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Pojistka věrnosti
vašich odběratelů vín
Komplexním řešením mikrobiální stabilizace vína 

před finalizací filtračními stanicemi FMS od Bílek Filtry

Mikrobiologická stabilita je zásadně 
ovlivněna čistotou technologických 

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

sanitaci plniče a okolních technologií.

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

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

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

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

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

 N použité materiály i samotná konstrukce zařízení 
splňují nejpřísnější sanitární kritéria

 N kontrola funkčnosti systému testem 
integrity(neporušenosti) svíček

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

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

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

FMS STANICE zABEzPEČUJE ČISTOTU FILTRACE A STáČENÍ
 N sanitací systému filtrů FMS,plniče a jeho propojení
 N proplachy technologie mikrobiologicky čistou vodou
 N desinfekce a výplachy lahví
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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Pro mnohé milovníky vína těžko uvěřitelná 
informace: i réva kvete!

Dole uprostřed snímku pořízeném v jednom ze 
skleníků Zahradnické fakulty Lednice nastavuje 
své samičí vnady pestík. Činí tak prostřednictvím 
blizny s lepkavým sladkým roztokem, který je 
atraktivní pro hmyz. Dojde tak k zachycení pylu 
ze samčích prašníků okolních tyčinek. Tento pyl 
posléze oplodní vajíčko v semeníku v dolní části 
pestíku a začne vývoj bobule. Ta je na snímku 
zachycena vlevo o něco výše – jde o nejmladší 
stadium bobule.

Co nejméně chemie 
ve vinohradu 

M inulé roky krutě ukázaly, co zmůžou výkyvy počasí. Naši vinaři musí 
být připravení prakticky na všechno – na sucha, horka, dlouhá deštivá 
období i jarní mrazy. Mnozí odborníci si myslí, že klimatických extré

mů bude s oteplováním planety přibývat. Obstojí jen silné a odolné vinohrady.
V aktuálním čísle se věnujeme hned dvěma perspektivním cestám, jak toho 

šetrně k přírodě dosáhnout. Tou první je využívání listové výživy a případně také 
půdních aktivátorů. Zatím jsou tyto postupy k vidění především v největších 
vinařstvích, ale už je začínají používat i někteří střední a menší vinaři. Výsledek? 
Říkají, že nemusí tolik hnojit a stříkat. K tomu všemu mají ještě lepší sklizeň.

Druhou cestou jsou takzvané interspecifické odrůdy, které jsou odolnější 
proti chorobám a škůdcům. Vypravili jsme se za Vlastimilem Peřinou, který je 
jedním z otců – zakladatelů pěstování těchto odrůd v Česku. Kromě spousty 
historických zajímavostí nám popsal i svoje zkušenosti s vlastními vinohrady, 
především s odrůdou Hibernal. Můžeme prozradit, že třeba v loňském deštivém 
roce obstály na výtečnou.

Pokračujeme v seriálu o vinařstvích roku, tentokrát jsme byli v Žernosekách. 
V červnovém Vinařském obzoru ale samozřejmě najdete ještě mnohem víc prak
tických a zajímavých informací.

Přeji všem úspěšný měsíc červen.

Martin Půček
šéfredaktor
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Co vám 
přineseme 
příště 

P rázdninové dvojčíslo se zaměří napří
klad na nakládání s odpady při produk
ci vína, hlavně na zpracování matolin. 

Zajímat se budeme také o alternativní zdroje 
energie. Rádi bychom přinesli velký článek 
o změnách klimatu v uplynulých desetiletích 
a jejich vlivu na vinohradnictví. Zabývat se 
budeme také vlivem vína na zdraví a různými 
akcemi a projekty, které se chystají, aby pod
pořily jeho prodej.  Vypravíme se samozřejmě 
na Oenoforum. A završíme seriál o vinařstvích 
roku v rodinném Vinařství Špalek.  Chystáme 
toho ještě mnohem víc, abyste na léto měli 
hodně inspirativního a zajímavého čtení.

(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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48. VVT v nově opraveném 
výstavním areálu proběhly úspěšně
Připravit organizačně i technicky letošní 48. ročník Valtických vinných trhů 
bylo obzvlášť náročné s ohledem na probíhající opravy v zámeckém areálu. Že se 
vinné trhy uskutečnily tak, aby sklízely pochvalná uznání od návštěvníků, za to patří 
velký dík nejen desítkám pracovníků různých profesí a studentům místní vinařské 
školy, ale také stavební firmě, která splnila svůj slib a umožnila návštěvníkům ještě 
před dokončením plánovaných oprav vstoupit do výstavního areálu.

S amotný průběh výstavních dnů se 
řídil osvědčeným scénářem z před
chozích ročníků. Po tiskové kon

ferenci zazněl v Jízdárně chorál vinařů 
a předseda výboru Společnosti Valtických 
vinných trhů Ing. Marek Šťastný předal 
přítomným vinařům medaile, diplomy 
a mimořádné ceny za jejich úspěšná vína. 

1. CHAMPION VVT 2015 – Pálava, 
výběr z hroznů, ročník 2013 – Rodinné 
vinařství Pavel Binder, Rakvice 

2. CHAMPION VVT 2015 – Kometa 
cuvée červené, jakostní známkové víno, 
ročník 2012 – PATRIA Kobylí, a. s.

3. CHAMPION VVT 2015 – Grüner 
Veltliner Exklusiv Hermannschachern, 
Qualitätswein, ročník 2014 – Weingut 
Neustifter, Poysdorf

Pohár ministra zemědělství ČR za 
nejúspěšnější kolekci vín získalo vinař-
ství CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy 
Valtice, a. s. 

Pohár Profesora Viléma Krause za nej-
výše ohodnocené víno odbornou veřejnos-
tí získalo víno Chardonnay, pozdní sběr, 
ročník 2014 – MORAVÍNO, s.r.o., Valtice.

Až do 14 hodin mohly pak na čtyři 
stovky vinařů a pozvaných hostů degus
tovat téměř 700 shromážděných vzorků 
vín od 128 vinařských firem a obchodních 
společností z České republiky, ale také 
ze Slovenska a z Rakouska. Ve stáncích 
s vínem bylo zastoupeno kolem 50 u nás 
pěstovaných odrůd, v nichž převažovalo 
i díky rakouským vinařům Veltlínské ze
lené, v závěsu pak Rulandské šedé, Sauvi
gnon, Ryzlink rýnský a Chardonnay. Čer
vená vína reprezentovala Frankovka spolu 
s Zweigeltrebe a Dornfeldrem. Valtické 
vinné trhy jsou každoročně přehlídkou 

vín tržního sortimentu a také po méně 
příznivém vinařském ročníku 2014 převa
žovala již nazrávající mladá vína v počtu 
345 vzorků – nutno dodat, že přírodně 
sladkých vín letos nebylo tolik jako v ji
ných ročnících. 

Pak již v hojném počtu zaplnili pro
stornou Jízdárnu nedočkaví návštěvníci, 
kterých se do uzavření výstavního areálu 
vystřídal rekordní počet více než 3 500. 
Vstup na 48. Valtické vinné trhy byl letos 
přemístěn k zámku přes Technický dvůr. 

Dobře rozehranou cimbálovou muzi
ku Slovácko mladší vystřídal odpoledne 
na podiu Mgr. David Šťastný, aby zaujal 
zaplněnou Jízdárnu dražbou tří lahví ar
chivních Championů, za něž v napínavém 
přihazování zaplatili sběratelé archivních 
skvostů více než 20 000 Kč a přispěli tak 
na potřebnou charitu.

I v sobotu příznivci Valtických vinných 
trhů a dobrého vína zaplnili a vy užívali 
všechny prostory výstavního areálu včet
ně Čestného nádvoří před valtickým 
zámkem. Rodinné klany s košíky plnými 
domácích dobrot obsadily stoly a lavice 
zorky vín přenášeli někteří šikovní ná
vštěvníci v dřevěných nosičích pohárků až 
na Technický dvůr. Tady byl stánkový jar
mark s občerstvením všeho druhu, které
mu vévodil vybranými potravinami stánek 
„KLASA“. Ale i různé suvenýry a zájmové 
předměty se tady daly zakoupit, stejně 
jako na přístupové cestě do zámku. Vý
stavní areál byl v plném rozsahu ideálně 
zaplněn a stánky se vzorky vín až do pozd
ních odpoledních hodin zdárně odolávaly 
požadavkům kroužících návštěvníků.

Odpoledne zpříjemnila posezení na 
Technickém dvoře hudební produkce 

swingového souboru Louis Armstrong 
Revival, při jehož známých melodiích si 
mnozí i na štěrkovém nádvoří v rytmu 
podupávali. Poté co v Jízdárně rozlili více 
než 50 láhví růžového vína a návštěvníci 
se smyslem pro humornější situace nepo
kořili již šest let starý rekord v přiťuknu
tí, vystřídala swingové melodie poněkud 
svižnější hudba pod názvem Chameleon 
Groove. Roztančené schodiště všichni na
horu i dolů proudící návštěvníci naštěstí 
zdolali a nové prostorné sociální zaříze
ní si také pochvalovali. V Jízdárně bude 
v nejbližší době ještě položena palubovka 
z jasanového dřeva, zavěšeno pět nád
herných křišťálových lustrů a do velkých 
oken přijdou žaluzie – to už se bude při
pravovat v červnu první koncert s Magda
lenou Koženou. 

48. Valtické vinné trhy skončily re
kordní návštěvou více než 6 500 návštěv
níků ze všech koutů České republiky, ale 
také ze Slovenska a z Rakouska. Přijeli 
nebo přišli si pochutnat na dobrých ví
nech s odborným servisem, zažít skvělou 
a přátelskou atmosféru a také zhodnotit 
opravený výstavní areál. Pořadatelům ne
přišla žádná podstatná kritická připomín
ka a během obou výstavních dnů si zvykli 
i „na roztančené schody“. Vína chutnala, 
regály ve sklepech za Jízdárnou se v so
botu večer téměř vyprázdnily a všeho 
bylo tak akorát. Slunečné počasí s jarními 
řídkými mraky na obloze po oba dny ve 
Valticích přálo nejen koštování vína, ale 
i cykloturistice nebo návštěvám zámku 
a SALONU VÍN či prohlídce historického 
hlavního města vína. 

Tož na shledanou 13. a 14. května 2016 
na 49. Valtických vinných trzích! 



Spolkové informaceVinařský obzor 6/2015

291

Autor:
Michal Šetka

Mezinárodní veletrh vína 
Wine Prague 2015
Výstaviště PVA Expo Praha Letňany bylo ve dnech 25. až 27. května místem konání 
mezinárodního veletrhu vína Wine Prague 2015. Plochou prezentace o rozloze 
4 200 m2 se veletrh zařadil do kategorie největších vinařských akcí tohoto roku. Veletrh 
byl jedinečnou příležitostí degustovat vína z více než 20 států světa, přesto byla největší 
pozornost věnována jedinečným tuzemským vinařům, vinařským sdružením a spolkům. 

V eletrh Wine Prague 2015 přivítal 
185 vystavovatelů a 5 228 ná
vštěvníků z čehož 68 % tvořili 

profesionálové z řad obchodníků, som
melierů a zástupců z oblasti „HORECA“. 
Prezentovala se slavná a známá vinařství, 
ale také malé rodinné firmy. V rámci tu
zemských vín šlo o neopakovatelnou pří
ležitost ochutnat na jednom místě vína 
od vinařů VOC Znojmo, VOC Modré hory, 
od aliance vinařů V8, Spolku „Klasický 
sekt“ či Sdružení slováckých vinařů. Pro 
podrobné informace bylo možné oslovit 
také Národní vinařské centrum a Svaz 
vinařů.

Ojedinělé bylo i zastoupení zahranič
ních vín. Představilo se velké množství 
známých i méně známých specializova
ných dovozců vín z různých koutů svě
ta, které jasně dokázalo, jak rozmanitá 

a pestrá je nabídka vína nejrůznějších 
cenových úrovní a kategorii u nás k dis
pozici. Svá vína na veletrhu Wine Prague 
2015 prezentovalo mnoho výrobců a ce
lých konsorcií jako například španělské 
oblasti Navarra, Murcia či slavné italské 
Consorzio Vino Nobile di Montepulcia
no z Toskánska. Milovníci nejslavnějších 
bublinek světa byli potěšeni zastou

pením mnoha skvělých šampaňských 
domů. 

Veletrh byl v mnoha ohledech velmi 
kladně hodnocen již během akce, a to 
jak z řad veřejnosti, tak vystavovatelů. 
Zásluhu na úspěchu měl i velmi zajíma
vý doprovodný program 17 degustací 
a prezentací nejen vín, ale také napří
klad kávy. Na programu byla také nově 
zatříděná vína z oblastí VOC Znojmo 
a VOC Modré hory, seminář o využití tu
zemských sektů a moštů v gastronomii, 
dále pak prezentace rakouských vín či 
prezentace nejzajímavějších vín z pu
blikace „Průvodce nejlepšími víny ČR 
 20142015“. 

Na další ročník veletrhu Wine Pra
gue 2016 se můžete těšit ve dnech  
23.–25. 5. 2016. Více informací naleznete 
na webu: www.wineprague.com. 

www.wineprague.com              
www.veletrhvina.cz

↙ inzerce
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Kraj podpoří projekt Vinobusu

R ada Jihomoravského kraje na 
svém jednání schválila uzavření 
Memoranda o spolupráci mezi Ji

homoravským krajem, Centrálou cestov
ního ruchu – Jižní Morava a společností 
VOC ZNOJMO.

Společným cílem je podpora turistiky 
a cestovního ruchu spojeného s vinohrad
nictvím a vinařstvím na jižní Moravě ve 
vinařské podoblasti Znojemsko prostřed
nictvím spolupráce na projektu vinařské
ho autobusu, tzv. Vinobusu. 

Projekt Vinobusu hodlá realizovat spo
lečnost VOC ZNOJMO od dubna roku 2016 
s tím, že zkušební provoz se uskuteční při 
letošním Znojemském historickém vinobra
ní ve dnech 11.–12. září.  „Půjde o zajištění 
dopravy autobusem s kapacitou 32 míst po 
trase o délce 62 km od informačního centra 
VOC ZNOJMO umístěného ve středu města 
Znojma. Trasa povede jednotlivými vinař
skými obcemi vinařské podoblasti Znojem
sko, trasa bude objízdná čtyřikrát denně. 
Naším společným cílem je zvýšit turistickou 

atraktivitu oblasti pro návštěvníky a milov
níky vína usnadněním dopravy k návštěvě 
vinných sklepů a vinařství na Znojemsku 
s možností ochutnat zdejší vína,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek. Záměrem projektu 
je navázat trasu Vinobusu na cyklotrasy 
a vybavit Vinobus nosiči na kola, aby jej 
mohli využívat i cyklisté. Projekt zamýšlí 
též zbudování informačních panelů na kaž
dé ze zastávek. K zajištění propagace se plá
nuje vytvoření webových stránek projektu, 
kde bude také možné naplánovat si cestu. 

Pálavská galerie vín láká do Pavlova
Výstava šedesáti nejlepších vín vypěstovaných výhradně na svazích Pálavy 
slavnostně otevřela koncem května. V Pálavské galerii vín mohou lidé po celý rok 
ochutnat vybrané vzorky od vinařů, jejichž vína pochází z jedné z 57 viničních 
tratí rozkládajících se na území sedmi pálavských obcí. To vše v nově 
vybudovaném komplexu U Venuše, který v centru vinařské obce obnovil původní 
barokní sklepy z 18. století. 

K motrem Pálavské galerie vín se 
stal herec Václav Postránecký. 
Vinný sklep bude symbolicky 

strážit socha Venuše od akademického 
sochaře Arnolda Bartůňka.

„Při přípravě Pálavské galerie jsme se 
volně inspirovali myšlenkou slavného Sa
lonu vín ve Valticích. Chtěli jsme vytvořit 
prostor, kde budou moci lidé zavítat kdy
koliv během roku a ochutnat tady špičková 
vína z pálavské oblasti. Vážíme si toho, že 
se nám do galerie podařilo zapojit význam
né vinaře z okolních obcí. V současné době 
máme v nabídce zastoupeno celkem 34 vi
nařství. Všechny vzorky vybrala nezávislá 
porota odborníků a budeme je pro návštěv
níky pravidelně obměňovat,“ uvedl Zdeněk 
Janeček, iniciátor projektu a jednatel firmy 
Pavlof , která v regionu pravidelně pořádá 
úspěšné vinařské akce pro veřejnost.

Galerie bude v sezóně otevřena po celý 
týden. Lidé si tady budou moci vybrat 

z několika cenových typů volných degu
stací. Na místě jim s výběrem vína poradí 
zkušený sommelier. „Návštěvník si u nás 
zakoupí časově omezenou vstupenku 
a bude mít možnost ochutnat kterékoliv 
z vystavených vín. Lidé se mohou těšit na 
typické odrůdy Ryzlinku vlašského nebo 
Pálavy. Velkou výhodou je, že uložené lah

ve si u nás mohou rovnou zakoupit, a to 
za stejné ceny jako od vinařů,“ upřesnil 
vrchní sommelier David Filípek.

Pálavská galerie vín se nachází na pa
mátkově chráněné ulici Česká – přímo 
pod zříceninou hradu Děvičky, která je 
vyhledávaným centrem vinařské turis
tiky. Sklepní galerie je součástí nového 
komplexu U Venuše, který tady nahradil 
původně chátrající budovu. Stavba zahr
nuje deset ubytovacích apartmánů a pět 
zrekonstruovaných vinných sklepů větši
nou z 18. století, které jsou určeny k sou
kromým účelům i rozmanitým formám 
podnikání. Investor si od projektu slibuje 
především posílení turismu, ale také pří
ležitost pro nové podnikatelské záměry.

Součástí Pálavské galerie je stylový 
vinný bar, který nabízí místo pro pose
zení u vína s přáteli, ale také prostor pro 
pořádání oslav, koncertů, výstav a dalších 
kulturních akcí. 
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Výživa a hnojení révy – 
základní informace
Výživa a hnojení révy vinné je důležitou součástí agrotechniky ve vinicích. Stále 
se však velká většina vinohradníků zabývá otázkou výživy a hnojení teprve tehdy, 
když se ve vinici objeví nějaké příznaky výživových problémů.

T aké je třeba hned na úvod říci, že 
není vhodné hnojit „jen tak od 
oka, aby se do půdy něco dalo“. 

Pro správné hnojení je potřeba využívat 
půdních a listových analýz. Hnojení bez 
analýzy půdy nebo listů totiž může dostat 
vinici do daleko větších výživových pro
blémů.

Základem kvalitní výživy a hnojení je 
příprava půdy před výsadbou. Tomuto 
kroku je třeba věnovat velkou pozornost, 
protože před výsadbou je možné se v půdě 
pokusit odstranit významné výživové pro
blémy. Dodání organické hmoty ve formě 
hnoje, kompostů a nebo biokompostů je 
možné pro vinohradníky v integrované 
i ekologické produkci. Zásobní hnojení 
před výsadbou vytváří příznivé podmín
ky pro další vývoj vinice. Jestliže se tento 
důležitý moment zanedbá nebo zcela opo

mine, může docházet k projevům výživo
vých problémů v plodné vinici. Réva slabě 
roste, násada hroznů je slabá, výnos je níz
ký a kvalita hroznů nedostatečná. Jedná 
se o pětiletou vinici, kde však réva spíše 
strádá, než by rostla. V závislosti na struk
tuře půdního profilu je potom vhodné vy
užívat hloubkové kypření nebo rigolaci 
(obrázek 1). Primární pro toto rozhodnutí 
je struktura půdy a zejména utužení půdy.

Půdní a listové analýzy

Používání půdních a listových analýz je 
absolutně nezbytným krokem. I když je 
spojené s určitými náklady na provedení 
analýzy, mohou se pak tyto náklady vrátit 
několikanásobně v úspoře za hnojiva.

Půdní rozbor je vhodné provádět bez
podmínečně před výsadbou vinice a pak 

ve tříletých intervalech. V případě akut
ních problémů s výživou je vhodné ihned 
provádět listovou analýzu.

Odběr půdního vzorku se provádí son
dovacími tyčemi z půdních horizontů 
A (0–30 cm) a B (30–60 cm) (obrázek 2). 
Nejprve provedeme vpich tyče do hloub
ky 30 cm. Vzorek půdy se seškrábne do 
papírového sáčku (obrázek 3). Tyč se 
zapíchne do stejného místa, avšak do 
hloubky 60 cm (obrázek 4). Vzorek půdy 
se opět seškrábne do papírového sáčku. 
V případě, že by se jednalo o stanoviště 
s písčitou, sypkou půdou, která okamžitě 
zasype místo vpichu, je potřeba pro odběr 
vzorku z hloubky 30–60 cm odstranit rý
čem půdu do hloubky 30 cm a potom ode
brat další vzorek. Způsob odběru vzorku 
je závislý na členitosti stanoviště. Jeden 
půdní vzorek se odebírá z plochy asi 2 ha. 

Autor:
Pavel Pavloušek, 
Zahradnická fakulta, 
Mendelova univerzita v Brně

Obr. 1
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Představuje přibližně 30 vpichů. Ve vini
cích s malou proměnlivostí půdních pod
mínek a malou členitostí terénu, např. na 
rovinatých pozemcích, je možné odebírat 
půdní vzorek z menší plochy. U vinic na 
svazích je však třeba při odběru vzorku 
postihnout celý profil svahu. Hmotnost 

půdního vzorku by měla být 1–1,5 kg. Půd
ní vzorky se transportují do laboratoře. 
Vhodným termínem pro odběr půdního 
vzorku je období vegetačního klidu, tzn. 
podzim po ukončení vinobraní (konec říj
na – začátek listopadu) nebo na jaře, po
kud to vlhkost půdy dovolí (konec února 

– začátek března). Vždy je třeba myslet na 
to, že podle půdního vzorku se bude pro
vádět případné hnojení. V plodné vinici 
se musí hnojení provádět v období vege
tačního klidu. 

Pro analýzu listů je možné odebírat 
listové řapíky nebo listové čepele. Ana-

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5

www.bayercropscience.cz

Skvělá hudba pro Vaše vinice
•  WG formulace
• systémová účinnost
•  široké spektrum chorob: 

peronospora, botrytida, bílá hniloba, červená spála,
černá skvrnitost

•  preventivní, kurativní a eradikativní (antisporulační) působení 
proti peronospoře

•  ekonomické dávkování dle druhu choroby a vývojové fáze révy
•  zařazení v IP

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
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lýza listových řapíků je vhodná pro 
zjištění aktuálního stavu přijatelnosti 
živin rostlinou. Řapík může dobře uka
zovat aktuální složení půdního roztoku 
a množství asimilovatelných živin. Živiny 
obsažené v listových řapících nejsou me
tabolizované a nejsou součástí dalších or
ganických látek. Analýza listových řapíků 
je vhodná také pro stanovení přijatelnos
ti živin u jednotlivých podnoží, které mo
hou být značně rozdílné z pohledu při
jatelnosti živin. Analýza listových řapíků 
je proto vhodná pro zjištění vzájemného 
vztahu mezi živinami v půdě a révovém 
keři. Analýza listových čepelí je naproti 
tomu vhodná pro stanovení aktuálního 
stavu živin v rostlině. V analýze listových 
čepelí se může výrazně projevit i apliko
vaná listová výživa. Analýza listových 

čepelí je proto vhodná pro stanovení 
nápravných opatření při aktuálním ne
dostatku některých živin, zejména mik
roprvků.

Pro listovou analýzu jsou nejvhodnější 
listy naproti prvnímu hroznu na letoros
tu. Pokud není tento list dobře vyvinutý, 
je vhodné použít listy naproti 2. nebo 
3. hroznu. Listy se odebírají z letorostů 
v blízkosti kmínku. Listy pro analýzu 
se odebírají průřezově z celé vinice, aby 
se zohlednila variabilita vinice. U vinic 
na svazích je proto třeba odebírat listy 
průřezově z různých částí svahu. K od
běru listového vzorku je vhodné využí
vat každý desátý až dvacátý keř v řadě. 
Zásadně chybné je odebrat vzorek pouze 
z několika sousedních keřů. Vhodným 
termínem pro odběr listových vzorků 

je fenofáze konce kvetení (když je 75 % 
květů odkvetlých) a  zaměkání bobulí 
(při cukernatosti hroznů asi 10–12 °NM). 
K stanovení živin obvykle postačuje 50–
100 listových řapíků nebo 50–100 listo
vých čepelí v závislosti na počtu stano
vovaných živin. Listové vzorky je vhodné 
uložit do papírových sáčků. Není vhodné 
je neprodyšně uzavřít do igelitových sáč
ků. Po tomto odběru je vhodný odvoz do 
laboratoře.

Většina laboratoří potom poskytuje 
službu interpretace výsledků a doporuče
ní hnojení do vinice. 

Před výsadbou vinice je vhodné v půd
ním vzorku stanovit: pH půdy, obsah hu
musu, obsah aktivního vápna, obsah K, 
P, Ca a Mg. V plodné vinici se už obsah 
aktivního vápna nestanoví, nejčastěji se 

↙ inzerce
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Obr. 6

Vysoký obsah tohoto prvku snižuje přístupnost následujících prvků
Dusík Měď, draslík, bor, zesiluje nerovnováhu K/Mg
Fosfor Zinek, železo, draslík, měď
Draslík Hořčík, bor
Hořčík Vápník, mangan

Vápník

Hořčík, draslík, bor, železo, zinek, mangan
Vápník může omezovat příjem draslíku a hořčíku 
zejména na vápenatých půdách s vysokou 
hodnotou pH, obsahem uhličitanu vápenatého, 
aktivního vápna a velmi vysokým podílem Ca ve 
vztahu k výměnné kapacitě kationů (přes 90 % Ca).

Měď Železo
Vysoký obsah tohoto prvku podporuje přístupnost následujících prvků
Dusík Hořčík (při NO3

– ale ne při NH4
+)

Draslík Mangan, železo
Fosfor Hořčík
Hořčík Fosfor

Tabulka 1

Vzájemné vztahy mezi příjmem živin (MEHOFER a kol., 
2014).
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analyzuje pH půdy, obsah humusu, obsah 
K, P, Ca a Mg. V listovém vzorku je mož
né stanovit široké spektrum makroprvků 
a mikroprvků. 

Vzájemné vztahy mezi 
jednotlivými živinami

Samotný obsah živin není ještě zcela 
dostatečný pro stanovení hnojení a tím 
omezení nebo odstranění problémů, kte
ré se ve vinici objevují. Mezi jednotlivými 
prvky existují vzájemné vztahy a prvky 
mohou navzájem ovlivňovat přijatelnost 
(tabulka 1).

Vysoký obsah draslíku v půdě blokuje 
příjem hořčíku a obráceně. Velmi vysoký 
poměr mezi K/Mg může vést k abiotic
kému odumírání třapiny hroznů a vad
nutí hroznů (SIEGFRIED a JÜSTRICH, 
2012). Při vysokém obsahu hořčíku se 
mohou v zóně hroznů objevovat přízna
ky nedostatku draslíku (obrázek 5). Vy
soký obsah draslíku může naproti tomu 
vést k příznakům nedostatku hořčíku 
(obrázek 6) a zesilovat abiotické odumí
rání třapiny hroznů (MEHOFER a kol., 
2014). 

Technika hnojení

Techniku hnojení minerálními hnojivy 
ovlivňuje pohyblivost živin v půdě. Nej
menší pohyblivost v půdě má fosfor (P) 

a o něco vyšší pohyblivost v půdě má 
draslík (K) a hořčík (Mg). Z těchto zásad 
se odvíjí aplikace hnojiv.

