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MALÝ INTERAKTIVNÍ VELETRH
• odborné prezentace patnácti firem, napříč vinařským produktovým portfoliem
• výměna zkušeností
• praktické ukázky přímo v provozu

VINAŘSKÝ JARMARK ve svém premiérovém ročníku bude prezentovat: 
•  osobní a užitkové vozy

•  traktory a vinohradnickou techniku
•  přípojné vyvážeče kontejnerů
•  ucelená řešení pro výživu půdy

•  hutní materiál – vinohradnický sortiment
•  průmyslové podlahy a systémy odvodnění vinařských provozů

•  systémy řízení vytápění, klimatizace, ohřevu i chlazení
   vinařského provozu

• aplikace potravinářských plynů
• sudy a dubové alternativy sudů

• kompletní zařízení pro sklepní hospodářství
• uzávěry

• etikety             
a řadu dalšího

Podávat se bude moravská zabíjačka a nezapomeneme na pitný režim. 

Možnost spojit příjemné s užitečným a to vše velmi efektivně, v krátkém čase a pod jednou střechou.

Vstup i občerstvení  zdarma, avšak pouze pro přihlášené návštěvníky. 
Přihlásit se můžete na marketing@svcr.cz nebo telefonicky na +420 774 77 88 15 do vyčerpání
kapacit, tj. 150 osob, nejpozději však do 13.11.2015.
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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Víno v bouřlivém období.

Kvašení se dokončuje, kvasinky spotřebovaly 
většinu cukru, víno obsahuje velké množství 
bílkovin a dalších látek, které se čiřením 
a sedimentací odstraní. Ještě nějaký týden potrvá, 
než se dosáhne konečného produktu, ale základ je 
již vytvořen.

Brno metropolí 
vína 

P roč se nejprestižnější vinařská akce koná v Praze? Tuto otázku si položil 
také jihomoravský hejtman Michal Hašek a odpověď byla rychlá – vyhlá-
šení soutěže Vinařství roku se přesouvá do Brna. Navazuje na ně navíc 

nový vinařský festival, který se propojí s gurmánským víkendem Špilberk food 
festival. Je to určitě dobře, protože máme další šanci, jak posílit a zviditelnit vi-
nařskou kulturu na jižní Moravě. Třeba se jednou při vyslovení slova Brno vybaví 
lidem víno, stejně jako u Plzně a Českých Budějovic pivo. Hlavně to do Brna ale 
máme všichni blíž a to vzhledem ke stavu D1 není na škodu.

V tomto čísle se dočtete také o přepravních prostředcích hroznů do sklepa. 
Téma zpracoval Patrik Burg a praktické zkušenosti opět popsal celoživotní prů-
kopník nejmodernějších postupů Miloš Michlovský.

Druhým, větším a pro mnohé kontroverzním tématem jsou autentisté. Dali 
jsme prostor jejich nejznámějším zástupcům, své k tomu ale napsali také zastán-
ci tradičních postupů. 

Rozhodli jsme se dát prostor studentům, kteří se tématu vinařství a vinohrad-
nictví ze všech úhlů věnují ve svých bakalářských a diplomových pracích. Výběr 
toho nejzajímavějšího, co se týká marketingu, připravil Pavel Tomšík. Chtěli by-
chom v tomto duchu pokračovat i v dalších vydáních.

Připomínáme také nedoceňovaného rodáka ze Žarošic Rudolfa Malíka, o kte-
rém vyšla kniha z pera Ladislava Valihracha. 

Je toho opět mnohem víc, čemu se v aktuálním vydání věnujeme. Doufám, 
že si počtete stejně jako já. Už teď se přitom můžete podívat na seznam témat, 
která chystáme na příští rok.

Přeji všem úspěšný měsíc listopad.

Martin Půček
šéfredaktor
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Spolkové informacePředplatnéVinařský obzor 11/2015

Co vám 
přineseme 
příště 
V prosincovém vydání Vinařského ob-

zoru se bude věnovat různým dru-
hům lisů. Pavel Tomšík se hlouběji 

podívá na vztah vinohradnictví a ekonomiky. 
A zhodnotíme, jak dopadlo letošní Svatomar-
tinské. Chytají se také zajímavé vinařské akce, 
na které se vypravíme a budeme vám o nich 
referovat.

(red)

Předplatné Vinařského obzoru na rok 2016     569 Kč / € 25,00
Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2016 ve volném prodeji     67 Kč
Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2016 pro předplatitele     49 Kč 
Cena letního dvojčísla 2016 ve volném prodeji     110 Kč 
Cena letního dvojčísla 2016 pro předplatitele     84 Kč
Jako předplatitel ušetříte za rok     206 Kč 

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru:

□ od čísla nejbližšího do čísla      

□ ročníku 2016

□ od začátku roku 2016 (1/2016) na dva roky – do 12/2017

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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Hlavní témata 
Vinařského obzoru 
pro rok 2016

Leden
VINICE: Pravidla pro dotace na novou výsadbu 
SKLEP a MARKETING:  Soutěže vín, parametry a degustátoři 

Únor
VINICE: Směsi pro ozelenění půdy
SKLEP: Management dusíku v kvasících moštech

Březen
VINICE: Příprava sazenic před jejich výsadbou; novinky v opěr-
ných konstrukcích; bioochrana proti škůdcům  

Duben
VINICE: Bioochrana proti chorobám
SKLEP a MARKETING: Oenoforum v Lednici

Květen
VINICE: Čištění kmínků; zelené práce; ošetřování příkmenných 
pásů
SKLEP: Netypické nádoby na víno – kvevri, betonová vejce a dal-
ší

Červen
VINICE: Nové poznatky k odlistění zóny hroznů
SKLEP a MARKETING: Sirka ve víně; vinařská turistika

Červenec–srpen
VINICE: Způsoby vedení a zahuštění výsadby
SKLEP: Stabilizace barviva v červených vínech; odstranění ne-
dostatků ve vůni a chuti, PVPP; příprava základních vín pro 
sekty

Září
VINICE: Posklizňová selekce bobulí
SKLEP: Příprava svatomartinských vín, karbonická macerace 

Říjen
VINICE: Klony révy vinné        
SKLEP:  Ledová a slámová vína      

Listopad
VINICE: Množitelský materiál – očka, révové sazenice, školky
SKLEP a MARKETING: Destiláty z matolin a vín; dárkové obaly 
na víno

Prosinec
VINICE: Vinařské školství a výzkum
SKLEP: Paletizace lahví
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SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

www.hobra.cz

CANDECOL - KOLONY
Pro spkojenost zákazníků 
každého vinaře je stabilita 
vína v lahvi zásadní otázkou. 

HOBRA si je toho vědoma, a proto nabízí 
mikrofiltrační kolony různých velikostí tak,  
aby vyhovovaly potřebám vinařů, hledajících 
to správné řešení.

Kolonu přizpůsobíme Vašim
požadavkům, a to i včetně
propojení se 
samospádovým
plničem pomocí
frekvenčního měniče.
Ten zajistí plynulou
regulaci čerpadla
a bezproblémový
průběh celé
mikrofiltrace.

inzerat_pulA4_VO_2015-10_JZ_candecol-kolony.indd   1 09.10.15   13:05

↑ 
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zámek Lednice
21. - 22. 4. 2016

TOP 50 vín soutěže bude nově prezentováno na Wine Prague 2016

www.oenoforum.cz

10. ročník

6
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Autor:
Martin Půček

Nový systém povolování nové 
a opětovné výsadby 

V ážení vinohradníci! V souvislosti 
se zaváděním nového systému 
povolování nové a  opětovné 

výsadby a dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1308/2013 a prováděcích předpisů se dává 
možnost producentům vlastnícím stá-
vající POV tato převést od 15. 9. 2015 na 
povolení na opětovnou výsadbu. Žádost 
o tento převod je možno podat na ÚKZÚZ 
v termínu od 15. 9. 2015 do 31. 12. 2015. 
Členský stát se však může rozhodnout, že 
tato lhůta bude prodloužena až do 31. 12. 
2020. ČR tak učinila zveřejněním skuteč-
ností spojených se zaváděním nového sys-
tému povolování výsadby révy (Viz níže)

Nyní pro pěstitele nastává řada mož-
ností.

Pěstitel vlastnící platné 
POV může:

�  Od 15. 9. 2015 požádat ÚKZÚZ o převedení 
POV na povolení pro opětovnou výsad-
bu. Toto povolení má pak stejnou dobu 
platnosti jako původní POV. Povolení pro 
opětovnou výsadbu však musí využít ten 
komu bylo povolení uděleno - není jej 
tedy možné prodat jako stávající POV. 
Na výsadbu s povolením pro opětovnou 
výsadbu bude moci být uplatněna dotace 
na restrukturalizaci vinic ze SOT s vínem.

�  Ponechat si stávající POV po celou dobu 
jeho platnosti (viz doba platnosti POV) 
a kdykoliv do 31. 12. 2020 (avšak pouze 
v době platnosti POV) požádat o převod 

POV na povolení pro opětovnou výsad-
bu. Toto povolení také musí využít ten, 
komu bylo uděleno a nejde pak pře-
vést na jiný subjekt a musí být využito 
v době jeho platnosti, tedy stejně jako 
převáděné původní POV. Na výsadbu 
s takto získaným povolením pro opě-
tovnou výsadbu bude moci být uplatně-
na dotace na restrukturalizaci vinic ze 
SOT s vínem, a to s jistotou do konce 
vinařského roku 2018 (výsadba do dub-
na 2018). V tuto chvíli není jasné, jakým 
způsobem bude řešeno další programo-
vé období SOT s vínem od roku 2019. 
Je velmi pravděpodobné, že dotace na 
restrukturalizace vinic bude zachována, 
ale nelze nyní s jistotou nic konstatovat.

�  Stávající POV do 31. 12. 2015 prodat dle 
stávajících pravidel (v případě, že držitel 
ví, že již taková POV nepoužije). Takto 
nakoupené POV je však nutno násled-
ně převést nejpozději do 31. 12. 2018 na 
povolení pro opětovnou výsadbu pro 
případ využití dotací na restrukturali-
zaci vinic toto povolení nejpozději do 
konce platnosti schváleného národního 
programu podpor z SOT s vínem, tedy 
do roku 2018. Po převedení na povolení 
je pak možno využít po celou dobu plat-
nosti původního (koupeného) POV.

�  Od 1. 1. 2016 již se stávajícím POV může 
nakládat pouze držitel a tato neůpůjdou 
převést na další subjekt.

Evropská legislativa zavádí možnost 
sankčního postihu i za nevyužití povolení 

pro opětovnou výsadbu v jeho lhůtě plat-
nosti. Současný návrh novely zákona, kte-
rý je nyní v legislativním procesu na Vládě 
ČR obsahuje sankci za nevyužití povolení 
pro opětovnou výsadbu ve výši 10.000,- 
Kč/ha nevyužitého platného povolení pro 
opětovnou výsadbu. Evropská legislativa 
také neumožňuje toto jednou udělené po-
volení pro opětovnou výsadbu vzít zpět.

Vážení vinohradníci, pokud vlastníte 
stávající právo na opětovnou výsadbu 
a již víte, že jej v době jeho platnosti (i po 
převedení na povolení) nevyužijete, ne-
váhejte a s tímto naložte dle 3. odrážky, 
tedy prodejte jej. Od 1. 1. 2016 bude toto 
právo využitelné pouze tím subjektem, 
kterému bylo uděleno. V případě převodu 
se prosím zajímejte o to, aby celý proces, 
tedy i vlastní nabytí právní moci převo-
du proběhlo do 31. 12. 2015. Pokud bude 
tento termín překročen, právo sice bude 
převedeno na nový subjekt dle stávající 
legislativy, avšak již nebude možné na 
toto právo (po jeho následném převedení, 
povolení) čerpat dotaci z titulu restruktu-
ralizace vinic z SOT s vínem.

Pro případnou nabídku prodeje POV 
klidně využijte náš webový formulář na-
bídek a poptávek (http://www.svcr.cz/na-
bidky-a-poptavky).

Žádost o převedení POV na povolení 
pro opětovnou výsadbu možno stáhnout 
zde.

Na případné dotazy rádi členům SV ČR 
odpovíme na telefonu 606743231, Martin Pů-
ček, nebo mailu (martin.pucek@svcr.cz). 

