a vinařství, vzešla nedávno další obsáhlá monografie, 
tentokrát zaměřená na výrobu červených vín. Tato monografie vhodně navazuje na již 
dříve vydanou knihu s titulem Příprava bílých vín (Rakvice, 2014) a významně doplňuje 
sérii monografií autora, které pokrývají řadu aktuálních témat současného vinařství. 

Po stránce obsahové kniha 
komplexně pokrývá celou 
problematiku výroby červe-

ných vín, přičemž se v ní prolínají hlu-
boké teoretické znalosti autora s  jeho 
rozsáhlými dlouholetými praktickými 
zkušenostmi z této oblasti. Recenzovaná 
monografie je založena na velmi solidních 
teoretických základech, které autor kom-
binuje s komplikovanou problematikou 
technologických aspektů zabíhající až 
do oblasti komerční přípravy červených 
vín. Obsahově je kniha rozdělena do šesti 
hlavních částí, přičemž v logické sekvenci 
pojednává o všech významných aspek-
tech daného tématu. Každá z částí je dále 
podrobně členěna na řadu dílčích kapitol 
a podkapitol, které na sebe vhodně nava-
zují, někdy se i prolínají a vytvářejí inte-
grovaný celek. 

V krátkém úvodu autor nejen přibli-
žuje historii konzumace červeného vína, 
jeho pozitivní vliv na parametry krve 
a zdraví člověka, ale i stručně předsta-
vuje hlavní obsahové látky vína, které 
jsou odpovědné za tento kladný efekt 
na celý lidský organismus. Rovněž jsou 
zde stručně přiblíženy základní principy 
výroby červených vín, zejména pak vý-
znam červených pigmentů ve slupkách 
a jejich macerace, což je základem pro 
přípravu kvalitního červeného vína. Je 
zde rovněž zdůrazněno, že ve srovnání 
s moštem z dužniny hraje slupka napros-
to zásadní roli, přičemž nese charakteris-
tiku příslušné odrůdy. Kromě pigmentů 
hrají v této charakteristice významnou 
roli i třísloviny. Zdůrazněn je i význam 
jablečno-mléčného kvašení, které zvláš-
tě v mírném pásmu podstatně přispívá 
ke kvalitě červených vín, jejich plnosti, 
hladkosti a jemnosti.

První část knihy je zaměřena na kvali-
tativní kritéria a sklizeň modrých hroznů. 

Autor se nejprve zabývá vyzrálostí hroz-
nů a stanovením optimálního data sběru. 
Dále zdůrazňuje otázku zdravotního stavu 
hroznů jako klíčový kvalitativní parame-
tr, který významně přispívá ke kvalitě vý-
sledného produktu. Tuto část uzavírá po-
jednání o metodách sklizně hroznů, jejich 
přepravě a třídění.

Následující část je velmi rozsáhlá a po-
drobně pojednává o zpracování a  fer-
mentaci hroznů. Kromě úvodních dvou 
kapitol zaměřených na odstopkování, 
drcení a přípravu rmutu mají další kapi-
toly výrazně biochemicko-technologický 
charakter. Čtenář se zde dozví řadu nej-
novějších informací o řízené alkoholové 
fermentaci a maceraci a o vlivu faktorů 
prostředí na tyto významné procesy. Dal-
ší tři kapitoly se postupně zaměřují na 
speciální způsoby vinifikace červených 
vín, stáčení a lisování. Velmi podrobně 
je popsána jablečno-mléčná fermentace 
a její nezastupitelný vliv na kvalitu čer-
vených vín.  

Třetí část knihy je orientována na 
problematiku školení a zrání červeného 
vína, což jsou klíčové procesy, jež zásad-
ním způsobem přispívají ke konečné kva-
litě vína. V jedenácti kapitolách jsou po-
stupně popsány otázky týkající se složení 
červených vín z hlediska jednotlivých 
obsahových látek (fenolové sloučeniny, 
třísloviny, kyseliny, aromatické látky, 
biogenní aminy a proteiny), možnosti 
stabilizace vinného kamene, čirosti vína 
a různých požadavků konzumentů na 
tento významný kvalitativní znak. V zá-
věru je pak soustředěna pozornost na 
procesy a technologie zrání vína a jeho 
lahvování. 

Čtvrtá a velmi důležitá část se zabý-
vá přípravou červených vín v dřevěných 
sudech. Úvodní spíše teoretické kapitoly 
objasňují roli oxido-redukčních jevů, roz-

pouštění netěkavých složek dřeva a uvol-
ňování těkavých látek ze dřeva kvasinka-
mi. Velká pozornost je rovněž věnována 
vlivu sudu na vývoj červeného vína, a to 
z řady hledisek (původ dřeva, vliv sušení 
dřeva, vliv ožehnutí dřeva). Rovněž jsou 
zdůrazněny meze a rizika vyzrávání čer-
veného vína v sudech. Tuto část uzavírají 
metody „aromatizace“ vína, degustační 
popis vína vyzrálého v sudech a  jejich 
ošetřování. 

Následující pátá část je věnována pro-
blematice popisu a klasifikace vad a cho-
rob červeného vína. Z obsahu je zřejmé, 
že se jedná o zcela zásadní problemati-
ku ve vztahu ke kvalitě vína. Jak autor 
říká: „Nejvhodnější je vždy prevence, lé-
čení problému je vždy méně účinné.“ Na 
vzniku chorob červeného vína se může 
podílet celá řada příčin, mezi ty nejvý-
znamnější patří mikroorganismy (bakte-
rie a kvasinky) a celá řada fyzikálně-che-
mických jevů, ale i různé pachy a pachutě 
vnějšího nebo vnitřního původu. Po 
obecném úvodu je velmi podrobně po-
psáno celkem 22 chorob červeného vína, 
přičemž u každé z nich je popis uveden 
v logické sekvenci – vzhled, vůně, chuť, 
příčina a ošetření.

Odbornou část knihy uzavírá proble-
matika zaměřená na zvláštní způsoby 
přípravy červeného vína s tím, že hlavní 
pozornost je věnována výrobě biovína 
a nízkoalkoholického a nealkoholického 
vína. Ve vztahu k biovínu jsou nejdříve 
uvedeny základní historické údaje, sou-
časné plochy ekologických vinic v Evro-
pě a v České republice, definice biovína 
a jeho odlišnost od vína konvenčního, 
včetně příslušných právních norem, jež 
se k tomuto produktu vztahují. Proble-
matika nízkoalkoholického a nealkoho-
lického vína je popsána velmi stručně, 
přičemž jsou charakterizovány jejich for-
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my (tiché, perlivé, šumivé), metody de-
alkoholizace a základní charakteristika 
obou typů vín.