K aplikaci fosforu, draslíku a hoř
číku se nejčastěji používají hloubko
vé aplikátory hnojiv (obrázek 7 a 8). 
Hloubková aplikace hnojiv se provádí 

pomocí hloubkových kypřičů, kdy se 
radlice s aplikátorem hnojiva dostane 
až do zóny kořenů v půdním horizontu 
40–60 cm. Při této aplikaci také dochází 
k odřezání části kořenů a zmlazení ko
řenového systému. Z této skutečnosti 
se také odvíjí vhodný termín aplikace. 
Hloubkové hnojení K, P a Mg je možné 
provádět na podzim, po skončení vege
tace révy vinné, nebo brzy na jaře. Na 
podzim je vhodné hnojení provádět až 
po opadu listů, kdy je ukončený trans
port zásobních látek do starého dřeva 
a kořenů. Při jarním termínu je vhodné 
provádět hnojení před začátkem vege
tace. V kořenech jsou uložené zásobní 
látky, a proto by mohlo poškození ko
řenů po rašení ovlivnit růst a vývoj révy 
vinné. 

V případě, že se provádí hnojení pou
ze K a Mg, které mají vyšší pohyblivost 
v půdě než P, je možné použít rovněž 
plošné rozmetání hnojiv a zapravení do 
hloubky 20–30 cm. 

Všechny výše popsané kroky jsou zá
kladem úspěšné výživy a hnojení révy 
vinné. Na základě těchto skutečností 
lze provádět výživu a hnojení efektiv
ně, používat optimální hnojiva a zvolit 
postupy maximálně šetrné k životnímu 
prostředí. 

Obr. 7

Obr. 8
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Listová výživa révy vinné 
hořčíkem
Optimální obsah živin v půdách vinic je předpokladem harmonického vývinu 
révového keře. Při nedostatku živin není réva schopna využít svého genetického 
potenciálu, což snižuje nejen výnos, ale i jeho kvalitu.

P ro výživu révy vinné jsou nejdůle
žitější ty podíly živin v půdě, které 
jsou rozpustné v půdním roztoku 

nebo jsou vázány v půdním sorpčním 
komplexu, odkud mohou půdní roztok 
pravidelně a v dostatečné míře doplňovat. 
Z klimatických faktorů přímo ovlivňu
je příjem živin rostlinou révy především 
voda. Na jejím obsahu v půdě velice závisí 
přítomnost mobilních forem živin, jejich 
vstup do rostliny a translokace a distribu
ce v celé rostlině. Proto v obdobích sucha, 
kdy rostliny trpí nedostatkem vody a ži
vin, se prohlubuje výskyt fyziologických 
poruch a zesilují se symptomy nedostatku 
živin.

Pokud réva vinná dává na listech na
jevo symptomy deficitu živin a listová 
analýza tento stav potvrdila, je třeba jít 
cestou výživy listové (mimokořenové). 
Jinými slovy, využít aplikace živin ve for
mě vodných roztoků na list. Tato forma 
výživy umožňuje operativní korekci vý
živného stavu révového keře. Účinnost 
mimokořenové výživy je ovlivňována ne
jen rychlostí příjmu, ale i mobilitou apli
kovaných živin v rostlině. U nemobilních 
živin (patří k nim i hořčík) je proto tře
ba postřiky opakovat. Nemobilní živiny 
v rostlině mohou být ve foliární výživě 
velmi účinné a mohou odstranit příznaky 
deficience. 

Mimokořenovou výživou lze význam
ně ovlivnit jak výnos, tak i kvalitu hroz
nů. Kromě toho lze zabránit i přehnojová
ní půd a snížit riziko ohrožení životního 
prostředí. Při mimokořenové výživě lze 
dosáhnout až 85procentní účinnosti ži
vin, zatímco při aplikaci do půdy pouze 
30–60procentní. Současně je třeba zdů
raznit, že hlavním místem příjmu živin 
je kořen a mimokořenová výživa je pouze 
doplňkem. Dávku 30–48 kg Mg/ha (při 
dobrém obsahu v půdě) není možné do

stat do rostlin ani pěti opakovanými po
střiky. Proto v příštím období musí násle
dovat hnojení do půdy.

Z hlediska využití živin je potřeba re
spektovat i další faktory, jako je vzdušná 
vlhkost, teplota vzduchu a světlo. Čím je 
relativní vlhkost větší, tím déle zůstane 
roztok na povrchu listů a zvýší se vstup 
iontů do listů. Jinými slovy, aplikaci je 
třeba provádět v době, kdy teplota vzdu
chu klesá a relativní vzdušná vlhkost se 
zvyšuje (v podvečer). Při vysoké teplotě 
dojde k rychlému odpaření vody, příjem 
se omezí a může dojít k popálení listů. 
Dále je třeba dodržovat správnou kon
centraci roztoku. U makroelementů (hoř
čík je také makroelement) se doporučují 
v průměru 2procentní roztoky. Vstupu 
živin do rostliny brání kutikula na povr
chu listu – vosková vrstvička, která chrání 
rostlinu před vnějšími vlivy a poškozením 
vyšší koncentrací solí. Kutikula má póry 
(je jich 1010/cm2) o velikosti kolem 1 nm. 
Touto cestou mohou pronikat jen ionty 
a molekuly menší, např. močovina o veli
kosti 0,44 nm. Větší sloučeniny pronikají 
až po porušení její celistvosti (kutikula se 
rozestoupí). Tohoto efektu se docílí pou
žíváním smáčedel.

Mezi makrobiogenními prvky si zaslu
huje velkou pozornost hořčík, který plní 
řadu fyziologických funkcí v rostlině révy, 
především mnohostranně spojených s fo

tosyntézou. V jádře chlorofylu je vázáno 
15–20 % z celkového obsahu Mg v rostli
ně. Nedostatek Mg se projevuje chlorózou 
na listech, zejména starších, a jejich před
časným opadáváním. Snižuje se obsah 
chlorofylu v listech a mění se poměr chlo
rofylu a:b ve prospěch chlorofylu b, kte
rý má pouze pomocnou funkci. U bílých 
odrůd se nedostatek Mg projevuje žlutým 
zbarvením okrajů listů a u modrých odrůd 
červeným zbarvením okolí hlavních svaz
ků cévních na čepelích. Nedostatek hořčí
ku nebo neharmonický poměr mezi dras
líkem a hořčíkem může přispět k vadnutí 
třapiny a scvrkávání bobulí (stalk necrosis 
and berry shrivel), i když v našich poku
sech se to neprokázalo. Průměrný obsah 
Mg v listech se podle našich výsledků po
hybuje kolem 0,3 %.

Z  výsledků Agrochemického zkou
šení zemědělských půd (AZZP) v České 
republice za období 2006–2011 (které je 
prováděno i ve vinicích) byl zjištěn ob
sah přístupného hořčíku na úrovni níz
kého obsahu u 2,36 % výměry, vyhovující 
obsah na 19,05 % výměry a dobrý obsah 
u 38,25 % vinic. Z toho vyplývá, že 59,76 % 
výměry vinohradů v ČR vyžaduje hnojení 
hořčíkem. 

Vzhledem k tomu, že na pozemcích 
Školního zemědělského podniku MEN
DELU v Žabčicích byly v minulých letech 
opakovaně pozorovány symptomy ne

Hloubka pH/CaCl2

mg.kg–1

P K Ca Mg

0–30 cm 7,20 291 306 4 345 285

30–60 cm 7,40 113 202 3 621 314

Tabulka 1

Výsledky analýzy půdy před založením pokusu (Mehlich III)
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dostatku Mg na různých odrůdách révy 
vinné, byl zde na jaře 2010 založen polní 
pokus u odrůdy Ryzlink vlašský s mimo
kořenovou aplikací hořečnatých hnojiv. 
Agrochemická charakteristika půdy před 
založením pokusu je uvedena v následující 
tabulce.

Jak ukazují údaje v  tabulce, obsah 
hořčíku je na úrovni dobré zásoby, tedy 
situace, kdy je hnojení hořčíkem nutné. 
Ryzlink vlašský je odrůda značně citlivá 
na deficienci Mg. V minulých letech byly 
u této odrůdy pravidelně pozorovány vi
zuální symptomy deficience hořčíku na 
listech, které byly rovněž potvrzeny listo
vou analýzou.

Experiment zahrnoval 3 varianty ošet
ření. Každá z nich byla 4x opakována, 
přičemž každé opakování bylo tvořeno 
deseti révovými keři. První varianta byla 
kontrolní (bez ošetření), u druhé foliární 
aplikace hnojiva Epso Combitop (13 % 
MgO, 13 % S, 4 % Mn a 1 % Zn) a třetí 
varianta byla ošetřena hnojivem Epso Top 
(16 % MgO, 13 % S). Listová výživa 5pro
centním roztokem na obou variantách 
(600 l na hektar) byla realizována 5x po 
odkvětu od konce června do začátku srp
na v 7–10denních intervalech.

Tři týdny po poslední aplikaci byly ve 
fázi zaměkávání bobulí u všech variant 
odebrány vzorky listů k chemickým ana
lýzám (na obsah Mg, K, Ca, S, Mn, Zn). 
Kromě toho byl stanoven index chloro
fylu ručním přístrojem CCM200. Sklizeň 
hroznů byla provedena ručně a výnos 
přepočten na hektar při průměrném po
čtu 5 875 jedinců. Z hlediska kvalitativ
ního byly hrozny analyzovány na obsah 
cukrů, kyselin a pH. Obsah cukru v moš
tu byl stanoven v čerstvém moštu ze 100 
bobulí u každého opakování refraktomet
ricky a hodnoty přepočteny z Brixů (°Bg) 
na stupně normalizovaného moštoměru 
(°NM). Obsah veškerých titrovatelných 
kyselin v moštu (mimo H2CO3) byl stano

ven titrací 0,1 M NaOH v g.l–1. Hodnota pH 
moštu byla stanovena na pH metru. Kva
litativní parametry byly zjišťovány na Za
hradnické fakultě Mendelovy univerzity.

Podle zkušeností odborníků má réva 
vinná největší potřebu hořčíku mezi ra
šením a kvetením. V období před zamě
káváním bobulí až do sklizně se nesmí 
projevit deficience Mg, jinak by se sní
žila tvorba anthokyanů (modré odrůdy) 
a zvýšila by se citlivost k napadení pletiv 
oidiem (padlím révy). Potřeba hořčíku je 
rozdílná v závislosti na odrůdě, přičemž 
vyšší potřebu vykazují právě Ryzlinky 
vlašské. Pro udržovací hnojení plodících 
vinic je potřebná roční dávka 20–30 kg 
Mg.ha–1 do půdy.

V uvedeném pokusu se jednalo o lis
tovou aplikaci šesti set litrů 5procent
ního roztoku Epso Combitopu a stejné
ho množství Epso Topu. Každá aplikace 
byla během vegetace pětkrát opakována. 
Z toho vyplývá, že bylo na každý hektar 
révy vinné (odrůda Ryzlink vlašský) po
stupně dodáno celkem 11,7 kg Mg ve for
mě hnojiva Epso Combitop a 14,475 kg Mg 
ve formě hnojiva Epso Top. Uvedené dáv
ky odpovídají zhruba polovině potřebné 
roční dávky.

Výnos hroznů (tab. 2) se v důsledku 
listové výživy zvýšil o 6,7 % na variantě 
s Epso Combitopem a o 3,1 % na variantě 
s Epso Topem. Tyto údaje přitom nebyly 
potvrzeny jako statisticky průkazné. Pro
to bylo s listovou výživou pokračováno 
a výnos vyhodnocen i v dalších dvou le
tech. Účinek se dostavil. V tříletém prů
měru došlo ke zvýšení výnosu hroznů 
o 10,1 % v případě hnojiva Epso Combitop 
a o 9,1 % u hnojiva Epso Top. Oba výsled
ky byly signifikantní a tím se ukázalo, že 
pouze jednoletá listová aplikace hnojiv 
nemusí přinášet očekávaný účinek. Ob
dobně tomu bylo s cukernatostí. V prvním 
roce pokusu byly výsledky neprůkazné, 
ale v tříletém průměru došlo k relevant

nímu navýšení cukernatosti o 16,1 % na 
var. 2 (Epso Combitop) a o 9,8 % na var. 
3 (Epso Top).

Jak vyplývá z tabulky 3, obsah hořčíku 
v listech odebraných tři týdny po posled
ní foliární aplikaci se pohyboval v rozpětí 
0,29–0,49 % Mg v sušině. Zvýšení obsahu 
na variantě 2 i 3 bylo ve srovnání s kon
trolou statisticky průkazné. Na var. 2 
o 44,8 %, na var. 3 o 69 %. Tím se hla
dina hořčíku v listech dostala do optima 
(0,25–0,5 % v sušině), konkrétně k horní 
hranici uvedeného rozpětí. Před pokusem 
se hodnota pohybovala na spodní hranici 
tohoto rozpětí.

Významným ukazatelem výživné
ho stavu révy vinné je poměr draslíku 
a hořčíku (K:Mg). Za optimální je pova
žován poměr 3,5–5,0. Pokud je nižší než 
3,5, může se projevit nadbytek hořčíku 
s negativními dopady na chuťové vlast
nosti vína. Poměr vyšší než 5 může vést 
k projevům deficience Mg na listech. Jak 
vyplývá z tabulky 3, aplikací hořečna
tých hnojiv se poměr K:Mg statisticky 
průkazně změnil (snížil) a tím bylo za
mezeno možnosti vzniku deficience Mg 
na listech. 

Projevy deficience hořčíku se mohou 
objevovat také při pěstování révy vinné 
na vápenitých půdách. Uvádí se, že opti
mální poměr výměnného Ca a Mg v půdě 
je 3–6:1. Bylo prokázáno, že rostlinám ne
škodí ani poměr 10–20:1. Extrémní pře
vaha vápníku nad hořčíkem (50–100:1) 
však snižuje příjem hořčíku a na listech 
rostlin se objevuje chloróza. V popisova
ném pokusu byl poměr vápníku a hoř
číku v půdě v hloubce 0–30 cm 15,2:1 
a v hloubce  30–60 cm 11,5:1. V takovém 
případě žádná porucha u révy vinné ne
hrozila.

Dále je třeba uvést, že hladina draslí
ku a vápníku v listech listovou výživou 
ovlivněna nebyla. Za pozitivní je třeba 
považovat zjištění, že se hnojením na list 
průkazně zvýšil v listech obsah síry (o 54,5 
a 82 %). Tento prvek posiluje révu vinnou 
v odolnosti proti chorobám, podílí se na 
zvyšování kvality hroznů a zvyšuje využi
telnost dusíku.

V případě mikroelementů byly v po
kusném vinohradu analýzami listů v mi
nulosti prokázány deficience manganu 
a zinku. Proto bylo do pokusu zařazeno 
hnojivo s  obsahem těchto dvou prv
ků (Epso Combitop). Za optimální stav 
v listech révy je považováno v případě 

Varianta číslo Ošetření
Výnos

t.ha–1 rel. %

1 Kontrola 7,04 a 100,0

2 Epso Combitop 7,51 a 106,7

3 Epso Top 7,26 a 103,1

Tabulka 2

Výnosové výsledky
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manganu rozpětí 20–300 ppm v sušině. 
U zinku je to 25–60 ppm v sušině. Apli
kací hnojiva Epso Combitop se původní 
hodnota (90 ppm Mn v sušině na kontro
le) několikanásobně zvýšila (551 ppm Mn 
v sušině) až nad hranici doporučovaného 
rozpětí. Po aplikaci hnojiva Epso Top se 
obsah manganu v  listech signifikant
ně dostal do středu tohoto rozpětí, což 
je velmi příznivé. Obsah zinku v listech 
révy vinné byl již v kontrolní variantě 

nad limitem (173 ppm Zn v sušině). Epso 
Combitop se projevil více než dvojnásob
ným průkazným navýšením (380 ppm Zn 
v sušině). Po aplikaci hnojiva Epso Top 
se obsah zinku v listech relevantně ne
změnil.

Kromě výše uvedených stanovení 
(pozorování) v tomto pokusu byla pozor
nost zaměřena také na stanovení indexu 
chlorofylu a v hroznech byla provedena 
analýza na obsah kyselin a pH. Konkrétní 

výsledky v tomto příspěvku nejsou uve
deny, protože hnojení v těchto případech 
nepřineslo významné rozdíly. 

Na základě výsledků je možno kon
statovat, že listová výživa je u révy vin
né opodstatněným doplňkovým zdrojem 
živin. U prvků stopových (B, Mo, Zn, Mn, 
Cu, Fe) je rozhodujícím zdrojem, protože 
je schopna pokrýt jejich celkovou potře
bu. Může významně ovlivnit sklizeň a její 
kvalitu. Aby měl pěstitel jistotu, že tento 
způsob výživy funguje dobře a je skutečně 
opodstatněný, je dobré vyzkoušet víceleté 
sledování (jak ukázaly výnosové výsled
ky).

Réva vinná je „dáma“, která na straně 
jedné vyžaduje respektování přírodních 
zákonitostí, ale na straně druhé dokáže 
ocenit každou snahu pěstitele o vytvoření 
příznivých podmínek k dosažení vysoké 
a kvalitní produkce. Zvláště je choulostivá 
na disproporce ve výživě, které je možno 
řešit právě mimokořenovou aplikací kva
litních hnojiv. 

Varianta 
číslo

Makroelementy (% v sušině)
Mikroelementy 
(mg.kg–1 sušiny) Poměr 

K:Mg
P K Ca Mg P K

1 0,29 a 1,49 a 1,66 a 0,22 a 90 a 173 a 5,1 b

2 0,42 b 1,51 a 1,91 a 0,34 b 551 c 380 b 3,6 a

3 0,49 b 1,67 a 1,82 a 0,40 b 165 b 192 a 3,4 a

Tabulka 3

Výsledky chemické analýzy listů ve fázi zaměkávání bobulí

↙ inzerce
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Listová výživa znamená méně 
hnojiv a lepší sklizeň
Řada vinohradníků se k listové výživě a dalším biostimulátorům stále staví 
zdrženlivě. Firmy, které ji ale začaly už před lety používat, si už bez ní nedokážou péči 
o vinice představit. S přibývajícími klimatickými výkyvy bude zřejmě nakonec 
nezbytností.

F irma Vinofrukt Dolní Dunajovice 
patří mezi průkopníky ve využívání 
listové výživy. Obhospodařuje 517 ha 

vinic, na kterých už osm let používá přípra
vek Altron Silver. Altron Silver je komplex
ní listové hnojivo, které obsahuje základní 
rostlinné živiny, železo vázané ve formě 
vysoce účinného chelátu (Fe EDDHMA) 
a všechny významné stopové prvky vázané 
ve formě citrátových vazeb, které jsou pro 
rostliny dobře asimilovatelné. Přípravek 
v moři konkurenčních přípravků vyniká 
obsahem nanostříbra. Altron Silver neob
sahuje chloridy a je také zdrojem dobře 
asimilovatelné síry a uhlíku.

 „Z jara používáme jeden postřik na pod
poření růstu a lepší odkvetení a další postřik 

až  k zaměkání hroznů na lepší vyzrávání 
a vybarvení (modrých) hroznů. Celkově to 
zlepší fotosyntézu a tedy i napomůže k lepší 
cukernatosti u hroznů,“ popisuje účinky lis
tové výživy ředitel Vinofruktu Pavel Herko.

Podle něj se náklady na hektar při po
střiku pohybují v rozmezí 300–400 korun. 
Většina prostředků se ale vrátí už tím, že 
díky nanostříbru můžete snížit dávku 
účinné látky až o 10 %. To je ovšem vždy 
na rozhodnutí každého vinohradníka.

„Předtím jsme zkoušeli látky na bázi 
huminových kyselin, měli jsme s nimi 
dobré zkušenosti. 

Nakonec u nás zvítězil přípravek, který 
obsahuje nanostříbro, Altron Silver,“ říká 
Herko. 

Tento rok ve Vinofruktu testují další 
látku, Fertileader Gold. „Zatím na odrůdách 
Aurelius a Neuburské. Měly by díky tomu 
mít vzdušnější hrozen. Je to takový pokus 
na jedenácti hektarech,“ dodává Herko.

Nadšeným propagátorem biostimu
látorů je Jaroslav Šlichta z Hlohovce. 
V současnosti hospodaří na zhruba 30 
hektarech vinic. Pro novinku se rozhodl, 
když mu jeden z vinohradů s Rulandským 
bílým málem zlikvidovala chloróza. 

„Vysazovali jsme ho v roce 2001, po 
deseti letech byl úplně na odpis. Podle 
půdních rozborů je tam katastrofální ne
dostatek železa. První dávku půdního ak
tivátoru PRP Sol jsem dal v roce 2010 do 
země ke kořenům, druhou jsem rozhodil 
rozmetadlem. Začal jsem používat na list 
výživu PRP EBV, tam jsem ale přidával ješ
tě železo. Vinohrad je rok od roku silnější. 
Začal se vracet nejen do původní kondice, 
ale je v podstatně lepším stavu,“ líčí svoje 
zkušenosti Šlichta. Ten nyní používá oba 
přípravky ve většině svých vinic a nemůže 
si je vynachválit. 

„Výnosy šly nahoru. Zaznamenal jsem 
díky kombinaci těchto dvou látek zhruba 
o 20–25 % větší sklizeň při velmi dob
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301

Autor:
Zbyněk Vičar
Foto:
Zbyněk Vičar, archiv 

ré kvalitě sklizených hroznů. Při hodně 
dobrých podmínkách to výnos zvýší až 
o 30 %,“ vyzdvihuje Šlichta. 

Listovou výživu přidává ke každému 
postřiku, spotřebuje jí zhruba litr na hek
tar. Půdního bioaktivátoru dává 200 kg/ha    
před mladými výsadbami a pak po vy
sazení nového vinohradu a vybudování 
drátěnky ho rozhodí znovu. Další rok už 
rozmetá jen 100 kg/ha na jaro a totéž na 
podzim. Je to kolem 1 700 kč/ha. 

„Pak už ale klasicky nehnojím, jenom 
cíleně, když po rozborech zjistím, že chybí 
nějaká konkrétní látka. A i pak stačí po
lovina doporučené dávky. Díky po užívání 
PRP Solu se v půdě totiž aktivují veškeré 
potřebné látky, zlepšuje to půdní struktu
ru a biologickou aktivitu půdy. Ve spolu
práci s PRP EBV listovou výživou rostli
na všechny látky snáze přijímá. Učí to tu 
rostlinu, aby byla chytrá a věděla, co si 
z půdy vzít,“ vysvětluje Šlichta. 

Podle něj je půdní aktivátor zvlášť 
důležitý kvůli hospodaření s vodou. Do
káže ji v případě prudkých dešťů zadržet 

v půdě a brání tak erozi. Když je naopak 
sucho, vinohrad udrží vláhu výrazně déle. 
V podstatě jde o granulát z vápence a se
dimentu mořských řas. 

Má ještě jednu důležitou funkci. „Ve 
vinohradech je hodně přejezdů a půda 
se ujíždí. Díky bioaktivátoru je mnohem 
kypřejší. Stačí ho rozházet, a když pak za
prší, je to jak pískoviště. I když tam před
tím byly hroudy,“ všiml si Šlichta. 

Tvrdou zkouškou byl pro využívání 
listové výživy a půdních stimulátorů loň
ský rok. „Vloni jsme stříkali klasickými 
prostředky chemické ochrany čtyřikrát 
po odkvětu a pak proti botrytidě, to taky 
čtyřikrát, protože pršelo a hrozny se mu
sely udržet. Ve starých vinohradech jsme 
měli na zácloně hektar Svatovavřineckého 
a zrovna tam jsem Sol nepoužíval. Po deš
tích tam zůstala stát voda a během týdne 
byly hrozny shnilé,“ popsal výsledek Šlich
ta. A dodává, že už si bez obou látek ne
dokáže vinaření představit. „Nejlepší je to 
zkusit na menším množství a každý bude 
spokojený, co to dokáže,“ uzavírá Šlichta. 

Neošetřené listy žloutnou Půda zůstává kyprá

Jaroslav Šlichta si už bez listové výživy a půdních aktivátorů nedokáže vinohradnictví 
představit
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• snáší sucho, zastínění, mají nízký vzrůst, 
působí protierozně

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

• výrazně zlepšuje prokořenění rostlin 

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

• zlepšuje látkovou výměnu mezi rostlinou 
a prostředím

• zlepšuje funkce kořenového systému
• příznivě ovlivňuje výnos i kvalitu

PŘÍPRAVKY MAJÍ CERTIFIKACI 
PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

KONTAKT:
Ing. Lupač František – tel.: 728538852 pro HO, BV, UH

Ing. Bohm Pavel – tel.: 723012689 pro BO
Ing. Tereza Machálková – tel.: 606704627 pro BO

ELITA semenářská, a.s., Cupákova 4a, 621 00 
BRNO, www:elita.cz, Tel.:549522641

VÁŠ DODAVATEL

Aktivátor vitálních 
funkcí půdy

TRAVNÍ SMĚSI 
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Choroby a škůdci révy vinné v Rakousko-
-Uhersku se zaměřením na dnešní území 
ČR podle Vinařských obzorů (I. část)
Pokus rekonstrukce situace zaznamenané v odborném časopise Vinařský obzor, 
který vychází od roku 1907.

Od  roku 1790 do roku 1907 se 
na Moravě snížila plocha 
vinic o  60  % (VO 1907, 

str. 30–32). To znamená z 30 tisíc hek
tarů na 12 tisíc hektarů. „Příčinou zá
niku vinic byly nemoci hlavně se nově 
vyskytnuvší, jichž majitelé vinic neznali 
a tím vinice zaniknutí ponechali; zejmé
na to byla poslední dobou peronospora 
čili vřetenatka révová („ruda“ obecně 
zvaná).“ Počátkem minulého století se 
situace rapidně zhoršovala a tak: „Ná
sledkem informač. spisu podali na zem. 
sněmu poslanci za vin. kraje pilné návr
hy na zvelebení českého vinařství. Pro 
r. 1908 byly podány žádosti o podpory 
čes. odboru zem. rady o modrou skali
ci, stříkačky, mikroskopy na spolkovou 
činnost, na přednášky a na premiování 
vinic, dále Čes. hospodář. společnosti 
pro m. m. o subvenci na „Vin. Obzor“.“ 
(VO 1908, str. 49). 

Padlí révy se však v Evropě poprvé 
objevilo v Anglii v roce 1845 a na jihu 
RakouskoUherska až v  roce 1850, na 
našem území o něco později. Než došlo 
k podstatným hospodářským škodám, 
které se projevily na výsadbách vinic, 
určitě to nějakou dobu trvalo. Takže pří
činy musely být i jiné, tedy ekonomické 
– vzestup průmyslu a ztráta ekonomické 
priority zemědělství. Nedlouho po padlí 
následoval révokaz. V Anglii byl objeven 
v roce 1863, v Klosterneuburgu roku 1872 
a v Šatově u Znojma, čili na Moravě, po
prvé v roce 1890. V roce 1876 se objevi
la v Itálii bílá hniloba, rovněž zavlečená 
z Ameriky, stejně jako červená spála, 
poprvé objevená v roce 1885 ve Francii. 
V roce 1878 byla ve Francii objevena zá
važnější choroba – plíseň révy (perono
spora). Přišlo toho najednou trochu hod
ně; byl to důsledek reakcí Evropanů na 
nové americké patogeny podle pravidla 
„každá akce přinese reakci“. 