Oznámení o poskytovaných podporách z Vinařského fondu pro termín 1. 1.–15. 2. 2016
Vinařský fond v souladu s ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 97/2006 Sb. vyhlašuje, že budou poskytovány následující podpory pro termín 
podávání žádostí 1. 1.–15. 2. 2016:
1. Podpora účasti na výstavách Vinařské Litoměřice, Wine Prague a International Wine Show Prague 2016
2. Podpora úhrady nákladů na konání výstav, soutěží a přehlídek vín konaných v termínu od 1. 4. 2016
3. Podpora úhrady nákladů na konání seminářů, školení a konferencí s vinařskou tematikou konaných v termínu od 1. 4. 2016
4. Podpora úhrady nákladů na konání propagačních akcí s vinařskou tematikou a akcí vinařské turistiky konaných v termínu od 1. 4. 2016

Podrobné informace uveřejníme v prosincovém vydání Vinařského obzoru. Úplné Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským 
fondem najdete na www.vinarskyfond.cz v části Podpory. 



Víno v srdci Evropy

www.wineprague.com      

23. – 25. 5. 2016

6

Mezinárodní veletrh vína 
pro profesionály  
a odbornou veřejnost
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Šlechtitelé révy vinné ve 
vinařství Sádek
Než budu hovořit o setkání Sdružení šlechtitelů révy vinné, musím vzpomenout 
příhodu z roku 2011. Šestého července 2011 jsem cestoval vlakem se skupinou 
botaniků České botanické společnosti z Třebíče do Moravských Budějovic. 

V jednom úseku trati jsem při 
pohledu vpravo z okna spatřil 
na svažitém kopci vinici, nad 

níž dominovala táhlá budova s červenou 
střechou. To nás všechny zaujalo. Pohle-
dy botaniků se tam upřely a pan průvodčí 
vysvětlil: „To je soukromá výzkumná sta-
nice. Tam zkoumají, griluje se tam a dě-
lají se tam oslavy a kulturní akce.“ Druhý 
den jsme se tam se ženou vypravili autem 
z Třebíče, kde jsme byli tehdy ubytova-
ní. Dorazili jsme přes vršek kopce zvaný 
Sádek. Je tam i hrad toho jména. Minuli 
jsme jej, sjeli k hornímu okraji přírodní-
ho amfiteátru, kde se dalo zaparkovat, 
a sešli k restaurantu s onou červenou 
střechou, vysoce nad úrovní údolí. Na 
prosluněné stráni otočené k jihu se pod 
námi otevřely vinice. Byly to ty, které 
jsme viděli z vlaku. Ocitli jsme se ve firmě 
Vinařské a kulturní centrum Sádek. Teh-

dy bylo velmi teplo, před třetí odpolední 
hodinou a před koncem pracovní doby. 
Pracovníci pilně prováděli zelené práce. 
U sklepa vinařství jsme potkali parťáka 
a sklepmistra Jana Bartíka. Když jsem 
mu řekl, kdo jsem, provedl nás všemi vi-
nohrady. Ukázal nám naučnou stezku. Na 
západním okraji je vysazeno 14 různých 
způsobů vedení révy vinné. Toto je rarita 
v České republice a snad i v cizině. V části 
k jihovýchodu jsme potom prošli vinicí, 
kde je vysázen sortiment evropské révy 
a také interspecifických odrůd. A hleď-
me, mají zde vysázené i stolní odrůdy. 
Zajásal jsem, když jsem vedle Kofranky, 
Fratavy, Malveriny, Solarisu, Vesny, Erilo-
nu a mnohých dalších spatřil také naše 
polešovské odrůdy jako Muškát morav-
ský, Sevar, novošlechtění MERY či stolní 
odrůdu Vitru. Mladý pracovník nás dále 
provedl kolem záhonu užitkových rostlin 

tropů a subtropů, jež koncipoval profesor 
Valíček, který vysadil také tři části by-
linkových zahrad okolo baziliky Svatého 
Prokopa v nedaleké Třebíči. Úchvatné. 
Následovala zahrada jižní Vysočiny, kde 
byly tři ucelené výsadby: Chmel, komplex 
starých odrůd jabloní, hrušní a slivoní 
a dále sad broskvoní. Okolí vinice bylo 
velmi pěkně upravené a zanechalo v nás 
ohromný dojem. Po příjezdu domů jsem 
se dočetl, že na Sádku od 11. do 14. srpna 
2011 proběhlo mezinárodní setkání pěsti-
telů rezistentních odrůd révy vinné pod 
značnou PIWI. Tehdejší setkání pořádalo 
Rakousko a Česká republika a za naši re-
publiku měl zastoupení i náš kolega Mi-
loš Michlovský. Pěstování rezistentních 
odrůd je jednou z možností, jak omezit 
používání fungicidů ve vinicích proti zá-
kladním chorobám révy vinné.

Do tohoto pěkného prostředí areálu 
Vinařského a kulturního centra Sádek 
jsme s Ing. Aloisem Tománkem, předse-
dou Sdružení šlechtitelů révy vinné, svo-
lali 3. března setkání sdružení. Povinností 
sdružení je totiž jednou ročně svolat val-
nou hromadu, kde se zhodnotí činnost 
sdružení, vytyčí se pracovní cíle, všichni 
si vyříkají, co je trápí, a samozřejmě se 
probere i ekonomická stránka sdružení.

V areálu Vinařského a kulturního cent-
ra Sádek nás přivítal majitel Ing. Lubomír 
Lampíř, který zde hospodaří už 29 roků. 
Vzpomněl na začátky ve vinici pod hra-
dem Sádek, ve viniční trati „Pod Sádkem“. 
V  roce 1987 museli zlikvidovat nálety 
dřevin v této lokalitě, svah pod Sádkem 
postupně zúrodňovali a po provedení ri-
golace ve spolupráci s SZP Jižní Morava 
vysadili v roce 1989 celkem 334 keřů re-
zistentních odrůd od šlechtitelů z „Re-
sistantu“ Velké Bílovice. Byla s tím ten-
krát spojena jména Miloše Michlovského, 
Františka Mádla a Jiřího Sedla. Další vý-Majitel Sádku Lubomír Lampíř hovoří o vínech
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sadby vinic probíhaly postupně v letech 
1992, 1995, 1999, 2001, 2004 a dnes mají 
na 30 000 keřů, převážně rezistentních 
odrůd. Na Sádku vyrobí asi 15 000 litrů 
vína, které se prodává přímo ze dvora 
v rámci agroturistiky, nebo na řadě kul-
turních akcí, zde pořádaných. Sám majitel 
je velmi schopný organizátor a přednáší 
vinařské poznatky na Zemědělské univer-
zitě v Suchdole v Praze. Na slova majitele 
vinařství Lampíře navázal spolupracující 
kolega Ing. František Muška, který pokra-
čuje ve šlépějích svého otce v prognóze 
a signalizaci výskytu chorob a škůdců ve 
vinicích nejen zde na Sádku, ale i u na-
smlouvaných vinařů po republice. Je to 
organické propojení usměrněné ochrany 
porostů v kombinaci s pěstováním rezis-
tentních odrůd.

Vlastní program valné hromady Sdru-
žení révy vinné řídil předseda Ing. Alois 
Tománek z Boršic.

Každoročně šlechtitele révy znepo-
kojuje snižování odbytu révových oček, 
jejichž kvalita narůstá a náklady na tes-
tování na virové choroby, ať už v Mende-
leu v Lednici, či v Itálii, Rakousku nebo 
Německu, nejsou v praxi zúročeny. Výro-
ba révových sazenic u našich školkařů se 
zastavila na čísle 700 000 kusů a zbytek 
sazenic se doveze ze světa. Stejně tak je 
tomu u produkce podnožových řízků. Vi-
nou velké pracnosti v obdělávání vinic 
a zavedení režimu de minimis poklesly 
plochy podnožových vinic od roku 2005 
na dnešní jednu třetinu.

Dovoz množitelského materiálu ze za-
hraničí znamená riziko zavlečení různých 
chorob a škůdců. Členové sdružení usilu-
jí o zachování aspoň minimálních ploch 
udržovacího šlechtění a  jeho dobrého 
zdravotního stavu. 

Problém nastane u technického izolá-
tu v Lednici i u prostorových izolátů ve 
vinařstvích, kdy mají být zrušeny dotace 
na pěstování ozdravených rostlin. Kapito-
la produkce révových oček, podnožových 
řízků a tuzemských sazenic a jejich sorti-
mentu si zaslouží být zpracována samo-
statně. O tom někdy příště.

Letošní setkání šlechtitelů sdružení 
mělo podle nového obchodního zákoníku 
vyřešit jeden velký úkol, a to že všechny 
spolky by měly mít v názvu něco spolko-
vého. Šlechtitelé odhlasovali změnu názvu 
na Sdružení šlechtitelů révy vinné, z.s. 
Zároveň byly schváleny stanovy spolku. 
Vycházejí ze stanov původních, ale dávají 

do souladu jednotlivá ustanovení s novým 
občanským zákoníkem. 

V  diskuzi nás seznámili pracovníci 
ÚKZÚZ s personálními změnami na jejich 
ústavu. Ing. Ludvíková přednesla referen-
ci o zkoušení odrůd na odrůdové zkušeb-
ně v Oblekovicích. K dnešnímu dni je ve 
Státní odrůdové knize zapsáno 74 odrůd, 
z toho je 30 českých. Připomněla dále dů-
ležitý fakt, že řadě odrůd končí v roce 2017 
registrace a v dvouletém předstihu musíme 
požádat o novou registraci odrůd udržova-
cího šlechtění, která teď bude mít trvání 

do roku 2036. Samozřejmě registrace kaž-
dé odrůdy je zpoplatněna částkou 500 Kč. 

Tím, že se spojila SRS s ÚKZÚZ, se 
nyní stává ÚKZÚZ osobou odpovědnou 
za označování a kontrolování révového 
materiálu. V odpoledních hodinách po 
skončení odborné části nás Ing. Lampíř 
provedl částí naučné vinařské stezky. Na 
závěr jsme udělali společnou fotografii, 
před sklepem, v němž jsme pod vedením 
Ing. Lampíře a sklepmistra Tomáše Rygla 
ochutnali 12 odrůd a novošlechtění míst-
ních vín z vinařství Sádek. 

Šlechtitelé a spolupracující členové před vstupem do sklepa

Novošlechtění MERY, dnes již uznaná odrůda
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Velkoobjemové bedny ve 
vinařství jako progresivní 
systém dopravy hroznů
Sklizeň hroznů představuje operaci s nejvyšším podílem ruční práce – sklizňové 
práce tvoří až 30 % spotřeby pracovního času v celém pěstebním postupu. 
Náklady na sklizeň proto představují významnou nákladovou položku a v současné 
době dosahují až 10 % realizační ceny. Při stále složitější organizaci sklizně 
u středních a větších vinohradnických podniků, kdy je třeba oddělit od sebe 
různé partie sklizených hroznů a ty pak odděleně zpracovat, nacházejí uplatnění 
velkoobjemové bedny. 

S klízecí nádoby a  dopravní pro-
středky využívané při sklizni hroz-
nů prochází neustálým vývojem 

a modernizací. Trendy v jejich materiá-
lovém a konstrukčním provedení vychází 
z rostoucích nároků na šetrnost dopravy, 
která se v konečném efektu promítá do 
kvality vyráběného vína. Z těchto důvodů 
se v posledních letech, vedle tradičních 

plastových beden (Obr. 1), využívaných 
zejména u malovinařů, stále častěji obje-
vují při sklizni a dopravě hroznů plastové 
velkoobjemové bedny, často označované 
jako paletizované boxy nebo kontejnery 
(Obr. 2).

Tyto velkoobjemové obaly, s  typo-
vým označením BIG BOX, PAL BOX 
apod., se vyrábějí z pevného, omyvatel-

ného plastu a mají nejčastěji půdorys 
1 000 × 1 000 mm a výšku 600–800 mm. 
Jsou řešeny jako stohovatelné s nos-
ností 200–500 kg, obvodové stěny jsou 
provedeny jako plné, vyztužené žebro-
váním. 

Doplňkovou výbavu někdy představu-
je víko nebo výpust s kulovým ventilem 
umístěným u dna.

Obr. 1: Plastové bedny Obr. 4: Jednonápravový návěs s kladkovou dráhou

Obr. 2: Velkoobjemové bedny
Obr. 5: Přepravník velkoobjemových beden 
doplněný nájezdovou rampou

Obr. 3: Manipulační vidle pro velkoobjemové 
bedny
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Systém si postupně nachází svoje 
místo u středních a větších vinohrad-
nických podniků pro možnost vysokého 
využití běžné mechanizace při šetrném 
přístupu ke sklízenému produktu. Vý-
znamnou výhodou tohoto systému je, 
že lze jednotlivé bedny naplněné celými 
hrozny snadno třídit podle odrůdy nebo 
kvality, krátkodobě skladovat a pak spo-
lečně zpracovat. 