Knihu uzavírá příloha, v níž jsou jed-
nak popsány přednosti balení kvalitních 
vín do skla. Dále pak je velmi podrobně 
uvedeno využití dubového dřeva a sudů 
jako nástroje k výrobě a zrání vína. Tato 
odborně-propagační část knihy je ukon-
čena slovy, jež jsou ověřena stoletou 
praxí: „Dubový sud v rukou zkušeného 
enologa může pomoci k tvorbě mistrov-
ského kousku. Víno je sudem obohaceno 
a sud mu umožňuje dosáhnout optimál-
ní kvality.“ Následuje přehled použité 
literatury (celkem 76 odkazů), rejstřík 
chemických sloučenin, odborných ter-
mínů a  vědeckých názvů organismů. 
Kniha je v pevné vazbě s jednoduchou 
a vkusnou grafickou úpravou. Vytištěna 
je na křídovém papíru, doplněna je 57 
barevnými obrázky a grafy, 38 tabulka-
mi, ale i množstvím strukturních vzor-
ců chemických sloučenin (nečíslováno), 
které významně přispívají k čtivosti to-
hoto díla a možnosti lepšího pochopení 
jeho obsahu. 

Recenzovaná kniha Příprava červe-
ných vín bezesporu představuje význam-
nou monografii na dané téma. Je logicky 
členěna, obsahově je vyvážena, doplněna 
je řadou zdařilých obrázků, grafů a tabu-
lek. Kniha pokrývá celou problematiku 
výroby červených vín, a to jak z hlediska 
praktického, tak i teoretického. Jsou v ní 
soustředěny všechny podstatné recentní 
poznatky, které reprezentují stav pozná-
ní v této oblasti nejen v České republice, 
ale i v mezinárodním měřítku. Z hledis-
ka české a slovenské odborné literatury 
tato kniha představuje naprosto ojedi-
nělé dílo a je v podstatě první ucelenou 
monografií na toto téma v českém ja-

zyce. Při velmi důkladném posuzování 
v ní lze najít některé drobné nedostatky 
stylistického a odborného rázu, ty však 
nesnižují kvalitu celého díla. Svým zamě-
řením a obsahem bude recenzovaná kni-
ha velmi zajímavá a užitečná nejen uči-
telům a studentům středních a vysokých 
škol se zaměřením na vinohradnictví 
a vinařství, potravinářskou technologii 
a zpracování rostlinných produktů, ale 

určitě v ní najdou poučení i pracovníci 
z praxe – vinohradníci, vinaři a enologo-
vé, ale také drobní pěstitelé a producenti 
vína. 

 

Kontaktní adresa:
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci

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

Vydavatel: Vinselekt Michlovský, a.s.

Vyšla další ze série knih 
o vinohradnictví a vinařství od 
Doc. Ing. Miloše Michlovského, 
DrSc. s názvem Příprava červených 
vín. Navazuje tak na v minulém 
roce vydanou Přípravu bílých 
vín. Vázaná plnobarevná kniha 
formátu B5 Příprava červených 
vín je určena všem producentům 
vína. Kniha podává ucelený přehled 
o složení červeného vína a významu 
jednotlivých látek pro kvalitu 
konečného produktu – lahvového vína. 
Zabývá se ale především postupem, 
jak pozitivní látky udržet a naopak 
negativní potlačit. Kniha pojednává 
o technologickém postupu přípravy 
červených tichých suchých vín 
a samostatně se zabývá víny zrajícími 
v dřevěných sudech.

Vydání první, 2015. 329 stran, 57 obr., 
38 tab.
ISBN 978-80-905319-5-6
Cena s DPH: 564 Kč.  
Cena bez DPH: 513 Kč

Spolehlivá ochrana vinic od společnosti DuPont
Talendo® Extra FUNGICID NOVINKA

�  Fungicid se špičkovou účinností proti padlí révovému. Dvě účinné látky pro ještě vyšší výnos.

Tanos® 50 WG FUNGICID
�  Moderní kombinovaný dvousložkový fungicid proti plísni révové s kurativním účinkem.

Coragen® 20 SC INSEKTICID NOVINKA

�  Insekticid nové generace s vysokou účinností proti obalečům ve vašich vinicích.
Vysoká účinnost proti obalečům již od 100 ml/ha.

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5, tel.: 257 414 111 www.ag.dupont.cz

↙ inzerce
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Autor:
Petr Ackermann

Ing. Pavel Mayer 
sedmdesátníkem 
V březnu oslavil sedmdesáté narozeniny významný vinař a rostlinolékař  
Ing. Pavel Mayer. 

N arodil se v zemědělské rodině 
v Dambořicích. Absolvoval ze-
mědělskou učňovskou školu ve 

Ždánicích a následně Střední zeměděl-
skou technickou školu v Mikulově. Po 
ukončení střední školy studoval na Vy-
soké škole zemědělské v Brně specializaci 
ochrana rostlin. Studium na vysoké škole 
ukončil v roce 1969. Po absolvování vo-
jenské služby pracoval jako vinohradník 
a vinař v Jednotném zemědělském druž-
stvu v Dobrém Poli. Po sloučení družstev 
zastával funkci technika pro ochranu 
rostlin a později i hlavního agronoma 
v Jednotném zemědělském družstvu Mi-
kulov. V roce 1978 nastoupil do Agroche-
mického podniku Břeclav, kde pracoval 
na Útvaru ochrany rostlin jako vedoucí 
techniků ochrany rostlin. Pod vedením 
Ing. Pavla Mayera se podařilo vybudovat 

odborně zdatný kolektiv, který úspěšně 
usměrňoval praktickou ochranu rostlin 
na Břeclavsku. Od roku 1980 úzce spo-
lupracoval se sdružením Zenit zastupu-
jícím zahraniční výrobce přípravků na 
ochranu rostlin a následně 11 let pracoval 
pro americkou firmu DuPont, mimo jiné 
také významného producenta přípravků 
na ochranu rostlin. Od roku 1991 zastu-
poval sdružení izraelských firem vyrá-
bějících přípravky na ochranu rostlin 
Makhteshim Agan. V této době již zahájil 
své podnikatelské aktivity. S několika 
přáteli založili firmu Pemag, sdružení 
s r. o. s činností na úseku výživa rostlin, 
závlahy, produkce výsadbového materiá-
lu révy, poradenství a služby pro vinaře. 
Postupně se aktivity společnosti omezily 
především na výrobu a zajišťování saze-
nic révy a služby pro vinaře, zejména vý-

sadbu vinic. V rámci těchto činností se 
stále významně angažuje ve firmě, kterou 
zakládal. 