1. Révokaz

Révokaz ale veškeré patogeny předčil 
a v Evropě se mu zjevně zalíbilo. „Řádění 
rudy a Oidia ve vinicích působilo vinařům 
již značné starosti, které se stupňovaly 
až do nejvyšší míry, když objevil se nový, 
ještě daleko hroznější škůdce – révokaz. 
Révokaz začal se zhoubným dílem svým 
nejdříve v Klosterneuburku (Dol. Rakou
sy) v roku 1872; odtud rozmáhal se po 
všech vínorodých zemích rakouských vy
jma Čech.“ (VO 1911, str. 1–6)

Popis invaze révokaza Rakousko-Uher-
skem můžeme pozorovat zde: 
„V Rakousku byl zjištěn révokaz poprve 
v jednotlivých zemích: V Dol. Rakousích 
1872 v Klosterneuburku, ve Štýrsku a Is
trii 1880, v Kraňsku 1884, v Terstu, Gorici 
a Gradisce 1888, na Moravě 1890 v něm. 
území v Šatově u Znojma, 1901 v čes. úze
mí ve Vel. Pavlovicích, v Dalmacii 1894, 
v Tyrolsku 1901. V Uhrách byl zjištěn révo
kaz již v r. 1875, v Sedmihradsku, Chorvat
sku a Slavonsku 1880. I v Hercegovině byl 
letos již révokaz nalezen. Pouze v Řecku 
a Černé Hoře, dále v Rakousku v Čechách, 
Vorarlberku, Korutanech Haliči, Bukovi
ně a Bosně považovaly se vinohrady do r. 
1913 révokazu prosty. 

Nyní musíme i království České při
počísti k zemím, révokazem zamořeným. 
Vinice v království Českém jsou ochrá
něny velkou vzdáleností od vinorodých, 
krajů jiných zemí, jsou chráněny kol do
kola širokým pásmem krajů bezrévových 
a hor, byly chráněny zákonitými předpisy 
o dovozu révy. A veškeré tyto příznivé 
okolnosti nezabránily zavlečení révokazu 
do vinohradů v Čechách. Dne 25. června 
1913 zjistila úřední komise přítomnost ré
vokazu na vinicích pomologického ústavu 
v Troji. Révokaz ve vinicích v Troji musí 
býti již více roků. Jak se dostal do Troje, 

jest otázkou. Nejblíže zamořené vinice ré
vokazem jsou na severu v Sasku, v okolí 
Drážďan a Míšně, na jihu Morava.“ (VO 
1913, str. 95–97)

„V roce 1907 zjištěna nově mšice ré
vová v českém území vinařském ve dvou 
obcích. V politickém okresu Znojemském 
(nakažené území), v 1 obci a sice v Přímě
ticích. V politickém okresu Hodonském 
(nakažené území), v 1 obci a sice v Bilovi
cích (Velké Bílovice). Jeví se tudíž koncem 
r. 1907 16 obcí českých zamořených s vi
niční plochou 844 ha 38 arů. Révokazem 
úplně zničena je plocha as 160 ha. Šíření 
mšice nedělo se letošního roku všude 
stejně. Tak na Židlochovsku kolem Nosi
slavy rozšířil se révokaz téměř do všech 
tratí, kdežto na Hodonsku bylo šíření 
nákazy normální. Na Hustopečsku ko
lem Velkých Pavlovic jsou veškeré tratě 
nakaženy; z nich namnoze až 60 % vinič
né plochy zničeno. O odpis daně nebylo 
vůbec žádáno, ačkoliv se vinaři při každé 
příležitosti na věc upozorňují. O nezúroči
telné půjčky bylo žádáno v českém území 
pouze od 2 stran a sice v Něm. Knínicích. 
Přímé potírání mšice révové sirouhlíkem 
dělo se i letos v českém území skrovně, 
což vysvětluje se tím, že vinaři spíše jsou 
nakloněni vysazovati šlechtěnou révu 
a domácí vinice ponechají svému osudu. 
Vinař vypěstuje sobě nyní použitím stát
ních a zemských stratifikačních skleníků 
štěpy v ceně 4 – 5 h za kus, tudíž velmi 
lacino a zdá se jemu za těchto okolností 
udržování vinice domácí pomocí sirouh
líku příliš nákladným. Následkem tohoto 
pro vinaře příznivého rozřešení nových 
vinic na amerických podložkách v krajích 
zamořených značně přibývá.“ (VO 1908, 
str. 80)

Jak révokaza popsali v projevech po-
slanci Rakouské říšské sněmovny uvádí 
V. Horňanský (VO 1908, str. 228–231):

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

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

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

Agriphar_inz_Vinarsky obzor_210x99_3_2015  04.03.15  21:14  Page 1



303

VinohradnictvíVinařský obzor 6/2015

„Poslanec Jukl (Němec z D. Rakous): Udr
žují se zamořené révokazem stávající 
vinice sirouhlíkem, nač tu i stát přispí
vá. Obnovuje se zničení vinice štěpova
nou révou; k výrobě sazenic slouží dnes 
13 školek (v roce 1902 7 šk.) o výměře 87 
1/2 ha (na 440 měřic), z nichž čtvrtina je 
zemských. Z Korneuburku jako z ústředí 
rozesílá se réva, práci vykonávají káranci 
z tamní polepšovny. Vědomosti vinařské 
se šíří kočovnými přednáškami, štěpova
cími a sklepními kursy. V roce 1906 žádalo 
se 25 mil. řízků americké révy, 1907 48 mil. 
řízků, ale dostalo se rolníkům v r. 1902 2,1 
mil., 1907 17 mil., 1908 18 mil. řízků, ne 
však zdarma, nýbrž za 1000 řízků platilo 
se 6 K, za 1000 zakořeněné am. révy 20 K, 
za 1000 štěpů 100 K, a to pouze skuteč
ně potřební vinaři dostali révy, jiní platili 
dvojnásobnou cenu; v roce 1908 byla cena 
pro vinaře snížena na polovici. Vysazová
ní vinic štěpovanou révou v D. Rakousích 
silně pokračuje: r. 1904 4 400 ha (přes 
22.000 měřic), 1907 5700 ha (29.000 mě
řic), 1908 7 400 ha (37.000 měřic), tak že 
skoro třetina vinic dolnorakouských jest 
již štěpovaná. 

Poslanec Biankini (Chorvát z Dalmá
cie): Z 50.047 ha vinic (Dalmácie) jest na 
36.000 révokazem zavšiveno, sotva dnes 
4.000 ha štěpy znovu vysazeno. Vláda jen 
menší věci pro dalmatské vinařství učini
la. Vláda ustanovila vinařské inspektory 
a kočovné učitele, dále kursy a exkursy 
vin. se pořádají, vzorné vinice a školky 
založila, amer. révu zdarma nebo levně 

dodává, stratifikační domky podporuje, 
potřeby vinařské (drát, gumu, korek) do
dává, ale to vše šíření révokazu nezdolává. 
Penězi více než korkem a gumou vinařství 
dalmatskému se pomůže. Boj proti révo
kazu v Dalmácii již před 15 roky měl být 
vládou podporován. Výsledkem řádění ré
vokazu jest vystěhovalectví obyvatelstva 
hlavně do Ameriky, jak to lze při odvo
dech vojenských dobře pozorovati. Úpad
kem vinařství nastal nedostatek dělnictva 
schopného, jež utíká se za výdělkem do ci
ziny, a které doma zůstane, žádá velikou 
mzdu.

Poslanec List (Němec z D. Rakous): Si
rouhlík na zastřikování révokazu musí se 
z Uher (z Prešpurku) kupovati, vláda ať se 
postará o rakouskou výrobu lacinější. Po
třebu modré skalice (500 vagonů v celém 
Rakousku) domácí výrobou je třeba krýti 
a zlevniti. Mezi škůdci révy vytýká hlav
ně ponravy na mladých výsadách a zajíce 
i divoké králíky, koroptve a j. Zákon ho
nební pro vinařské kraje jest třeba změni
ti. Zadlužování vinařů ročně stoupá. Vlá
da má povinnost přispěti, přimlouvá se za 
podporu, zvláště pro Dol. Rakousy. Vláda 
se žádá , by umožnila všemi kroky, které 
se vhodnými jeví ku zlevnění modré ska
lice. Vláda se žádá, by pošinula lhůtu na 
1. ledna 1909 připadajících splátek nesúro
čitelných půjček révokazových v pozoru
hodných případech k 1. lednu 1910. Vláda 
se žádá, pro případ že by nestačil úvěr 
pro poskytování nesúročitelných půjček 
z nouze k obnově zamořených vinic pro 

r. 1908 zařaděný, by z vlastní moci úvěr 
zvýšila, by rolníkům, kteří by pustošivos
tí révokazu do nouze upadli, dle zákona 
z 28. března 1892 ř. z. č. 61 a ... o opatřová
ní půjček, tyto přiznány byly. Morava má 
6.000 ha vinic zamořených révokazem, D. 
Rakousy 35.000 ha. V důsledku jeho řádě
ní se obyvatelstvo stěhuje do Ameriky.

Ze stenografického záznamu: Vinař
ství v rakouské sněmovně poslanecké ve 
Vídni“ 

Révokaz byl důležitým tématem i pro 
státní správu: „Desátá zpráva o činnos-
ti českého odboru zemědělské rady pro 
markrabství moravské obsahující pře-
hled působnosti jeho za první desetile-
tí 1898 – 1907“; A. V. H. (VO 1908, str. 
254–256):
„1902. – Podnikány boje s c. k. minister
stvem orby stran použití vinařské sub
vence. Domáháno se samostatného vi
nařského odborníka pro české vinařské 
kraje. Domáháno se slevy daní pro nové 
vinice. Zakoupeno 25 výtisků spisu K. 
Fořt – „Mšice révová“ (za 20 K) a rozdáno 
spolkům a školám hospod. ve vinařských 
okresích. Subvence na vinařství uděloval 
český odbor ze státní a zemské podpory 
a to na ochranu révy vinné před různý
mi škůdci, vyjma révokazu. Subvenci na 
potírání révokazu rozdílí po všechna léta 
zemský výbor, ač český odbor stále marně 
domáhá se této subvence. Státní i zem
ská subvence rozdělovala se dle klíče v 56 
(čes.) : 44 (něm.) v r. 1900 – 1905, od r. 1906 

↙ inzerce
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dle klíče 60 : 40 mezi český i německý 
odbor. Stát i země dávají na vinařství po 
8000 K, z toho dostával čes. odbor z ka
ždé subvence po 4480 K v r. 1900 – 1905, 
po 4800 K od r. 1906. Celkem rozdělil čes
ký odbor za těch 10 let 52.650 kg modré 
skalice, 8780 kg síry, 1284 peronosporo
vých stříkaček, 171 rozprašovačů na síru, 
30 svítilen na chytání motýlů a 6601 K na 
hotovosti na zakoupení skalice, mrazové 
stanice atd.“

Rakousko-uherská státní správa dbala 
mimo snahy o likvidaci škůdců i o vzdě-
lávání vinařů v jejich jazycích (VO 1909, 
str. 50–54 a 65–68):
„I. Moravský zemský výbor projevil sou
hlas s návrhem na povolení subvence 200 
K zem. vinař. spolku pro mark. mor. ze 
společné vinařské dotace na rok 1908 na 
vydávání předpisů, v české řeči vydávané 
prostonárodním slohem, týkajících se ré
vokazu.

II. Za účelem urychlení a zjednodušení 
postupu při povolování nezúročitelných 
zápůjček révokazových byly podány věcné 
návrhy k cíli vydání instrukce pro politic
ké okresní a berní úřady.

Máli se stanoviti lhůta k podání do
tyčných žádostí, později došlé žádosti 
mají se teprve v příští lhůtě projednati. 

IV. Přání ohledně dovolení dočasného 
odstřelu jistých druhů ptactva užitečného, 
působícího vinicím škodu, v krajích vino
rodých bylo částečně vyhověno v § 16. 
vládní předlohy nového zákona o ochra
ně ptactva, v sněmu zemském již podané, 
přikázané hospodářskému výboru, posud 
však neprojednané.

VI. Na přání, aby se vyrábělo v stát. 
a zem. vinicích dostatečné množství ame
rických révových podložek k úhradě po
třeby vinařů, se dle možnosti bere zřetel, 
třeba že vláda stojí na stanovisku, že výro
ba podložkového materiálu ku zakládání 
nových vinic jest záležitostí výrobců sa
mých a že veřejní činitelé pouze výjimeč
ně mají opatřovati zmíněný materiál.“ 

Z dalšího jednání státní správy o révo-
kazu (VO 1909, str. 153):
„Porada zástupců státu (RU) a země (Mora
va) v záležitosti vinařských 14. prosince 1907

Dne 14. prosince 1907 konala se u mor. 
místodržitelství porada zástupců stá
tu a země, kteráž rokovala o vícero žá
dostech českého odboru mor. zem. rady 
a zem. vinař. spolku pro mark morav. 

v záležitosti povznesení vinařství, zejmé
na v českých obvodech vinařských. Pora
da ta vykazuje v podstatě tyto výsledky:

I. Zástupce ministerstva orby přislíbil 
zvýšení posavadního státního příspěvku 
na akci k potírání révokazu z 16.000 K na 
40.000 K ročně, rovněž i zástupce země 
zvýšení obdobného zem. příspěvku na 
42.000 K.

Státní příspěvek ten, jenž již byl po
volen a na letošní rok vyplacen, má slou
žiti k vydržování již stávajících státních 
a zemských révových školek, ku zřizování 
nových takovýchto školek, na zřizování 
sazenicových a vzorných vinic, na sub
vencování stratifikačních budov a po pří
padě na zakupování amerického révového 
materiálu za účelem doplnění vlastních 
zásob. Do zvýšeného státního příspěvku 
není pojat náklad na opatření sirouhlíku 
pro moravské vinaře za subvenční cenu, 
rovněž na obnos 8.000 K na hubení révo
vých škůdců mimo révokazu.

II. Všechny na Moravě pozůstávající 
společné státní a révové školky mají býti 
ponechány, jako dříve, ve správě zemské 
pod technickou správou státních odbor
ných vinařských orgánů, aniž by se však 
formálně obnovovala úmluva ohledně 
vydržování těchto školek, jež pozůstávala 
mezi státem a zemí.

III. Společná révová školka v Kyjově 
budiž rozšířena o 77 a.

IV. Ujednáno rozšíření státní a zem
ské révové školky ve Vel. Pavlovicích 
o 100 čtver. sáhů a to za té podmínky, že 
má býti z ní vyloučeno 1 300 kusů nalé
zajících se tam domácích matečných rév 
a že tímto se má pokládati vypravení této 
školky za ukončeno.

V. Ustanovení dvou vinařských in
struktorů pro český vinný obvod bylo do
poručeno.

VI. Dále též doporučeno bylo zřízení 
révové školky a vzorné vinici ve Strážnici.

VII. Ohledně požadovaného zřízení 
druhé české vinařské školky v Kloboucích 
bylo poukázáno k tomu, že záležitosti ta 
se projednává.

4. Vydávání amerických révových pod
ložek ze zásob státu a země.

Místodržitelství vydalo, jako každoroč
ně, vyhlášku ohledně podávání přihlášek 
k odebírání amerických rév ze zásob státu 
a země pro období 1908/9 davši ji vyhlásiti 
v obvodech, v níž obchod révami dovolen.

I. Dle zprávy vinař. inspektora má ob
nášeti zásoba školek německých okolo 

370.000 sazenic a 6.000 matečných rév. 
Připočteli se k tomu 300.000 sazenic, jež 
má dodati správa statku Bzeneckého dle 
smlouvy, měl by vinařský inspektor po 
ruce asi 670.000 sazenic.

Ježto však potřeba německých vinařů 
bude asi přesahovati loňské požadavky, 
obnáší 3,358.000 sazenic a 18.860 koře
náčů, navrhuje vinařský inspektor, aby se 
zakoupily americké podložky ze společné 
vinařské dotace. 

II. Vinařský komisař počítá révovou 
zásobu v českých školkách na 297.000 sa
zenic a 6.510 kořenáčů, žádaje o přikázání 
4.800 kořenáčů.

III. Ministerstvo orby nařídilo majiteli 
školky Sigmundu Telekkimu ve Willány 
v Uhrách, aby z révových podložek mi
nisterstvem orby z jeho vinic na kulturní 
období 1908/9 zakoupených dodal 20.000 
kusů 120 cm dlouhých sazenic hybrid 
Riparia X Berlandieri školce ve Znojmě. 
Tento révový materiál má býti z polovice 
přenechán školkám v českém území.

5. Dodávání sírouhlíku.
I. V dodávání sírouhlíku vinařům za 

subvenční cenu zemský výbor převzal 
také na rok 1908 polovici útrat na zemský 
fond.

II. Ministerstvo orby vyzvalo firmu 
R. Schlumberger ve Vídni (Vöslavě), by 
měla pohotově za účelem uhražení po
třeby mor. vinařů r. 1908 zásobu 442 q 
sírouhlíku. Dotyčný náklad na rok 1907 
obnášel 1246 K, z čehož stát a země každý 
polovici v obnosu 623 K zaplatil.

III. Místodržitelství vydalo jako každo
ročně vyhlášku k odebírání sírouhlíku za 
subvenční cenu.

6. Státní a zemské révové školky.
I. Ministerstvo orby dalo zem. výboru 

vyplatiti obnos 3158 K 51 h, polovici to cel
kového nákladu, spojeného s hospodaře
ním v státních a zemských vinicích v Klo
boukách a Mutěnicích v roce 1907 a obnos 
1079 K 34 h k témuž účelu ohledně vinice 
v Čejkovicích. 

II. Ministerstvo orby projevilo souhlas 
s rozšířením školky v Kloboukách ještě 
o 50 – 60 a, zemským výborem navrho
vaným.

III. Vinaři školky ve Znojmě byla zvýše
na odměna na 100 K měsíčně od 1. května 
1908.

7. Sazenicové a vzorné révové školky.
I. Mor. zem. výbor přikázal bezplatně 

F. Böhmovi v Brně a Š. Hofbauerovi v No
vém Sídle k založení sazenicových révo
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vých školek o amerických podložkách 
potřebný materiál ze zásob stát. a zem. 
školek a ještě nahradil prvnímu výlohy 50 
K s tím spojené, druhému povolil subven
ci 200 K.

II. Zemský výbor povolil obcím Miku
lovu, Klenticím, Novosedlům, Drnholci 
a Nušovu k zřízení sazenicových révových 
školek, každé subvenci po 150 K, přikázán 
jim bezplatně americký materiál révový 
ze stát. a zem. rév. školek a to za té pod
mínky, že zmíněné obce se zaváží k bez
platnému přenechání pozemků na dobu 
aspoň 15 let.

III. Ministerstvo orby dalo vyplatiti 
obci Strachoticím, Rausenbrucku u Znoj
ma subvenci 150 K na zřízení sazenicové 
révové školky, již v roce 1907 povolené.

9. Révové školky v Mikulově a Husto
peči. – Nemoc rév.

Studiem nemoci rév, objevivší se ve 
stát. a  zem. rév. školkách v Mikulově 
a Hustopeči byl pověřen prof. Dr. Karel 
Linsbauer v Klosterneuburce a řiditelství 

zemské pokusné stanice pro pěstování 
rostlin v Brně. Posavadní pokusy potírání 
této za »Roncet« označené nemoci, jako 
používání sírouhlíku a isolačních příkopů 
nevykazují posud žádných výsledků. Mor. 
zem. výbor se usnesl, by sazenicové rév. 
školky v Mikulově a Hustopeči z toho 
důvodu byly uzavřeny pro dodávání rév 
a aby vinice v Mikulově do správy řiditel
ství zem. vinař. a ovoc. školy tamtéž až do 
konce nájemné doby 1912, po případě 1915 
byla dána. Vzorné a užitkové vinice mají 
se prozatím zachovati, přiměřený pak po
čet nakažených rév se má ponechati pro 
vyšetřování nemoci.

10. Subvencování stratifikačních bu
dov.

Ministerstvo orby dalo vyplatiti obcím 
Hor. Vistonicim a Nosislavi subvence po 
400 K, povolené jim již 1907 na zřízení 
stratifikačních budov.

16. Důvěrníci v záležitostech vinařských.
Ministerstvo orby splnomocnilo místo

držitelství, by ustanovení důvěrníci v zále

žitostech vinařských byli odměňování ze 
společné vinařské dotace. Instrukce pro 
důvěrníky bude co nejdříve vydána.

17. Státní subvence na potírání škůdců 
mimo révokazu.

Ministerstvo orby dalo vyplatiti oběma 
odborům mor. zeměděl. rady subvenci na 
hubení škůdců révy mimo révokazu na 
rok 1908 v celkovém obnosu 8000 K. 

18. Ohledání vinic místními komisemi.
Také letošího roku byly vinice ohledá

ny místními komisemi. Objevení se révo
kazu bylo v letošním roce v obci Křepice, 
(Hustopeč), Pulkary (Mikulov) a Šakvice 
čili Čejkovice (Znojmo) úředně zjištěno. 
Obce: Vlkoš (Kyjov), Milovičky a Pouzd
řany (Mikulov), jsou nákazou podezřelé. 
V celé zemi je nyní 81 obcí révokazem za
mořeno, z čehož připadá 41 na polit. okres 
Znojmo, po 15 na pol. okres Hustopeč 
a Mikulov, 4 na polit. okres Hodonín, 1 na 
polit. okres Mor. Krumlov, mimo to jest 
révokaz též v městském obvodě Znojmo 
a Brno.“ 

↙ inzerce

Bednářství Pauscha založil v roce 1875 na území dnešního Slovinska Jakob Pauscha.  
V roce 1929 převzal podnik Jakob Pauscha mladší, který ho vedl až do roku 1945.  
V roce 1951 se rodina Pauschových přestěhovala do Wolfsbergu v údolí Lavanttal a 
v roce 1959 převzal Bruno Pauscha podnik svých rodičů. Jeho syn Klaus Pauscha pak 
převzal bednářství v roce 1990. Od roku 2011 vede Klaus Pauscha společně se svým 
synem Jakobem Pauschou podnik již pátou generaci.

Každý z našich výrobků má jedinečnou kvalitu.
Za výběr dřeva odpovídá zkušený Klaus Pauscha a naše mnoholeté vědomosti v oboru 
bednářství zaručují následné pečlivé zpracování dřeva. Spojení staré tradice s novodobými 
inovacemi se stává novým standardem kvality Klause Pauschy a jeho rodinného podniku. 
Zaručujeme se za řemeslnou tradici, partnerství a nejvyšší nároky na kvalitu.

Dřevěné sudy špičkové  
kvality z rodinného podniku  
Pauscha - bednářství s tradicí a historií!

KLAUS PAUSCHA & Partner GmbH, Lagerstrasse 2, A-9400 Wolfsberg / AUSTRIA  
Tel. +43 43 52 / 30456, Fax +43 43 52 / 30456 20, office@klaus-pauscha.at, www.klaus-pauscha.at

Reference v České Republice:  
Gotberg, Habánské sklepy,  

Zámecké vinařství Třebívlice.  
Výhradní zastoupení pro Českou a 

Slovenskou Republiku – Vulcascot s.r.o.  
Ing. Ondřej Michlovský  

+420 602 636 920, vulca@sky.cz 
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Vinaři udělali 
obrovský pokrok
Firma HM v Hodoníně otevřela ve čtvrtek 21. května dveře všem zájemcům 
o nejmodernější vinařskou a vinohradnickou techniku. Prohlédnout si ji, 
poslechnout si přednášky a pobavit se při nachystaném programu přišlo na tři stovky 
lidí. Ředitel firmy František Hnidák v rozhovoru zhodnotil den otevřených dveří 
a vývoj trhu.

Jak jste s letošním dnem otevřených 
dveří spokojený?
Je to úspěch. Přijela spousta zákazníků, 
stávající i nových. Musíme být spokojení, 
myslím, že se cítili dobře, že to bylo fajn.

Uzavřeli jste nějaké obchody?
Určitě. Ne třeba konkrétně podepsané 
smlouvy, spousta zákazníků si ale řekla 
o nabídky. Až jsme byli překvapení. Je to 
především společenská akce.  

Pozvali jste vinaře i ze Slovenska, proč?
Jsme tam ve vinařské i vinohradnické 
technice poměrně silní. Od stěžejních fi

rem jako je Clemens, Gregoire atd. máme 
výhradní zastoupení i pro Slovensko. 

Co je na této akci podle vás nejdůleži-
tější?
Chceme tu představit novinky, ukázat 
sortiment, ale také chceme, aby lidé viděli 
naše zázemí. Je důležité, abychom jim po
děkovali, aby se tu cítili dobře a pobavili 
se. 

Jaké jsou podle vás trendy ve vývoji vi-
nohradnické techniky?
Mechanizace, minimalizace pracovní síly, 
protože ta je u nás drahá. Různé brigád

níky z  jiných zemí je složité vyplácet. 
Letos máme prodáno 12 kombajnů na 
hrozny. To je hodně i vzhledem k tomu, 
že loni bylo složité vinobraní vlivem tla
ku botrytidy. Ale zároveň se ukázala síla 
mechanizace. Kombajn nahradí až sto 
brigádníků a sklízíte přesně tehdy, kdy 
potřebujete. 

Kolik vinařská a vinohradnická techni-
ka ve vašem portfoliu představuje?
Zhruba 30 % jsou vinařské technologie, 
25 % stroje do vinohradu. Ale je to rok 
od roku trochu jinak, záleží na zacílení 
dotací.

Jak se českým a moravským vinařům 
daří, když vidíte jejich kupní sílu?
Mají problémy, ale je obdivuhodné, jak se 
jim podařilo za posledních deset let výro
bu modernizovat. Jsme naprosto srovna
telní například s Rakouskem, špičkové fir
my mají i modernější vybavení, všechno je 
nové. Přezbrojili, udělali si to podle svého 
a nelepili to padesát let. 

Kde vidíte budoucnost?
V budoucnu vidím vinohrad úplně bez 
ruční práce, ale to je ještě dlouhá cesta. 
Technika se bude muset přizpůsobit vino
hradu a vinohrad technice.

Jaký je váš vztah k vínu?
Velmi kladný. Sami obhospodařujeme dva
cet hektarů vinic, vyrábíme vlastní víno. 
Od malička jsem ve vinohradě. Samozřej
mě si tam můžeme vyzkoušet techniku, 
jak ve vinohradě, tak ve sklepě. Také ji 
tam předvádíme zákazníkům. 
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HM letos trhá rekordy. 
A nabízí řadu novinek
Firma HM, s.r.o. staví svůj úspěch na čtyřech pilířích: tradici, servisu, zázemí 
a nabídce jen těch nejkvalitnějších strojů na trhu. Vyplácí se jí to. Řada 
vinohradníků a vinařů letos získala dotace na nákup nové techniky a hodně z nich si 
pro ni zamířilo právě do hodonínského areálu HM, s.r.o.

Ať už ve vinohradu nebo ve 
sklepě, na HM, s.r.o. se mů
žou zákazníci plně spoleh

nout. Velký zájem je letos díky dotacím 
především o kombajny.

„I ti, co váhali, si řekli, že do toho jdou. 
Jsme rádi, že si v konkurenci vybrali nás. 
Má to širší spektrum důvodů. Z  těch 
technických nabízíme za srovnatelné 
peníze funkce, které konkurence nemá. 
Například u postřikovače máme speciální 
hydropneumatický systém. U tažených 
sklízečů máme speciální odpružení lamel. 
Nabízíme výkyvnou sklízecí komoru. U sé
rie Elite je unikátní systém řízení otáček 
motoru v závislosti na skutečném zatížení 
stroje,“ popisuje přednosti nabídky sales 
manager Milan Janoštík. Vyjmenovává 
další důvody, které v rozhodování zákaz
níků pro HM, s.r.o. hrají svoji roli. Třeba 
to, že se složitými mechanismy mají pra
covníci firmy zkušenosti už od roku 2002. 