V Tab. 1 jsou uvedeny parametry vy-
braného sortimentu plastových velkoob-
jemových beden od různých výrobců.

Manipulaci s velkoobjemovými bed-
nami v  meziřadí vinic zajišťují stan-
dardní prostředky –traktorové nástavby 
s vidlemi nebo terénní vysokozdvižné 
vozíky (Obr. 3), které zajišťují i  jejich 

naložení a vyprazdňování. Bedny mohou 
být navíc ve spodní části doplněny liži-
nami, usnadňujícími jejich posun v me-
ziřadí. 

Moderní řešení transportu velkoobje-
mových beden představují jednonápravo-
vé návěsy vybavené kladkovými drahami. 
Bedny jsou na ně nakládány nasouváním 
ručně, někdy s využitím jednoduchého na-
vijáku (Obr. 4).

Z hlediska racionalizace sklizňového 
postupu lze při sklizni do velkoobjemo-
vých beden využívat také vlakový sys-
tém PLUK TRAIN využívající soupravu 
traktoru táhnoucího několik jednoná-
pravových vozíků naložených jednou 
nebo dvěma velkoobjemovými bedna-
mi. 

Předností těchto transportních nádob 
je nejen snížení rizika poškození sklize-
ných hroznů, které jsou přepravovány 
v menších vrstvách, ale také snadná sano-
vatelnost a nízká pořizovací cena. Nevý-
hodou jsou požadavky na dostatečně vel-
ké skladovací kapacity, poměrně vysoký 
podíl lidské práce při manipulaci a poža-
davek na vhodnou manipulační a doprav-
ní techniku.

Využití velkoobjemových beden při 
sklizni hroznů je dalším krokem v raciona-
lizaci sklizňových postupů. Obdobně jako 
paletizace a kontejnerizace při manipulaci 
s různými materiály v ostatních odvětvích 
slučuje výhody univerzálnosti obalu a snad-
né evidence. Veškerou manipulaci lze při-
tom zajistit standardními prostředky. 

Výrobce, prodejce Typ Rozměr š, d, v (mm) Požadavek na 
agregaci (kW) Objem (l) Orient. cena  

(Kč.ks–1)

PPO GROUP CZ

C4/F4/P4 1 200 × 800 × 760

Min. 15

470 4 600

C4R/F4R 1 200 × 800 × 1 060 470 4 500

CT6/FT6 1 200 × 800 × 780 470 4 700

C3T/F3T 1 200 × 800 × 780 470 –

FUHRMANN

CTR 1 000 × 1 200 × 760 600 –

CTV 1 000 × 1 200 × 785 700 6 500

CTT 1 130 × 1 130 × 770 750 6 800

VOLBERS – 1 000 × 1 200 × 760 450 –

JANDRISEVITS – 1 000 × 1 200 × 760 610 –

Tabulka 1

Parametry vybraných velkoobjemových beden

↙ inzerce

89,1

CORK JANOSA - INZERAT 210x75,5 - 151014

KOLMATOVANÁ PŘÍRODNÍ  ZÁTKA
*

AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB ... AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB ... AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

45x24mm, kvalita “AA” ... cena za kus (bez DPH) 

včetně potisku logem zákazníka ! 

Přesnou charakteristiku tohoto druhu zátky naleznete 

na www.janosa.cz, v sekci “výrobky”. 

Jedná se o přírodní zátku a hodí se 

velmi dobře i na delší dobu skladování vína.

Tato speciální akční nabídka platí do vyprodání zásob.

tel.: 577 158 020, mob: 602 716 116, mail: info@janosa.cz

120

*) běžná cena 3,60 za kus (bez DPH) 
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Efektivní transport suroviny 
do zpracovatelského podniku
Rakvická společnost Vinselekt Michlovský má tříletou zkušenost s transportem 
hroznů révy vinné hydraulickými vlečnými vozy Camelid od firmy STS Prachatice. 
Traktorista na voze najednou převeze až 90 metráků neporušené suroviny 
v osmnácti 400kilogramových plastových bednách.

P odle doc. Ing. Miloš Michlovského, 
DrSc., jsou dnes z hlediska trans-
portu kladeny podstatně vyšší 

nároky na zdraví a nepoškozenost suro-
viny. „Vozy typu Camelid byly navrženy 
pro sadaře, ale jsou multifunkční. Využí-
váme dva vozy různé velikosti na odvoz 
400kilogramových beden z vinohradu. 
Díky využití výměnných plošin, které 
nesou náklad, je systém velmi efektivní,“ 
pochvaluje si vinař, který obhospodařuje 
130 ha vinic.

Jak to funguje? 

Traktorista ve zpracovatelském podniku 
do rámu vozu „naloží“ plošinu s prázd-
nými bednami a odveze ji do vinohradu. 
Po nasbírání patřičného množství hroz-
nů do beden plošinu s bednami naloží 
a odveze zpět do zpracovatelského pod-
niku.

Ke každému vozu náleží tři plošiny, 
aby bylo možné na jednu nakládat, dru-

hou vykládat a třetí vést s prázdnými bed-
nami do vinohradu. 

Vozit surovinu ve vanách je podle 
Michlovského dnes už přežitek a převážet 
hrozny v bednách na běžné vlečce je ris-
kantní kvůli příliš vysoko položenému tě-
žišti. „Výhodou vozů Camelid je právě to, 
že díky nízko položenému těžišti umožňu-
jí transport tří řad beden. Na delší vzdá-
lenosti bedny navíc přivážeme, takže se 
dá jet tak rychle, jak to umožní traktor,“ 
uvedl Michlovský. 

Hlavním výhodou použití je to, že ač-
koli je transportováno velké množství 
suroviny, ta se „nevylisuje“ vlastní vahou. 
„Když jdou hrozny do násypky, tak musí 
šustit, ne čvachtat,“ říká Michlovský.

Požadavky systému

Šedé plastové bedny, které používá Mich-
lovský, vyjdou jedna přibližně na tři tisíce 
korun. Pojmou až 500 kilogramů, ale pra-
covníci ji obvykle plní 350 až 400 kilogra-

my suroviny. „Jejich cena se odvíjí podle 
pevnosti. Pevnější ale vydrží jen o něco 
déle. Největší problém je v tom, že se bed-
ny lámou. Obzvláště když je v nich přes 
450 kilogramů, může okraj při vyklápění 
prasknout,“ uvedl vinař. 

„Naskládání plných beden na plošinu 
ve vinohradu obstará UNC, nebo vysoko-
zdvižný vozík, když je povrch zpevněný,“ 
popsal Michlovský. Do budoucna přemýšlí 
o zpevnění nákladních ploch ve vinohra-
du. „Důvodem je vysoká spotřeba pneu-
matik u UNC, provoz vysokozdvižného 
vozíku je z tohoto pohledu ekonomičtěj-
ší,“ sdělil Michlovský. 

Kromě zmíněného je třeba myslet i na 
dostatečný výkon traktoru. Nejkapacit-
nější Camelid má nosnost 12,5 tuny. „Když 
jsme vezli 9 tun čistého nákladu, tak už 
s tím měl traktor o sto koních co dělat,“ 
uvedl Michlovský. 

Součástí logistiky jsou také oranžové 
dodávkové vozy, které převezou šest pra-
covníků. „Systém skupinového nasazení 

Přivezení plných beden z meziřadí k naložení na transportní plošinu UNC překládá plné bedny na transportní plošinu
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se spíše atomizuje a diverzifikuje, aby byla 
sklizeň co možná optimální,“ uvedl. Podo-
ba logistiky se podle vinaře mění. „Dříve 
sbíralo více lidí na jednom místě. Dnes 
nám náš systém umožňuje sbírat třeba 
na čtyřech místech, například když chce 
vinař posbírat jednu odrůdu na různých 
tratích,“ dodal.

Pro koho je to vhodné

Systém založený na vozech Camelid je 
podle Michlovského vhodný pro vinaře, 
kteří operují na větším území. „My pra-
cujeme v rádiu asi 40 kilometrů. Pokud 
vinař sklidí ručně do dvou vagónů denně 
a vozí do 10 kilometrů, tak se to dá stíhat 
s jedním vozem. Nedávno jsme za den na-

sbírali tři vagóny za den, tedy třicet tun, 
a to už jsme s jedním vozem nestíhali,“ 
dodal s tím, že na 50 ha vinic jeden Ca-
melid stačí. 

V Americe podle Michlovského sklize-
né hrozny běžně transportují na vzdále-
nost dvou až tří set kilometrů. „V našem 
vinařství jsou to desítky, ale někdy už je 
to ke stovce kilometrů. V takovém přípa-
dě hrozny transportují buď běžné kamio-
ny, když už je chladněji, nebo izotermické 
automobily. Udržení nízké teploty je vel-
mi důležité, protože endogenní enzymy 
fungují od deseti stupňů Celsia,“ uvedl 
vinař. 

„Rychlý kombajnový sběr a stejně tak 
transport má dnes stejnou, ne-li větší při-
danou hodnotu jako ruční sklizeň. Když 

bude ruční sklizeň trvat dlouho a bude 
teplo, je lepší vyjet nad ránem, anebo 
i v noci s kombajnem a dovést surovinu 
chladnou,“ uvedl Michlovský.

Zajímavá alternativa 

Michlovský kromě zmíněných vozů vyu-
žívá ještě jiný typ od společnosti Bucher. 
„Je to návěs vybavený pantografem a sys-
témem separace moštu, který se velmi 
osvědčil pro strojovou sklizeň. Surovina 
může díky pantografu rovnou do násypky. 
Uveze do pěti tun, takže je vhodný na krat-
ší vzdálenosti a menší partie,“ popsal. Sou-
částí vozu je hadice pro odvod šťávy; se-
parační systém je napájen z elektrické sítě 
traktoru. Stroj vyjde na cca 24 000 eur. 

Souprava před naložením transportní plošiny 
s plnými bednami

Ruční nakládání prázdných beden na vozík pro průjezd meziřadím

Transportní plošina s naplněnými bednami a nabírající soupravou

Souprava traktoru a hydraulického vozu Camelid XXL pro 18 beden 
se dvěma vrstvami
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Konstrukční varianty 
hloubkových kypřičů do vinic 
Současná intenzifikace vinohradnictví se neobejde bez používání moderních 
mechanizačních prostředků, s jejichž pomocí lze zabezpečit převážnou většinu 
pracovních operací v rámci uplatňovaných technologických postupů. Ve vztahu 
k narušení půdních vlastností zůstává hlavním problémem četnost jednotlivých 
operací, která je spojena s opakovanými přejezdy mechanizace. V závislosti na 
podmínkách stanoviště a ns mechanizačním vybavení podniku se často jedná 
o 30 i více přejezdů za jedno vegetační období.

Ke zhutnění půdy dochází ze-
jména ve dvou rizikových 
obdobích. Prvním je jarní 

období, kdy má půda dostatek vláhy po 
zimě a přenos tlaku zasahuje do větších 

hloubek. Druhým je podzimní období, 
kdy probíhá sklizeň, často za zhorše-
ných podmínek, kdy navíc v meziřadí 
projíždějí stroje s nákladem sklizeného 
produktu.

V meziřadí vinic je půda nejvíce zhut-
něna v  prostoru kolejových stop. Při 
použití standardních traktorů se jedná 
o dvojici stop zpravidla v blízkosti ošet-
řovaných řádků. Poškození probíhá rych-
leji u půd s vyšší vlhkostí a může způ-
sobovat omezení růstu kořenů a jejich 
funkcí. 

Z pracovních operací, které nejvíce 
zatěžují půdní horizont, se vedle sklizňo-
vých operací nejhůře projevuje chemická 
ochrana. Důvodem je vysoká hmotnost 

souprav provádějících ošetření porostu 
(plná zásobní nádrž), ale také skutečnost, 
že pěstitelé jsou nuceni vjíždět do poros-
tu bez ohledu na stav půdy, tedy i při její 
zvýšené vlhkosti. 

Průjezd mechanizace po půdě v takto 
nevhodném vlhkostním stavu vyvolá-
vá vedle půdního tlaku i efekt hnětení. 
Výsledkem jsou poruchy půdní stavby 
a struktury, narušení vodního a vzdušné-
ho režimu nejen v orniční vrstvě, ale také 
v podorničí.