Po ukončení profesionálních aktivit 
na úseku rostlinolékařství se také vrátil 
k vinařství a v Mikulově vybudoval malé 
rodinné vinařství. Obhospodařuje 2,5 ha 
vinic a produkuje velmi pěkná převážně 
odrůdová vína. 

Po rozdělení Československa byl Ing. 
Pavel Mayer vzhledem k odborným zna-
lostem a jazykovým předpokladům na-
vržen Svazem vinařů za delegáta do OIV, 
kde zastupoval Českou republiku až do 
roku 2004. V současné době je členem 
představenstva Svazu vinařů ČR a členem 
správní rady Národního vinařského centra 
Valtice. Nelze opomenout, že byl jedním 
ze zakládajících členů Českomoravské vi-
nohradnické a vinařské unie, v současné 
době Svazu vinařů ČR. Významně se po-
dílel také na obnovení vydávání našeho 
časopisu Vinařský obzor.

Ing. Pavel Mayer je výjimečný v tom, že 
nejen zvládnul dvě náročné profese, profe-
si rostlinolékaře a vinaře, ale byl také jed-
ním ze zakladatelů úspěšné a dlouhodobě 
prosperující firmy a současně vybudoval 
malé rodinné vinařství. Přitom byl velmi 
aktivní i na úseku spolkové a zájmové 
činnosti, kde vykonával a vykonává řadu 
významných funkcí.

Přes své rozsáhlé a pestré pracovní ak-
tivity si dokázal vždy najít čas na setkání 
s přáteli, nejčastěji ve svém sklípku u skle-
ničky dobrého vína, kde se nejvíce povídá 
o čem jiném než o révě a vínu.

Milý Pavle, na závěr Ti chci jménem 
svým i všech Tvých přátel popřát do dal-
ších let hodně zdraví a spokojenosti v pra-
covním i rodinném životě a vyslovit přání, 
abychom se ještě vícekrát setkali u Tebe 
v „rotundě“ a připili si na zdraví. 



OSEVNÍ SMĚSI PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK 
AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
OSEVNÍ SMĚSI DO PODOPATŘENÍ INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ 
Osevní směsi splňují podmínky Nařízení vlády  č. 75/2015, s účinností od 15.4.2015

 Směs „Vinice-ekonom“
Víceletá certifikovaná směs, která i přes nízkou cenu 
splňuje podmínky nového nařízení vlády „O pod-
mínkách provádění agroenvironmentálně – klimatic-
kých opatření“. Je složena z jednoletých, a v dostateč-
ném množství i z víceletých druhů, které zajistí dobrý 
pokryv viničního mezipásu i v dalších pěstitelských 
letech. Použité víceleté druhy jsou vybrány tak, aby 
snížily riziko přílišného přerůstání a nadměrnému 
odběru vody, což se projeví hlavně od druhého roku 
pěstování této směsi.     
Hloubka setí: 1 cm; vzhledem k zastoupení druhů 
s velmi drobným semenem (jeteloviny, trávy) by 
neměla být seta hlouběji).

 Směs „Vinice extra“
Víceletá certifikovaná směs, která rovněž splňuje 
podmínky nového nařízení vlády. Velká část  pou-
žitých semen patří víceletým druhům, které zajistí 
dobrý pokryv půdy i v dalších pěstitelských letech 
V rámci možností byly vybrány druhy, které méně 
zatěžují vinici nadměrným růstem a tím i zvýšeným 
odběrem vody a živin. 
Hloubka setí: 1 cm, kvůli drobným semenům nesít 
hlouběji!

VINICE - EKONOM 
Plodina

% 
zastoupení

kg/ha 
při výsevku směsi 
20 kg/ha

Vikev setá 10 2

Vičenec ligrus 20 4
Jetel nachový (inkarnát) 11 2,2
Jetel luční 10 2
Jetel plazivý 5 1
Kostřava červená 5 1
Jílek vytrvalý 5 1
Pohanka 15 3
Hořčice bílá 12 2,4
Svazenka 5 1
Kmín 2 0,4
CELKEM 100 20

SEED SERVICE s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
tel.: 603 480 951, e-mail: objednavky@seedservice.cz,
poradenství: 604 578 260, www.seedservice.cz

VYUŽIJTE PŘÍZNIVÉ CENY PŘÍMO OD VÝROBCE OSIV

VINICE - EXTRA 
Plodina

% 
zastoupení

kg/ha 
při výsevku směsi 
20 kg/ha

Vičenec ligrus 25 5
Jetel nachový (inkarnát) 12 2,4
Jetel luční 15 3
Jetel plazivý 5 1
Tolice dětelová 3 0,6
Štírovník růžkatý 2 0,4
Kostřava červená 7 1,4
Kostrava ovčí 3 0,6
Pohanka 10 2
Hořčice bílá 8 1,6
Svazenka 5 1
Kmín 52 1
CELKEM 100 20

 Travní směs „Sady a vinice“  (balení 25/10 kg, cena 83/85 Kč + DPH)
 Travní směs „Sady a vinice - zátěž“  (balení 25/10 kg, cena 89/91 Kč + DPH)
 Směsi meziplodin pro „Greening“
 Směsi pro opylovače, čejky a biopásy v rámci programu „AGROENVI“



276

Komerční prezentace

Špilberk Food Festival i letos nabídne 
vynikající víno snoubené s pokrmy, 
letos netradičně také v Královské kapli
Brněnský hrad Špilberk se první červnový víkend stane dějištěm významné gastronomické 
události. Ve dnech 5.–7. června se totiž odehraje už 4. ročník akce Špilberk Food Festival. 
Návštěvníky láká na pochoutky z celkem 13 jihomoravských restaurací. 