„Máme suverénně nejvíc prodaných 
strojů na trhu. Zákazník ví, že když si 
u nás koupí stroj, tak mu v případě pro

blému přijede pomoct servisní technik, 
kterému prošlo pod rukama padesát, še
desát kombajnů a ví, na co má sáhnout 
– v drtivé většině případu dojde k velmi 
rychlému odstranění závady. V současné 
době společnost HM, s.r.o. zaměstnává 12 
proškolených servisních techniků,“ říká 
Milan Janoštík. K perfektnímu servisu 
patří i patřičné zázemí. Na dni otevře
ných dveří se mohl každý na vlastní oči 
přesvědčit, že i v tomto ohledu patří firma 
HM, s.r.o. ke špičce v oboru.

Letos je trh specifický tím, že si kom
bajny pořizují i soukromníci, kteří mají 
řádově desítky hektarů. „Standardní zá
kazníci na velké samojízdné sklízeče jsou 
společnosti typu Znovín Znojmo, Vinice 
Vnorovy, Víno Blatel, takže firmy nad sto 
hektarů. U tažených strojů to bylo od se
dmdesáti, osmdesáti hektarů. Dnes se ba
víme s výrazně menšími firmami,“ všímá 
si Milan Janoštík.

Kromě dotací za to podle něj může 
i stále větší problém s pracovními silami 
při sklizni. „Řekněme si jednoduchý teore

tický výpočet – pokud se bavíme o sklizni 
ve vinohradu, který dá 8 t/ha a jeden člo
věk za den sklidí 500 kilo, budeme na skli
zení 1 ha potřebovat cca 16 lidí. S kombaj
nem zvládnete od čtyř do sedmi hektarů 
za den. Záleží to na odvozu, na kapacitách 
příjmové linky, ale to byste musel řešit 
i u ručního sběru. Takže kdybyste v prů
měru sklízel denně na pěti hektarech, na
hradíte osmdesát lidí,“ vypočítává Milan 
Janoštík.

Vzpomíná si, že v počátcích bojo
vali s předsudky, které by se daly shr
nout slovy: „Kombajn do vinohradu, 
vinohrad po smrti.“ Podle něj to už ale 
dávno není pravda, protože, jak říká, 
stroje jsou k celkovému produktu čas
to šetrnější než lidi. „Když je obsluha 
správně proškolená, kombajn vinohrad 
nepoškodí, sklidí hrozny šetrně nezá
visle na počasí, pojede stejným tempem 
každý den. Ale lidi, kteří dnes už navíc 
nejsou k mání, se při delší sklizni unaví, 
a když jim spadne hrozen, možná se pro 
něj sehnou, ale třeba taky ne, ustřihnou 
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martiňáky, které by kombajn nevzal. Bo
bule z martiňáku má jinou poutací sílu 
než vyzrálá bobule. Stroje mají separační 
zařízení, takže opravdu vysypete jenom 
ovoce. Takže máte mnohonásobně vyšší 
produktivitu, kvalitní produkt a vino
hrad je v pořádku. Přesně to ukazujeme 
na našich strojích Gregoire,“ vysvětluje 
Milan Janoštík. 

O rozmetadla je zájem

Jeho kolega Pavel Novák potvrzuje, že 
vinaři stále více myslí na ekologii. Roste 
podle něj poptávka po rozmetadlech Rink 
na kompost a hnůj, kterých letos Firma 
HM, s.r.o. prodala už osm. Větší vinařství 
už běžně kompostují matoliny. V případě 
potřeby lze s rozmetadly přihnojovat také 
příkmenný pás a pomocí příčného do
pravníku mohou nastýlat i slámou.

„Samozřejmě, že je stále důležitější 
dostat organickou hmotu zpátky do vi
nohradu. Naše stroje ji házejí jen dospodu 
v pásu 1,2 metru, tak aby to šlo následně 
dobře zapravovat. Dají se připojit i talíře 
k plošnému rozhozu. Je to velmi dobrý 
stroj německé konstrukce. Může mít i na
táčecí oj,“ vyzdvihuje Pavel Novák. 

Další novinkou v portfoliu HM, s.r.o. 
jsou sekačky Fischer. Firma s padesátile
tou historií se zaměřuje jen na tento typ 
výrobků. Mají pevnou nebo měnitelnou 
šířku záběru a mohou být vybaveny vý
kyvnými sekcemi, které zabíhají pod hla
vy v příkmenném pásu.

„Začali jsme také nabízet rosiče Bar
gam, od 660 litrů až po 2 000 litrů. V plné 
výbavě, co se týče regulace směru postři
ku, natáčecí oje, homokinetického kloubu, 
kardanu, elektrického ovládání, nezávislé
ho vypínání rámu trysek na levé a pravé 
straně i ovládání tlaku z kabiny pomocí 
konzoly. Bytelná konstrukce, vynikající 
pokryvnost. Za relativně velmi krátkou 
dobu jsme prodali asi 10 kusů,“ doplňuje 
Pavel Novák.

Stálicí jsou stroje Clemens a Binger. 
Za poslední rok poptávka narostla hlavně 
po jednoúčelovém kultivátoru Clemens 
Teractiv. Žádaný je také univerzální rám 
Clemens Hexagon s šestibokým profilem, 
na který lze umístit veškeré nářadí, které 
Clemens dělá – boční okopávačky i nádrž 
na přihnojování či na přísev. 

„Veškeré nářadí, které děláme, doká
žeme zagregovat. Připravit kompletní se
stavu traktor + veškerá závěsina k tomu. 

Umíme to nastavit a spustit,“ popisuje 
knowhow firmy Pavel Novák.

Zařízení vinařství na klíč

HM, s.r.o. ale nedodává jen stroje do vi
nohradu. Dokáže také kompletně na klíč 
dodat technologii na výrobu vína. „V po
slední době jsme měli takovou zakázku 
třeba pro vinařství Vinice Hnanice. Je tam 
úžasná krajina, krásně architektonicky 
zpracovaná stavba. Dodávali jsme techno
logie na klíč od A do Z,“ říká area manažer 
Ondřej Brdečko. Ve vinařských technolo
giích má firma HM řadu let zkušeností. 
Hlavními trendy nyní jsou maximální še
trnost k produktu a snadné čištění strojů. 

„Například odpeckovače mají díly 
z plastů, aby se bobulka dostala do lisu 
neporušená. Stejně tak mlýnkoodstopko
vače dokážou vyhodit ven naprosto nepo
škozenou třapinu. Díky tomu se do moštu 
nemůžou dostat zelené tříslovinové tóny,“ 
vysvětluje Ondřej Brdečko. Ten současně 
zdůrazňuje klíčový význam čistoty ve vi
nařských provozech.

„Víno je nejzdravější a nejušlechtilejší 
alkoholický nápoj. Nechceme ho chemic
ky ošetřovat a pasterizací bychom ho zase 
ochudili o antioxidanty a látky, které nám 
tam chutnají. Lahvování a výroba vína je 
ale hygienicky velmi složitý proces. Kva
litní výrobci dbají na to, aby se stroje daly 
jednoduše čistit. Spolupracujeme v drtivé 
většině s německými a rakouskými výrob
ci. Z italských jenom s firmou GAI, která 
je podle mě výjimka potvrzující pravidlo. 
Je to kvůli kvalitě, preciznosti zpracová
ní, dostupnosti servisu a náhradních dílů,“ 
zdůvodňuje Ondřej Brdečko.

Podle něj z vinařského sortimentu 
patří mezi nejžádanější crossflow fil
try. Prvotní nedůvěra k novým věcem 

v tomto případě velice rychle pominula. 
„Zastupujeme firmu Romfil, která tech
nologii jako první aplikovala na vinař
ství. Dřív se používala v lékařství na se
paraci krevní plazmy. Zakladatel firmy je 
lékař. Zastupujeme tak firmu, která má 
ohledně crossflow filtrace ve vinařství 
největší knowhow na světě. Máme refe
rence, podíl 82 % na trhu, stroje fungují 
a dělají výbornou práci. Jsou finančně 
náročnější, ale je to investice, která se 
vrátí v kvalitě a efektivitě,“ dodává On
dřej Brdečko.

Šťávy z ovoce a zeleniny 
obohatí sortiment

Dalším trendem, který se mezi místními 
vinaři velice rychle šíří, je výroba ovoc
ných a zeleninových šťáv. A společnost 
HM, s.r.o. jde požadavkům trhu naproti. 
Nově zastupuje firmu Voran, která dodá
vá všechny potřebné stroje. „Jsou maxi
málně efektivní, i proces je jednoduchý. 
Celá kompletní linie se skládá ze sklápěč
ky beden na ovoce a zeleninu, z myčky, 
drtičky a odpeckovacího stroje s mož
ností zvolit si typ síta podle konkrétního 
druhu. Pak je samotný pásový lis s efek
tivností až 75 % a šťáva jde přes paster, 
kde se rychle předehřeje na teplotu ko
lem 80 °C. Tím potlačíte růst mikroorga
nismů. Za horka šťávu plníte do klasic
kých lahví o objemu 0,25 litru až pět litrů 
nebo do stále populárnějších bag in boxů. 
V nich je snadná manipulovatelnost bez 
přístupu vzduchu,“ popisuje area manager 
Tomáš Nevídal. 

Vinaři si díky tomu můžou zpestřit 
sortiment a nabídnout zákazníkům šťá
vu, která má vyšší množství vitamínů 
a vlákniny a je bez chemických přísad, 
konzervantů atd. Voran je celosvětově už 
několik desetiletí lídrem v odvětví a na
bízí suverénně nejlepší kompletní řešení. 
Firma se v České republice nejprve zaved
la plničkami bag in boxů, které se osvěd
čily. Stroje jsou jednoduché a cenově při
jatelné.

„Zájem je teď velký, pořádají se různé 
farmářské trhy. Lidé slyší na to, když jim 
nabídnete něco v téměř biokvalitě. Na
víc kilo padaných jablek se dá koupit za 
tři, čtyři koruny, zpracujete ho na šťávu, 
dobře prodáte. Učíme se od rakouských 
sousedů, kde už je běžné zpestřit si sorti
ment vinařství vlastním moštem,“ uzavírá 
Tomáš Nevídal. 
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Mechanizační prostředky pro aplikaci 
minerálních hnojiv ve vinicích
Zajištění stabilního výnosu vysoce kvalitních hroznů vyžaduje důsledné 
dodržování všech agrotechnických opatření, která minimalizují účinky řady faktorů 
spolupůsobících na pěstování révy, jako je půdní druh, klimatické podmínky, odrůda, 
podnož, typ vedení aj. 

N ezastupitelnou úlohu zde sehrá
vá také výživa keřů révy, které 
v podmínkách moderního vino

hradnictví musí nutně vycházet ze znalosti 
vzájemného působení vztahů mezi půdou 
a rostlinou při důsledném dodržování po
žadavků na ochranu životního prostředí. 
Znalostí těchto vztahů lze zajistit optima
lizaci dávek hnojiv v závislosti na obsahu 
živin v půdě při optimalizaci výnosu hroz
nů v požadované kvalitě. Právě hnojení vý
znamným způsobem ovlivňuje kvalitativ
ní parametry hroznů jako je cukernatost, 
obsah kyselin, extrakt, vybarvenost bobulí 
a množství aromatických látek a fenolů.

Správná aplikace hnojiv se neobejde 
bez využívání vhodných mechanizačních 
prostředků – rozmetadel, která zajistí je

jich požadovaný způsob aplikace a přesné 
nadávkování při zajištění ekonomických 
a ekologických aspektů. V podmínkách 
vinohradnictví se lze v současné době 
setkat se třemi způsoby aplikace minerál
ních hnojiv:
�  základní (plošná) aplikace, která spočí

vá v plošné aplikaci minerálních hnojiv 
na celé ploše jednoho nebo více meziřa
dí vinice. Do této skupiny jsou řazeny 
také stroje využívané při vápnění půdy

�  řádková aplikace využívá boční aplikaci 
hnojiv podél řádku v oblasti příkmenné
ho pásu

�  hloubková aplikace používaná při apli
kaci do kořenové zóny pomocí hloubko
vých kypřičů, kdy je hnojivo dávkováno 
kanálem v tělese slupice 

Rozmetadla minerálních hnojiv do 
vinic jsou využívána především pro apli
kaci tuhých jedno nebo vícesložkových 
minerálních hnojiv v práškové nebo zrnité 
(granulované, krystalické) formě. Množ
ství rozmetaného materiálu i energetická 
náročnost rozmetání je v porovnání s apli
kací organických hnojiv podstatně menší, 
neboť běžné dávky se pohybují v rozsahu 
0,10 až 0,8 t.ha–1.

Z konstrukčního hlediska jsou rozme
tadla průmyslových hnojiv tvořena kovo
vým nebo plastovým zásobníkem ve tvaru 
násypky uchyceným k nosnému rámu, do
plněným ve vnitřním prostoru čechračem. 
Dalšími důležitými částmi jsou dávkovací 
a rozmetací ústrojí, někdy doplněná po
dávacím ústrojím. Jejich pohon je řešen 
pomocí vývodového hřídele traktoru nebo 
hydromotoru. 

Rozmetadla minerálních hnojiv jsou 
vyráběna v různých konstrukčních pro
vedeních. Nejmenší kategorii představují 
rozmetadla nesená na pásových malotrak
torech s nosností cca 100–150 kg, která 
využívají gravitační nebo odstředivé roz
metací ústrojí. 

Nejrozšířenější skupinu představují 
traktorová nesená rozmetadla s nosností 
cca 150–550 kg nebo traktorová návěs
ná rozmetadla s nosností 400–1 000 kg. 
Nejvýkonnější varianty rozmetadel prů
myslových hnojiv pro hnojení vinic jsou 
konstruovány jako adaptéry portálových 
nosičů, kde nosnost zásobníků dosahuje 
až 2 000 kg. 

Výkonnost rozmetadel minerálních 
hnojiv je ovlivněna řadou faktorů. K nej
významnějším z nich patří stav porostu, 
a to zejména šířka meziřadí, délka řad, 
šířka úvratí, reliéf terénu a stav opěrné 
konstrukce. Výkonnost je ale ovlivněna 
také technickou úrovní strojů, především Obr. 1: Rozmetadlo pro řádkovou aplikaci se šnekovými vyhrnovacími dopravníky

Autoři:
Patrik Burg, Pavel Zemánek
Zahradnická fakulta v Lednici
Ústav zahradnické techniky
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se jedná o objem zásobníků, šířku zábě
ru, pracovní rychlost apod. Významný je 
také vliv podmínek aplikace, kde výkon
nost ovlivní požadovaná dávka hnojiva, 
vzdálenost místa nakládky, výkonnost 
nakládky, zapracování obsluhy a další. 
Prakticky dosahované výkonnosti se 
proto pohybují v širokém rozmezí, běžně 
0,4–1,2 ha.h–1. 

Zásadní vliv na kvalitu aplikace má 
rozmetací ústrojí, které by mělo zajis
tit dodržení požadované dávky, umožnit 
změnu nastavení dávky a provést rov
noměrné rozptýlení částic aplikovaného 
hnojiva v celé šířce pracovního záběru. 
Konstrukční úroveň rozmetadel je dána 
kromě jiného i těmito vlastnostmi rozme
tacího ústrojí.

Jednodušší konstrukce nesených roz
metadel využívají gravitační princip dáv
kování hnojiva, které je distribuováno 
přes stavitelné hradítko v kombinaci se 
šnekovým vyhrnovacím dopravníkem 
(obr. 1). Při aplikaci se hnojivo posouvá 
ze zásobníku přes otvor s regulovatelnou 
velikostí ke šnekovému dopravníku, který 
hnojivo vyhrnuje do polohovatelné hubi
ce. Velikost dávky se nastavuje vhodnou 
kombinací pojezdové rychlosti rozmeta
dla, polohy hradítka a rychlostí pohybu 
šnekového dopravníku. Častá je kon
strukce rozmetadel se dvěma dopravníky. 
Tento typ aplikačního ústrojí se nejčastěji 
využívá při jedno nebo oboustranné řád
kové aplikaci hnojiv.

V současnosti nejrozšířenější varian
tu rozmetacího ústrojí ve vinohradnictví 
představuje kotoučové odstředivé roz
metacího ústrojí (obr. 2). Tento typ roz
metacího ústrojí je tvořen jedním nebo 
dvěma horizontálně uloženými kotouči 
s lopatkami s obvodovou rychlostí 15–30 
m.s–1 , které udělí částicím hnojiva potřeb
nou kinetickou energii pro rovnoměrné 
rozptýlení. Při aplikaci je hnojivo přivádě
no ze zásobníku do středové části rotují
cího talíře, odkud je po ploše lopatek po
souváno a dále rozptylováno do okolního 
prostoru. U náročnějších konstrukcí mají 
kotouče stavitelné lopatky, které umož
ňují ovlivnit dráhu doletu částic, a někdy 
jsou rozmetací ústrojí doplněna clonami 
pro úpravu šířky pohnojeného pásu. Ten
to typ rozmetacího ústrojí je využíván 
pro plošnou jedno případně víceřádkovou 
aplikaci.

Pro řádkovou aplikaci může být ko
touč rozmetadla uložen v krytu opat
řeném jedním nebo dvěma výstupními 
otvory, kterými je hnojivo aplikováno do 
příkmenného pásu (obr. 3).

Dalším typem rozmetacího ústrojí 
využívaným u rozmetadel do vinic je ký-
vavé rozmetací ústrojí. Tato rozmetadla 
představují samostatnou skupinu, u kte
rých je aplikace hnojiva zabezpečena 
pomocí otočně uchycené hubice (obr. 4). 
Hubice během aplikace vykonává kýva
vý pohyb v horizontální rovině. Pracovní 
záběr rozmetadla lze ovlivnit výměnou 

trubice (jiná délka), změnou úhlu vy
chýlení hubice při pohybu (38°, 48°, 56°) 
nebo použitím clon uchycených na ústí 
hubice. Při aplikaci se nejčastěji hnojivo 
sesouvá do pohyblivé hubice samospá
dem přes otvor regulovatelný hradítkem 
nebo je dávkováno pomocí válečkového 
ústrojí a je rozmetáno působením odstře
divé síly.

Stroje pro vápnění půdy (obr. 5) 
představují z pohledu půdních podmí
nek v ČR spíše okrajovou skupinu stro
jů. Jejich nasazení má význam zejména 
na půdách s kyselou půdní reakcí, které 
jsou ale u nás málo zastoupené. Tyto 
stroje umožňují plošnou aplikaci pále
ného vápna zpravidla v období vegetač
ního klidu. Tato rozmetadla jsou tvoře
na zásobníkem o potřebném objemu, ze 
kterého je pomocí válečkového dávkova
cího ústrojí vyhrnováno vápno v nasta
vené dávce a volným pádem dopadá na 
povrch meziřadí. Ověřovány jsou také 
pneumatické způsoby aplikace, kdy je 
vápno dávkováno do potrubí napojené
ho na výkonný ventilátor. Proud vzdu
chu pak strhává částice vápna a přes 
aplikační hrdlo je dopravuje na povrch 
pozemku.

Hloubkové zapravení tuhých nebo ka
palných hnojiv lze s výhodou provádět 
pomocí hloubkových kypřičů (obr. 6). 
Tento způsob aplikace se obecně dopo
ručuje provádět v tříletých cyklech v ob
dobí březen–duben nebo září–listopad 
(optimální termín je v době vegetačního 
klidu). Vedle možnosti doplnění živin ob
tížně pohyblivých v půdním profilu, lze 
tímto způsobem zajisti přísun hnojiva do 
blízkosti kořenů keřů révy vinné. Součas
ně lze tímto zásahem přispívat k obnově 
příznivých poměrů v půdním profilu me
ziřadí (provzdušnění, rozrušení podorničí 
apod.). 

Hloubkové kypřiče jsou stroje nesené 
na zadním tříbodovém závěsu traktoru. 
Univerzální rám umožňuje uchycení nej
častěji 1–3 pracovních orgánů dlátovitých 
nebo křídlových radlic s šířkou záběru 
300–400 mm. Nadávkované hnojivo je do 
požadované hloubky 0,4–0,6 m dopravo
váno kanálem nebo trubicí umístněnou 
v zadní části slupice. Běžně dosahova
ná výkonnost u hloubkových kypřičů je 
0,30–0,50 ha.h–1. Agregace s hloubkovým 
kypřičem vyžaduje traktor odpovídající 
výkonové třídy, která závisí na počtu pra
covních radlic a pracovní hloubce kypři

Obr. 4: Nesené rozmetadlo s kývavým 
pracovním ústrojím Obr. 5: Nesený stroj pro vápnění půdy

Obr. 2: Rozmetadla s kotoučovým rozmetacím 
ústrojím pro plošnou aplikaci

Obr. 3: Rozmetadla s kotoučovým rozmetacím 
ústrojím pro řádkovou aplikaci

Preventivně. 

  Kurativně. 

    Eradikativně.
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če. Při dvou radlicích a pracovní hloubce 
0,5 m je potřebný tahový výkon traktoru 
50–60 kW. 

S ohledem na potřeby hnojení u vino
hradnických podniků s většími plocha
mi vinic a na rozšiřování portálových 
nosičů, lze i v našich podmínkách oče
kávat využívání adaptérů pro hnojení 
minerálními hnojivy i na portálových 
nosičích, které budou uzpůsobeny pro 
plošnou, stranovou nebo hnízdovou 
aplikaci. Adaptéry většinou využívají 
kotoučové odstředivé rozmetací ústrojí 
většinou doplněné kryty pro usměrnění 
dávkovaného hnojiva do příkmenných 
pásů. Využití těchto adaptérů ale vyža
duje nakládací techniku s výškou zdvihu 
lžíce minimálně 3,5 m. Dosahovaná vý
konnost je ovlivněna především tvarem 
pozemku, aplikovanou dávkou a naklá
dací technikou. Standardně dosahuje 
0,50–0,80 ha.h–1.

Vývoj v oblasti nových způsobů ap
likace hnojiv směřuje k cílené aplikaci 
do prostoru kořenové zóny rostlin. Ved

le již naznačených způsobů aplikace do 
příkmenného pásu se jedná i o hnízdo
vou aplikaci hnojiva, tj. o aplikaci určité
ho množství hnojiva (často i opakovaně 
v menší dávce) do bezprostřední blízkosti 
kmínku révového keře. Vyvíjené systé
my jsou kromě standardního zásobníku 
a dávkovacího ústrojí opatřeny detekcí 
kmínku a pneumatickým systémem pro 

okamžitý přísun daného množství hnojiva 
do jeho blízkosti. 

 

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

Obr. 6: Hloubkové kypřiče (různé konstrukce)

↙ inzerce
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Kubota ve spojení s vinaři
V letošním roce navázala Kubota CZ, v zastoupení firmy K.B.T. PROFTECH s.r.o., 
Beroun smluvní spolupráci se Svazem vinařů ČR. K této myšlence nás vedl velký 
podíl starších traktorů Kubota mezi vinaři na Moravě a hlavně kvalitní a široká škála 
modelů Kubota pro použití ve vinohradech.

K ubota v současné době vyrábí 
ročně cca 250 000 kompletních 
traktorů a 1 250 000 motorových 

jednotek v rozsahu 10–140 HP. V Česku je 
známá žacími a komunálními traktory pro 
obce a privátní zákazníky. Pokud v tom
to segmentu vyrábí kvalitní stroje, není 
důvod se domnívat, že stejnou kvalitu 
a užitnou hodnotu nedokáže v segmentu 
traktorů pro vinice a sady. Věříme tomu, 
že v této kategorii je Kubota velmi silná 
a nabízí takové rozdílné množství trak
torů, které dokáže uspokojit jakéhokoliv 
zákazníka, který se pohybuje mezi vino
hrady.

A ještě malou zmínku o budoucnosti 
Kuboty. Expanze japonského výrobce je 
znát na každodenních rozhodnutích. Od 
rozšiřování současných modelových řad, 
po výstavbu nové továrny na velké země
dělské traktory ve Francii.

Traktory řady M7001 se během letoš
ního roku stanou vlajkovou lodí firmy 
Kubota.

Pojďme ale představit traktory pro vini
ce. Nabídka Kuboty cílí na všechny vinaře, 
bez ohledu na velikost obhospodařované
ho vinohradu. Pro tuto činnost je nabídka 
širší, protože i velikost vinohradů je roz
dílná. Nejmenší vinohrady dokáže obhos

podařovat řada B 20. Dalšími traktory pro 
vinaře, jsou řady B 50 a STW. Poslední, ale 
tou nejlepší variantou traktorů pro vinaře, 
traktory, které jsou přímo pro tuto činnost 
konstruovány, jsou traktory řady Narrow.

Nejmenší řada B20

Tyto traktory jsou nabízeny ve 4 mo
delech, B1220, B1620, B1820 a  B2420 
s výkonem 12,16,18 a 24 koní. Všechny 
modely mají diesel motory Kubota, 1220 
dvouválec, 1620, 1820 a 2420 tříválce. Po
hon je 4x4, u modelů 1620, 1820 a 2420 
s možností vyřazení pohonu přední ná
pravy. Převodovky jsou mechanické, 
B1220 – 1820 v  rozsahu 6V/2Z, B2420 
9V/3Z. Všechny modely mají standardně 
zadní tříbodový závěs KAT 1 s nosností 
430–615 kg.

Modely B 1620, 1820 a 2420 jsou schvá
leny pro provoz na pozemních komuni
kacích a mohou standardně na pozem
ní komunikace. K dovybavení traktorů 
možno objednat kabinu, dle modelů čelní 
PTO, přídavné hydrauliky, čelní nakladače 
a další příslušenství.

Tyto modelové řady zajišťují obsluze 
velkou variabilitu při používání. Výkony 
motorů od 20 do 40 HP, tří a čtyřválcové

motory Kubota dávají každému mo
delu optimální poměr výkonu k požadav
kům. Stroje se dodávají buď v provedení

s bezpečnostním rámem ROPS, nebo 
s originální čtyřsloupkovou klimatizo
vanou kabinou. Převodovky jsou rovněž 
Kubota, u modelů B 50 buď mechanické 
reverzační 9V/9R, nebo 3stupňové hyd
rostatické, u STW pouze hydrostatické 
třístupňové. Výkon olejového čerpadla je 
u modelu B50 33,1 l/min, u STW 49,2 l/min.   
Zadní tříbodový závěs KAT 1 zvládne 
u modelů B 50 970 kg a u modelů STW 
1 150 kg. V základní výbavě traktorů je 
zadní a mezinápravový kardanový vývod, 
přední závěs a kardan je možné doobjedB 2420

VÝHODY:
• zvýšení účinnosti ochrany
• zlepšení pokryvnosti a přilnavosti 

postřikové kapaliny
• snížení úletu postřikové kapaliny
• snížení množství vody / ha

• použití ve všech růstových 
fázích rostlin

• nepěnivá formulace
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nat. Standardní výbavou všech těchto 
modelů je systém aktivního řízení přední 
nápravy Kubota BiSpeed, který umožňuje 
podstatně snížit obslužnou plochu na otá
čení traktoru.