Vedle opakovaných přejezdů patří 
k dalším faktorům, které se negativně 
promítají do zhutnění půdy, zvyšování 
hmotnosti strojů, nízké využití hluboce 
kořenících rostlin nebo strukturotvor-

Obr. 1: Hloubkový kypřič s dlátovitými noži na 
šikmé slupici

Obr. 2: Hloubkový kypřič s dlátovitými noži na 
obloukové slupici

Obr. 3: Schéma hloubkového kypřiče s dlátovitými noži; A – standardní provedení, B – provedení 
s přihnojováním
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ných víceletých pícnin, obecný nedo-
statek organické hmoty, který je v řadě 
případů nahrazován zvýšenými dávkami 
minerálních hnojiv, nebo dlouhodobé 
používání stejného kultivačního nářadí, 
které může vyústit v utužení podorni-
čí. Zmínit lze také narušení přirozené 
drobtovité struktury půdy, způsobené 

dlouhodobým používáním kultivačního 
nářadí s aktivním pohonem pracovních 
orgánů, zejména rotačních kypřičů. Jem-
né částice půdy jsou pak náchylnější ke 
splavení vodou.

Zhutnění půdy se negativně promítá 
do její zasakovací schopnosti, přičemž 
tato zhoršená infiltrace působí také na 
horší provzdušnění a růst kořenů révy. 
V souvislosti s tímto procesem lze po-
zorovat i další negativní následky jako 
např. to, že se sníží mineralizace humusu 
a že kořeny přijímají méně živin. Masivní 
zhutnění se navíc může projevit v zamok-
ření pozemků. Utužené půdy v období bez 
dešťových srážek snadno vysychají a pro 
keře révy vzniká vodní stres. Naopak 
v období s vyšším výskytem srážek dochá-
zí k erozi a vzniku chloróz. Snižuje se také 
efektivnost hnojení, protože v půdě se 
akumulují nevyužité živiny, které násled-
ně degradují např. vyplavováním. Na těž-
ších půdách s vyšším obsahem jílnatých 
částic dochází k jejich okyselování. V ne-
poslední řadě klesá na zhutnělých půdách 
biologická aktivita. Extrémní zhutnění 
pak může být spojeno s poklesem výnosu, 
případně s odumíráním jednotlivých keřů. 

Náprava takto poškozených půd je 
značně nákladným a dlouhodobým proce-
sem. Jedním z nápravných opatření smě-
řujících ke zmírnění půdního zhutnění je 
hloubkové kypření prováděné hloubkový-
mi kypřiči. 

Hloubkové kypřiče zaznamenávají ze-
jména v posledních letech výrazné rozší-
ření do pěstitelské praxe, i když jejich po-
užití v trvalých porostech se testovalo již 
v 70. letech minulého století. Jejich účinek 
spočívá ve vytvoření svislé rýhy do hloub-
ky 0,4–1,0 m, která v dolní části může být 
navíc rozšířená. Tvar rozrušeného profilu 
závisí na tvaru radlice.

Operace slouží k obnově příznivých 
poměrů v půdním profilu meziřadí. Jed-
ná se především o jeho dostatečné pro-
vzdušnění, které napomáhá aktivaci ae-
robních bakterií, přeměňujících humus 
na živiny přístupné pro kořenový systém. 
Další efekt spočívá v prokypření utuže-
ného podorničí a velký význam přede-
vším na svažitých pozemcích má tvorba 
tzv. zasakovacích pásů, které s velkou 
účinností omezují vodní erozi. Přeřezání 
části kořenů příznivě působí na jejich re-
generaci. 

Hloubkové kypření lze provádět ka-
ždoročně (doporučuje se provádět mini-

málně v tříletých cyklech) v období od 
července do listopadu (optimální termín 
je po sklizni). 

Současný sortiment hloubkových 
kypřičů je poměrně obsáhlý. Jedná se 
o  traktorové nesené stroje výjimečně 
i  v návěsném provedení. Obecně tyto 
stroje využívají 1–3 dlátovité nebo kříd-
lové radlice o šířce záběru 300–500 mm, 
uchycené na pevné slupici. Radlice jsou 
uchyceny na masivním rámu neseném na 
zadním závěsu traktoru.

Hloubkové kypřiče s pasivními pra-
covními orgány představují stroje, kte-
ré se vyznačují pevnou konstrukcí rámu 
a malým počtem pracovních orgánů (2–5). 
Pracovními orgány jsou zde dlátovité 
nože na pevné slupici, která může být 
provedena jako přímá, šikmá, nebo oblou-
ková (Obr. 1, Obr. 2). Slupice mohou mít 
hydraulické jištění. Poměrně časté je dopl-
nění těchto kypřičů o zásobní skříň hno-
jiva, dávkovací ústrojí a dopravní kanály 
umístěné v zákrytu nebo těle slupic, které 
umožňují hloubkové přihnojování zejmé-
na minerálními hnojivy (Obr. 3). Výkon-
nost velmi výrazně ovlivňují konkrétní 

Obr. 7: Schéma hloubkového kypřiče 
s kývavým pohybem radlic

Obr. 6: Hloubkový kypřič s kývavým pohybem 
radlic

Obr. 4: Povrch meziřadí po průjezdu kypřiče 
s pasivními orgány

Obr. 5: Hloubkový kypřič s kývavým pohybem 
radlic při průjezdu meziřadím
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podmínky při provádění zásahu – hlavně 
hloubka, vlhkost půdy, stupeň utužení, re-
liéf pozemku a použitý energetický pro-
středek (Obr. 4). Běžně jsou tyto kypřiče 
připojovány za traktory s výkonem mo-
toru nad 60 kW a pracovní rychlost činí 
4–7 km.h–1. Orientační pořizovací cena je 
90–150 tis. Kč.

Hloubkové kypřiče s kývavým po-
hybem radlic mohou být využívány při 
kypření silně zhutněné půdy v meziřadí 
mladých i plodných vinic (Obr. 5). Pra-
covní hloubka se tak s ohledem na vlast-
nosti půdy pohybuje mezi 0,3–0,6  m. 
Z konstrukčního hlediska je stroj tvořen 
nosným rámem, ke kterému je kyvně 
uchycena 1–2 masivní slupice s pevně 
uchycenými radlicemi (Obr. 6). Kývavý 
pohon pracovních orgánů je zajištěn od 
excentru. Při průjezdu vykonávají pracov-
ní orgány kývavý pohyb souběžný se smě-

rem pojezdu soupravy (Obr. 7). Z hlediska 
agregace vyžadují tyto kypřiče traktory 
s výkonem motoru 50–60 kW a jejich pra-
covní rychlost činí 3–4 km.h–1. Orientační 
pořizovací cena je 110–130 tis. Kč.

Hloubkový kypřič s kmitavým pohy-
bem dláta může být využíván při kypření 
silně zhutněné půdy v meziřadí mladých 
i plodných vinic. Pracovní hloubka se tak 
s ohledem na vlastnosti půdy pohybuje 
mezi 0,5–0,8 m. Z konstrukčního hlediska je 
stroj tvořen nosným rámem, ke kterému je 
nejčastěji pevně uchycena 1–2 radlice s ma-
sivními slupicemi. Před radlicí je pohyblivé 
dláto s kmitavým pohybem zajištěným od 
excentru (Obr. 8). Tyto kypřiče vyžadují 
traktory s výkonem motoru nad 60 kW 
a pracovní rychlost činí 3–4 km.h–1. Orien-
tační pořizovací cena je 90–120 tis. Kč.

Hloubkové kypřiče s kývavým po-
hybem křídel představují další propra-

covanou variantu (Obr. 9). Křídla radlice 
jsou provedena jako pohyblivá pro lepší 
pronikání do půdy. Jejich kmitavý pohyb 
je pak zajištěn od vývodového hřídele 
traktoru přes převodovku, táhlo a vý-
středníkový mechanismus. Čep výstřed-
níku je s křídly propojen táhlem ulože-
ným v zákrytu slupice (Obr. 10 a Obr. 11). 
Kypřiče vyžadují traktory s výkonem mo-
toru nad 60 kW a pracovní rychlost činí 
4–6 km.h–1. Orientační pořizovací cena je 
110–150 tis. Kč.

Hloubkové kypřiče představují progre-
sivní skupinu mechanizačních prostřed-
ků. S ohledem na rozsah jejich využití, 
celkovou pořizovací cenu a požadavky 
na agregaci lze uvažovat o jejich zavedení 
u všech velikostních kategorií vinohrad-
nických ploch s výjimkou úzkých sponů. 
Současné moderní vinohradnické trakto-
ry disponují dostatečnou trakční silou pro 
jejich agregaci. Nabídka kypřičů na trhu 
je dostatečná, zejména menší pěstitelé 
si však mohou hloubkové kypření zajis-
tit formou služby. Aktuální ceny za 1 ha 
ošetřených ploch se pohybují na úrovni 
1 900–2 800 Kč. 
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Obr. 10: Hloubkový kypřič s kývavým 
pohybem křídel

Obr. 11: Schéma hloubkového kypřiče 
s kývavým pohybem křídel

Obr. 9: Hloubkový kypřič s kývavým pohybem 
křídel při průjezdu meziřadím

Obr. 8: Schéma hloubkových kypřičů s kmitavým pohybem dlát v různém provedení
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Autentická vína – ouvertura
Autentická vína byla ještě před pár lety spíše vysmívaným, velmi periferním 
vinařským směrem. Dnes se jedná o nepřehlédnutelné hnutí, v jehož rámci probíhá 
fascinující tvůrčí kvas, který inspiruje celou řadu dalších vinařů. Ačkoli je produkce 
autentických vín stále velmi malá, jsou tato vína zastoupená v nejlepších tuzemských 
podnicích a v poslední době také úspěšně vyvážená do zahraničí, kde často jako 
jediná reprezentují naše vinařství v předních restauracích a vinných barech.

Co je krásné, je dobré. Co je 
dobré, je pravdivé. 

Můj příspěvek k tématu Autentická vína 
je potřeba vnímat jako subjektivní výpo-
věď vinaře a obchodníka s vínem, který 
byl u  zrodu tohoto vinařského směru 
u nás. Předesílám, že k tomuto tématu 
jsem se vyjadřoval již tolikrát, že bude 
těžké se v některých bodech neopakovat. 
Můj článek má navíc obecnější povahu; 
detailům týkajícím se vinifikace autentic-
kých vín etc. se v tomto čísle věnují jiní 
autoři. 

Na samém začátku, někdy v roce 2007, 
kdy jsem již několik let vinařil konvenč-
ním způsobem, byla deziluze. Pocit, že 

jsem na vinici i ve sklepě závislý na celé 
řadě preparátů, bez nichž se prý nedá 
slušné víno připravit, mě skličoval. Chtěl 
jsem pracovat jako nezávislý tvůrce – vi-
nařství jsem totiž od začátku vnímal jako 
svého druhu umění a nechtěl jsem se smí-
řit s tím, že budu připravovat zglajchšal-
tovaná vína. 

V té době pronikaly do malovinařské 
praxe velkoprůmyslové postupy, zavrho-
valy se některé tradiční postupy a vůbec 
to bylo období naprostého odklonu od 
všeho, co bylo nemoderní. Jistě, mělo to 
své historické důvody, a mnohé nešvary 
bylo třeba vymýtit, ale zejména proměna 
selského vinařství šla ad absurdum. Vý-
sledkem byla standardizace a naprostá 

zaměnitelnost vín napříč celou jižní Mo-
ravou v důsledku masového používání 
stejných enologických preparátů a s nimi 
souvisejících postupů. Ubylo sice vín ne-
mocných a vadných, ale bylo to za cenu 
naprosté rezignace na originalitu. Svět to-
hoto vinařského mainstreamu mi připadal 
neskutečně nudný. 

Inspiraci jsem tehdy hledal v zahrani-
čí, konkrétně v Itálii u Angiolina Mauleho, 
zakladatele hnutí VinNatur. Vypravil jsem 
se k němu a setkání s jeho víny pro mě 
bylo jako zjevení. Pochopil jsem, že dobrý 
vinař by si měl vystačit s málem. Přesněji 
s hroznem, který vypěstuje na své vinici, 
neboť hrozen je geniálně „vymyšlený“, 
a proto se víno dělá po tisíciletí právě 
z hroznů. Dospěl jsem u něj k prostému 
poznání, že základem všeho je krásný, 
zdravý hrozen. A co je krásné, je dobré. 
A co je dobré, je pravdivé. Jinými slovy 
autentické.