N ápad nabídnout návštěvníkům 
nejen z Jihomoravského kraje je-
dinečnou příležitost ochutnat um 

místních restaurací vznikl téměř před 5 lety 
a je dobře, že nezůstalo jenom u myšlenky 
– letos již počtvrté mohou hosté o prvním 
červnovém víkendu zavítat na hrad Špil-
berk a užít si tak neopakovatelnou atmo-
sféru místa podtrhnutou vynikajícím jídlem 
a lahodným vínem. Pokud bude počasí slad-
kému debužírování přát stejně jako loni, 
restauratéři se budou mít co otáčet.

Vyrazíte-li na Špilberk Food Festival, 
počítejte s drobným převýšením – maje-
státný hrad Špilberk se nachází v samot-
ném srdci Brna, odkud na město shlíží 
z kopce. Malá rozcvička vám ale nastartuje 
apetit. Při vstupu získáte výměnou za plat-
nou vstupenku balíček florénů (speciální 
festivalové měny, pozn. redakce) a sklenič-
ku na víno a můžete vyrazit ochutnávat.

Jednotlivé restaurace nabízejí ucele-
né menu prezentující to nejlepší z celé 
kuchyně – menu můžete ochutnat celé 
nebo pouze jeho jednotlivé části, doplnit 
jej můžete vínem speciálně nasnoubeným 
s každým chodem – obsluha restaurace 
vám ráda poradí, který vzorek je pro vás 
ten pravý. Postůjte s přáteli v jednotli-
vých stáncích restaurací nebo se usaďte 
na severní terase a kochejte se výhledem 

na Brno za tónů jazzové kapely nebo cim-
bálové muziky.

Až se nasytíte dobrého jídla, vydejte se 
objevovat doprovodný program. Na pódiu 
na velkém nádvoří můžete přihlížet show 
michelinského šéfkuchaře, se kterým se 
můžete zapojit přímo do vaření, zúčastnit 
se soutěže v otevírání ústřic nebo se dívat 
pod ruce mistrům molekulární kuchyně.

Novinky letos najdete 
v Královské kapli

Největší novinkou letošního ročníku Špil-
berk Food Festivalu je exkluzivní servírova-
né KOISHI menu snoubené s víny podávané 
v jedinečném prostředí Královské kaple. Ka-
ždý z pěti chodů tohoto menu je pečlivě na-
snouben s víny z vinného baru PETIT CRU 
a doplněn příběhy zúčastněných vinařů, 
majitelů KOISHI restaurantu a vybraných 
dodavatelů. Letošní KOISHI menu neslibuje 
„pouze“ vynikající gastronomii, ale také jedi-
nečný zážitek. Smyslem je spojit vynikající 
jídlo a víno, jedinečný prostor a uvolněnou 
atmosféru, ve které mohou všichni zúčast-
nění navázat nové vztahy s lidmi s podob-
ným zájmem – dobrým jídlem. Speciální 
vstupenky jsou v prodeji právě nyní na webu 
festivalu. V jejich ceně je kromě tohoto výji-
mečného zážitku také vstup na festival.

Za vínem na řízené 
degustace

I letos jsou součástí doprovodného pro-
gramu řízené degustace vína – ty pod 
taktovkou vinného baru PETIT CRU za-
žijete v Babinský bistru, které najdete 
hned na začátku vstupu do hradu Špil-
berk. Ochutnat můžete z nabídky pěti 
vinařství, jmenovitě Vinařství Šamšula 
Čejkovice, Gotberg, Stapleton – Springer, 
Sonberk a VINO HORT. Každá z pěti de-
gustací denně je zaměřena právě na jedno 
z vinařství, která přivážejí na Špilberk své 
největší lahůdky. Speciální řízené degus-
tace vína připravilo také VOC Znojmo ve 
spolupráci s hradem Špilberk – společně 
vás během ochutnávky zavedou do ka-
semat hradu a propojí tak víno s historií 
a neobvyklým prostorem.

Degustace vína doplní v pátek také 
workshop alternativních metod příprav 
kávy nebo pivní someliérství ve stanu 
pivovaru Starobrno. Po všechny 3 festiva-
lové dny se mohou návštěvníci navíc zú-
častnit degustací destilátů nebo čaje.

Vstupenky na Špilberk Food Festival, 
KOISHI menu v  Královské kapli a  ří-
zené degustace v Babinský bistru jsou 
v  předprodeji do 24. května na webu  
www.SpilberkFoodFestival.cz. 

Komerční prezentace



Vinařský obzor 5/2015 Fenomén víno

277

Autor:
Jiří Sedlo

Vinař, organizátor a učitel  
Ing. Jiří Kopeček šedesátníkem
Jirka se narodil 24. 4. 1955 ve Valticích. Když přišla doba rozhodování o budoucím 
povolání, vybral si Střední vinařskou školu ve Valticích, obor vinohradnictví 
(1970–1974). 

Na  vysokou školu se v  teh-
dejší době „poučení z kri-
zového vývoje“ nedostal, 

a  tak dva roky pracoval na Státním 
statku Valtice, který tehdy patřil mezi 
největší producenty vína v Českoslo-
vensku. Tam absolvoval celé „kolečko“. 
Přitom se dále snažil dostat na Vysokou 
školu zemědělskou v Brně, zahradnické 
obory v Lednici, což se mu nakonec po-
dařilo a zdárně vystudoval (1976–1981). 
Po vysoké škole pracoval jako technolog 
na Státním statku Mikulov. Dalším jeho 
povoláním se stala výuka na Vinařské 

škole ve Valticích (1984–1996), kde 12 let 
učil odborné předměty vinohradnictví, 
zpracování hroznů a praktické vyučová-
ní. Tam jsme se také poprvé jako kole-
gové setkali. 

Dnes ve svém Vinařském domě ve Val-
ticích sám produkuje vína z vybraných 
tratí s minimem přídavných látek a mani-
pulací. Vína prodává ve svých vinotékách 
ve Valticích a v Lednici, kde nabízí i vína 
některých svých spolužáků a žáků, již 
uznávaných vinařů.

Ing. Jiří Kopeček je členem Komise 
SZPI pro hodnocení a zatřiďování vína 

a účastní se řady tuzemských i zahranič-
ních soutěží vín jako hodnotitel.

Je také autorem a spoluautorem něko-
lika publikací. Mezi nejvýznamnější patří 
kniha Setkání s vínem, kterou napsal ve 
spolupráci s panem prof. Krausem. Jako 
spoluautor se podílel na knize Réva a víno 
v Čechách a na Moravě. 