Speciální vinařské traktory 
Narrow M40

Traktory řady M 40 Narrow byly kon
struovány od základu a speciálně pro po
užívání ve vinohradech a sadech. Při kon
strukci se hledělo na manévrovatelnost 
při variabilní šíři do 1300 mm, přiměřený, 
u těchto modelů nadstandardní, prostor 
obsluhy se všemi požadavky současné 
doby. Klimatizace, použití motorů o výko
nu 60, 70 85 a 95 HP, 3 rozsahy převodov
ky /plazivé v základu/ a systém BiSpeed 
jsou standardem Kuboty. Motory se pou
žívají atmosférické s Turbodmychadlem /

bez CommonRailu – kat.T2/. Sklopné pří
davné osvětlení a zaoblení rohů umožňu
je průjezd zúženým prostorem. Traktory 
používají hydraulické řízení Kubota, které 
zajišťuje lehké ovládání stroje a usnadňuje 
zatáčení ve vinicích a úzkých obslužných 
prostorech. Pro vhodnost traktorů do 
vinic a sadů přispělo také snížení těžiš
tě, zvýšení výkonu hydrauliky a motoru. 
Patentovaný systém pohonu předních 
kol Kubota BISpeed umožňuje při na
točení předních kol o více jak 30 stupňů 
1,6x rychlejší otáčení kol přední nápravy 
oproti zadním. Traktor tak díky menší
mu poloměru otáčení minimalizuje škody 
u podnoží, je lépe manévrovatelný v men
ším prostoru.

Synchronizovaná pětistupňová převo
dovka disponuje třemi redukčními pře
vody a umožňuje tak volbu z 15 rychlostí 
vpřed i vzad včetně velmi pomalé rychlosti 

od 0,3 km/h do 36 km/h. Systém přímé
ho vstřikování zaručuje vyšší výkon, lepší 
ekonomiku provozu a spolehlivost strojů. 
Tyto traktory jsou vybaveny hydraulickým 
čerpadlem o kapacitě 61 l/min. a standard
ně dvěma zadními okruhy hydrauliky 
s výkonem zdvihu zadního tříbodového 
závěsu 2 300 kg, což umožňuje použití 
velkého množství příslušenství. Přídavná 
hydraulická výbava dává možnost dalších 
až 9 nezávislých okruhu pro využívání vel
kého množství čelního a bočního nářadí. 
Zadní kardanový vývod 540/540E s brzdou 
zlepšuje efektivitu práce.

Traktory Kubota jsou velmi vhodné 
pro jakoukoliv velikost vinohradu. Kon
taktujte naše regionální prodejce a vyžá
dejte si doplňující informace nebo před
vedení traktorů. Celý sortiment výrobků 
Kubota najdete na www.kubota.cz. Na Vaši 
návštěvu se těší celý team Kubota CZ. 

B 50 STW Narrow M40

↙ inzerce
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Bez toxických postřiků v přírodě 
neodbouratelných a bez chemických 
hnojiv. Vlastimil Peřina z Lednice je 
jedním z otců českého biovína
Říká, žertem jemu vlastním, že má třicet let vysoké školy, ale bez titulu. Sám by však 
mohl diplomy z biovinařství udělovat. Vlastimil Peřina byl u všech pokročilých 
etap ekologicky citlivého pěstování interspecifických odrůd v České republice. 
U některých z nich, Laurot, Malverina, Rinot, Savilon, Kofranka, Marlen, Nativa 
a další, je dokonce spoluautorem, společně s prof. Krausem, Doc. Michlovským, Ing. 
Mádlem a L. Glosem. O své zážitky a zkušenosti se v rozhovoru podělil s Vinařským 
obzorem ve svém ekologickém vinařství Eben.

Bezproblémové ekologické vinařství, 
což tvrdil i prof. Kraus, by nemohlo 
vzniknout bez takzvaných interspeci-
fických odrůd révy vinné odolnějších 
proti chorobám a škůdcům. Vznikly 
mezidruhovým křížením, z toho pochá-
zí i jejich název. Co byl hlavní impuls, 
který k tomu vedl?
Zlatou éru pravokořenného vinohradnic
tví v polovině devatenáctého století zlik
vidovaly houbové choroby, hlavně oidium 
a peronospora. A také samozřejmě tehdy 

nejobávanější škůdce révokaz. Všichni 
šlechtitelé se to snažili biologicky vyřešit. 
Nejvýznamnějšími byli např. Francouzi 
Albert Seibel, Bertille Seyve a jeho rodin
ní pokračovatelé (SeyveVillard 12 375 = 
Villard Blanc je neužívanějším dono
rem rezistence po celém světě), Georges 
Couderc,  François Baco, dále německý 
šlechtitel Oberlin Philip Christian a další. 
Pochopili, že nestačí jednoduché kříže
ní  dvou druhů révy – evropské a americ
ké. To stačilo  k vyšlechtění podnoží odol

ných vůči révokazu, ale z hroznů těchto 
přímoplodných hybridů  nebylo kvalitní 
víno. Zlepšení nastalo až po rozšíření ge
nofondu, nejen tedy s Vitis riparia a Vitis 
rupestris, ale použitím také Vitis berlandi-
eri, Vitis lincecumii, Vitis aestivalis, Vitis  
silvestris, Vitis labrusca a dalších.

Proč se tyto odrůdy nezačaly pěstovat 
v širším měřítku?
Omezovaly je různé předpisy. Oblasti, 
které historicky žily z vinařství, když jim 
houbové choroby a révokaz zlikvidovali 
vinice, sadily to, co bylo v novošlechtění 
nejdál. Donor Hibernalu je modrý Seibel 
7053 a má název Chancellor, ten se Fran
cii pěstoval na rozloze kolem čtyřiceti ti
síc hektarů. Kolem těchto kříženců byly 
různé zákazy, nesměly se například vy
sazovat, lahvovat. (Nařízení EU z nich už 
desítky let zakazují vyrábět víno ve všech 
členských státech. V Rumunsku s tím mají 
problém dodnes a v Rakousku to chtějí ře
šit názvem „ovocné víno“. pozn. red.)

Kde může být v technologickém zpraco-
vání problém?
Na nižších výstavách často narazíte na 
takzvaný Chorvát. Je to krajový název od
růdy Noah, produkt jednoduchého křížení 
Vitis labrusca Linné – réva liščí  x Vitis 
riparia. Na Moravu byla tato odrůda při
vezena a vysazována Chorvaty. Ve vůni 
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jsou výrazné přezrálé lesní jahody, maliny, 
ale také tzv. „fox“ (liščina). Jedná se o pro
jev aromatické látky furaneol (2,5dime
thyl 4hydroxy2,3dihydro 3furanon). 
Často se mluví o tom, že víno z odrůdy 
Chorvát je zdraví škodlivé. Kritici přidáva
jí, že ve vesnicích, kde se hojně pěstoval, 
vypili chlapi denně třeba tři až pět litrů. 
V těchto oblastech se pak vyskytovala 
častější lehká mentální retardace a krát
kozrakost. Proč? Chorvát má dužninu ko
lem semínek slizovitou. Někdo to nemůže 
ani pozřít, jiným to naopak chutná. Tehdy 
z hroznů nebyli schopni malovinaři na 
svém zařízení moc vylisovat. Enzymy, kte
ré by potrhaly pektiny, neexistovaly. Pro 
lepší výlisnost nechávali hrozny z Chorvá
tu naležet a nakvasit. Prokvášením sli
zovitých látek ale vzniká metylalkohol. 
V těchto vínech byl ve vysokých dávkách, 
zdraví škodlivých.

Jak je to s odrůdou Chorvát dnes? 
Pokud se hrozny vylisují hned, neměl by 
být problém. Známý ho má hektar. Když 
jsem se ho ptal, jestli používá enzymy, 
říkal, že má nerezový lis s plným pláš
těm, s odvodem středem. Hrozny vůbec 
neodstopkovává, nedrtí, vylisuje je celé. 
Přidává to úplně do všeho, stačí prý „kýbl 
těchto hroznů a navoní celý sklep, někteří 
lidé po tom jdou jak blázni“. Takovýchto 
odrůd je celá řada. Třeba odrůda Baco 
Noir – jednoduché křížení [Folle Blanche 
(Vitis vinifera) x Riparia Grand Glabre 

(Vitis riparia)], u nás známá např. pod 
názvem Bago, Baco noir. Je to barvířka, 
byla vykřížená před sto třiceti lety. Ještě 
dnes se vysazuje kolem stodol, plotů atd. 
Je to „drek a zároveň bomba“, že tu celou 
dobu přežívá. „Když se přidá v rozumném 
množství do Frankovky, tak vyhrává na 
místních výstavách jako ‚Frankovka B‘. 
Nesmí toho ale být víc než deset, patnáct 
procent. Nesmí být vyrobené tím způso
bem, že se hrozny nechají přezrát, protože 
pak té ‚divočiny‘ je tam moc,“ tvrdí zkuše
ní praktici. Přitom jde o Vitis riparii, v kří
žení není Vitis labrusca!

Ve vytváření a prosazování uznaných 
interspecifických odrůd v České repub-
lice jste sehrál určitou roli. Jak jste se 
k této práci dostal?
Původem jsem Kloboučák, ale začal jsem 
pracovat u Vinařských závodů v Pavlovi
cích. V roce 1965 jsem se účastnil konkur
zu v Lednici na tehdejší Vysokou školu 
zemědělskou s představou, že při zaměst
nání bych vystudoval. Vedoucím ústavu 
byl pozdější profesor Vilém Kraus. Přijali 
mě jako technického asistenta druhého 
stupně. Hned jsme založili dva hektary 
demonstrační parcely a ¾ ha hybridní 
školky z toho, co nakřížil profesor Kraus 
v Žernosekách. Na všechno jsem byl v za
čátku sám. Dovedete si představit, že jsem 
dělal všechno a na studium nebyl čas. 
Takže sice mám třicet let vysoké školy, 
ale bez titulu.

Mohl byste tedy popsat, jak počátky no-
vodobého šlechtění interspecifických 
odrůd v České republice vypadaly?
Před naším vlastním zapojením do pro
gramu křížení vinné révy na rezistenci 
jsme jen introdukovali, co bylo k sehnání, 
a následně ověřovali. Např. od Maďarů, 
od nich se nám ale ta vína nelíbila, neby
la tam kvalita. Až později, v třetí etapě 
150 let křížení, když se do křížení dosta
lo podílově devadesát až pětadevadesát 
procent západoevropské krve, se kvalita 
vína zlepšila natolik, že snese srovnání 
s tím nejlepším ze světového sortimentu. 
Spolupracovali jsme asi s patnácti ústavy, 
hlavně ze SSSR, ale i z Německa. Hned 
první sklizně z  perspektivních semenáčů 
a elit (na každém keři pět – sedm hroznů) 
jsem využíval k výrobě kontrolního vína 
metodou mikrovinifikace.  

Odkud jste přitom čerpal zkušenosti?
Metodiku, kuchařku, jsem si musel udělat 
sám. Ptal jsem se profesora Krause, co kde 
viděl, ale jinak jsem si tvořil sám, natřel 
ždímačku a lisoval na ždímačce, protože 
bych jinak nic nezvládl. Demižonky jsem 
nakoupil, ale PET láhve nebyly. Dnes vy
máčknete vzduch z petky, zašroubujete 
a nemusíte dolévat a stáčet. Tehdy jsem 
měl posbírané různé bílé sklo, abych do 
toho viděl, nalámal jsem si dlaždičky a tím 
nahradil kvasné zátky. Když jsem si takhle 
udělal dvě stě, tři sta vzorků na regálech, 
v průběhu kvašení to tam díky unikající

↙ inzerce
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mu  CO2 „plkalo“ jako nadskakující vodní
kovy hrníčky s dušičkama. Tak jsem začal 
s mikrovinifikací. Všechno byla praxe, ne
bylo kde metodiku nastudovat. 

Na jaké odrůdy jste se zaměřovali před 
vlastním mezidruhovým křížením?
Představa profesora Krause byla dostat do 
našeho evropského křížení něco z východ
ních odrůd. Program křížení se jmenoval 
„Křížení odrůd ze vzdálených geografic
ko ekologických skupin“. To jsou pro nás 
úplně cizí odrůdy. Problém byl, že tvořily 
míň cukru než kyselin. Při mikrovinifika
ci jsem musel použít metodu na principu 
podvojného odkyselování. Používal jsem 
uhličitan vápenatý. Desetinu jsem odky
selil absolutně a bez sedliny jsem naředil 
zbytek. Tímto způsobem jsem upravoval 
kyseliny, aby to bylo vůbec pitelné.  

Jednoduché přímoplodé hybridy jste 
nezkoušeli?
Když jsem v roce 1965 přišel do Lednice, 
zrovna skončilo hodnocení přímoplodí
cích hybridů ve výzkumném ústavu v Mu
těnicích. Mám celé seznamy těchto hod
nocení. Metodika byla bohužel zbytečně 
přísná. Byly tam popsané neutrální mate
riály, sice pěkné ve víně, ovšem nebyly ab
solutně rezistentní. Absolutně rezistentní 
ale v přírodě není nic. Stačily jen nekrotic
ké tečky na listech od houbových chorob 
velikosti „mušince“, aby byly vyřazeny. 
Přitom to byly materiály vhodné ke kří
žení. Jenže tehdy je u nás nikdo nekřížil. 
ČSR to v roce 1949 podobně jako většina 
států zakázala (vyhláška Ministerstva ze
mědělství č. 384/1949 Ú. l., o zákazu vysa
zování kříženců americké révy, ze dne 28. 
2. 1949). V té době časopis Vinohrad uvedl 
článek „Naše zkušenosti se samorodáky“ – 
Direkträger (přímonosič), nutno vysvětlit, 

že se nejedná o stoprocentní „laboratorní 
rezistenci, ale rezistenci polní“. Direktor 
v Chorvatsku, Derek v Uhrách a na Slo
vensku a u nás Drek jako nejsprávnější 
klasifikační známka oněch samorodáko
vých zázraků. Zahraničí jsme každopádně 
začali dohánět až v polovině 80. let.

Co se změnilo?
Etapy lidského žití se počítají před Kris
tem a po Kristu. Já program křížení na re
zistenci u nás kvalitativně rozlišuji „před 
Milošem (Michlovským, poz. redakce) a za 
Miloše“. I když je to také po Gorbačovovi. 
Nebýt jeho prohibice (tzv. suchý zákon) 
v letech 1985–1987, Výzkumný ústav v Kiši
něvě (SSSR, pozn. redakce) by nám asi žád
ný materiál nedal. Kvůli prohibici nesmělo 
SSSR vyrobit ani litr vína, ani z výzkumu. 
Miloše tam jako studenta znali a uznávali. 
Dali mu tři nákladní auta oček pro další re
alizaci, pro pokračování šlechtění. Potřebo
vali, aby to někde žilo. Nevěděli, jak dlouho 
bude nesmyslná prohibice trvat. 

Proč se na odolné odrůdy zaměřovaly 
právě Francie a Moldavsko, jak jste zmí-
nil v úvodu?
Ke křížení je nutilo tamní klima. Jsou tam 
vyšší teploty a více srážek, v létě jsou běž
né mlhy. Takže v těchto zemích je úplně 
normální třeba pětadvacet postřiků mědí. 
V Moldávii si dělali legraci, že jim Japonci 
nabízeli, že z viničních půd budou tu měď 
těžit. My jsme spolu s profesorem Krau
sem spolupracovali s tamními výzkumný
mi ústavy SSSR v Kišiněvě, Ufě a Novočer
kasku a také v německém Geisenheimu. 
Dostávali jsme perspektivní elity a seme
náče už od roku 1965. Hlavní křížení ale 
začalo, až když Miloš získal očka a tisíce 
semen. Díky prohibici a Milošovi jsme 
překonali stotřicetiletou propast a dodnes 
z toho materiálu čerpáme a pokračujeme. 

Co se tedy dělo v éře „za Miloše“?
Když Miloš přivezl asi 35 tisíc semínek 
a dal mi je, neměl jsem žádné skleníky 
a pařeniště, kam bych je vysel. Miloš řešil, 
co s tím, neměl svůj podnik, nic. Ze střeš
ních latí jsem udělal přes dvě stě metrů 
dlouhý rám nad záhonem. Dalo se to ote
vřít, zalít atd. Do toho jsem semena vysel. 
Jak začala semena klíčit, tak jsem chodil po 
vinohradech a hledal listy napadené pero
nosporou, oidiem, černou hnilobou a vším, 
co bylo. Opláchl jsem napadené listy v kon
vi a tím jsem semenáčky zaléval, abych jich 

co nejvíce vyřadil, aby přežily ty nejodol
nější. Ty jsme pak sadili v Lednici, Břeclavi 
a v Mikulově v hybridních školkách. 

Jak se situace vyvíjela pak?
Po převratu jsme měli  nakřížené věci 
v hybridních školkách v JZD Mikulov 
a Břeclav. Vinselekt Michlovský je zpriva
tizoval a pokračoval v programu. Já jsem 
šel na školní statek, dlouho jsem tam ale 
nevydržel. Koupil jsem přes dva hektary 
starých vinohradů – třicet let staré Sva
tovřinecké, více než 80 % keřů chybělo. 
Dosadil jsem je pravokořennými kořenáči 
odrůd, které byly nejperspektivnější a už 
byly i některé přihlášené do státní odrů
dové zkušebny. To byla Malverina uzna
ná v roce 2001, Laurot a Hibernal v roce 
2004. Já je sadil už v letech 1999 a 2000. 

Nešlo ale přece o uznané odrůdy.
To ne. Ale v Mikulově s námi při výběru 
perspektivních odrůd dlouhodobě spolu
pracoval můj jmenovec Jožka Peřina, kte
rý měl v Březí pět hektarů perspektivních 
odrůd z Německa. Absolutně nestříkal, byl 
v tom první. Říkal, že pro JZD pět hektarů 
nic neznamená, tak se to dá riskovat. Tam 
jsem se chodil dívat, jak Hibernal vypadá 
v praxi. Hned se mi zdál aromatický, ko
řenitý, pěstitelsky vhodný. Po roce 1990 se 
JZD bálo mít ve sklepě víno z Hibernalu 
kvůli inspekci jakosti. Vůbec se nesměl 
lahvovat, byl odsouzen např. na pálení. 
Tak jsem tento nedoceněný materiál za
chránil od vypálení tím, že jsem hrozny od 
JZD Mikulov kupoval. 

Co jste s ním dělal? 
Nemohl jsem ho jako Hibernal deklarovat, 
ještě oficiálně neexistoval. První mikro
vzorky budoucího Hibernalu jsem vyráběl 
pod číslem 322–58 Gm. Až později pod ná
zvem Hibernal. Očkový materiál od auto
ra křížení prof. Beckera získal prof. Kraus 
velmi brzy po křížení. 

A jako co jste tedy deklaroval Hibernal, 
než se stal uznanou odrůdou? 
Když jsem víno dával na inspekci jakosti, 
tehdy systém zatřiďování vypadal jinak, 
uvedl jsem Veltlínské zelené, klon 48 zno
jemský sauvignonový. 

Jak vznikají názvy nových odrůd?
U našich odrůd jména vymýšlel převážně 
prof. Kraus s doc. Milošem Michlovským. 
Třeba Malverina je křížení moldavských 
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odrůd Rakiš a Merlan. V Rakišu je z běž
ných odrůd Veltlínské červené rané, které 
má řadu lokálně používaných synonym, 
jako např. Malvazia, Malvazinka. Z toho 
vznikla Malverina. Laurot má v posled
ním křížení donor jedno Seiblovo číslo 
13.666 x Merlot. Otec je Fratava, křížení 
pana Glose, Frankovka x Svatovavřinecké, 
tato odrůda je již také uznaná. Protože byl 
Laurot vykřížený v Lednici a je v něm ten 
Merlot, tak z toho byl odvozen název Lau
rot. Nebo kříženec Hibernal s maďarskou 
Biancou, vznikla z toho Hibia. Je hodně 
ranná, náchylná na hnití, vhodná na bur
čáky. 

Svůj sklep jste pojmenoval Eben. V tom-
to případě jste se inspiroval kde?
Ze začátku jsme žádný název neměli, ale 
když jsme jako ekologická farma přešli 
pod Svaz ekologických zemědělců PRO
BIO, bylo nezbytné uvést i jméno farmy. 
Nechtěl jsem dávat něco běžného, hledal 
jsem, co vystihne naši situaci, že něco 
začíná jinak, právě nyní, zrovna teď. Jiná 
technologie, jiné odrůdy, tomu odpovídal 
německý výraz „eben“. Samozřejmě jsme 
pak na etiketě uváděli označení „znám
kové“ víno Eben. Název Eben možná na
pomohl i náhodě, že se naše víno dostalo  
i k oblíbenému moderátorovi panu Marku 
Ebenovi a občas se u nás pro víno zastaví 
i s celou kapelou.  

Takže to není podle toho dřeva?
Je a není. Ta „černota“, jako s Veltlínem kl. 
48, a tvrdost, jaká byla třeba, aby se tyto 
odrůdy prosadily.  Staří šlechtitelé totiž 
tvrdili – ani kapička jiné krve než evrop
ské v křížení nesmí být. Tvrdili to Ing. Ve
verka, Ing. Horák atd.  A inspektoři jakos
ti to hlídali přísně jak vlčáci. Ale jak jsme 
se dostali do Evropy, stala se rozhodující 
kvalita nové odrůdy. (Předpisy EU uzná
vají velkou převahu evropské krve v těch
to nových křížencích, takže je přiřazují 
k druhu Vitis vinifera! Pozn. red.)

Jak se čeští a moravští vinaři k výrobě 
biovína z interspecifických odrůd po-
stavili?
Byl jsem v celé Československé republice 
jediný a první, kdo založil viničku, kde se 
nepěstovalo nic jiného než nové inter
specifické odrůdy. Ekologičtí vinaři jsme 
byli ze začátku čtyři – Abrlovi na Pálavě 
s běžnými evropskými odrůdami a Miloš 
Michlovský a Franta Mádl, kteří používali 

rovněž částečně nové odrůdy. Postupně 
byly tyto odrůdy uznané, registrované, po
volené. V roce 2010 už interspecifických 
odrůd bylo více jak deset. Jsou to přede
vším sestry Malveriny a Laurotu – Kofran
ka, Nativa, Cerason atd.

Kterou odrůdu preferujete? 
Hibernal, mám ho nejvíc, hektar a půl. 
Pak ještě Laurot a Malverinu. Proč Hi
bernal? Je to odrůda, která má hlavně po 
posledním křížení s Ryzlinkem rýnským 
a samoopylení originální kořenitost, in
tenzivní atraktivní aromatiku a stabil
ní kyselinu, která tvoří kostru vína, což 
je důležité i pro konzervaci a harmonii 
s případným zbytkovým cukrem. Hiber
nal se prosadil až v poslední době, ale 
zato úspěšně. Z vinoték slyším rostoucí 
poptávku zejména po odrůdách Pálava 
a Hibernal. Nic není tak intenzivně aro
matické z dalších odrůd. Máme ještě pár 
lahví z roku 2008, už má jantarovou bar
vu, což mě překvapuje. Mám ale i třice
tiletý, od samého začátku, tam je barva 
zlatavožlutozelená.

Jak si z hlediska ztrát stojí ekologický 
vinohrad ve srovnání s konvenčním? 
Ztráty nejsou z pohledu odrůdovosti, ale 
proto, že velikost a termín sklizně musím 
podřídit kvalitě. Nikdy nedoslazuji. Vět
šinu keřů mám pravokořenných a jsou 
staré více než patnáct let.  Už slábnou, 
sklizně nejsou tak velké, nemůžu je ani 
tolik zatížit při řezu. Hůře opylené hroz
ny nebo uprostřed keře, kde hůř vyzráva
jí, v průběhu uzrávání redukuji. Nechám 
nastartovat produkci asimilátů na ce
lou sklizeň a pak hrozny prostříhávám. 
To dělá skoro každý vinař. Už ne kýbl 
na keři, jak to bylo za socialismu a kde 
se muselo vše doslazovat. Tvrdilo se, že 
u nás nelze vyrábět přírodní nedoslazo
vaná vína. Jožka Peřina byl první, který 
tato vína začal propagovat a ukazoval li
dem v JZD Mikulov, že když se nenechají 
tři tažně, ale jeden a třeba krátký, podle 
kondice keře, je možné docílit cukerna
tosti bez doslazování.

To ale samozřejmě znamená výrazně 
nižší sklizeň.
Ano, není to sto, sto padesát metráků po 
hektaru, ale jen třicet až padesát. Navíc 
tím, že jsem dosazoval do starého vino
hradu, kde v  jeho horní části došlo ke 
splavení, je tam zároveň slabá vrstva spra
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še, štěrk a písek. Tam je opravdu pravdivý 
terroir. Vůbec nehnojíme. Když jsme ten
to vinohrad dostali, nechal jsem si udělat 
rozbor a zjistil jsem, že je tam přehnojeno 
draslem a fosforem.  Všechny osečkované 
letorosty a rozdrcené réví tam zůstává 
a tvoří stabilní humus. Réva pořád ros
te dobře, ale nemůžu nechat na keři dva 
tažně nebo tažeň, když hlava má při řezu 
kondici tři, pět oček. Tak je tam nechám, 
na rok jsou třeba silnější a můžu přidat. 
Sklizně jsou pochopitelně nižší. 

Využíváte k ochraně vinohradů i hmyz? 
V JZD Mikulov vybrali dravého roztoče. 
Jmenuje se Typhlodromus pyri. Měl by 
likvidovat kadeřavost a plstnatost. Dnes 
se prodávají plstěné prstence, ve kterých 
je zachycený. Dříve se prodávaly osečko
vané letorosty. Když máte dobré oči, na
jdete ho na spodní straně listu. Pomáhá 
u odrůd, které jsou citlivé na roztoče způ
sobující kadeřavost a plstnatost. Hibernal 
ani Laurot mezi ně ale nepatří. Malverina 
má velmi jemný list, po jarním rašení to 
ale odroste. Nestříkám proti kadeřavosti 
a plstnatosti ani nesleduji, jestli tam dra
vého roztoče ještě mám. Dal jsem ho do 
vinice, měl by tam být, má dobré podmín
ky díky trávě v okolí. 

Skutečným testem odolnosti vinohradů 
byl rok 2014. Jak jste z něj vyšel?
Z pohledu oidia, a to byl rok na oidium vý
razný, jsem problémy neměl. Ale hnití pak 
částečný problém byl. Pokud něco začalo 
hnít, tak to byly konečky, špičky hroznů 
sem tam. On má Hibernal takovou „špat
nou“ vlastnost, že ještě v době květu část 
květu při silném infekčním tlaku napadá 
peronospora a hlavně botrytida. Ale špič
ky prostě zaschnou a později upadnou. 
Vždycky jsem říkal, zlatá botrytida, pro
tože Hibernal umí na letorostu nasadit 
tři i čtyři hrozny a to je moc. Ale když to 
bylo takhle zaštípnuté botrytidou, tak mi 
to nevadilo.

A loni?
Loni sem tam plíseň šedá, Botrytis cinerea. 
Deset keřů nic, pak něco bylo. Byli vinaři, 
kteří nesklidili ani hrozen. Švagr v Hlo
hovci pěstuje převážně běžné odrůdy, víno 
nevyrábí, hrozny prodává. Když měl Müller 
Thurgau šestnáct stupňů cukernatosti, 
mohl ho ještě prodat zdravý. Ještě tři dny 
ho ale chtěl nechat. Pořád přeprchalo, bylo 
špatné počasí, a když po těch třech dnech 

přišel, „všechno hnitím teklo“. Opil se a za
plakal, obojí doslova. To bylo všechno, co 
měl z vinobraní. Nesklidil ani kilo.