Jsem přesvědčený o tom, že pomocí 
drahých technologií a desítek přípravků 
na vylepšování vína lze sice vyrobit uchá-
zející, sterilní nápoje, ale skoro nikdy jedi-
nečný mok nabízející unikátní senzorický 
i duchovní prožitek. K přípravě osobité-
ho, charismatického vína nejsou potřeb-
né žádné velké investice. Ony jsou vlastně 
nepřípustné! 

A v kritice sterilních, technologických 
vín bych šel ještě dál: Vyznávám totiž ra-
dikální názor, že i nejobyčejnější, poctivé 
selské víno je lepší než nejlepší víno prů-
myslové. 

Vytvoření trhu 
s autentickými víny

Po návratu z  Itálie jsem pod dojmem 
Mauleho vín přestal používat systémové 
postřiky a selektované kvasinky. Vlastně 

Autor:
Bogdan Trojak
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jsem kromě malého množství SO2 (dnes 
již často nepoužívám ani ten) nepřidá-
val do vína vůbec nic. Obklopil jsem se 
několika podobně smýšlejícími vinaři 
a vzniklo společenství, v jehož rámci se 
sdílely zkušenosti a ideje spojené s auten-
tickým vinařením. Vínu, které jsme tehdy 
začali dělat, jsme zprvu říkali naturální 
nebo přírodní. Tento termín, převzatý 
ze zahraničí, se mi ale nelíbil. Neboť kdo 
může rozhodnout, co je a co není přírod-
ní? Někdy v roce 2008 jsem proto přišel 
s termínem „autentické víno“. Přívlastek 
„autentický“ totiž velmi dobře vyjadřoval 
to, o co jsme se snažili. Vyrobit pravdivé, 
věrohodné víno, v němž se co nejvěrněji 
obráží místo, odrůda a ročník. A samo-

zřejmě ruka citlivého, vnímavého vinaře. 
Od autentického vína byl pak jen krůček 
k novotvaru Autentista a k logu s písme-
nem A, kterým by se lahve označovaly. 
Záhy vzniká internetový portál VELTLIN, 
v jehož rámci funguje e-shop zaměřený 
na vína Autentistů a podobných vinařů 
z regionů bývalého Rakouska-Uherska. 
Dalším krokem pak bylo založení stejno-
jmenné distribuce, která začala autentická 
vína nabízet předním pražským restaura-
cím. Trh s naturálními víny v té době tak-
řka neexistoval, bylo potřeba jej vlastně 
vytvořit. Pomalými krůčky se autentická 
vína začala dostávat do povědomí so-
mmelierů a majitelů restaurací, kteří do 
té doby věnovali velkou pozornost toli-
ko kvalitním surovinám, z nichž vaří, ale 
podstatou vína, jež k jídlu podávali, se ne-
zabývali. Na podporu jejich prodeje vzni-
ká kamenný obchod a později regulérní 
vinný bar VELTLIN, který funguje už více 
než tři roky a dodnes má nejširší nabídku 
autentických vín v ČR. Vzniká občanské 
sdružení Autentisté na Moravě a později, 
v roce 2013, i na Slovensku. V současné 
době se jedná o přistoupení několika ra-
kouských kolegů. Z Autentistů se tak stala 
první tuzemská vinařská iniciativa, která 
oslovila kolegy v zahraničí. 

Zatím posledním počinem propagují-
cím autentická vína je festival Praha pije 
víno, který se řadí mezi největší vinařské 
akce se zahraniční účastí u nás a je jedním 
z nejvýznamnější festivalů tzv. naturál-

ních vín v Evropě. Jeho cílem je propojit 
podobně smýšlející středoevropské vina-
ře a časem vytvořit mezinárodní spolek 
Autentisté s jednotnými certifikačními 
pravidly.

Kdo jsou Autentisté?

Pojem „autentické víno“ je u nás od za-
čátku spojen s Autentisty. Označení „Au-
tentista“, které někomu může připadat 
zvláštní, je speciálně vytvořeným neolo-
gismem. Nenajdete ho ve slovnících, pro-
tože vznikl relativně nedávno. 

Autentistům jde o určitý vinařský pu-
rismus, o stylovou čistotu oproštěnou od 
všech cizorodých „příkras“. Ve vinicích 
Autentisté dodržují pravidla platná pro 
bioprodukci, ve sklepě pak pracují zcela 
minimalisticky.

Základním dokumentem, kterým se 
Autentisté řídí, je tzv. Charta, kterou cituji 
na konci tohoto článku.

V Chartě Autentistů se říká, že vína 
našich předků možná nebyla tak uhlazená 
a vycizelovaná jako mnohá dnešní, určitě 
však byla autentická. Dále se zde praví, že 
hlavním cílem Autentistů je snaha o pří-
pravu hodnověrných, rukodělných vín 
a v neposlední řadě i hlubší zájem o sta-
rou vinařskou krajinu, již svými vinohrady 
dotvářejí.

Autentisté vnímají svoji práci jako po-
slání. Nejde pouze o podnikání – důležité 
je, aby někdo zachoval chuť tradičních vín 

Bogdan Trojak

Bogdan Trojak (*1975) je básník, 
prozaik, autor písňových textů 
a vinař. Absolvoval Polské 
gymnázium v Českém Těšíně, poté 
studoval a nedokončil Právnickou 
fakultu Masarykovy univerzity 
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Spolupracoval s redakcí brněnského 
nakladatelství Host, krátce působil 
jako šéfredaktor kulturního 
magazínu Neon. Vydal sbírky 
Kuním štětcem, Pan Twardowski (za 
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hru roku.

Zavedl u nás pojmy „autentista“ 
a „autentická vína“, jejichž tvorbě 
a propagaci se věnuje.

Vlastní vinný bar VELTLIN 
a stejnojmennou distribuci 
autentických vín, která dodává 
do předních pražských restaurací 
a vyváží je rovněž do zahraničí. 
Založil a vede tuzemský mezinárodní 
vinařský festival Praha pije víno. 
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a dal díky šetrným postupům vyniknout 
skutečnému terroiru. 

Důležitý je i  aspekt etický: snaha 
o udržitelné zemědělství, tedy ohleduplný 
vztah k půdě i k vinohradům a hra s ote-
vřenými kartami směrem k zákazníkovi. 
Ten má jistotu, že pije víno od vinařů, kte-
ří dobrovolně rezignovali na enologická 
„dochucovadla“, jež zodpovídají za podvr-
žené aroma, podvržené kyseliny či taniny.

Nabízí se otázka, proč 
vymýšlet nové označení, 
když tady máme např. BIO?
Autentisté jdou dál než biocertifikace, je-
jich standardy ve sklepě jsou totiž mno-
hem přísnější. Jedním z důvodů, proč Au-
tentisté vznikli, bylo i negativní vnímání 
biovín, protože zákazníci si je často spojo-
vali s nižší jakostí. A konečně – Autentisté 
vznikli zespodu jako společenství nezávis-
lých vinařů, jejichž vína necertifikuje žád-
ný úřad, ale certifikační komise složená 
hlavně ze samotných vinařů Autentistů.

Jak poznáte láhev od vinaře 
Autentisty?

Lahev by měla být označená symbolem 
„A“, který má právo užívat pouze řádně 
certifikovaný vinař, jenž předtím podepsal 
Chartu Autentistů a jehož víno je podle 
zásad Charty vyrobené.

A proč mají Autentisté ve 
znaku „Áčko“?

Je to samozřejmě počáteční písmeno slo-
va Autentisté. Toto písmeno bylo však 
zvoleno i proto, že obsahuje mnohé dal-
ší důležité významy: „A“ je prvním pís-
menem abecedy, znamená tedy začátek. 

V našem případě to byl začátek nového 
směru v rámci moravského vinaření.

„A“ může rovněž označovat první ja-
kost – Autentisté usilují o tvorbu těch nej-
lepších vín. A konečně „A“ v kruhu je sym-
bolem punkového hnutí. Autentisté jsou 
revoltující vinaři, kteří nesouhlasí slepě se 
všemi normami moderní enologie.

Máte rádi vývar z kostky?

Na závěr je třeba říci, že v autentických ví-
nech netřeba spatřovat nic složitého nebo 
divného. Žijeme bohužel v době, která si 
potrpí na adjektiva, bez nichž bychom se 
jen těžko orientovali. A to je i důvod, proč 
musíme říkat „normálním“ vínům vína au-
tentická. 

Většina autentických vín nejsou žádné 
excentrické úlety. Naopak. Reprezentují ty 

nejklasičtější frankovky, veltlíny či portuga-
ly. Prvořadým zájmem vinařů Autentistů je 
připravit výborné, chutné a originální víno. 
To, co Autentisté dělají, je podle selského 
rozumu zcela normální. Naopak – nepřiro-
zená je podle mě z velké části právě mo-
derní enologie se všemi svými přípravky 
a postupy blížícími se plastické chirurgii. 
Nabízí se příměr: Dříve se vařil vývar z kostí 
a táhl se celou noc. Dnes si koupíme kostku 
a máme jej za pět minut. Podobný rozdíl je 
mezi autentickými a technologickými víny. 

Rád bych na závěr parafrázoval slo-
va svého kamaráda Pavla Jelena, který 
napsal, že většina dění kolem vína v po-
slední době je zbytečně seriózní, strojená 
a předstíraně vážná a že je možná třeba 
více rozpustilosti, obrazotvornosti a jisté 
uvolněnosti. A tohle všechno nabízejí prá-
vě Autentisté a autentická vína. 

Výňatek z Charty autentistů:

Jak ve vinohradě 
1. Upřednostňují se postupy pěstování révy zohledňující principy ekologického 

zemědělství 
2.  Vylučují se veškeré herbicidy 
3. Vylučují se veškeré syntetické insekticidy a akaricidy 
4. Vylučují se systémové fungicidy a ošetřovat je možno pouze ochrannými 

prostředky a pomocnými látkami schválenými pro biologické vinohradnictví 
5. Zakazuje se aplikace syntetických hnojiv 
6. Upřednostňuje se výsadba a pěstování autochtonních a tradičních 

středoevropských odrůd nebo odrůd umožňujících uplatnit v pěstování révy 
výše uvedené postupy 

7. Stanovuje se minimální počet 5 000 jedinců na hektar při nových výsadbách 
8. Max. výnos z hektaru nesmí překročit 50 hl
9. Jelikož jsou autentická vína víny rukodělnými, vylučuje se jiný než ruční sběr 
10. Cílem je zvyšovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půdy 

Jak ve sklepě 
1. Vylučují se veškeré geneticky modifikované organismy a aditiva s jejich 

použitím vyrobená. Při výrobě se upřednostňují biologické, fyzikální 
a mechanické postupy před chemickými. Vylučuje se však flotace. Cílem je 
chránit životní prostředí, minimalizovat spotřebu energie a tvorbu odpadů 

2. Vylučují se veškeré selektované kvasinky. Mošty kvasí spontánně pomocí 
autochtonních mikroorganismů přítomných na hroznech a ve sklepě 

3. Vylučují se všechny cizorodé produkty jako umělá výživa pro kvasinky, 
přidané enzymy či bakterie; při vinifikaci se může použít pouze oxid siřičitý, 
případně bentonit a čerstvý bílek 

4. Zakazuje se zahušťování moštů pomocí reverzní osmózy etc. 
5. Zakazuje se přidávání taninů do červených i bílých vín 
6. Upřednostňuje se fermentace a zrání v dřevěných, keramických či skleněných 

nádobách 
7. Vylučuje se ostrá filtrace vín 
8. Veškerý SO2 v suchých bílých vínech nemá překročit 100 mg/l, u červených 

80 mg/l 
9. Platí zákaz odkyselování (přikyselování) a zvyšování alkoholu pomocí 

sacharózy
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O autentických vínech 
a praktické stránce
Zavedením „moderních“ technologií ve vinohradnictví (široké spony, herbicidy, 
průmyslová hnojiva, akaricidy, systémové fungicidy apod.) a používáním čím dál těžší 
mechanizace se výrazně narušily fyzikální, chemické i biologické vztahy v půdě 
a následně i v rostlině. 