Své učitelské znalosti Ing. Kopeček 
zhodnocuje ve Vinařské akademii Valtice 
(od roku 1994 až dosud), kde zastává funk-
ci prezidenta. Občanské sdružení VAV se 
od roku 1994 věnuje výuce someliérů, 
zájemců o vzdělávání o víně, vinařských 
průvodců, ale i pořádání vinařských kon-
ferencí a seminářů. Například v roce 1999 
pořádala mezinárodní soutěž vín Vinofo-
rum pod záštitou OIV. Vinařská akade-
mie proškolila více než 4 000 absolventů, 
z toho přes 1 000 someliérů, kteří by měli 
zastávat místo prostředníka mezi výrob-
cem a koncovým zákazníkem.

Ze zájmových vinařských organizací 
pracoval například ještě v Českomorav-
ské vinohradnické unii jako člen prvního 
představenstva v letech 1993 až 1996. 

S jeho jménem je mezi vinaři spojeno 
Svatomartinské víno. V roce 1994 připra-
vil první Svatomartinské víno z odrůdy 
Modrý Portugal, která se tehdy špatně 
prodávala, protože předtím byla zatřídě-
na jako odrůda pro méně hodnotné víno. 
Jubilant z  této odrůdy ve spolupráci 
s deseti vinaři získal karbonickou mace-
rací první Svatomartinské víno a nechal 
si zaregistrovat „Svatomartinské“ jako 
ochrannou známku proto, aby nastavil 
pravidla výroby a prodeje. V roce 2005 
tuto ochrannou známku přenechal Vi-
nařskému fondu a z ročníku 2014 bylo 
uvedeno na trh ČR již 1,9 milionu lahví 
Svatomartinského.

Jirko, blahopřeji Ti za vinaře k vý-
znamnému jubileu a „Na zdraví!“ do dal-
ších plodných let. 
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Česká republika má 
konečně svoji Unii enologů
Dlouho se diskutovalo o tom, jestli se i Česká republika zapojí do mezinárodní 
sítě Unie enologů. Právě teď se to stalo. Skupina uznávaných odborníků se 
spojila, aby sjednotila systém hodnocení vín, pracovala na názorové jednotnosti 
na kvalitu vína a umožnila odborníkům zastupovat ČR v hodnotících komisích na 
mezinárodních soutěžích vín. 

Založení Unie enologů

V  roce 2014 byl založen spolek Unie 
enologů ČR, z. s. Zakládající pěticí se 
stali: Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.,  
Ing. František Mádl, Ing. Petr Ptáček,  
Mgr. Marek Petrjánoš s předsedou spolku 
doc. Ing. Mojmírem Baroňem, Ph.D. 

Unie enologů ČR zažádá o členství 
v Mezinárodní unii enologů (UIŒ). Ta 
byla založena v roce 1965 za účelem sdru-
žování enologů z celého světa, prosazová-
ní jejich zájmů a zajištění systému hodno-
cení vinařských soutěží.

Cíle Unie enologů

Cílem činnosti UE je:

a) sdružovat enology působící v České 
republice, když za enologa se pokládá 
osoba, která dosáhla středoškolského 
nebo vysokoškolského vzdělání v obo-
ru vinařství nebo vinohradnictví a sou-
časně v rámci své profesní činnosti:
�  se podílí na výzkumu v oboru vinař-

ství nebo vinohradnictví nebo
�  působí ve vinařství nebo
�  působí ve vinohradnictví.

b) organizovat odborné semináře k pod-
poře výzkumu a vzdělávání svých čle-
nů v oblasti vinohradnictví, enologie 
a vinařství,

c) zajišťovat podporu a osvětu pro vinař-
skou a vinohradnickou veřejnost,

d) podporovat spolupráci s ostatními vi-
nařskými organizacemi.

Členství v Unii:

Členem UE se může stát každý, kdo:
a) splňuje kvalifikační pravidla pro to být 

považován za enologa, jak je to defino-
váno ve stanovách Mezinárodní unie 
enologů,

b) projeví zájem podílet se na činnosti 
spolku, předloží přihlášku,

c) bude doporučen stávajícím členem,
d) bude přijat za člena rozhodnutím valné 

hromady,
e) uhradí vstupní poplatek ve výši 

5 000 Kč. 

O přijetí uchazeče členství za člena 
spolku rozhoduje valná hromada. Čle-
nem spolku se stane uchazeč přijatý 
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rozhodnutím valné hromady spolku 
dnem, kdy dojde ke schválení jeho při-
jetí, pokud z rozhodnutí nevyplývá něco 
jiného.

Ambice unie enologů ČR

Fungování Unie enologů ČR je teprve na 
počátku. Prvním cílem Unie je vytvořit 
silný, vysoce profesionální, názorově 
sjednocený a především funkční spolek 
s dostatečnou členskou základnou. Toho 
lze dosáhnout jedině uváženým nábo-
rem členů, svižnou komunikací se styč-
nými organizacemi a snahou posunout 
náš obor na úroveň silných vinařských 
států.

Velmi důležitým krokem je bezespo-
ru obsazení národních a mezinárodních 
soutěží vín enology z ČR a zajištění ma-
ximální korektnosti a kvalitního hodno-
cení. Vysílání členů UE ČR na hodnocení 
do ostatních členských států UIŒ a vy-
tvoření jakési spolupracující sítě je pro 
rozvoj domácí situace ve vinařství klíčo-
vé. Unie enologů ČR vstoupí jako spolek 
do Svazu vinařů ČR a bude se aktivně 
podílet na formování a vývoji oboru vi-
nohradnictví a vinařství v ČR. Jedním 
z těchto progresivních názorových bodů 
je jistě systémové přerozdělení katego-
rií soutěží se zavedením kategorie do 
4 g/l zbytkového cukru glukóza-fruktóza 
a podmínkou šampiona soutěže z této 
kategorie.

Další ambice představuje vyšší propoje-
nost s organizacemi napříč oborem. Kon-
krétně je plánováno zvýšit úroveň komu-
nikace s představiteli Vinařského fondu. 
Jedním z důvodů je potřeba synchronizace 
stylu propagace vinařství a vín z České re-
publiky. Druhým důvodem je tíživá otáz-
ka kontroly a falšování vín, na kterou se 
v posledních letech soustřeďuje velká po-
zornost. Jedná se bezesporu o celooborový 
problém. Progres v podobě jasné názorové 
jednotnosti a vyšší úrovně komunikace 
s kontrolními orgány může zlepšit a zrych-
lit vývoj účinných protiopatření.