Jak si vedl Hibernal a další odolné od-
růdy?
My jsme u Hibernalu v loňském roce pro
blém neměli. Fakt je, že jsme sklízeli až 
koncem října, kdy už se spravilo i počasí. 
Měli jsme cukernatost 22,8 °NM. Laurot 
má po křížení s Merlotem volnější, řidší 
hrozen. Problém s hnitím nikdy neměl. Ale 
tentokrát trochu napadený byl. Vyrábět 
z něj červené víno jsem si netroufl. Udělali 
jsme z toho růžové takovým způsobem, že 
jsme vylisovali celé hrozny. Otestoval jsem 
vzorek na výstavě vín LVA v Lednici a zís
kal zlatou medaili. Měl 23,2 °NM cukru 
a pouze 0,38 g/l těkavek. Když to někomu 
řeknu, že jsem tohle dostal z loňské skliz
ně, tak žasne nebo nevěří.

Jaká je podle vás budoucnost křížení?
Důležité je najít vhodné rodičovské páry. 
U révy to není tak jednoduché kvůli vy
sokému počtu chromozomů. Počítač part
nery tak snadno nevyhodnotí a dřív to 
vůbec nešlo. Dnes se vývoj díky genetické
mu inženýrství posouvá někam dál, ale tu 
současnou situaci neznám. Každopádně 
se rozšifrováním genomu dozvídáme zají
mavé věci. Například u Mülleru se více jak 
sto let tvrdilo, že je to kříženec Ryzlink 

rýnský x Sylvánské zelené. Dnes víme, že 
je to Ryzlink rýnský x Madlenka králov
ská. Novými metodami se můžeme podí
vat až pět tisíc let zpátky, které odrůdy 
vznikly dřív. Dříve se tvrdilo, že prvotními 
odrůdami byly Ryzlinky, Tramíny, Mlynář
ka. Ještě dřív než Tramín byl možná Heu
nisch a potom rodina burgundských od
růd, „Pinot“, kdy z Rulandského modrého 
byly po pupenové mutaci vybrány další, 
Rulandské šedé a Rulandské bílé.

Závěr
První sklizeň hroznů a výroba mikrovzor
ků z mezidruhového křížení byla v Led
nici zrealizována již v roce 1968. Den 21. 
srpna 1968 si každoročně srovnávám 
s aktuální sklizňovou fenofází. Elity s ge
nofondem Vitis amurensis byly v té době 
již zralé. S panem profesorem Krausem 
jsme tehdy už sklízeli. Pozdějším zájmem 
některých aktivních „normalizátorů“ ne
byla však kvalita vína, ale co pan profesor 
v těch dnech dělal a hlavně říkal. Já jsem 
opakovně tvrdil, že jsme jen usilovně pra
covali. I tak měl pan profesor v té době 
velké problémy. 

 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat 
moudrost. Nemilovat moudrost však zna-
mená stávat se hlupákem.“ Jan Amos Ko-
menský.
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Odborníci degustovali biovína ve 
Strahovském klášteře
Pochutnat si na dobrém občerstvení, napít se k tomu lahodného vína a navštívit 
historické prostory, to vše za doprovodu krásné vážné hudby. Takový zážitek 
poskytlo odborné veřejnosti v úterý 21. dubna sdružení ekologických vinařů 
svazu Ekovín, které uspořádalo historicky první prezentaci biovín v České 
republice. Takovou událost jsem si nenechal ujít a zavítala do Prahy na degustaci.

K rásné počasí v podobě oblohy 
bez mraků při dvaceti stupních 
Celsia přímo vybízí k popíjení 

příjemného, svěžího vína. U Strahovské
ho kláštera v Praze postává hosteska ve 
vkusném bílém kostýmku a  informuje 
stejně tak vhodně upravené hosty, že jdou 
správně na prezentaci biovín pořádanou 
Svazem Ekovín. Sluneční paprsky osvěcují 
historické prostory staré téměř tisíce let 
a navozují tak jedinečnou atmosféru pro 
vychutnání si několika vín od 16 ekologic
ky hospodařících podniků. 

Letní refektář, sloužící dříve jako pro
stor pro stravování mnichů, se před ofi
ciálním zahájením o půl čtvrté naplňuje 
a vinaři, someliéři, hoteliéři a gastrono
mové již ochutnávají a hodnotí první 
vzorky. Na provizorní pódium vstupují 
pořadatelé v čele s předsedou Svazu Eko
vín Milanem Hluchým: „Víno je jedna 
z mála potravin, která má jakýsi mystic
ký přesah. Je to něco, co Pánbůh člověku 
dal a co spojuje nebe se zemí,“ vítá svým 
proslovem přítomné a dodává místu na
jednou ještě větší duchovní rozměr. 

Po úvodní řeči nastupuje na pódium 
dívčí hudební skupina Puella Trio, kte
rá ve třech patnáctiminutových blocích 
zpříjemňuje degustaci svým hudebním 
doprovodem. Jelikož většina přítom
ných je mužského osazenstva, vážnou 

hudbu v podání mladé klavíristky, hous
listky a violoncellistky si pánové užíva
jí, a to s úsměvem na tváři a sklenkou 
v ruce. 

Kromě žen, vína a zpěvu nechybí ani 
něco na zub. Místo náhle provoní vůně 
masa a dalších delikates, které jsou pro 
hosty připraveny ve vedlejší místnosti. 
Raut nabízí různé druhy salátů, kuřecí 
řízečky či pečenou hovězí svíčkovou. Tu
zemská vína v hlavním sále skvěle dopl
ňuje široká variace kozích či ovčích sýrů. 
Prezentace vinařů působí velmi mile, 
ochotně a přirozeně. 

Podle Hluchého svou hlavní úlohu 
prezentace plní. Lidem přibližuje eko
logicky orientovanou produkci hroznů 
a vyrábění vína v bio kvalitě, představuje 
zajímavou nabídku samotných produk
tů a přispívá k šetrnému hospodaření 
vůči přírodě. „Myslím si, že je to zdařilá 
akce. Všichni pozvaní ochutnávají vína 
a příjemně se baví,“ pochvaluje si před
seda Ekovínu, který je přesvědčen, že to 
rozhodně není poslední událost tohoto 
typu. 

↙ inzerce

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
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Miloš Michlovský
Vinselekt Michlovský, 
Rakvice

1) Bioprodukcí jsem se zabýval již kon
cem 80. let. Tedy hodně dávno v době, 
kdy ještě žádné dotace vůbec nebyly. Byli 
jsme tehdy tři: já, Franta Mádl a Vlastik 
Peřina. Později ještě Josef Aberle z Pav
lova. Nevím, kolik by nás v  současné 
době zůstalo, kdyby náhodou skončily 
dotace.

2) V našem případě zásadní rozdíl v pro
deji mezi víny z integrované produkce 
a mezi biovíny nezaznamenáváme.
3) Vzhledem k systému obchodování tak, 
jak ho máme u nás nastavený, činí prodej 
konečným spotřebitelům cca 10 %.

Lubomír Lampíř,
Vinařství Sádek, Kojetice na 
Moravě
1) Pro pěstování odrůd vhodných pro pro
dukci biovín jsem se rozhodl již téměř 

před 30 lety. V zdejším výjimečném te
rroir sádeckých vinic a okolní přírody se 
bioprodukce přímo nabízela. Ošetřování 
keřů révy vinné je u těchto odrůd šetrné 
zejména proti biotickým vlivům. Navíc 
jsem regionálním zástupcem pěstování 
těchto PIWI odrůd pro ČR a Rakousko. 
2) Řekl bych, že jeho prodej nestoupá, je 
pořád na stejné úrovni. Rozhodující je 
cenová hladina těchto vín, která by měla 
být nastavena o něco výše než u vín z kla
sických odrůd Vitis vinifera. Spotřebitelé 
nedají tak na zdravotní stránku biovín, 
ale spíše se orientují na jim známé pro
slulé evropské odrůdy. Navíc jim musíte 
náležitě vysvětlit a „podat příběh“ o těch
to odrůdách vhodných k výrobě biovín 
a o jejich původu.
3) V areálu vinic na Sádku prodáme pří
mým spotřebitelům 90 procent produkce 
biovín, zejména odrůdy Solaris.  

Proč jste se pro 
produkci biovína 

rozhodli?

1
Jak se prodává 

biovíno při srovnání 
s konvenčním vínem?

2
Kolik procent vína 
prodáte přímo ze 
sklepa konečným 

spotřebitelům,  
bez dalších 

prostředníků?

3

vřetena a statory pro vaše čerpadla
e-mail: info@vcerpadla.cz

tel: +420 608 860 196

www.vcerpadla.cz

Vyrobíme vřetenová čerpadla na míru pro vaše potřeby.

Nabídneme náhradní díly na veškerá vřetenová čerpada 

za výhodnou cenu.

Provedeme  servis vašich čerpadel.

↙ inzerce
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Crossflow filtry a jejich 
variabilita použití 
Německá firma ROMFIL, GmbH se zabývá crossflow filtrací již více než 25 
let. Během této doby přivedla crossflow filtry k dokonalosti a tyto filtry se staly 
nejšetrnějším prostředkem pro filtraci vín. 

V ýznam crossflow spočívá v tan
genciální filtraci, která je celo
světově nejrozšířenějším způso

bem filtrace vína. Principem tangenciální 
filtrace je proudění vína membránou, přes 
kterou část protéká jako víno vyfiltrova
né. Přechod vína přes membránu probíhá 
velice nízkým tlakem, a to tlakem 1 baru 
(obr. 1).

Hlavní předností crossflow filtrace 
je schopnost zastavení kvašení a pouze 
jeden filtrační cyklus, který umožňuje 
minimalizaci vlivů na senzorický projev 
vín. Víno nemusí procházet více stupni 
filtrace ani opakovaným hydraulickým 
namáháním, jako je tomu např. u filtrů 
deskových či křemelinových. Výsledkem 
je sterilní víno bez mechanických částic 
a bakterií.

Pro vysokou účinnost a zároveň šetr
nost filtrů jsou rozhodující dva faktory. 
Prvním je kvalitní soustava membráno
vých kapilár – filtrační modul. Druhým dů
ležitým faktorem je vlastní řídicí systém. 

Filtrační moduly Romfil Evoflux ob
sahují více než 2 000 membrán (obr. 2). 
Tyto membrány jsou speciálně vyvinuté 
pro filtraci vína a jsou odolné do teploty 
až 70 °C. Cirkulace teplou vodou zkracuje 
režim čištění membrán. Membrány jsou 
vyrobeny z polypropylenu, který má sy
metrické rozložení pórů, a díky tomu se 
lépe čistí než konkurenční membrány. 
Polypropylenové materiály mají rovněž 
vysokou mechanickou odolnost, dlouhou 
životnost, pracují s nižšími tlaky a neza
hřívají víno v porovnání s ostatními filt
račními materiály.

Romfil patří k absolutní špičce ve svém 
oboru. Ovládací systém Romfilu automa
ticky řídí filtrační proces tak, že nedochází 
ke zvyšování teploty vína. Filtr je vybaven 
teplotním a tlakovým čidlem a ochranou 
proti tlakovým extrémům. K odstřelu 
kalů je použit mikrobiální vzduch (popř. 
CO2, N2). Díky tomu není filtrát opětovně 
namáhán při zpětném průchodu membrá
nou, jako je tomu u crossflow filtrů, kde je 
řešen odstřel samotným filtrátem. 

Německá firma Romfil dodává cross
flow filtry na český trh v různých prove
deních. Jednomodulový typ RCF1 s fil
trační plochou 10 m2 a výkonem kolem  
1 000 l/hod je vhodný i do malých vinař
ských provozů (obr. 3).

Dvoumodulový crossflow filtr Romfil 
RCF2 (obr. 4) je vhodný do středních vi
nařských provozů. Filtr má dvojnásobný 
filtrační výkon než RCF1 a je zde možné 
kdykoli v budoucnu přidat třetí modul. 
RCF2 je vybaven barevným dotykovým 
displejem 7,5‘‘, elektronickým průtokomě
rem a čidlem pro vypnutí filtru při nízkém 
průtoku. Automaticky reguluje tlak v sys
tému a po dofiltrování se zastaví. Odvod 
kalů je prováděn automaticky. Objem kalů 
po dofiltrování je cca 5 l. Čištění filtru pro
bíhá automaticky vodou, kyselinou citro

Obr. 1: Schéma crossflow filtrace
Obr. 2: Transparentní filtrační modul Romfil – 
Evoflux 
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novou nebo chemicky pomocí sanitační 
chemie. Jedná se o nejčastější typ filtru, 
který můžete vidět v našich vinařských 
provozech.

Pro větší provozy jsou k dispozici čtyř 
až dvacetimodulová filtrační zařízení. 
Tyto filtry mohou již být zcela automa

tické – filtr si sám volí intervaly odstřelu 
kalů a má samočistící funkci – včetně 
funkce dávkování chemie či kyseliny 
citronové. O zkušenosti s tímto typem 
filtru se s námi podělil vinař Vladimír 
Tetur.

„Po letech praxe jsem se rozhodl po
řídit crossflow filtr. Před cca 5 lety jsem 
psal ve Vinařském obzoru, že pro veli
kost našeho vinařství takový filtr není 
potřebný. Přitom jsem sledoval vývoj 
a funkčnost těchto filtrů a testoval je 
u nás ve vinařství v  letech 1996–2013. 
Když porovnávám vína, výsledky na 
prestižních výstavách a úspěšnost vinař
ství, která se drží v posledních 10 letech 
v popředí, tak většinou tento filtr mají. 
Když jsem se rozhodl pro pořízení, tak 
jsem chtěl ten nejlepší. Rok jsem si po
čkal. Dokončovala se totiž nejnovější 
generace tohoto zařízení. Filtr Romfil 
RCF4A (obr. 5) je plně automatický vč. 
sanitace. Neduhy, které jsem připomín
koval v uplynulých 20 letech, jsou minu
lostí. Neznamená to ovšem, že se musí 
filtrovat celá produkce. Je potřeba při
stupovat ke každému vínu originálně. 
S ideou, jak se bude víno vyvíjet a jak 
bude vypadat v budoucnu.“

Kromě filtrace tzv. tichých vín je fir
ma ROMFIL schopna nabídnout zákaz
níkům i tzv. izobarický typ filtru (obr. 6), 

který umožňuje filtraci kapalin s CO2 
(pod tlakem). Tento typ filtru umožňuje 
filtraci šumivých vín (metoda Charmat 
či Frizzante) do tlaku 6 barů. Jedná se 
o označení filtru HP (high pressure). 
Filtr pracuje s určitými doplňkovými 
komponenty a speciálním programem 
oproti klasické verzi. Všechny součásti 
filtru jsou sestaveny z materiálu, který 
snese vyšší tlak. Moduly jsou sestaveny 
z nerez oceli a opatřeny průhledítkem. 
Každý modul disponuje filtrační plochou 
15 m2.

Výhradním dovozcem filtrů Romfil pro 
Českou a Slovenskou republiku je firma 
HM s.r.o., která zajišťuje záruční i pozá
ruční servis. Filtry jsou vhodné pro všech
ny vinařské provozy. Na filtry je možné 
získat dotaci ze státního zemědělského 
intervenčního fondu, rovněž i výhodné 
financování. 

 

Mgr. Tomáš Nevídal, HM s.r.o.

Obr. 3: Jednomodulový crossflow filtr

Obr. 4: Dvoumodulový crossflow filtr Romfil 
RCF2

Obr. 6: Crossflow filtr Romfil RCF8 HPObr. 5: Crossflow filtr Romfil RCF4A
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Teplota při sklizni a její 
vliv na výrobu vína
Vážené vinařky a vinaři, i v dnešním svém příspěvku se pokusím doplnit několik 
užitečných informací a poznatků, jež se týkají vinobraní a jeho optimálního 
zvládnutí.

N ejprve opráším několik poznat
ků z minulého čísla. Na prvním 
místě je jako obvykle sanitace 

vybavení a čistota ve sklepě. Argument, 
se kterým jsem se setkal, že daná nádoba 
obsahovala víno, a tudíž není potřeba ji 
čistit před dalším naplněním, je napros
to nesmyslná. Při tomto postupu hrozí 
naočkování problémů, v případě, že je 
předešlé víno v nádobě mělo, do násled
ných nádob. Ani nádoby či jiné vybave
ní, jež jsou „zarostlé“ vinným kamenem, 
a v případě plnící linky se může vyskyt
nout na nerezovém povrchu i vodní ká
men, nelze považovat za čisté, neboť ve 
struktuře kamene mohou být kontami
nující mikroorganismy. Z tohoto důvodu 
je nezbytné vše očistit a zbavit povrcho
vých nečistot.

Shledávám také za klíčové, aby ode 
mne zaznělo připomenutí kvalitního 
odkalení a dobrého zakvašení. Odkalení 
a sedimentace moštu byla podrobně po
psána ve VO 05/2014. Co se týče zákvasu, 
odkážu vás opět na návod, jenž najdete 
na každém balení kvasinek, a můžete si 
být jistí, že tento postup, ač se může zdát 
zbytečně dlouhý, se určitě vyplatí dodržet 
v obou rovinách, a to jak objemu, tak tep
lot. Vaše úspěšnost se zákvasem se zásad
ně zvýší.

Nový faktor, který budu dnes rozebí
rat, je teplota při sklizni. 
1) Nejprve začněme s letními teplotami 

při sklizni. Většina z vás se setkala 
s problémem teplého podzimu, během 
kterého po dobu několika dní je denní 
teplota vyšší než 25 °C, což jednoznač
ně zapříčiní, že posbírané hrozny jsou 
teplé, a vzniklý mošt je tedy rovněž 
teplejší než 12–15 °C. Tato skutečnost 
může zapříčinit namnožení mikroor

ganismů, které se vyskytují přirozeně 
na bobulích (divoké kvasinky, bakterie) 
a které se budou množit i ve vylisova
ném moštu a způsobí jeho znehodno
cení. 

 Řešení je několik. Máte možnost po
užít průtokový chladič rmutu, který 
například v případě Zámeckého vinař
ství Bzenec s.r.o. je schopen zchladit 
rmut při jednom průchodu z 25 °C na 
12 °C. (Tepelný výměník je dlouhý 60 
m, průměr potrubí je 80 mm, teplota 
chladící vody je 5 °C, průtok rmutu je 
cca 20 tun/hod). Nepředpokládám, že 
toto je běžné vybavení, které máte 
doma, takže je potřeba si umět pora
dit i bez něj. Mnoho vinařů si myslí, 
že pokud zachladí vylisovaný mošt, 
tak je efekt stejný. Bohužel to není 
pravda, neboť kvasinka potřebuje 
ke svému rozdělení zhruba 20 mi
nut. Součet časů, mletí s lisováním 
a doba potřebná ke zchlazení vyli
sovaného moštu, je až příliš dlouhý 
a v teplém médiu (rmut, mošt) dojde 
k namnožení. Možné řešení, které 
ale bohužel není vždy možné využít, 
je sbírat hrozny, dokud jsou chladné 
z noci. V případě, že se dělají celoden
ní sběry, tak samozřejmě nelze to
hoto postupu využít a zkrácení času 
zpracování je v tomto případě klíčové 
(neprodlené dovezení hroznů z vino
hradů a jejich okamžité zpracování). 
Velmi užitečné může být prosypá
vání hroznů suchým ledem. Bohužel 
i tato metoda má své mínusy, a to jak 
finanční náročnost, tak nestálost su
chého ledu a jeho neustálá sublimace 
(bude se vám ztrácet, i když jej ne
budete používat). Bezesporu to je ale 
řešení. Se sedimentací moštu (pokud 

se nebude rozkvášet divokými kvasin
kami) a zákvasem při tomto průběhu 
počasí problém určitě nebude.

2) Za chladného počasí, převážně když 
teplota klesne pod 9 °C, nebude vůbec 
komplikace se sklizní, hrozny budou 
dostatečně „vychlazené“, ale nastane 
úskalí se sedimentací v případě, že po
užíváte enzymatickou cestu, ale i za 
pomocí bentonitu. Doba této sedimen
tace je velmi dlouhá, a pokud je teplo
ta kolem 4 °C a níž, již ani vyšší dávky 
nezabírají a je potřeba mošt ohřát.
Domnívám se, že práce s ohřevem při 

velmi chladném moštu je bezesporu nut
ná, neboť i samotný návod pro přípra
vu zákvasu kvasinek vám ukládá určité 
rozmezí teplot, kterých musí zakvášený 
mošt dosahovat, a tudíž budete muset 
ohřívat po odkalení, abyste těchto teplot 
dosáhli.

Věřím tomu, že pro vás tyto informa
ce byly přínosné. Jak víte, a již mnoho
krát jsem to zmínil, každý postup má své 
kladné, ale i záporné stránky. Pokud tedy 
někdo z vás čekal jednoznačný návod, jak 
to dělat, tak nic takového bohužel neexis
tuje. 

TIP: 

Pokud máte mošt studený s teplotou 
pod 4 °C a během 36 hodin se 
vám nevysedimentoval, protože je 
podchlazený, a mošt ohřejete, aby 
začal sedimentovat, musíte počítat 
s tím, že divoké kvasinky se množí 
i při této teplotě a až dojde k ohřevu 
moštu, rozběhnou se naplno 
a budete mít problém s čistým 
průběhem kvasu.
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Vynikající účinnost přípravku SWITCH 
proti šedé hnilobě hroznů révy
Původcem šedé hniloby hroznů révy je houba Botrytis cinerea. Dlouhou dobu 
byla tato houba spojovaná pouze s napadením dozrávajících hroznů. V posledních 
několika letech se však objevují příznaky napadení také na listech a květenstvích. 
Houba přezimuje na jednoletém dřevě nebo na hroznech, které zůstaly ve vinici. 
Jestliže je napadení hroznů šedou hnilobou silné, je předpoklad vysokého výskytu 
přezimujících stádií ve vinici. Ochrana proti tomuto houbovému patogenu proto musí 
být směřovaná do celého vegetačního období, a nikoliv pouze na dobu zrání hroznů.

V květnu 2014 se již objevily prv
ní příznaky napadení na listech 
(obrázek 1) a daleko výraznější 

byly potom na květenstvích (obrázek 2). 
Tyto rané infekce mohou být významným 
faktorem napadení hroznů během zrání. 
Optimální teploty pro klíčení spor jsou 
18–22 °C, houba se ale může postupně vy
víjet v teplotách nižších než 18 °C, ale také 
teplotách vyšších než 30 °C. Velmi důleži
té je také ovlhčení rostlinných pletiv.

Jestliže dochází k infekci květů již bě
hem kvetení, může docházet následně ke 
vzniku tzv. latentní infekce. K rozvoji 
patogenu nejčastěji dochází v místech, 
kde se čepička uvolňuje z květního lůž
ka. Často nedojde k úplnému opadnutí 
čepičky, a v takovém případě jsou potom 
na květním lůžku ideální podmínky pro 
vznik infekce. Houba je však následně 
inhibovaná antimikrobiálními látkami, 
nejčastěji stilbeny, které se tvoří v zele
né rostoucí bobuli. Jakmile však bobule 
začíná zaměkat, klesá také tvorba těchto 
antimikrobiálních látek. Jestliže jsou po
tom uvnitř hroznu příznivé podmínky pro 
rozvoj infekce, může docházet k projevu 

šedé hniloby na bobulích. Zdroj infekce 
je proto vytvořený již během kvetení, ale 
ničivá síla infekce se může projevit až při 
zrání hroznů.

Období mezi kvetením a uzavíráním 
hroznů je prvním kritickým okamžikem 
v ochraně proti šedé hnilobě hroznů. Cí
lem přímé i nepřímé ochrany je zajistit 
dokonalou ochranu třapiny, aby po uza
vření hroznů nedocházelo k rozvoji infek
ce. Rozvoj hniloby od třapiny způsobuje 
velmi výrazné hospodářské škody. Problé
mem je, že vinohradník zjistí hnilobu, až 
když je zničený téměř celý hrozen. Ochra
ně proti šedé hnilobě hroznů mezi kvete
ním a uzavíráním hroznů je třeba věnovat 

velkou pozornost a využívat přípravky 
s doplňkovým působením na šedou hnilo
bu hroznů. Zdravá třapina je první před-
poklad zdravého hroznu. 

Druhým důležitým krokem je ochrana 
dozrávajících hroznů před infekcí konidi
emi, které jsou roznášené větrem a vodou. 
Tato ochrana je velmi důležitá v případě 
silného infekčního tlaku patogenu a dlou
hodobě přetrvávajících příznivých podmí
nek pro infekci. 

Ochrana proti šedé hnilobě hroznů 
musí být komplexní – je potřeba realizo
vat přímou ochranu proti šedé hnilobě 
před uzavřením hroznů a ochranu proti 
šedé hnilobě u dozrávajících hroznů. 

Datum Varianta A Varianta B Varianta IP

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

Switch 1 kg
Kumulus 3 kg
Flowbrix 1 l

29. 8. 2014 Switch 1 kg Switch 1 kg Teldor 1 l

Tabulka 1

Aplikace botryticidů v pokusu s odrůdou Chardonnay

Obr. 1: Šedá hniloba na listech Obr. 2: Šedá hniloba na květenství Obr. 3: Varianta A
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Rok 2014 se vyznačoval extrémním 
infekčním tlakem šedé hniloby. V mnoha 
vinicích byly hrozny zničené i více než 
z 50 %. Tento stav ovlivnil také termín 
sběru a kvalitu vína. Hrozny se sklízely 
při nižší zralosti a bylo potřeba uplatnit 
enologické postupy směřující k omezení 
negativního dopadu napadení šedou hni
lobou na kvalitu vína. 

V roce 2014 byl provedený fungicidní 
pokus v mikulovské vinařské podoblasti 
na odrůdě Chardonnay. V pokusu byly 
provedená tato ošetření proti šedé hnilo
bě hroznů révy (tabulka 1).

Sklizeň hroznů proběhla 2. 10. 2014. Při 
sklizni hroznů bylo hodnocené napadení 

houbovými patogeny a také kvalitativní 
parametry hroznů. 

Nejzajímavější výsledky přineslo právě 
hodnocení napadení hroznů šedou hnilo
bou, která byla nejnebezpečnějším pato
genem ve vinicích v roce 2014. Zhodnocení 
pokusu přineslo vynikající výsledky ve vari
antách A a B, kde byl jako specifický botry
ticid použitý přípravek Switch (obrázek 3, 
4, 5, 6). První krokem ke zdravému hroz
nu bylo použití přípravků s doplňkovým 
působením na šedou hnilobu hroznů mezi 
kvetením a uzavíráním hroznů. Tím byly 
vytvořené podmínky, aby třapiny zůstala 
zdravá. Aplikace botryticidu Switch ná
sledně chránila bobule před infekcí konidi
emi, které se pohybovaly ve vzduchu a byly 
roznášené větrem a vodou. Výsledkem byly 
hrozny s vynikajícím zdravotním stavem.

Switch prokázal skvělé vlastnosti v boji 
proti šedé hnilobě hroznů. Hrozny ošetře

né tímto přípravkem dosáhly vynikající
ho zdravotního stavu a dozrály do kvality 
pozdního sběru. Přípravek Switch proká
zal, že i v roce s extrémním tlakem šedé 
hniloby je možné dosáhnout vynikající 
kvality a zdravotního stavu hroznů. Po
kus se prováděl ve velkovýrobních pod
mínkách, takže plně odráží skutečnost ve 
vinicích v roce 2014. 