P odobně i ve vinařství se stalo, že 
přidávání různých aditiv do vína 
(modifikované kvasinky a výživy 

pro ně, různé taniny a další zkrášlova-
cí přípravky, mikrofiltry, čiřidla apod.) 
v podstatě smazalo rozdíly mezi jednotli-
vými polohami vinic. Posledním hřebíkem 
do rakve je výroba tzv. „jednoročních“ vín. 
To si pak o nějaké hodnotě terroiru mů-
žeme nechat jen zdát. Chceme-li opět ob-
jevit kvalitu a hodnotu poloh, které byly 
považovány za nejcennější, měli bychom 
svůj přístup k vínu zásadně změnit a na-
učit se znovu posuzovat víno v čase. 

Hlavním motem všech naturálních, 
autentických nebo případně biovinařů 
je volit takové pěstitelské postupy, které 
jsou co nejblíže přírodním. Cílem je tedy 
zachovat zdravou půdu a krajinu dalším 
pokolením a tvořit hodnověrná vína odrá-
žející co nejvěrohodněji místo růstu révy 
a původ hroznů.

Takže vždy je třeba začínat u půdy. 
Obecně platí: zdravá půda = zdravá rostli-
na = snížení problémů s ochranou révy až 
na polovinu. Základem je dobře znát pro-
blematiku procesů probíhajících v půdě. 
Zejména co je to sorpční komplex a jak 
funguje, co je to trvalý humus, jaká je jeho 
funkce a jak se podílet na jeho zvyšová-
ní. Takovým dobrým ilustrátorem zdravé 
půdy je množství žížal a dalších organis-
mů v půdě.

Dalším důležitým předpokladem pro 
kvalitní víno je poloha. Tradiční viniční 
tratě byly na svazích, kam v našich oblas-
tech také réva patří. Rovinaté polohy dá-
vají výnos, ale i vína změkčilá, průměrná 
a s krátkou životností.

Na polohu navazuje i spon. Ve starých 
vinicích byl spon dán prudkostí svahu. 
Čím prudší svah, tím zpravidla hustší 
spon. V každém případě hustší výsadby, 
nižší pěstitelské tvary a odpovídající vý-

nos dávají předpoklad pro vyšší kvalitu 
vína, která se pozná v čase.

Co se týče autentistů a vín označených 
ochrannou známkou „A“, je Chartou sta-
novený minimální počet 5 000 keřů na 
hektar a střední, případně nízké způsoby 
vedení. Výnos nesmí překročit 50 hl/ha 
a zatížení keře podle odrůd a stáří vini-
ce zhruba 3–5 oček na m². Cílem je volit 
takové postupy, aby se kvalita vína nesní-
žila, naopak se ještě maximálně zlepšila, 
a co nejvíce se promítl révový keř a stano-
vištní podmínky v konkrétním víně.

Své zásady ohledně technologie výro-
by vína mají autentisté opět zakotveny 
v Chartě. Shrnu hlavní zásady technologie 
pro zpracování hroznů a vína označená 
ochrannou známkou „A“. Kvašení vína 
probíhá spontánně bez použití výživy. 
Klade se důraz na práci se slupkou a lec-
kdy i pevnými částmi hroznu (stopky, 
pecičky) – déle trvající macerace. Rmut 

Vinařství
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bílých odrůd se před lisováním nechává 
naležet několik hodin až dnů, případně 
mošt na rmutu kvasí a po vykvašení i leží. 
Upřednostňuje se fermentace a  zrání 
vína hlavně v dřevěných nádobách. Vína 
leží na kvasničním kalu i několik měsíců. 
Prakticky u všech vín takto vyrobených 
proběhlo spontánní biologické odbourání 
kyselin a vína jsou z hlediska zbytkové-
ho cukru suchá, s odbouranou kyselinou, 
a tím i přirozeně stabilní. Vylučuje se při 
školení vína používání čiřidel (povolen 
je v jednotlivých případech jen bentonit 
a vaječný bílek), přidávání enzymů a bak-
terií, zahušťování moštu a docukřování 
moštu a rmutu, taniny a další cizorodé 
látky, provádění ostré filtrace (někteří 
vinaři nepoužívají filtr vůbec) – v zásadě 
jediné aditivum je SO2, eventuálně v pří-
padě špatného ročníku bentonit. Veške-
rý SO2 nemá překročit 100 mg/l u bílých 
a růžových vín a 80 mg/l u červených vín. 
V současné době probíhá jednání k ujed-
nocení množství veškerých siřičitanů 
u bílého, růžového i červeného vína na 
hodnotu 70 mg/l. Cílem je tedy v průběhu 
výroby vína provádět co nejméně zásahů. 
Logicky takto vznikla jiná vína, která se 
svým projevem odlišují od toho, co větši-
na konzumentů navyklých na současné 
trendy zná. 

Výsledkem je, že proti předvídatelnému 
stylu dnes moderních vín vznikají vína po-
někud složitější, mnohovrstevnatá, něčím 
zvláštní, nutící k zamyšlení, osobitá a urči-
tě pro vínomilce zajímavější, dlouhověká. 
Výrazně se liší od nějakého zavedeného 
ideálu dané odrůdy, kdy se akcentuje jistá 
primární odrůdovost, ale přitom víno je 
přece úplně jiný produkt než hrozen!

Bohužel vinaři, kteří se vydali touto 
technologickou cestou, nemají jednodu-
chý život. Prakticky u nás neexistuje vý-

stava, která by měla samostatnou katego-
rii takto vyráběných vín, a problémem je 
i nedostatek hodnotitelů s mezinárodním 
nadhledem, kteří tento styl vín dokážou 
fundovaně posoudit. A dále není ve vi-
nařském zákoně ukotven prostor např. 
pro vína nefiltrovaná, záměrně lahvovaná 
s výraznějším sedimentem.

Aby se taková vína mohla veřejně 
prezentovat, zorganizovali jsme si jejich 
samostatnou výstavu. Ve Velkých Bílovi-
cích se konal již čtvrtý ročník – jako sou-
část Velkobílovické výstavy vín. Cílem je 
na jedné straně poskytnout příležitost 
pro vinaře, kteří takto víno vyrábí nebo 
se o to chtějí pokusit. Na druhé straně 
jde také o to, konzumentům nabídnout 
možnost taková vína ochutnat. V krité-
riích pro tato vína je dán limit veškeré 
SO2 66,6 mg/l. Bylo možné přihlásit vína 
pouze suchá, nejméně rok stará a u všech 
vystavovaných vzorků této kategorie byl 
proveden před degustací rozbor na výše 
uvedená kritéria. Již podruhé byla nejlépe 
ohodnocená vína, tj. šest vín, vystavená 
u příležitosti letní prezentace v Národ-
ním salonu vín. Další příležitostí, kde se 

mohou lidé s těmito víny seznámit, jsou 
Otevřené sklepy autentistů, popřípadě 
každý rok v červnu největší festival s au-
tentickými víny u nás – Praha pije víno.

Co se týče prodeje, většinu vína pro-
dáváme prostřednictvím vinného baru 
Veltlin v Praze, kde ho nabízejí nebo dále 
distribuují do gastronomických zařízení 
hlavně v Praze. Menší část se podařilo již 
poněkolikáté exportovat spolu s kolegy 
autentisty do New Yorku a Singapuru. Ur-
čitou část vína prodáváme přímo ze skle-
pa, dále při příležitosti Otevřených sklepů, 
při akci Ze sklepa do sklepa a při různých 
tematických prezentacích. 

A na závěr citát od jednoho z předních 
odborníků na burgundská vína, kterým 
je Clive Coates (Côte d‘Or – a celebration 
of the great wines of Burgundy): „For me, 
a great wine often does have something 
just a little bit wrong about it. And a sque-
aky-clean ‚perfect‘ wine is very rarely as 
interesting.“ 

Jednoduše přeloženo: Podle mého vel-
ká vína v sobě často mají něco, co je tro-
šičku špatně. A vyleštěná, „dokonalá“ vína 
jsou velmi zřídka tak zajímavá. 
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Zsolt Sütő
Vinařství Vinárstvo 
Strekov 1075

1) Autentistom som sa 
stal ešte predtým, než mi význam tohto 
slova vysvetlil Bogdan Trojak. Skúsim 
však odpovedať v duchu otázky, prečo sú 
pre mňa dôležité pravidlá Charty auten-
tistu. Posledných pár desiatok rokov sa 
charakter vína tak veľmi zmenil, že väčši-
na vín stratila svoju identitu, štýl, tradíciu 
a osobitosti vychádzajúce z vinohradov, 
ktoré takisto strácajú svoju tvár a dôleži-
tosť. Ako lokálpatriot a veľký konzument 
(nielen ochutnávač) vína sa cítim hlboko 
dotknutý týmto javom. Aby ľudia lep-
šie chápali, čo mi leží na srdci, v tom mi 
pomáha práve Charta autistu, lebo v nej 
uvedené pravidlá pestovania vína  mi uľa-
hčujú komunikáciu.

Keby som necítil zodpovednosť za dia-
nie okolo seba, tak by mi stačilo robiť víno 
len pre seba, popíjať a bedákať, že všetko 
je zle. Som presvedčený o tom, že keby 
každý muž pestoval hrozno hoci len na 
zopár ároch a robil si vlastné víno, svet by 
bol lepší. Veď na výrobu vína netreba vi-
nárske vzdelanie, podobne ako sa netreba 
vyučiť za pekára, aby sme upiekli chlieb, či 
vyštudovať kvasnú technológiu, aby sme 
urobili kvasnú kapustu alebo kvašáky. 

Na víno sa pozerám ako na ľudskú po-
travu, ktorá kŕmi nielen telo, ale aj dušu, 
ktorá ešte úplne nestratila svoju autoritu 
a vďaka ktorej môžeme zostať nemanipu-
lovateľní.
2) Pravidlá sú jasné, pokladám ich za mi-
nimalistické, lebo víno sa dá vyrobiť za 
oveľa prísnejších podmienok. Enologic-
ký postup sa začína vo vinohrade. Mám 
5 hektárov kolíkového vinohradu, kde nie 
sú drôty, takže hrozno je blízko k zemi 
a žije v úplne inej mikroklíme a mikro-
flóre ako na viniči vedenom vyššie. Sna-
žím sa minimalizovať používanie síry na 
nulu, vo víne aj vo vinohrade. Prečerpáva-
nie vína čerpadlom je tiež veľký zásah do 
vína, ktorý treba vylúčiť. Kov pri kvasení 

a skladovaní víno energeticky izoluje od 
okolitej sústavy, čo taktiež treba vylúčiť. 
Všetky umelohmotné kvasné nádoby 
uvoľňujú do vína látky, preto ich použí-
vanie treba vylúčiť. Tieto veci sa mi ešte 
nepodarili uskutočniť na sto percent, ale 
obmedziť už áno. Pracujem na tom. 
3) Dobré, lebo ma to baví. Pokladám za 
veľký úspech, keď sa podarí niekomu ot-
voriť oči a prostredníctvom vína zmeniť 
jeho pohľad na život. A keď si človek nedá 
dva deci vína, tak nie je triezvy ( Hamvas 
Béla )... Ale nie je jedno, aké to je víno.  

Milan Nestarec
Velké Bílovice

1) Když jsem ochutnal pří-
rodní víno, nebylo cesty 
zpátky. Mainstreamové 

víno mi již přišlo nezajímavé. Víte, dělám 
přírodní víno, ale tento termín pro mě za-
číná být méně a méně pohodlný, protože 
s jeho důsledky to může být komplikované. 
Mým hlavním cílem je, aby víno bylo dobré 
a odráželo místo, odkud pochází. Jediným 
možným způsobem, jak toho dosáhnout, je 
pro mě dělat víno přirozeně. Před pár lety, 
když jsem začínal, lidé mluvili o přírodních 
vínech hodně negativně. V té době jsem 
k tomu měl velice militantní postoj. Přírodní 
víno pro mě bylo poslání a něco, za co stojí 
bojovat. Teď, když jsem trochu „vyrostl“, to 
vnímám malinko jinak. Musím respektovat 
vinice a přírodu obecně. Když se ráno probu-
dím, chci se cítit svobodně. A tvorba tohoto 
vína je moje příležitost cítit se svobodně. 
Takže znovu – mým cílem není přírodní 
víno, snažím se tímto přirozeným způsobem 
dosáhnout dobrého vína. 
2) Pracuji organicky, ale nemám k tomu cer-
tifikaci, tudíž to ani nepíšu na etikety. Mám 
pocit, že zákon pro ekologickou certifikaci 
je poněkud spletitý a pravidla jsou příliš be-
nevolentní. Pracuji tímto způsobem, proto-
že chci, ne protože lidé chtějí pít organické 
nebo biodynamické víno. Jsem přesvědčen 
o tom, že přírodní víno vzniká ve vinici, a ne 
ve sklepě. Nepracuji biodynamicky. Něko-

likrát jsem použil biodynamický preparát 
k vyvážení své révy. Nechci pracovat tím-
to způsobem rok co rok. Jsem křesťan, ne 
esoterik. Pokud jde o sklep, nejdůležitější je 
naplnit ho těmi nejkvalitnějšími hrozny. Má-
te-li dobré hrozny, práce ve sklepě je snadná. 
Vše, co děláte, je, že sledujete vývoj vína. 
3) Je to jednoduché – lidé pijí víno, a pokud 
se jim líbí, koupí si ho. Měli bychom více pít 
a méně mluvit. Znám lidi a poměrně lehce 
poznám, kdo pije přírodní víno proto, že 
mu věří, a kdo ho pije proto, že je to dneska 
trend.