Značně zanedbávaný problém, kterým 
by se UE chtěla rozhodně zabývat, před-
stavuje rozpolcený vztah výrobců vína 
k jeho prodejcům - someliérům. V této 
věci je nutné navázat mezi oběma stra-
nami užší spolupráci, kalibračním způ-
sobem sjednotit názory na česká a mo-
ravská vína a formou konsensu vytvořit 
jednotný pohled na konkurenceschop-
nost a především prezentaci tuzemských 
vín.

Mezi současné největší ambice se řadí 
také zlepšení prolínání výzkumné a pro-
dukční sféry. Ve světě je naprosto běžné, 
že problémy z provozů řeší výzkumné in-
stituce ve spolupráci se zadavateli v sou-
ladu s nejnovějšími trendy a technolo-
gickými postupy. V této oblasti vzniká 
obrovský prostor pro dotační tituly, pres-
tiž a nová duševní vlastnictví podniků. 
Na podporu této vyšší formy spolupráce 

je třeba organizovat pravidelné vzdělá-
vací programy. Nedílnou součástí takové 
kooperace je rovněž pozitivní medializa-
ce veřejnými organizacemi – univerzitou, 
výzkumným ústavem, profesními svazy, 
spolky atd. Informace sdělené odbornou 
formou působí na konzumenta jako ob-
jektivní zjištění, nikoli jako kampaň „na  
zakázku“.

ČR součástí světové Unie 
enologů

UIŒ sdružuje více než 20 000 členů na-
příč celým světem. V každém členském 
státě vznikla po založení Mezinárodní 
unie enologů samostatná Unie enolo-
gů. Tím se vytvořila síť spolupracujících 
enologických sdružení sdílejících zkuše-
nosti, hodnotitele do soutěžních komisí, 
ale také obchodní či společenské kontak-
ty. Jedním z hlavních poslání Mezinárod-
ní unie enologů je vytyčení a definování 
„kvality vína“ spojené s oceněním výji-
mečného terroir, citu, zkušenosti tech-
nologa a pracností konkrétního produk-
tu. 

Vznikem tuzemské Unie enologů se 
tak i Česká republika má šanci zařadit 
mezi světovou enologickou velmoc.

Unie enologů ČR, jako spolek vysoce 
profesních enologů, by ráda zaujala silnou 
pozici v oboru vinohradnictví a vinařství 
v České republice a pracovala na jeho in-
tenzivním zlepšování a vývoji. 

↙ inzerce

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

• snížení úletu postřikové kapaliny
• snížení množství vody / ha

• použití ve všech růstových 
fázích rostlin

• nepěnivá formulace

KONCENTRACE: 0,025 – 0,05%

Chemtura Europe Ltd., org. sl., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Tel.: 777 055 125, 587 332 266, 777 763 312, 777 763 315, 727 803 243, 606 717 646

NEEXISTUJE LEPŠÍ ŘEŠENÍ
NEJVYŠŠÍ OBSAH SUPERSMÁČIVÉ ÚČINNÉ SLOŽKY TRISILOXANE  80 %

Chemtura Europe Ltd. is a legal entity of MacDermid Agricultural Solutions.
Agriphar Crop Solutions, a MacDermid Agricultural Solutions Brand.

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

Agriphar_inz_Vinarsky obzor_210x99_3_2015  04.03.15  21:15  Page 4
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Chřestový krém se zastřeným vejcem 
a hlavičkami zeleného chřestu

P rýty chřestu omyjte a oškrabejte 
běžnou škrabkou na brambory 
(slupku nevyhazujte, i ta se bude 

podílet na chuti vaší krémové polévky). 
Hlavičky chřestu odřízněte a ponechte 
si je na ozdobu a zároveň jako vložku do 
polévky. 

Nahrubo pokrájenou cibuli orestuj-
te ve vhodném hrnci, přidejte nahrubo 
krájené brambory, zbylé prýty i slupky 

chřestu. Vše ještě krátce orestujte, osol-
te, opepřete a zalijte mlékem. Pozvolna 
vařte, dokud nebudou brambory zcela 
měkké. Krém rozmixujte ponorným mi-
xerem, přepasírujte přes jemné síto, do-
chuťte solí a zjemněte smetanou. Ihned 
podávejte.

Hlavičky chřestu nechte krátce spařit 
ve vroucí osolené vodě (přibližně 1 minu-
tu). Pro pozdější použití je nutné spařené 
hlavičky okamžitě zachladit v ledové vodě 
(neztratí tak barvu; pokud budete servíro-
vat ihned, můžete tuto proceduru vyne-
chat). 

Zastřené vejce (tj. ztracené 
nebo pošírované)

Osolenou vodu s octem přiveďte k varu, 
zmírněte „plamen“ a přímo do vody vy-
klepněte vejce. Pomalý var zajistí, že 
bílek téměř sám zabalí žloutek. Přibliž-
ně po jedné minutě vejce opatrně lžící 
otočte a vařte ještě jednu minutu. Žlou-
tek musí zůstat tekutý. Vejce vyjměte, 
nechte okapat a  ihned podávejte. Pro 

tento efekt je nutné, aby hloubka vody 
v kastrůlku dosáhla přibližně výšky běž-
ného vejce.

Víno ke snoubení

Chřestový krém se zastřeným vejcem 
a hlavičkami zeleného chřestu jsem opa-
kovaně ochutnal v německých Frankách. 
Nejvhodnějším vínem tam bylo vynikající 
Sylvánské zelené. Jemně zelená dochuť ja-
blka a právě chřestu jsou spolu s chřestem 
tím nejlepším zážitkem.

V našich podmínkách bude, podobně 
jako v Rakousku, nejvhodnější lehké jed-
noleté, maximálně tříleté suché Veltlínské 
zelené. Okusil jsem také Sauvignon, ale ten 
byl moc aromatický, takže toto jen v pří-
padě, že je velmi diskrétní. Špatné není ani 
Rulandské bílé nebo Rulandské šedé, do-
konce v mírné polosuché variantě. A na ko-
nec mám doslova bombu – asi před týdnem 
jsem měl k chřestu Müller Thurgau zemské 
víno 2014 a bylo vynikající!

S výběrem vína poradil František Mádl. 