Obr. 4: Varianta B

Obr. 5: Varianta IP

Obr. 6: Kontrola
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Graf 1: Napadení hroznů šedou hnilobou v %. Datum hodnocení 2. 10. 2014. Odrůda: Chardonnay.

↙ inzerce

Švýcarský expert 
na plíseň šedou
• Nepřekonatelný účinek proti plísni šedé
• Ochrana hroznů zvenku i zevnitř
• Nepředstavuje riziko reziduí

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

www.syngenta.cz



326

Komerční prezentace

Legendární  
Ford Transit zraje již půl století
Dlouhá doba zrání svědčí nejen velkým vínům, ale i některým automobilům. 
Užitková legenda jménem Ford Transit oslovuje zákazníky již 50 let – a stává se lepší 
a lepší. Aktuální generace je nejúspornějším, nejvšestrannějším a technicky 
nejpokročilejším Transitem všech dob. 

T ransit se začal prodávat ve stej
ném roce, kdy člověk poprvé vy
stoupil do vesmíru. Během let se 

paleta verzí rozrostla do šíře srovnatel
né s nabídkou dobře zásobené vinotéky. 
Stejně jako se říká, že existuje ideální víno 
pro každou příležitost, existuje také ide
ální Transit pro každou práci: od kurýrní 
služby přes stavebnictví až třeba po vozy 
rychlé záchranné služby. 

První Transit všech dob sjel z montáž
ní linky v závodu na výrobu užitkových 
vozů Fordu v Langley v anglickém hrab
ství Berkshire 9. srpna 1965. Chlubil se 
inovativními prvky, jako byl tištěný spoj 
v přístrojovém štítu, na přání dodávaný 
zámek volantu, boční dveře nákladového 
prostoru a úchyty na bezpečnostní pásy. 

Úspěch v rytmu rock ’n’ rollu

Transit velmi brzy zaujal nejen řemeslní
ky a podnikatele, ale i klientelu, která ji
nak bývá spojována s luxusnějším zbožím: 
hvězdy populární hudby. Jeho odolnost mu 
vydobyla post nejoblíbenějšího auta na kon
certní šňůry, během nichž se popové stáli
ce i vycházející hvězdy přesouvaly z jedné 
štace na druhou, často v nočních hodinách. 

S rostoucí popularitou Transitu stou
pal také počet vyrobených kusů. První mi

lion byl překonán v roce 1976, další milio
nové mety následovaly v letech 1985, 1994, 
2000, 2005, 2010 a 2013. Po započítání 
menších modelů Transit Connect a Tran
sit Courier by počet všech vyrobených 
Transitů měl překonat devítimilionovou 
hranici ještě během roku 2015. 

Technický pokrok zasahuje do všech 
oblastí lidského konání. I v našem oboru 
dobře pozorujeme, jak se během let vy
víjejí technologické postupy a také oče
kávání zákazníků. Ačkoliv tradice má ve 
výrobě vína velkou váhu, najde se dost 
výrobců i zákazníků, kteří se nebojí zkou
šet něco nového. Takovým povahám musí 
Ford Transit imponovat. Po celou dobu 
své existence je totiž skutečným průkop
níkem.

S  Transitem přišla do segmentu leh
kých užitkových aut řada technických 
inovací: od bočních dveří, radiálních pne
umatik a halogenových světlometů až po 
vznětové motory s přímým vstřikováním, 
bezpečnostní zámky nebo sériově mon
tovaný systém ABS. Nejnovější Tran
sity mohou být vybaveny i moderními 
technologiemi z osobních aut. Například 
adaptivní tempomat dokáže sám udržovat 
nejen rychlost jízdy, ale i odstup od vpře
du jedoucího auta. Systém upozornění na 
vyjetí z jízdního pruhu zase umí pohlídat, 

jestli se řidič nevědomky nevychýlil ze 
směru jízdy.

Unikátní „reklamace“

Řidič Transitu Radek Němec z Plzně přišel 
za místním prodejcem Fordu s neobvyklou 
stížností. Vadilo mu, že počítadlo kilome
trů v přístrojovém štítu jeho dieselového 
Transitu z roku 2008 se zastavilo na údaji 
999 999 km. Počítadlo bohužel není sedmi
místné, Transit s milionem ujetých kilo
metrů ale jezdil bez problémů a zákazník 
potřeboval nějakým způsobem počítat 
ujeté kilometry nadále. Nejjednodušším 
řešením se nakonec ukázalo pořízení po
čítadla z druhé ruky, které cesty Transitu 
do Nizozemska a Německa bylo schopno 
registrovat i po zdolání milionové mety. 
Pana Němce přesto odolnost jeho dodávky 
z míry nevyvedla. Je to už jeho druhý Tran
sit, který ujel víc než milion kilometrů. 

Aktuální řada Transit sestává ze čtyř 
nových modelů: Transit, Transit Custom, 
Transit Connect a Transit Courier. Zákaz
níci o ně mají takový zájem, že v prvním 
čtvrtletí roku 2015 byl Ford nejprodáva
nější značkou lehkých užitkových vozů 
v Evropě. Ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku narostly prodeje Transitu 
o víc než čtyřicet procent. 

Komerční prezentace
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Oceněné Žernosecké 
vinařství: Méně je někdy více
Patrně největší potlesk na galavečeru ve Veletržním paláci v Praze při letošním 
udílení cen pro Vinařství roku 2014 získalo Žernosecké vinařství s.r.o. Ještě aby 
ne. Většinu přítomných totiž tvořili Pražané, kteří úspěšné české vinařství vzdálené 
čtyřicet minut autem považují za své.

P ři pohledu na mapu se laikovi ne
chce věřit, že pět kilometrů od 
Litoměřic v obci Velké Žernoseky 

se souřadnicemi 50°32‘22“ severní šířky 
pěstují hrozny, ze kterých vyrábí Žerno
secké vinařství s.r.o. oceňovaná přívlast
ková vína. Věřit Ing. Františku Kupsovi, 
jednateli a řediteli Žernoseckého vinařství 
s.r.o., ostatně před vstupem do Unie ne
chtěla ani francouzská školkařka, když od 
ní kupoval celkem více než osm tisíc saze
nic, včetně alsaského Tramínu. „O to více 
mě těší, že když přijedou lidé z Francie či 
Německa, tak aniž bychom jim napovída
li, přirovnávají víno k alsaským odrůdám. 
Samozřejmě, pokud je ročník příznivý,“ 
těší Kupsu.

Pěstování révy vinné na severu umož
ňuje mikroklima Českého středohoří, 
a to už po staletí. „První písemná zmín
ka o pěstování révy a odvádění desátků 
pochází z roku 1057,“ uvedl vinař. Nejníže 
položená vinice Žernoseckého vinařství 

leží u řeky Labe v nadmořské výšce při
bližně 150 m, nejvýše pak 300 m. „Sopečné 
kopce a Krušné hory nás chrání před stu
denými větry ze severu a severozápadu. 
Naopak, pokud jde teplý vzduch od jihu 
a jihovýchodu, naráží na kopce a zůstává 
tady. Dlouhodobý roční teplotní průměr 
činí 9,2 stupně Celsia. Srážkově jsme spíše 
sušší oblast – 420 až 450 mm srážek roč
ně,“ uvedl vinař, který oslavil šedesátiny.

Vinohrady Žernoseckého vinařství 
s.r.o. jsou z pětadevadesáti procent na 
stráních s příznivou jižní, jihovýchodní 
či jihozápadní orientací. Podstatná je ale 
i půda. „Půdy v okolí jsou sopečného pů
vodu, obecně tedy na čediči. Půdy v našich 
vinicích jsou nicméně hlavně na opukách. 
Jak šly kopce během vrásnění nahoru, 
mořské sedimenty šly proti tomu, takže je 
matečnou horninou opuka čili slínovec,“ 
popisuje Kupsa. Hovořit o jednotném te
rroir je podle něj v těchto podmínkách 
problematické. „Převažuje sice opuka, 

ale někde je čedičová suť, jinde převažu
jí ruly a svory, což jsou slídnaté břidlice. 
Zajímavé je, že ve vyšších polohách Velké 
Vendule jsou i půdy písčité s křemičitými 
valouny. Patrně se při vrásnění dostalo 
nahoru dno řeky. Na deseti hektarech se 
toto všechno dá najít,“ popsal vinař roz
manitost půd.

Vinohrady

Z celkové plochy 31 hektarů vinic je plod
ných 28, a to ve třech vinařských obcích. 
„Ve Velkých Žernosekách, kterým dal jmé
no žernov čili mlýnský kámen lámaný 
z místního kamene, jsou tradiční polohy 
Velká a Malá Vendule, Kostelní a Marián
ská. Malá část, asi čtyři hektary, jsou v ob
lasti Žalhostic, kde je na větší třetině čtyři 
metry hluboký písek, o dvacet metrů dále 
už je těžká bílá slínovitá půda. I z pohle
du volby podnože je to někdy dost pro
blematické,“ popisuje vinař. Pro většinu je 

Autor:
Jiří Hloušek
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překvapením, že jsou vinice i v katastru 
obce Lovosice, které si každý spojuje spí
še s chemickým průmyslem. Vinice Pod 
Lovošem je na západ od města, takže tam 
ani v minulosti nebyl s exhalacemi pro
blém, protože převažují západní a severo
západní větry. Vinohrad je tam datovaný 
už v 15. století. „Postupně jej obnovujeme, 
takže tam bude 17 hektarů, půdně opět 
složité – čedičová suť, opuka, půdy písči
tohlinité až jílovité,“ dodal Kupsa.

On a patrně i další vinaři ve vinařské 
oblasti Čechy loni na rozdíl od vinařů ji
homoravských neutrpěli díky jinému prů
běhu podzimního počasí takové škody. 
„Problémy nebyly vážné tak, jako na jihu 
Moravy. Nepršelo tak intenzivně, spíše 
často mrholilo. Sluníčko jsme ale skoro 
tři týdny neviděli. Uhlídali jsme to, škody 
hnilobami byly maximálně 10 až 15 pro
cent,“ uvedl.

Žernosecké vinařství je podle F. Kupsy 
z 90 procent surovinově nezávislé. „Je tu 
jen minimum pěstitelů, kteří prodávají 
hrozny. Spolupracujeme s panem Ma
touškem z Blahotic, který má vinohrady, 
ale nemá technologii pro výrobu vína. Je 
s ním dobrá spolupráce, bereme tak 200 
až 300 metráků hroznů ročně,“ uvedl. Jin
de hrozny nekupují, lidé jezdí do Velkých 
Žernosek výhradně pro víno z Čech, nikoli 
dovezené odjinud. 

Odrůdy

Převažují odrůdy na bílá vína. „Zákazníci 
je vyžadují. Základem je Müller Thurgau, 

bez kterého si to tady zatím, a asi na dlou
ho do budoucna, nedokážeme představit 
my ani zákazníci. Následuje Ryzlink rýn
ský, Rulandské bílé a šedé, Tramín a Muš
kát moravský.

Z modrých hroznů je to historicky Mod
rý Portugal a Svatovavřinecké, dále pak Ru
landské modré a Dornfelder. Modrých od
růd je méně než 20 procent,“ uvedl Kupsa, 
což je v české vinařské oblasti raritou.

Firma se ale nebojí ani nových odrůd. 
„Experimentovat je třeba. Vysadili jsme 
v roce 2012 skoro 2 hektary PIWI odrůd 
v Žalhosticích. Loni jsme na běžných vi
nohradech dělali osm až devět postřiků 
klasickými pesticidy, u interspecifických 
odrůd někde dva, někde tři. Máme Solaris, 
Johanniter a Savilon. Loni byla panenská 
sklizeň a i přes to, jaký to byl ročník, dosá
hl Johanniter cukernatosti 22,6 °NM, raný 
Solaris jsme sklízeli 8. září při cukernatos
ti zhruba 25 °NM, Savilon je velmi pozdní, 
sklízeli jsme jej asi při 20 °NM, a to i při 
poměrně vysoké sklizni, i když jeden rok 
samozřejmě nic neznamená. Uvidíme za 
pár let.“ Odolnost se podle něj osvědčila. 
„Na stejné parcele máme i Rulandské bílé 
a tam, kdyby nešlo osm postřiků, tak by
chom nesklízeli,“ popsal.

Veškeré zelené práce včetně osečko
vání dělají ručně. „Zatím to stíháme a ně
které pracovnice, které to dělají více než 
15 let, přesně vědí, co dělat. Na stráních 
navíc máme úzké terasy se třemi řádky, 
kde některou mechanizaci nelze použít,“ 
popsal. „U modrých odrůd provádíme 
před květem důkladný podlom, posléze 

odstraňujeme fazochové hrozny a třetí 
hrozny na letorostu. Zkoušeli jsme i pů
lení modrých hroznů, ale s tím jsme pře
stali. U bílých odrůd počet hroznů neredu
kujeme. Částečné odlistění provádíme ve 
dvou krocích. Jde o to, aby vinohradník 
chodil a sledoval, zda jsou keře dostatečně 
vzdušné,“ popsal.

Sklepní hospodářství

Krásné a členité historické sklepy se roz
kládají na ploše 1 500 metrů čtverečních 
a prim v nich hrají klasické dřevěné sudy 
na tři až pět tisíc litrů. „Pokud jsou dobře 
udržované a plné vína, neměli jsme s nimi 
problémy. K dřevěným sudům navíc při
bývají nerezové nádoby. Co se týká mo
derních technologií, je dobré je vyzkou
šet nebo se alespoň zeptat u souseda. Ne 
všechno je ale potřeba ihned kupovat,“ 
míní Kupsa.

Kromě klasických dřevěných sudů má 
Žernosecké vinařství ve sklepě také sudy 
barikové od francouzského výrobce To
nnellerie Vicard. „Mnozí lidé si myslí, že 
od nás může být pěkné jedině bílé víno. 
Vychází to ale tak, že jednou až dvakrát 
za dekádu nám opravdu krásně vyzrají 
i modré hrozny a víno z nich má pak smysl 
z části dát do barikového sudu. Pokud tato 
vína z pěkných ročníků přijdou do soutěží, 
většinou uspějí,“ vzpomíná Kupsa na jeden 
z nejhezčích úspěchů. „Vloni jsme poslali 
na Oenoforum Rulandské modré z ročníku 
2012 a v široké konkurenci vín z Moravy 
i zahraniční získalo stříbrnou medaili,“ 
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potěšilo jej. Bílá vína nebarikují, podle 
F. Kupsy by byla ztráta jejich odrůdového 
charakteru spíše na škodu.

Marketing

Vinařství vyprodukuje přibližně 150 tisíc 
lahví vína ročně. „Z toho prodáme přímo 
ve vinařství až 65 procent za ceny pro 
koncového zákazníka. Dalšími odběrateli 
jsou vinotéky, vinárny a restaurace, jako 
sudové víno prodáme minimum,“ uvedl 
Kupsa. 

Webové stránky si vytvořili svépomo
cí, se sociálními sítěmi nepracují. „Máme 
z 80 procent stálé zákazníky, které často 
známe osobně. Když chtějí víno, tak za
volají nebo napíší mail, vracejí se a roč
ní výroba se prodá bez velké reklamy. 
V současné době poptávka převyšuje naše 
výrobní možnosti. I přes to však nechce
me razantně zdražovat, abychom si stálé 
zákazníky neodradili,“ přiblížil Kupsa ob
chodní strategii. Pro Žernosecké vinař
ství s.r.o. jsou typické klasické lahve typu 
Schlegel, takzvané pistole. „Kromě toho 

víno prodáváme ve velkých atypických 
štíhlých lahvích a naše logo původem 
z 50. let necháváme do skla vypálit lase
rem,“ popsal originální prvek.

Úspěchu v soutěži Vinařství roku 2014 
si celá firma velmi váží. „Musíme tento, 
přiznám se, nečekaný úspěch přijmout 
s pokorou, je to ocenění dlouholeté prá
ce. Je pravda, že teď lidé více píšou a jez
dí. My se tento úspěch snažíme zpeněžit 
především v dodatečných službách, které 
nabízíme,“ uvedl Kupsa. Velmi jej potěšilo 
poděkování od hejtmana za reprezentaci 
Ústeckého kraje. I všichni přítomní na vy
hlášení to přijali velmi kladně. „Když jde 
člověk pro ocenění na pódium, tak to ne
vnímá, ale přítomní mi říkali, že jsme měli 
největší aplaus obecenstva,“ potěšilo jej.

Historie

Historii vinařství ve Velkých Žernose
kách zpracoval prof. Vilém Kraus. „Pra
coval tady v letech 1955 až 1964 a uvádí, 
že vinařství je tu minimálně z poloviny 
11. století – zdejší sklepy zakládali mniši 

cisterciáci roku 1251. Byli tu 200 let, pak 
se tu střídala panství menších místních 
šlechtických rodů. Z těch známých jsou 
to Nosticové do roku 1916, pak tady byla 
pražská obchodní firma Opelt a synovec, 
následně přišla II. světová válka a Sudety. 
Od května 1945 objekty přešly pod Ná
rodní správu, zpočátku Státní pokusné 
objekty zemědělské, následně se vyčlenila 
a vznikla Šlechtitelská stanice vinařská, 
která dělala šlechtění a množení pro Če
chy. Šlechtitelská stanice byla součástí 
Osevy,“ popsal Kupsa.

Žernosecké vinařství s.r.o. hospoda
ří od 1. 4. 1995. Ve firmě dnes pracuje 16 
stálých pracovníků. „Nejsme čistě rodinná 
firma, ale jeden syn se stará o společenské 
akce, druhý má lednickou fakultu a má na 
starosti vinohrady, manželka byla done
dávna v účtárně. V Čechách z pochopitel
ných důvodů dědění vinařského řemesla 
ze syna na otce nemohlo mít dlouhou tra
dici. Já osobně jsem z Kladrub u Vlašimi. 
Vinařskou školu jsem studoval v Mělníku 
a poté v Lednici. Na Mělník ale nedám do
pustit,“ uvedl vinař.
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Cestovní ruch a budoucnost

Protože je areál bývalého zámku a vinař
ství vzhledem k rozloze vinic naddimen
zovaný, věnují žernosečtí dost pozornosti 
vinařské turistice. „Nabízíme ubytování 
v apartmánech s celkovou kapacitou 28 
lůžek, děláme exkurze s degustacemi, ro
dinné oslavy, firemní akce, a to i víceden
ní, někdy i  svatby. Třebaže máme jen 
menší kuchyni, jsme schopni zajistit oběd 
pro celý autobus, jako dnes pro Nory,“ 
popsal. Samotné Velké Žernoseky toho 
kromě vinařství a kostela sv. Mikuláše 
mnoho nenabízí. Ale právě to včetně ne
dotčené krajiny může mnohé lákat.

To, že člověk od Litoměřic jede za fin
ským autobusem, není ničím výjimečným. 

Z Prahy to do Velkých Žernosek není da
leko a cestovní agentury mají o degustaci 
ve vinařství zájem. „Blízkost Prahy je vel
kou devizou. Spolupracujeme s různými 
cestovními agenturami či kancelářemi. 
Někdy se ale ozvou přímo i cestovní kan
celáře, které k nám jezdily i za někdejší 
Osevy,“ popsal Kupsa.

Víno z Velkých Žernosek historicky 
zásobovalo některé pražské podniky. „Do 
vinárny Zelená žába jsme dodávali za mi
nulého režimu 1 000 lahví každé tři týdny. 
Dnes je na stejném místě firma Ambiente 
a odebírají 200 až 300 lahví měsíčně. Vá
žíme si, že zachovali tradici žernoseckého 
vína v této vinárně,“ konstatuje Kupsa.

Do budoucna vinaře z Velkých Žerno
sek čeká obnova vinohradů. „V Lovosi

cích jsou ještě vinohrady, které vysazoval 
Vilém Kraus a je třeba je obnovit. Co se 
týká rozlohy vinic, chceme se držet ko
lem třiceti hektarů. V oblasti technolo
gií budeme sledovat trendy, ale rozhod
ně bychom neradi charakter našich vín 
měnili. Určitě chceme zlepšovat služby 
vinařským turistům, jejichž nároky stále 
rostou,“ dodal.

František Kupsa dobře ví, že na se
veru je každý rok ve vinici úplně jiný. 
„Jednou mají hrozny perfektní cukerna
tost, jindy je průměrná. A tak to má být, 
nechceme s využitím technologií vy
tvářet uniformní vína. To, že jsou vína 
z Čech a Moravy a samozřejmě různých 
ročníků rozdílná, je přece krásné,“ uza
vřel vinař. 
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Ing. Karel Hanák oslavil padesátiny

U bíhající čas se nevyhnul ani Karlu 
Hanákovi, který se 4. dubna 1965 
narodil v Kroměříži, ale většinu do

savadního života prožil ve Velkých Bílovicích 
a v rakouském Klosterneuburgu. PoGymnáziu 
v Kroměříži vystudoval Vysokou školu země
dělskou v Brně, Zahradnickou fakultu v Led
nici, která letos taky oslavuje, a sice třicetiny 
své existence. Karel je sice Hanák dvakrát, pří
jmením i původem, avšak zde objevil kouzlo 
révy vinné a jak říká jeho manželka, nejdříve 
se oženil s vinohradem a teprve potom s ní. 
V průběhu studia ho velmi ovlivnily dvě vi
nařské osobnosti – prof. Ing. Vilém Kraus, 
CSc. a doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Po absolvování základní vojenské služby, 
v době zakládání Vědeckovýrobního sdruže
ní Resistant ve Velkých Bílovicích, jej v r. 1988 
oslovil Miloš Michlovský a tím začala jeho 
praktická životní etapa ve vinařství. Zde jsem 
se s Karlem poprvé setkal. V r. 1991 byl vyslán 
Resistantem na čtyřměsíční stáž do jedné 
z nejstarších evropských vinařských škol, do 

Klosterneuburgu v Rakousku. Během této 
stáže došlo k rozpadu Resistantu a ve stejnou 
dobu mu byl nabídnut ve škole v Klosterneu
burgu stálý pracovní poměr. Tak se mu čtyř
měsíční stáž proměnila v dneska už téměř 25 
letý pracovní pobyt v Klosterneuburgu Karel 
Hanák se oženil ve Velkých Bílovicích, kde 
bydlí a má i svůj sklep a kousek vinohradu. 
V dřívějších letech se věnoval i výrobě vlast
ního vína, ale k jeho velké nelibosti musel od 
této činnosti z časových důvodů upustit.

Ve škole prošel různými posty a několik 
posledních let se věnuje výzkumné činnosti 
v oboru vinohradnictví. Po celou dobu svého 
pobytu v Rakousku aktivně sleduje tamější 
vývoj vinařství, vinohradnictví a marketin
gu. Po celé roky byl a je v úzkém kontaktu 
s děním na poli moravského vinařství a vino
hradnictví. Tento kontakt častokrát přerostl 
v mnohahodinové diskuze s mnoha vinaři 
a tyto plodné diskuze zajišťují výměnu infor
mací mezi moravským a rakouským vinař
stvím. Během svého profesního života je ak

tivním autorem, spoluautorem a oponentem 
nejrůznějších odborných článků a publikací, 
a to jak v Rakousku, tak v Česku, kde mimo 
jiné přispívá i do tohoto našeho časopisu.

Syn Karla Hanáka, rovněž Karel, vystudo
val Vyšší odbornou vinařskou školu v Klos
terneuburgu a otec doufá, že syn bude ve vi
nařství pokračovat.

Karle, přeji Ti do té druhé poloviny života 
hodně zdraví a ať se Ti plní Tvá přání. 

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ

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

Exkluzivní nabídka pojištění vinic, technologií, majetku, odpovědnosti, vozidel i osobního
pojištění. Nejvýhodnější pojištění proti mrazu, krupobití a všem dalším rizikům.

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ TEL.: 511 126 097 www.renomiaagro.cz

SPOLUPRACUJEME:

Přínosy 
spolupráce

�    Zhodnocení stávající pojistné 
ochrany a identifikace úspor

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

�   Nabídka všech druhů pojištění
�   Nejlepší cena, garance kvality
�   Široký rozsah pojistného krytí
�   Rychlé řešení škod
�   Nabídky od všech pojišťoven

Poskytované 
služby
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S Moravínem v Rauscedu 
a Toskánsku – část tři

Ve středu 20. srpna 2014 jsme 
vyrazili na jih od městečka 
Poggibonsi. Naším cílem 

bylo vinařství Azienda Agricola Polizia
no, avšak uličky v obci byly malé a tak 
stavěné, že se tam autobus nevešel. Roz
hodli jsme se pokračovat do města Mon
tepulciano a tam, že najdeme improvi
zovaně nějakou vinotéku a ochutnáme 
vína z této oblasti. Město Montepulcia
no leží opět na kopci a opět nás uvítala 
krása kamene na domech a na dlažbě. Co 
bylo zvláštní, že v každé ulici vlály jiné 
vlajky, různých barev a různých znaků. 
To byly vlajky starých historických rodů 
města.

Kousek od nejvýše položeného ná
městí jsme našli co jsme hledali. Přímo 
vinařství s prodejem vína – Cantine de 
Ricci. Čekání na rychlou přípravu degu
stační místnosti, která se nacházela ně
kolik pater pod námi se vyplatilo. Asi za 
půl hodiny pro nás přiběhl udýchaný Eu
rico Trabalzini, který zde a v nedalekých 
vinicích hospodaří. Sestupovali jsme po 
schodech stále do nižších pater. Prošli 
jsme jeskyni, kde údajně bydleli Etrus
kové, a to bylo ve 4. až 5. století před 
Kristem. Město Montepulciano leželo na 
významné obchodní cestě, kde pro pře
žívání byly důležité tři potraviny – voda, 
chléb a víno.

Sestoupali jsme do dalšího prostoru 
z roku 1200, který tehdy sloužil jako kos
tel. Tu podobu skutečně měl a byly v něm 
rozmístěny sudy a tanky na víno.

Konečně jsme dorazili do degustační 
místnosti, která na nás dýchla stářím. Staré 
těžké stoly, židle a na stěnách visely velké 
obrazy majitelů a přízně vlastníků vinařství.

K  degustaci bylo připraveno sedm 
vzorků vín. První vzorek byl půl na půl 
Cuvée Chardonnay + Viognier 2013, při
čemž každý kvasil zvlášť 3 měsíce v tanku 
a odrůdy byly smíchány před lahvováním. 
Vzorek měl 13 % alkoholu. Druhý vzorek 
byl Chianti 2013, ze 100% Sangiovese. Tře
tí vzorek byl Montepulciano 2012 slože
ný z 90 % Sangioveze a 10 % Canelovero. 
Čtvrtým byl Supertoscana 2009 ze 60 % 
Sangioveze, 30 % Merlot a 10 % Cabernet 

Sauvignon. Kvasí zvlášť a zrají rok v tan
ku. Tyto odrůdy jsou pěstovány na tufech 
a půdách po sopečné činnosti. Pátý vzorek 
Víno Nobile di Montepulciano 2010 DOCG 
se 13,5 % alkoholu byl složen z 90 % od
růdy Sangioveze a 10 % odrůdy Canaiolo 
Nero. Pojem víno nobile znamená nobles
ní víno, víno papežské. A to, co jsme koš
tovali, bylo opravdu noblesní Šestý vzorek 
byl Briareo di Montepulciano Riserva 2011 
se 13,5 % alkoholu. Byl složen z 90 % San
giovese a 10 % Canailo Nero. Jeden rok 
ležel v sudu barikovém a 2 roky v obyčej
ném sudu. Poslední vzorek bylo Vin Santo 
di Montepulciano 1995 s 15 % alkoholu 

Vstup do vinařství de Ricci Eurico Trabalzini při předvádění vín Někdejší kostel, přeměněný ve vinný sklep

Kopcovitá krajina v Toskánsku

Rovral® Aquaflo

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

FUNGICID

… aby se plísni šedé ve Vašich porostech nedařilo

 Vysoce účinná formulace osvědčené účinné látky iprodione
 Kontaktní fungicid s dlouholetými praktickými zkušenostmi
 Dávkování 1,0 l/ha, maximálně 2x za sezónu
 Krátké ochranné lhůty 
 Registrace do více než 20 plodin
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z odrůd Trebriano a Malvasia v překla
du Svaté víno. Je srovnatelné s Tokajem 
v Maďarsku nebo Portem v Portugalsku, 
Nečekaná a neplánovaná zastávka byla 
velmi pěkná. Obyčejný a velmi pracovitý 
člověk nás provedl místními víny. Jeho 
věta zněla „Dnes se všichni vinaři snaží 
udržet úroveň“. S nakoupenými láhvemi 
jsme odcházeli se silnými zážitky.