Petr Koráb
Vinařství Koráb, 
Boleradice

1) Myslím, že „autentistou“ 
se nejde prostě jen „stát“. Jednoho dne se 
vzbudit a říci si: Jo, ode dneška to budu dě-
lat jinak. Musíte to podle mě mít tak nějak 
v sobě. Přirozený ohled na přírodu, vnímání 
jejích zákonitostí a v neposlední řadě pocti-
vost k sobě i k lidem okolo. Proto musím 
říci, že otázku, proč to tak dělám, jsem si 
nikdy v postatě nepoložil, jelikož mi přijde 
naprosto přirozené jít tímto směrem.
2) U autentických vín víc než kde jinde pla-
tí, že víno se dělá ve vinohradě. Následné 
enologické postupy by se pak již měly spíše 
snažit „vypíchnout“ to, co je pro dané víno 
jedinečné a zároveň typické. Jednoznačně 
však můžu říci, že typická je pro naše vína 
delší macerace na rmutu, poměrně dlouhé 
zrání vína na kvasnicích v kvalitním sudu 
a ruku v ruce s tím nízký obsah oxidu siřiči-
tého v hotovém víně. 
3) Veskrze pozitivní, myslím, že doba tomu-
to stylu vín přeje. Je ovšem třeba si uvědo-
mit, že v současné masové produkci jde po-
řád ještě o jakousi alternativu. Proto je dle 
mého názoru nutné snažit se při prezentaci 
těchto vín zákazníkům co nejvíce přiblížit 
jejich specifika a odlišnosti. Nesmí se však 
zapomínat na to, že víno musí být přede-
vším dobré. Nebude vám nic platné, že víno 
bude „nesířené“ a „autentické“, když lidem 
nebude chutnat… 

1

2

3

Proč jste se stal autentistou?

Mohl byste popsat, v čem je specifický Váš enologický postup?

Jaké máte zkušenosti s prodejem autentického vína?



PROČ NAŠE SANITAČNÍ STANICE CIP?
 N  Volitelný počet a velikost nádrží od 60l až po 1000l N  Umožňuje přípravu 2 - 4 sanitačních roztoků N  Hlídací elektronika s různou úrovní automatizace N  Celá stanice na mobilním rámu s koly N  Žádné přepojování hadic - centrální vstup/výstup

PRODUKTOVÁ ŘADA
SANITAČNÍCH STANIC CIP

OD BÍLEK FILTRY
„Vše co k sanitaci potřebujete a na kolech“

Využijte nabídky testovacího provozu přímo ve vašem sklepě. Rádi vám 
poskytneme detailní informace na telefonu + 420 518 372 134.

Bílek Filtry s.r.o., 696 21, Josefov 135        |        Tel./Fax + 420 518 372 134        |        www.filtrace.com
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Miloš Michlovský o autentistech
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., je příznivcem autentických vín vzniklých 
přirozenou cestou, tedy individuálních.

Jaké jsou vaše zkušenosti s výrobou au-
tentických vín? 
Mám s  jeho výrobou jisté zkušenosti. 
V 70. letech jsem v době studií měl od 
kamarádů z Gruzie katechínskou techno-
logii, která je v autentickém pojetí zásad-
ní. S tím rozdílem, že jsem měl kameninu 
z Poštorné. S tímto typem vín jsme pozdě-
ji slavili úspěchy v soutěžích. 

Co si o dnešním pojetí autentických vín 
myslíte?
Nesmí to být v žádném případě vína plná 
nemocí a deviací. Často se bohužel děje, 
že někdo nezvládne výrobu, a proto víno 
označí za autentické. Myšlence samotné, 
která je správná, to však jen škodí. Pod-
stata tkví v tom, že víno musí být vždy 
velmi kvalitní, a ne v tom, že je autentické 
nebo BIO. Tvrdím, že nejlepší je ten vinař, 
který se vínu plete do cesty co nejméně. 
A to platí nejen u autentistů.

Které odrůdy jsou podle vás pro výrobu 
autentických vín vhodné?
Je dobré pracovat se slupkou, takže by to 
neměly být výrazně aromatické odrůdy, 
protože dochází k určitému útlumu aro-
matických složek. Někomu se ale líbí, že je 
aroma jiné. Já jsem zastáncem myšlenky, 
aby to byly spíše neutrální odrůdy, které 
mají i u bílých vysoké zastoupení eno-
taninů, tak jako gruzínské odrůdy, např. 

Rkaciteli. Ty jsou schopny spolu s ela-
gotaniny, které pocházejí ze sudu, víno 
„konzervovat“. Pracujeme s Ryzlinkem 
vlašským a bylo by dobré se podívat i do 
starších odrůd, které měly pevnou slupku, 
ale vypadly proto, že se produkcepříliš se-
lektovalo na aromatičnost. Z PIWI odrůd 
se osvědčila Malverina. 

Používáte stále termín infantilní vína?
Používám jej méně a říkám, že má vinařství 
ještě větší problém, a to tzv. „rakovinu vi-
nařské pedofilie“, tedy hon za mladostí vína. 
Když potřebuji rychle jíst, něco si rychle 
uvařím. Ale když chci zážitkovou gastrono-
mii, tak jídlo musí být „tažené“, vrstevnaté, 
a to sechvíli trvá. Stejně je to i u vín.

Kteří čeští autentisté podle vás stojí za 
pozornost?
Nebudu jmenovat, ale pár by se jich našlo. 
Jde o to, že se to jednou podaří jednomu, 
podruhé dalšímu. Zatím prodává marke-
ting deficitu a marketing módnosti. Ne-
vím ale, jestli je tady vinař, který by se na 
trhu dlouhodobě prosadil s autentickými 
víny i v evropském měřítku. To, že je víno 
autentické, má být přidanou hodnotou, 
a ne, aby se lépe prodávalo, protože je prá-
vě teď taková vlna. Proč to nedělali dříve? 
Obdobně je to i u biovín. Před 20–25 lety 
jsme byli tři až čtyři. A věřím, že kdyby se 
zrušily dotace, zůstane nás zase pár. Vína 

jsou bílá a červená a u seriózních vín to 
jinak nebude.

Je vůbec reálné v Česku, pro které jsou 
typické značné výkyvy počasí, kvalitní 
autentická vína vyrábět? 
Daleko více než počasí do toho vstupuje 
práce ve sklepě. Myslet si, že dělám víno 
jenom na divokých kvasinkách, je blbost. 
Divoké kvasinky neudělají dobré víno, 
protože nedokvasí. Dnes je ve vinohra-
du kvasinek rodu Saccharomyces, které 
udělají dobré víno, daleko méně než před 
čtyřiceti lety. Tehdy to bylo 40 až 60 pro-
cent, dnes to podle dlouhodobých studií 
je do 10 procent. A hodně jsou to kvasinky 
z ovoce, které sem přivlečou třeba ptáci. 
Tvrdit proto, že zkváším autentickými 
kulturami z vinice, je hodně troufalé. 

Jaká je tedy podle vás cesta?
Myslím si, že je lepší zkvášet čistou, neut-
rální kulturou. Jít tzv. „alsaskou“ cestou. 
Když chce mít vinař jiné víno než ostatní, 
tak nejenže si ho doveze z vinice, ale i ve 
sklepě kvasí v sudu, ve kterém nechá tro-
chu loňského vína i s jemnými kaly, a přidá 
čistou, neutrální kulturu. Máme porovnání, 
že když jsme vyrobili víno uvedenou cestou 
a pak ve vypláchnutém čistém sudu se stej-
nou kulturou kvasinek, během tří roků jsme 
dostali dvě úplně jiná vína. Vinař tak získá 
autentické víno ze svého vinohradu, sklepa 
i sudu. To je podle mě přirozená cesta indi-
viduálního, chcete-li autentického vína. 

Co by se podle vás dalo autentistům vy-
tknout?
Nevím, jestli bychom dnes mohli používat 
v lékařství operační metody, které se použí-
valy před stovkami lety. Nelze odmítat vědu 
a výzkum, což autentisté často dělají a svěd-
čí to o jejich „gramotnosti“. Věda a pokrok 
pokročily tak, že je dnes vhodné tradiční po-
stupy modifikovat, především implantovat 
poznání. Tedy dělat víno v sudu, který dává 
vínu mnohem větší přidanou hodnotu. Co 
je kachetinského na tom, když je kamenina 
(kvevry) z Gruzie a hrozny jsou z Moravy? 
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Přírodní, autentická vína? 
Mohou být úžasná, ale musí se 
to umět
Vážené vinařky a vinaři, můj dnešní příspěvek není na speciální technologické téma, 
je to spíše zamyšlení. Dneska asi bude vyřčeno více otázek než odpovědí, jež se vám 
snažím pokaždé dát. Téma, o kterém se budu rozepisovat, jsou autentická vína. 

V zhledem k tomu, že jsem nikdy 
nevyrobil ani litr vína, jež by 
se dalo jako autentické nazvat, 

neopovažuji se v tom někomu radit. Pa-
radoxně je to velmi běžná praxe v našem 
moravsko-českém vinařském rybníčku, že 
člověk, který v životě nevyrobil ucelenou 
šarži větší než demižon vína, má plnou 
pusu „dobrých rad a nápadů“, o kterých 
je bytostně přesvědčený bez jakékoliv 
zodpovědnosti za konečný produkt. A to 
ještě shledávám jako ryzí štěstí, pokud 
má tento rádce alespoň adekvátní vzdělá-
ní a není to holič, truhlář nebo elektrikář. 
Nikoho tím nechci urazit, jen prosím za 
mnou nechoďte, abych vám vyměnil elek-
troinstalaci v bytě nebo domě. 

Chtěl jsem pro vás na úvod shrnout 
několik faktů o tom, co to vlastně auten-
tická vína jsou. Měl jsem možnost již ně-
kolikrát ochutnat Natural wine. Budu teď 
citovat anglickou mutaci Wikipedie, ve 
které se můžete dočíst, že mezi základní 
a obecně akceptovaná pravidla pro pro-
dukci Natural wine (přírodních vín) patří:
�  hrozny byly vypěstované biodynamicky 

nebo organicky (bio), a to s certifikací 
i bez ní

�  vinohrad s nízkým výnosem, bez závlah
�  ručně sbírané hrozny
�  bez přídavku kvasinek, cukru, bakterií
�  bez přídavku kyseliny
�  bez přídavku látek zlepšujících plnost, 

barvu či mineralitu
�  žádné přídavky chuťových přípravků – 

z chipsů, dubových desek, tekutých ex-
traktů

�  minimální školení a filtrace
�  žádné těžké manipulace s vínem – kar-

bonická macerace, reverzní osmózy, mi-
krooxidace, spinning cone (slouží k de-

stilaci vodní parou a nastavení alkoholu 
u hotového vína)

�  minimální nebo žádný přídavek siřičita-
nů k síření vína

Pod těmito obecně akceptovanými 
pravidly jsou podepsaní i autentisté, kteří 
stejné body mají s drobnými obměnami 
ve své Chartě autentistů (samozřejmě 
podle naší české povahy jsou zde použity 
prvky invence, kterým nerozumím). Pro-
tože se již nějakou dobu živím výrobou 
vína, tak jsem po přečtení těchto pravidel 
dospěl k následujícímu: Když se dívám na 
základní kostru filozofie Natural wine, tak 
musím říct, že autentisté zaslouží obdiv. 
Ale má to háček: Některé víno se dá pít 
a jiné ne.