4–6 porcí
zelený chřest 500 g (1 svazek)
mléko 1 l
smetana 100 ml
brambory (loupané očištěné) 150 g
cibule žlutá (loupaná očištěná) 100 g
slunečnicový olej 50 g
sůl a pepř podle chuti
vejce 4–6 ks
voda 500 ml
špetka soli
ocet (kvasný lihový) 50 ml
osolená voda na spaření chřestových 
hlaviček 200 ml

Fenomén víno
Autor:
Ondřej Slanina



Název
Datum Místo Město WWW

Telefon
od do

Tradiční výstava vín Staré Město 9. 5. 9. 5. SKC (sokolovna), Staré Město (okr. Uherské Hradiště) Staré Město 774 524 242

Vinný košt 9. 5. 9. 5. kulturně-sportovní areál Horní Věstonice

Otevřené sklepy z kopca do kopca 9. 5. 9. 5. vinné sklepy Na Stráži Vrbice www.vinarivrbice.cz 731 469 553

Svatogothardské vinařské slavnosti 9. 5. 9. 5. Masarykovo náměstí Dolní Kounice www.dolnikounice.cz 513 030 427

Čulský košt 9. 5. 9. 5. kulturní dům Slup www.vinoslup.cz 737 259 558

Putování po sklepech 9. 5. 9. 5. Tasovice, Hodonice, vinné sklepy Tasovice (okr. Znojmo) www.tasovice.cz 739 515 716

Místní výstava vín Popice 9. 5. 9. 5. kulturní dům, Hlavní 102 Popice 774 311 441

41. výstava vín Napajedla 9. 5. 9. 5. sokolovna Napajedla 608 634 290

Výstava vín Olbramovice 9. 5. 9. 5. obecní dům Olbramovice 731 469 324

4. Přehlídka otevřených sklepů – Březí a Dolní Dunajovice 9. 5. 10. 5. sklepy v Březí a Dolních Dunajovicích Březí www.sklepyotevrene.cz 731 187 012

Přehlídka otevřených sklepů 9. 5. 10. 5. vinné sklepy v Dolních Dunajovicích a Březí u Mikulova Dolní Dunajovice www.sklepyotevrene.cz 723 085 279

24. Tradiční výstava vín Ostrovánky 9. 5. 9. 5. Kulturní dům Ostrovánky Ostrovánky 774 611 573

Tour Aliance vinařů V8 napříč ČR 14. 5. 14. 5. bude upřesněno Liberec www.8v.cz 777 630 434

Den v růžovém České Budějovice 14. 5. 14. 5. Clarion Congress Hotel České Budějovice České Budějovice www.jarovin.cz 608 131 013

Vinařská akademie I – Kadet 15. 5. 17. 5. učebna Vinařské akademie Valtice, Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437

VIII. Výstava vín Lednicko-valtického areálu a přilehlých obcí 15. 5. 16. 5. autokemp Apollo Lednice www.atcapollo.cz 777 187 163

Víno není vinno 15. 5. 15. 5. Besední dům, ul. Komenského náměstí 534/8 Brno www.autentiste.eu 602 501 179

Putování za vínem Slovácka 16. 5. 16. 5. kulturní dům Žádovice www.vinarstvi-manak.cz 603 275 122

Košt vín s májovou zábavou Němčičky 16. 5. 16. 5. kulturní dům Němčičky (okr. Břeclav) www.slovackysklep.cz 603 534 595

Putování po blatnických búdách 16. 5. 16. 5. celá obec a areál sklepů Stará hora Blatnice pod Svatým Antonínkem www.vinariblatnice.cz 608 861 146

Modré Hory v písni na Slunečné 16. 5. 16. 5. turistický areál s rozhlednou Slunečná Velké Pavlovice www.modrehory.cz 774 364 013

Májové putování okolím Modrých Hor s Českým Rozhlasem Brno 16. 5. 16. 5. Modré Hory Velké Pavlovice www.stezky.cz 608 337 137

Májové otevřené sklepy 16. 5. 16. 5. vinné sklepy Nového Šaldorfa Nový Šaldorf-Sedlešovice www.modre-sklepy.cz

15. Košt vín 16. 5. 16. 5. kulturní dům Dolní Němčí www.dolni-nemci.cz/index.php 732 401 031

XII. Výstava vín Milovice 16. 5. 16. 5. atrium obce Milovice 728 198 682

Rosé vína v Kutné Hoře 16. 5. 16. 5. Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288 Kutná Hora www.vinokutnahora.cz 736 536 488

XVI.Zámecký košt vín v Bučovicích 16. 5. 16. 5. Státní zámek Bučovice Bučovice www.vinari-bucovice.cz 773 646 210

Popický košt 16. 5. 16. 5. Znojmo – Popice, Muzeum Charlese Sealsfielda Znojmo www.sealsfield.cz 723 065 645

Otevření místní vinařské stezky 17. 5. 17. 5. vinařská stezka Šardice www.vinozesardic.cz 602 146 935

Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou 
analýzu podle ČSN ISO 8586-1 18. 5. 22. 5.

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné 
učiliště zahradnické Valtice Valtice

www.svisv.cz/laborator/
senzoricke-zkousky 731 468 382

Den v růžovém Ostrava 21. 5. 21. 5. Clarion Congres hotel Ostrava Ostrava www.jarovin.cz 608 131 013

Slavnosti chřestu 22. 5. 24. 5. Palackého náměstí a nádvoří radnice Ivančice www.slavnostichrestu.cz 546 451 870

Zaječské otevřené sklepy 23. 5. 23. 5. vinné sklepy Zaječí www.vinarizajeci.cz 724 029 005

Otevřené sklepy Vrbovec 23. 5. 23. 5. sklepní ulička Vrbovec www.obec-vrbovec.cz 724 009 066

3. ročník Otevřených sklepů "Pod Dubňansků horů" 23. 5. 23. 5. Dubňanská hora Mutěnice www.osdubnanskahora.cz 724 214 126

Olomoucké vinné trhy 23. 5. 23. 5. Horní náměstí Olomouc www.olomoucka-vinna.cz 776 747 625

GRAND PRIX VINEX – VEŘEJNÁ OCHUTNÁVKA VÍN 23. 5. 24. 5. výstaviště, galerie pavilonu B Brno www.grand-prix-vinex.cz 602 769 743

Výstava vín 23. 5. 23. 5. obecní hostinec Přibice 606 650 036

Den otevřených sklepů 23. 5. 23. 5. vinné sklepy Uherčice (okr. Břeclav) 603 963 588