Po čtrnácté hodině středy 20. srp
na jsme dorazili k vinaři Loacker Corte 
Pavone v oblasti Montalcino. S rodinou 
Loackerů jsme se setkali v roce v 2013 
v Tyrolích ( viz. VO č. 2 /2013). Ten
krát nám řekli, že mají také vinařství 
v Toskánsku a to byl důvod proč jsme 
se vydali za vinaři Toskánska. Starý pan 
Loacker založil výrobu sladkostí. Prodal 
však polovinu majetku a před 35 lety 
koupil vinice. Ihned pracoval jako Bio. 
Byl první. Bylo to forma pokus – omyl. 
V roce 1996 přijel do Toskánska. Koupil 
si malý apartmán, aby měl kam jezdit. 
Začal na šesti hektarech. Dnes má 17 ha 
v této oblasti a o tři roky později koupil 
22 ha blíže k moři.

Po výkladu na terase s rozhledem do 
vinic jsme se přesunuli do příjmové haly. 

Hrozny jdou po dopravníku a jsou z nich 
odstraňovány hrozny špatné. Dobré hroz
ny jdou do mlýnku a po namletí jdou vol
ným pádem dírami v podlaze do nádob 
v nakvášecím sklepě, kde rmut kvasí. 
Nakvášecí sklep je o patro níže. Proti oxi
daci jsou hrozny skrápěny. Odrůda Brune
llo je zde 40 dní. Po vykvašení jde víno do 
ležáckého sklepa. V prosklené degustační 
místnosti jsme ochutnali 6 vzorků vín. 

První byl Falc Rose 2012 IGT z oblasti 
Marona. Jeho složení je 60 % Sangiove
se 30 % Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 
2 % jiné odrůdy. Alkohol 14,5 %. Druhý 
vzorek Morellino di Scansano 2011, slo
žený z 85 % Sangiovese a 15 % Syrahu. 
Biodynamický způsob oddělování vinic 
spočívá v zeleném hnojení ve vysévání ob
řádek jetele, hořčice a luštěnin. Doposud 
měli 3 000 hlav na 1 ha. Od roku 2015 bu
dou sadit 4 000 hlav na 1 ha. Třetí vzorek 
Lodolaia 2011 je složen 100 % z odrůdy 

Syrah. Čtvrtý vzorek Roso Di Montalcino 
2012 je ze 100 % Sangioveze. Pátý vzorek 
byl Brunello di Montalcino 2009. Tento 
vzorek družstvo pro kontrolu výrobků – 
tzv. Konsorcium ohodnotilo pěti hvězdič
kami. Je ho vyrobeno 35 000 sedmiček za 
rok a tvrdí, že má potenciál 1520 let. Po
slední vzorek byl Brunello di Montalcino 
2008 s alkoholem 14,5 %, kyselinou 5,5 g/l 
a 1,69 g/l cukru.

Třetí den jsme zakončili návštěvou his
torického města Siena, které opět leží na 
kopci a má kulaté majestátní náměstí, kde 
se konají jízdy na koních podle rodinných 
klanů. Překrásný byl mramorovaný dóm 
kousek od náměstí. Opět podařený den, 
plný informací.

 Poslední odjezdový den jsme po ránu 
navštívili městečko Monteriggioni jižně 
od našeho ubytovacího města Poggibonsi 
a odsud už jsme mířili na sever kolem Flo
rencie. Po polední jsme udělali zastávku 
v Univerzitním městě Padova a pak jsme 
to vzali znovu přes Rauscedo,zopakovali 
jsme si pohled na vzorné révové školky 
a směřovali k domovu.

Cesty s Moravínem zatím nezklamaly. 
Jsou plné zážitků a odborného poznání. 

Zakladatel firmy Loacker

Betonové vajíčko pro skladování vína

Degustační místnost u Loackerů

↙ inzerce

Rovral® Aquaflo

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

FUNGICID

… aby se plísni šedé ve Vašich porostech nedařilo

 Vysoce účinná formulace osvědčené účinné látky iprodione
 Kontaktní fungicid s dlouholetými praktickými zkušenostmi
 Dávkování 1,0 l/ha, maximálně 2x za sezónu
 Krátké ochranné lhůty 
 Registrace do více než 20 plodin
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Jak se dělávalo na vinohradě 
Vinařův rok ve vzpomínkách
Brzo z jara se střihalo, a to střihávali enom strýci, kdepak ženský a střihat 
vinohrad, to by bylo brzo po něm, dyť temu nerozumí. Ale naši súsedka tetička 
Kačka střihávaly, tá to uměly. Potem se vázalo rýví do otýpek a vynášelo. Říkávalo se: 
kolik je otýpek rýví, tolik bude věder vína. Šla sem na to rýví do našeho vinohradu 
v Hájku a abych si zkrátila cestu, šla sem přes Frolichovu Kravihoru. Stařeček Frolich 
tam to rýví vázali taky a ty otýpky dávali k rúně. Přísně se na mě podívali a povidali: 
„A tadyto vede cesta?“ „Strýčku, nezlobte se na mě, ale přes tú vašu Kravihoru je to 
nejblíž, ale až půjdu zpátky, vezmu vám nekerú otýpku dúle.“ „Tož to možeš tadyma 
jit“, řekli stařeček.

S trýc Padalík vezli hlubokú cestú od 
Veselých rýví s kravama. Tetička 
šly za vozem a šlajfovaly. Sem tam 

utrhly trochu trávy do klína, eště ji ani 
moc nebylo. Ptám se: „Čemu to trháte, už 
máte húsata?“ „Ale nemám eště nic vylíh
nutý. Trhám křupík, jatelinku a kopřivy. 
Uvařím z teho špenát k obědu.“ Strýc po
vidajú: „To je enom tráva. Tetička Kadleč
ka tá chytnú divokýho králíka, strčí ruku 
do jeho díry, vytahnú ho ven, dajú mu za 
uši a v poledně je paprikáš k obědu.“ „To 
bych já nedokázala“ povidaly tetička.“„Ani 
já né,“ řekla sem a šla znova po Frolicho
vej Kravihoře a vzala sem dúle dvě otýpky 
rýví.

Než se začala kopat postnica, napřed 
se rozvezl hnůj, ten byl u vinohrada na
veženej už od podzimka. Rozvážel se na 
kolečkách nebo na tragači, a kde se ne
dalo jet, tam se musel hnůj nosit. Buďto 
na nosítkách, to museli nest dvá, a někdo 
v koši nebo v plachtě na zádech. Strýc 
Janek ho nosili ve velikéj putně a súsed 
mu povidajů: „co matleš putnu od hno
ja, tá je přece na vinobraní.“ „Já vím, ale 
dobře se to v ní nosí. Táto bude už enom 
na hnůj a do vinobraní mě Vincek udělá 
novú.“ Potom se ten hnůj zakopával jak 
postnica a nekdo ho zas zarýval do járů. 
A co sme měli na svačinu a oběd? Chle
ba, špek, oškvarky, víno a vodu z čepá

ka, protože nekerý ženský víno nechcely 
a voda byla taky na umytí ruk. Tyto prá
ce byly ve vinohradě tá nejhorší práca, 
těžká a špinavá.

Potom až se všecko na polách zasadi
lo, poklúkali sme ve vinohradě kolí. Byla 
sem ve vinohradě na Kopci a už sem to 
měla hotový. Šli kolem stařeček Kadlec 
a povidajú mě“ Tož poklúkáš děvčico?“ 
„Už to mám hotový stařečku“. Oni při
vřeli jedno oko, dívali se na ty řady a po
vidajú:“Je to nakřivo, kolky trčijú jeden 
na tú stranu a druhej na jinú. Tak zaklu
čený kolí, to bych neznesl.“ Odpověděla 
sem „Ale stařečku to je dobrý, enom aby 
bylo k čemu vinohrad přivázat“. Potom se 
vinohrad kopal podruhý, menšíma moty
kami – ohřeblama.

Koncem května se začalo smítat, ale 
to sem moc ráda nedělala. Maminka mě 
to učily. Prva vyčistit hlavu, vytrhat z ní 
všecky drobný cúnky, aj dyž majú hrozny 
a potem už enom výplevu vylámeš, a je 
to. Tá smítka se brala všecka dom na kr
mení. A vinohrad velikej, roztáhanej. Ho
nem ho povázat, protože se musí šplíchat 
a nedalo by se tam chodit. Vázalo se pan
tama z režnej slámy. Snopky se musely 
před vázáním namočit, aby se sláma nelá
mala. Namáčela se v járkách a tam se po 
ni šlapalo, aby změkla. Vodu na šplíchání 
sme brali z járka, kýblama se nanosila 
do kanóna na vozi. Deň před šplícháním 
sme namočili do kýbla vápno a stařeček 
tihlů rozdrtili na schodku modrú skalicu 
a namočili ju do druhýho kýbla. Ráno se 

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

a jahodníku

DÁVKA:
3 – 4 kg/ha

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

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

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Podle vyprávění tetičky Jarky Dufkové Veselé 
a z vlastních vzpomínek napsal V. Petrásek. 
Foto: 
Archiv autora

do vody v kanóně skalica a vápno nalílo. 
Byla to pěkná modrá barva. Strýci šplí
chali a tetičky jim v putýnkách donášely 
postřik. Povidali tetka Bětka u našeho: 
„Já z teho šplíchání mám dycky strach. 
To je tolik krámů na tem vozy a eště se 
neco zapomene nebo poláme anebo se 
ztratí rozprašovač aji s jehlú a ten můj 
starej je potem steklej jak čert. Tak si 
dycky oddechnu až je po stříkání.“ Staře
ček Cyril šplíchali ščetků. Měli v putýnce 
trochu skalice a každů hlavičku pěkně 
pokropili. Jednú sem jim řekla, dyž sem 
šla okolo: „Pomož Pánbů stařečku. To 
máte výhodu, ani se vám konva neucpá
vá, ani rozprašovač neztratí.“ Šplíchalo 
se až do svatej Anny, každých devět dní 
a ty vinohrady byly víc modrý jak zelený. 
Potem se vinohrady naposledy pokopa
ly, uhrabaly a povázaly. Všecko muselo 
byt hotový do svátku narození Panny 
Marie – šest týdňů do vinobraní, kdy se 
dělalo zarážení hory. Potem už hlídali 
vinohrady hotaři a nikdo do vinohradů 
nesměl ani vkročit. My děcka sme z těch 
hotařů měli velikej strach. Hora se ote
vřela až rozhodl obecní úřad. V ten deň 
se všecí nastrójili, na voze dali kadě, do 
nich putny a putýnky, svačinu aji s obě
dem a taky děcka. Ve vinobraní se obědy 
nevařily. Navečír odcházely tetičky tro
chu spíš dom a vařily večeřu. Celá dědina 
jela zbírat.

Před vinobraním se ve sklepě uklí
zalo, zamáčely se kadě a kerý byly moc 
rozeschlý, tak se zavezly do Svodnice. 

Vypláchly se bečky, natíraly se na nich 
obrůčky a celej sklep se vylíčil vápnem. 
Tech presúzů pod kravihorama tenkrát 
tolí nebylo. Sklepy byly v břehu, enom 
stěna s dveřama a za nima šija do skle
pa. Celá stěna byla obrůstlá trním a psím 
vínem, sotvá bylo dveře vidět. Před skle
pem trávník, enom cestička ke dveřám 
ušlapaná. Vedle dveří na kolkách deska 
pro posezení a dyž bylo horko, byl tam 
chládek. V nedělu tam po požehnání cho
dili strýci a popíjali víno, ale každý svoje, 
kerý si donesli v sotůrkách a vykládali si. 
Na podzim si nosili po kapcách dyňový 
jádra, moc rádi jich lůpávali.

Při vinobraní se hrozny řezali křivá
kama do putýnek. To byla práca tetiček 
a děcek. Strýci nosili velké putny, do ke
rých se hrozny z putýnek sypaly, a ti je 
potom odnášeli k vozom na úvratí pod 
vinohradama, na kerých byly kadě, do 
kerých se hrozny sypaly. Potem jich od
váželi ke sklepom, kde se hrozny mesto
valy mestůvkama. Nekeří vinaři, keří měli 
málo vinohradů, míchali červený hrozny 
s bílýma. Tí větší už měli mlýnky, hrozny 
mleli a už dělali víno bílý a červený. Po
tem se presovalo na velkých dřevěných 
presech. Tí, co je neměli, presovali u sú
sedů. Z mláta se dělal grúl. Nalílo se na 
něj vody a nechalo se to kvasit. To bylo 
pití i pro děcka a tetičky. Pil se na polách, 
dyž bylo velký horko. To všecko byla prá
ca strýců. Dyž víno kvasilo, nesměli sme 
my děcka do sklepů chodit, abysme se 
neudusily. Na svatýho Jána Evangelisty 

před koncem roku se nosilo víno světit 
do kostela. Po mši si posvěcený víno hos
podáři nosili dom, kde si ho zavdala celá 
rodina, aby byla zdravá a zbytek se nosil 
do sklepů, kde se trochu odlílo do každéj 
bečky, aby se víno nekazilo. 

Tak se to dělalo, dyž sem byla malá. 
Dodnes si na to ráda zpomínám.  

Slovníček

Rúna – chodník (hranice) mezi 
vinohrady

Křupík – šťovík kyselý, lat. Rumex 
acetosa. V obcích kolem Vel. 
Pavlovic se lidově nazýval „křupík“. 
Jarní mladé kožovité lístky při 
zmáčknutí „křuply“

Postnica – první těžká kopačka 
ve vinohradě v „půstě“; dělala se 
hluboká, velkou motykou.

Panty z režné slámy – nebylo 
provázků, a tak se vázalo režnou 
slámou. Malá otep o průměru do 
20 cm a délce kolem 50 cm se 
zarovnanými okraji. Suchá sláma by 
praskala, a tak se musela namočit. 
V potůčcích se ponořila do vody 
a pak se po ní šlapalo tak dlouho, až 
změkla a nelámala se. Ve vinici se 
nosila v zástěře nebo v plachtě na 
zádech. Po stéblech se vytahovala 
a s ní se letorosty vyvazovaly ke 
kolkům.

↙ inzerce
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Konfitovaná křepelka s bramborovým 
pyré s čerstvě sekanou pažitkou 
a mladými kukuřičnými klasy 
restovanými na másle

Křepelky důkladně očistěte. Odstraňte 
zbytky peří škubáním nebo je opalte nad 
hořákem. Očištěné křepelky důkladně 
osolte, vložte je prsíčky dolů do menšího 
hlubokého pekáčku s poklicí, zalijte roz
puštěným sádlem a přidejte vodu. Vložte 
do trouby rozehřáté přibližně na 120 až 
140 °C a nechte konfitovat, tedy téměř 
nebo zcela potopené křepelky dusit ve 
vlastní šťávě při nízké teplotě. Po hodině 
až hodině a půl křepelky zkontrolujte a ob
raťte. Konfitování bude díky nízké, šetrné 
teplotě trvat déle, než jste zvyklí při kla
sickém pečení. Maso ale zůstane šťavnaté 
a perfektně ochucené. Konfitování křepe
lek vám zabere dvě až tři hodiny. Průběž
ně zkoušejte, zda maso změklo. Jestli je 
křepelka upečená, poznáte podle toho, že 
půjde snadno pootočit kostí v mase. Zcela 
měkké křepelky vyjměte opatrně ze sádla, 
předehřejte troubu na 220 °C a dejte krát
ce dopéct pro perfektní opečený vzhled. 
Brambory vložte do vroucí osolené vody 
a  nechte změknout. Sceďte důkladně 
všechnu vodu a brambory rozšťouchej
te společně s horkým máslem. Přilévejte 
horké mléko a šlehejte ručním šlehačem 
do ideální hladké a nadýchané formy. Do

chuťte solí, přidejte jemně sekanou čers
tvou pažitku a ihned podávejte. Kukuřičné 
klásky nevyžadují dlouhou tepelnou úpra
vu. Pomalu je opékejte na másle, osolte 
a opepřete. Jakmile začne máslo zlátnout, 
podlijte malým množstvím vody. Než se 
voda vydusí, klásky se stihnou prohřát, 
kukuřice začne lehce karamelizovat a tady 
přijde i čas ji servírovat.

Víno ke snoubení 

Vzhledem k tomu, že chuť křepelky je vel
mi delikátní a jemná , záleží na gurmáno
vi, jestli chce podpořit zážitek z křepelky, 
nebo z přílohy. V prvním případě, kdy první 
sousta křepelčího masa doplní vínem, a pak 
i v kombinaci se samotnou přílohou (nejlé
pe kukuřičkou) se ke snoubení hodí suché 
růžové víno. Mělo by být částečně odbou
rané, aby chuť vína nebyla výrazně ovocná. 
Stejně tak kyselina by neměla být agresiv
ní, takže doporučuji v českých zemích ne až 
tak časté vyzrálé, 1–2 roky uležené růžové 
víno. Zkušenosti mám s kombinací křepel
ky s růžovým Rulandským modrým, dobrá 
je i Frankovka. Tyto odrůdy by se hodily 
i v červené variantě, ale jako velmi lehká , 

málo extraktivní vína. Zvýrazní a prodlouží 
chuťový zážitek z masa.

Druhou variantou je kombinace masa 
s pyré (s pažitkou). V tomto případě se 
nabízí vyzrálé opulentní bílé víno – Sauvi
gnon, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé nebo 
Chardonnay. Velmi dobře se spojí s pyré, 
máslem a doplní pikantnost s pažitkou. 

O výběr vhodných vín a zjitření chu
ťových buněk se postaral vinař Stanislav 
Mádl. 

Recept: 4 porce 
4 křepelky (cca 800 g celkem) 
sádlo 500 g
voda 200 ml
podle chuti sůl
Bramborové pyré
očištěné loupané brambory 300 g
rozehřáté máslo 100 g 
horké mléko 200 ml
podle chuti sůl
jemně sekaná pažitka
kukuřičné mladé klasy
máslo 50 g
voda 50 ml
podle chuti sůl a pepř

Fenomén víno
Autor:
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Foto:
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Název
Datum

Místo Město www Telefon
od do

Mladé víno odchází 12. 6. 12. 6. zámek, Sala terrena Mikulov www.moravinmikulov.eu 519 510 005

Do Blatnice k vinařovi 12. 6. 13. 9. celá obec a areál sklepů Stará hora
Blatnice 
pod Svatým 
Antonínkem

www.vinariblatnice.cz 608 861 146

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN VINAŘSKÉ 
OBLASTI ČECHY 2015 12. 6. 13. 6.

Česká zahradnická akademie 
Mělník – Na Polabí, Školní statek 
Mělník – Neuberk

Mělník www.statek.zas-me.cz 602 170 008

Za vínem na Podluží 13. 6. 13. 6. vinné sklepy ve Tvrdonicích 
a Kosticích Tvrdonice www.tvrdonice.cz 777 360 001

Víno vín Mikroregionu Hustopečsko 13. 6. 13. 6. kulturní dům Starovičky 605 488 147

Výstava vín na hradě Veveří 13. 6. 13. 6. Státní hrad Veveří Brno www.witwine.cz 724 232 102

Otevřené sklepy Kyjovska 13. 6. 13. 6.

Jednotlivá vinařství jsou umístěna 
v tradičních vinných sklepech, ale 
rovněž v historických prostorách 
kyjovské radnice, stejně jako ve 
sklepních prostorách měšťanských 
domů kyjovského náměstí.

Kyjov www.kyjovskesklepy.cz 774 743 232

2. Zahrádkářský košt vína 13. 6. 13. 6. klubovna zahrádkářů Velký Ořechov 603 724 806

Léto otevřených sklepů v Jaroslavicích 
u Znojma 15. 6. 30. 8. sklepní městečko Jaroslavice www.jaroslavictivinari.cz 602 974 255

Tour Aliance vinařů V8 napříč ČR 18. 6. 18. 6. Angelo Hotel, U Prazdroje 6 Plzeň www.8v.cz 777 630 434

Úvod do degustace vína 19. 6. 19. 6. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz 519 352 072

Den otevřených sklepů ve Chvalovicích 20. 6. 20. 6. sklepní ulička Chvalovice www.waldberg.cz 736 631 547

Otevřené sklepy Novosedly 20. 6. 20. 6. vinné sklepy Novosedly na 
Moravě www.novosedelskesklepy.cz 736 489 351

VIII. ročník Sklepy dokořán ve Vlkoši 20. 6. 20. 6. sklepní ulička Vlkoš www.vlkos.cz 606 231 642

K Nechorám do sklepa 20. 6. 20. 6. Nechory, sklepní vesnička Prušánky www.otevrenesklepy.nechory.cz 773 595 989

Den otevřených sklepů 20. 6. 20. 6. areál Týnec www.vinari-tynec.cz 721 409 093

Den otevřených sklepů v Novém 
Poddvorově 20. 6. 20. 6. sklepní ulička Nový 

Poddvorov www.vinarinovypoddvorov.cz 606 961 586

Putování za víny Brány Čech 20. 6. 20. 6. Čajovna, vinotéka v bezejmenné 
uličce naproti městskému úřadu Lovosice www.okraslovacikrouzek.cz/

putovani/ 777 185 788

Okoštujte u vinařa 26. 6. 30. 8. areál vinných sklepů Búdy Mutěnice www.vinozmutenic.cz 728 974 666

Vinařská 50 – Author Znovín Cup 2015 27. 6. 27. 6. hřiště TJ Tatran Šatov www.vinarska50.cz 515 266 620

Krajem André 27. 6. 27. 6.

start – Dům U Synků, Dukelské 
nám., Hustopeče, dále Starovičky, 
Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice 
a Němčičky Kraví hora

Hustopeče www.hustopece.cz 725 935 553

Letní otevřené sklepy Dolní Dunajovice 29. 6. 30. 8. vinné sklepy a vinařství Dolní 
Dunajovice www.czsdd.cz

Otevřené sklepy Hustopeče 1. 7. 31. 8. vinařské uličky Vinařská a Na 
Hradbách Hustopeče www.hustopece.cz 775 095 526

Na skok k mikuleckému vinaři 1. 7. 30. 8. vinné sklepy Mikulčice www.infomikulcice.cz 731 159 010

Na Moravu za vínem 1. 7. 31. 8. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová 
Ves www.vinaricek.cz 777 062 129

XII. Den otevřených sklepů 4. 7. 4. 7. sklepní ulička a Záhumenní Hrušky (okr. 
Břeclav) www.hrusky.net 607 730 109

Den otevřených sklepů 4. 7. 4. 7. areál vinných sklepů Terezín www.vinariterezin.cz 776 464 379

Víno v oranžovém aneb Noční otevřené 
sklepy 4. 7. 4. 7. vinné sklepy Velké Pavlovice www.vinozvelkychpavlovic.cz 605 886 640

Den otevřených sklepů 4. 7. 4. 7. vinné sklepy v Horních a Dolních 
Věstonicích Horní Věstonice

Velkomoravské stezky na Podluží 4. 7. 4. 7. Břeclav, Mikulčice Břeclav www.stezky.com 777 667 041

Zpívání pro radost na Belegradech 4. 7. 4. 7. náměstí sv. Urbana, sklepní trať 
Belegrady, vinné sklepy v obci Velké Bílovice www.velkebilovice.cz 519 367 111

Otevřené sklepy Přítluky 4. 7. 4. 7. vinné sklepy Přítluky
www.vinarstvipritluky.cz/
planovane-akce/otevrene-
sklepy-pritluky

731 460 943

Letní otevřené sklepy 5. 7. 5. 7. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová 
Ves www.vinarimnves.cz 608 875 445

Otevřené sklepy 5. 7. 5. 7. Sklepní ulice Strachotín www.vinaristrachotin.cz 606 822 558

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, email: info@vinarskyobzor.cz, 
www.vinarskyobzor.cz

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

Inzerce

Vinařství Bettina Lobkowicz Mělník přijme technologa do 
moderního sklepa našeho tradičního rodinného vinařství.

Nástup dle dohody.  
Kontakt: turkovicova@lobkowicz-vinarstvi.cz

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

Výsevní dny 2015 70 Kč
podle Marie Thunové

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

↙ řádková inzerce

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

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

Cykloturistická mapa – Moravské 
vinařské stezky 50 Kč
Vydal: SHOCart, spol. s.r.o.

Turistické zajímavosti 
Informace o vinařství 
Chráněná území – města, obce – hrady, 
zámky, památky – vinné sklepy – vinařské 
společnosti – vinotéky

Sklepní hospodářství –  
2. aktualizované vydání 470 Kč
Autor: Robert Steidl

Přepracované a doplněné vydání odborné 
publikace o  sklepním hospodářství zná
mého rakouského vinařského odborníka 
a lektora. Její první vydání se stalo „učeb
nicí vinařské technologie“. Jsou zde shr
nuty nejnovější poznatky při výrobě vína 
od sklizně hroznů až po lahvování vín. 
Vše velmi srozumitelnou formou.



CANDEFILT®

filtrační svíčky

Filtrační svíčky CANDEFILT® jsou osvědčené 
a vyzkoušené produkty určené pro nejrůznější 
druhy filtrací ve všech oblastech včetně nápojového 
průmyslu nebo farmacie. 

V sortimentu naleznete jak filtrační svíčky s absolutní 
zádržností tak s nominální zádržností v širokém 
spektru druhů a provedení.

Uvádíme příklady svíček pro filtraci vína:

•	 Candefilt®	–	HMV	/	HMVP - PES membrána 
– 100% garance zádržnosti mikroorganizmů - 
testovatelná

•	 Candefilt®	–	HMVS - PES membrána  
s borosilikátovou předfiltrační vrstvou  
- 100% garanace zádržnosti mikroorganizmů  
- testovatelná

•	 Candefilt®	–	HPV	- PP hloubková předfiltrační 
svíčka

•	 Candefilt®	–	HPF - skládaná PP předfiltrační 
svíčka s klesající porozitou

A řada dalších druhů a provedení – informujte se 
u našich obchodních partnerů.

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

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

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

HLAVNÍ PARTNER
SALONU VÍN ČR 2015

inzerat_pulA4_VO_2015-7_JZ_candefilt-CZ.indd   1 19.05.15   13:22

Weby jako víno

X Production
kreativní studio

www.xproduction.cz



Nejjasnější 
souhvězdí

   vynikající nástroj boje proti peronospoře

   registrováno také proti bílé hnilobě 
hroznů révy a plísni šedé

   tři osvědčené účinné látky

   flexibilní použití v průběhu celého 
ročníku

   až 14-ti denní preventivní ochrana

   vyhovuje pravidlům IP 

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