Růžová vína na zámku Zbiroh 23. 5. 23. 5. zámek Zbiroh Zbiroh www.zbiroh.com 602 199 050

30 vín Modrých Hor 23. 5. 23. 5. sokolovna Velké Pavlovice www.modrehory.cz 774 240 425

Žernosecký košt 23. 5. 23. 5. kulturní dům Velké Žernoseky www.velke-zernoseky.cz 602 496 918

Vinaři VOC Znojmo společně na veletrhu Wine Prague 25. 5. 27. 5. výstaviště PVA EXPO PRAHA Praha 9 – Letňany www.vocznojmo.cz 737 815 402

Wine Prague 25. 5. 27. 5. výstaviště PVA EXPO PRAHA Praha 9 – Letňany www.wineprague.com 244 460 104

Víno z blízka 28. 5. 10. 9. Otevřená zahrada Brno www.vinozblizka.cz 606 763 117

Moravský vinařský trh – Vínománie 28. 5. 30. 5. historické centrum města Brno www.snip-brno.cz 543 537 217

Tour Aliance vinařů V8 napříč ČR 28. 5. 28. 5. bude upřesněno Český Krumlov www.8v.cz 777 630 434

Festwine 2015 28. 5. 28. 5. Areál SKM Masarykovy univerzity, Vinařská 5 Brno www.festwine.cz 545 210 133

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro 
senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 28. 5. 29. 5. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice

http://www.vinarskecentrum.
cz/kurzy-a-seminare 519 352 072

Den v růžovém Praha 28. 5. 28. 5. Clarion Congres hotel Prague Praha www.jarovin.cz 608 131 013

XX. Vinné trhy Čejkovice 30. 5. 31. 5. Hotel Zámek a sokolovna Čejkovice (okr. Hodonín) www.vinozcejkovic.cz 774 867 406

Den otevřených sklepů Bořetice 30. 5. 30. 5. areál sklepů Kraví hora Bořetice www.republikakravihora.cz 721 375 999

Májové zpívání u Nechor 30. 5. 30. 5. Nechory – vesnička vinných sklepů Prušánky www.muzaciprusanky.webnode.cz 603 140 261

Den otevřených sklepů ve Bzenci 30. 5. 30. 5. vinné sklepy Bzenec www.bzenec.cz

Zázraky vína 30. 5. 30. 5. náměstí J. A. Komenského Nové Strašecí www.zazrakyvina.cz 602 209 867

K Šidlenám za vinařem! 1. 6. 9. 10. Šidleny Milotice www.sidleny.cz 777 434 740

Mikulov Gourmet festival 4. 6. 7. 6.

Hotel Marcinčák, Hotel Maroli, Hotel Eliška, Zámecká 
restaurace, restaurace Aquarium Relax, restaurace pod 
svatým Kopečkem a Rybí restaurace v lomu Mariánský mlýn Mikulov www.mgfest.cz 736 489 351

Putování za znojemským Veltlínem 5. 6. 6. 6. vinařství v okolí Znojma Znojmo www.szv.estranky.cz 515 213 145

Otevřené sklepy Dolní Věstonice 5. 6. 30. 8. vinné sklepy Dolní Věstonice www.obecdolnivestonice.cz 725 540 788

Léto otevřených sklepů v Pavlově 5. 6. 6. 9. vinné sklepy Pavlov www.otevrene-sklepy-pavlov.cz 721 414 575

Seminář o víně 5. 6. 5. 6. Masarykův kulturní dům, Tyršova ul. (sokolovna) Židlochovice www.zidlochovice.cz 734 352 330

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro 
senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 5. 6. 5. 6. Národní vinařské centrum, Zámek Valtice

http://www.vinarskecentrum.cz/ 
kurzy-a-seminare 519 352 072

Z ďůrky do ďůrky 6. 6. 6. 6. sklepy v obci Šakvice www.akcevsakvicich.cz 728 538 199

Kraj kvetoucí révy 6. 6. 6. 6. Velké Němčice, Starovice, Uherčice, Křepice Velké Němčice www.krajkvetoucirevy.cz 777 080 589

Litoměřický hrozen 6. 6. 6. 6. Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68 Litoměřice www.litomerickyhrozen.cz 734 678 201

Den otevřených sklepů 6. 6. 6. 6. vinné sklepy Brumovice www.vinaribrumovice.cz 777 078 235

Po vinařských stezkách Strážnicka 6. 6. 6. 6. Strážnice a okolí Strážnice www.stezky.cz 608 337 137

PIWI 2015 a Hibernal fórum 6. 6. 6. 6. Obecní hala U Orla Šardice www.vinozesardic.cz 602 146 935

Otevřené sklepy Strážnicka 6. 6. 6. 6. Petrov-Plže, historický areál vinných sklepů Petrov u Hodonína www.vinari-straznicka.cz 602 517 191

Den otevřených sklepů 6. 6. 6. 6. sklepní uličky Šatov www.vinarisatov.cz 775 682 048

Konference v rámci akce PIWI 2015 – přehlídka 
interspecifických odrůd a Hibernal fórum 6. 6. 6. 6. obecní hala U Orla Šardice www.vinozesardic.cz 602 146 935

Prezentační výstava vín ČR – 4. ročník / Horní Cerekev 6. 6. 6. 6. Městský kulturní dům Horní Cerekev www.vinotours.cz 702 072 806

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

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

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

Inzerce

Výsevní dny 2015 70 Kč
podle Marie Thunové

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

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

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

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

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás nabídnout novou, významnou 
publikaci pro vinaře
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

ZEENNÍÍ

enými ob- Tento princip činnosti prakticky znemožňuje jakékoliv mecha-

PATRIK BURG, PAVEL ZEMÁNEK
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STROJE A ZAŘÍZENÍ
PRO VINAŘSTVÍ

Cena za publikaci 

285 Kč + poštovné

předplatitelům Vinař-Sadař 150 Kč

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

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

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





Vždy v perfektní kondici!
•  nový standard účinnosti proti padlí révy
•  současné řešení bílé hniloby
•  výborný poměr ceny a účinnosti
•  vyhovuje pravidlům IP
•  tekutá formulace, balení 1 l

www.bayercropscience.cz

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

Bayer s.r.o., Bayer CropScience
Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5
tel.: 266 101 111, 846