Popíšu vám teď tři svá setkání s Natu-
ral wine.
1. Moje první zkušenost s výrobcem pří-

rodního vína (Natural wine) pochází 
z Rakouska. Šlo o Veltlínské zelené 
z Kamptal, což je oblast v Rakousku. 
Hrozny má biodynamické, rostou na 
vinici kolem Dunaje. Prudký svah, tep-
lý vzduch neustále proudí přes údo-

lí Dunaje směrem na sever, neustále 
lehce fouká, roste to na „skále“, takže 
o nějaké přeživené půdě se nedá ho-
vořit. Tady narážím na zkušenost, že 
vysoký obsah dusíku v půdě způsobuje 
zvýšený výskyt botrytidy na hroznech 
– mnoho takových podobných poloh 
u nás nenajdete. Víno bylo úžasné. Asi 
není potřeba nic dál komentovat. Cho-
dil jsem kolem něj, zkoumal jsem ho 
zleva i zprava a bylo opravdu skvělé. 

2. Začal jsem se o problematiku zajímat 
více a našel jsem několik zajímavých 
článků z Kalifornie, ve kterých vinaři 
popisovali svůj přístup k výrobě vína. 
Jejich metodika vycházela ze zkuše-
ností a zodpovědnosti ke spotřebite-
lům i vlastníkům. Podle nich je klíčová 
otázka přídavku kvasinek do moštu. 
Vína bez přídavku kvasinek dělají jen 
a pouze tehdy, když 14 dní před sklizní 
neprší, aby mohla být populace kvasi-
nek dostatečně rozšířená a hrozny jsou 
100% zdravé. Ještě jedním dechem do-
dávají, že pokud nejsou tyto podmínky 
splněny, tak se jedná o risk, jenž jim 
nezaručí kvalitu a úspěch. 

3. Jeden můj kamarád mi donesl víno. 
Chtěl mi udělat radost. Bylo to od něj 
milé, byl na degustaci u autentistů 
a donesl mi jedno z nabídky s komen-
tářem: „Zajímá mě, co na to řekneš…“ 
Víno jsem otevřel a nalil. Oranžová 
barva – říkám si OK. Opál – proč ne. 
Ale oxidaci a vyšší těkavé kyseliny už 
jsem rozdýchával hůř… Po ochutná-
ní mě přešel humor úplně, protože 
jsem citlivý na myšinu a bakteriální 
činnost v  dochuti, které se téměř 
podařilo úplně přebít plesnivé tóny 
v chuti. 

Když se dívám na 
základní kostru 
filozofie Natural 
wine, tak musím 
říct, že autentisté 
zaslouží obdiv
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Protože vím, že tato vína jsou kate-
gorie sama pro sebe v podání některých 
tuzemských specialistů, nijak jsem ne-
podléhal panice a v rámci dobrých vzta-
hů komentoval neutrálně. Pak jsem se 
ale dozvěděl komentář od vinaře, jenž 
víno podával, že tento chuťový a aro-
matický projev vína je důsledek vlivu 
ročníku, že on pro to víno udělal to nej-
lepší, co mohl, protože si toho nevšímal. 
Na otázku z pléna, proč celý ten sklep 
působí tak neuklizeně, jim odpověděl, že 
tak to dělali kdysi a proč by to on měl 
umývat…

Opravdu je správná úvaha, že abso-
lutní podřízení se moci přírody a rezig-
nace nad daným ročníkem je ta správná 
vinařská cesta? Vždyť přece všichni cho-
díme pracovat do vinohradu i do sklepa, 
abychom měli vína lepší, abychom vy-
robili produkt, na který budeme pyšní 
a lidé jej budou s uznáním popíjet. Výše 
zmíněný přístup je dle mého ignorant-

ství. Pokud však tento výrobní postup 
vede ke špičkovým vínům, vnímám ho 
jako vysokou vinařskou školu. Tyto 
principy nemají sloužit k marketingu 
špatných vín.

Chci dělat „velkou“ vinařinu? Chci se 
plně realizovat? Dobře, ale také poloha 
vinohradu, kde ji chci dělat, musí mít ur-
čité parametry. A pokud je nemá, tak mě 
to bude stát více úsilí a práce, abych vy-
pěstoval zdravý hrozen. Ve sklepě to platí 
dvojnásob. Nechci mít problémy s bakte-
riemi, protože pracuji bez síry? Skvělé, 
ale v tom případě si ty nádoby musím po-
řádně umýt! Je třeba přemýšlet a vyrábět 
touto cestou i kvalitu! 

Proč jinde ve světě nad problemati-
kou přemýšlí, lámou si hlavu, jak vyrobit 
skvělý produkt, a u nás je někomu zatěž-
ko s tím pracovat? V případě, že jsem to 
nezvládl, tak se přece nesmím snažit ob-
hájit výrobu špatného produktu nějakou 
filozofií. Vždyť to vrhá stín na všechny 

„bratry a sestry“, kteří velmi intenzivně 
pracovali a tento problém mít nemusí. 
V oboru výroby vína již pracuji několik let 
a v tomto odvětví existuje neměnný zá-
kon: Historie se neptá. Žádného zákazníka 
nikdy nebude zajímat, že se vám něco ne-
povedlo. Nečekejte, že si vaše víno přesto 
koupí a uslyšíte od něj: „Ale Františku, ne-
buď smutný, že ti nefungovalo chlazení, 
mně to víno nechutná, ale stejně si kou-
pím kartonek, chápu, že to máš těžké.“ Je 
to logické – také si nekoupíte auto, které 
nefunguje.

Chtěl bych to na závěr shrnout. Velká 
skupina výrobců těchto vín vyrábí úžasná 
a geniální vína. Bohužel je zde i skupina 
vinařů, kteří chtějí svoji lenost a hamiž-
nost schovat pod nálepku přírodních 
a původních vín a celému tomuto oboru 
jen kazí reputaci. 

Každopádně doufám, že se vám letošní 
sklizeň vydařila a jste všichni pyšní na svá 
vína. 

↙ inzerce
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Vinolok je zárukou kvalitního 
vína a designu
Jan Štiller, který pracuje jako generální ředitel společnosti Preciosa GS, se před čtyřmi 
roky postavil výzvě projektu Vinolok, skleněného uzávěru pro vína a destiláty. 

S edmatřicetiletý rodák z Liberce 
pracuje ve společnosti už čtrnáct 
let, během kterých se zabýval vý-

vojem technologií pro sklářské závody 
skupiny. „Bylo výzvou doplnit sklářské 
a technické znalosti o know-how výrobců 
vinařských uzávěrů a samotných vinařů. 
Věřím, že se povedlo,“ uvedl Štiller. 

Je to už čtyři roky, co Preciosa převzala 
značku Vinolok/Vinoseal. Jak se skleně-
ná zátka za tu dobu vyvinula?
Když jsme projekt přebírali, existoval je-
den tvar skleněné zátky, který vyžadoval 
speciálně upravenou lahev. Omezení byla 
i co do použití kapslí – v té době bylo 
možné použít pouze kovové kapsle, přes 
které zátka nebyla vidět. Dnes Vinolok 
využívá kapsli cínovou, hliníkovou, poly-
laminátovou a smršťovací transparentní. 

Vinolok tak dnes nabízí výrazně větší 
flexibilitu… 
Podstatné bylo, aby byla zátka vidět a byla 
použitelná pro hrdla lahví o průměru 17,5, 

18,5, 21,5 a 23 mm. Navíc jsme inovovali 
design, aby zákazník dostal zátku, jejíž 
vzhled lze zcela přizpůsobit jeho přání. Vi-
nolok tak kromě čiré, černé nebo růžové 
barvy skla nabízí možnost barevné hlavy, 
barveného těsnicího kroužku a jiných de-
signových variant. 

Nenamítají vinaři, že víno v lahvi se 
skleněnými zátkami nemůže „dýchat“? 
To je základní omyl. Co se týká enologic-
kých vlastností, je Vinolok unikátní. Hod-
noty prostupu kyslíku jsou řádově vyšší 
než u šroubovacího uzávěru a řádově niž-
ší než u korkové zátky. Vinolok přitom 
nemá vliv na chuť a vůni nápoje a důle-
žitým parametrem je, že všechny lahve 
jedné šarže mají možnost konstantního 
vývoje. 

Jaké máte zkušenosti se zráním vín na 
lahvi s Vinolokem?
Nyní máme zkušenost s víny ročníku 2001 
a můžeme říci, že Vinolok funguje skvěle. 
Lze jej samozřejmě použít i na vína s vý-

razně kratším intervalem spotřeby, bílá 
i červená. Vína pod Vinolokem stárnou 
pomaleji a po letech si uchovávají mla-
dost a svěžest. Na druhou stranu dochází 
k projevům sekundárních aromat. Je tedy 
vidět, že víno není udušené, ale vyvíjí se. 

Sklo plyny nepropustí, jak tedy zátka 
funguje?
Lahev není hermeticky uzavřená, ač je do-
konale vodotěsná. Vděčí za to konstrukci, 
která umožňuje těsnicímu kroužku pro-
pouštět plyny. Vyroben je ze speciálního 
materiálu Elvax 550, vyvinutého společ-
ností DuPont pro použití na těsnění alko-
holických nápojů.

Mohl byste uvést další přednosti tohoto 
typu zátky?
Kromě prémiového vzhledu a příznivých 
enologických vlastností je to možnost la-
hev otevřít ručně bez vývrtky. 

To jistě ocení hlavně ženy, ale co vinaři? 
Co obnáší lahvování s Vinolokem?

Komerční prezentace
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Použití klasické lahvovací linky není bez 
úprav možné. Pomáháme vinařům linku 
modifikovat nebo nabízíme zapůjčení zá-
tkovacího zařízení. 
 
Je nutné lahve s Vinolokem skladovat 
na ležato?
S naší zátkou, která na rozdíl od korku ne-
může vyschnout, můžete lahve skladovat 
v libovolné poloze. 

Spolupracujete při vývoji zátky s další-
mi podniky ve skupině Preciosa?
Ano, využili jsme komponenty z Preciosy, 
jako jsou broušené nebo hladké skleněné 
kameny, kterými jsme zátku ozdobili. 

Které trhy jsou pro Vinolok klíčové 
a proč?
Dříve jsme se zaměřovali pouze na víno, 
ale dnes rozvíjíme aktivity také na trhu 
s destiláty, vodou nebo olivovými oleji. 
Našimi hlavními trhy jsou Francie, Ra-
kousko, Německo, Španělsko, Itálie, USA 
a v rámci destilátů Rusko a Anglie, kde 
zkoušíme whisky a džin. Nesmíme zapo-
menout na trh český, kde jsme měli při 
převzetí projektu pouze Nové vinařství. 

Jak se značce daří na českém trhu teď?
Dnes máme několik zákazníků, jako je 
Znovín, Vino Hort, Vinice sv. Kláry, Jarmi-
la, Zámecké vinařství Bzenec nebo Vinař-
ství u kapličky a další. Co se týká destilátů, 
tak nejvýznamnějšího klienta na našem 
trhu představuje Hustopečská mandlárna, 
která vyrábí mandlové destiláty. 

Jak významná je pozice značky Vinolok 
ve skupině Preciosa?
Pro skupinu Preciosa byl tento projekt vý-
zvou. Jsme vynikající skláři, ale co se týká 
zátek, chybělo nám know-how. Během 
čtyř let se nám podařilo zorientovat na 
trhu se zátkami a připravit kvalitní pro-
dukt pro naše zákazníky. 

Jakou technologii pro výrobu zátek vy-
užíváte? 
Zátky vznikají ze skla precizním procesem 
lisování, který má specifická pravidla pře-
devším při procesu chlazení, který zajišťu-
je odolnost zátky vůči rozbití. 

Máte v oblasti skleněných uzávěrů kon-
kurenci? 
Jsme světově unikátním výrobcem, vlast-
níme patenty. Na druhou stranu jsou naší 

nepřímou konkurencí šroubovací a synte-
tické zátky. 

V konkurenčním boji často rozhoduje 
cena. Kolik Vinolok stojí? 
Cena Vinoloku startuje na 7,50 korunách. 
Nejsme schopni cenou soupeřit se šroubo-
vacími nebo syntetickými závěry. 

Chystáte Vinolok inovovat? 
Poslední inovaci říkáme Woody kolek-
ce, a jak napovídá název, jde o dřevěnou 
hlavu zátky, přičemž noha je nadále 
skleněná. Cílíme jí na výrobce grapy, 
koňaků a dalších destilátů, ale mohla 

by se vyjímat i na luxusních lahvích 
vína. 

Jaké víno máte rád?
Bílá vína, a především Sauvignon, Ryzlin-
ky a Veltlín. 

Rozhodujete se při výběru i podle toho, 
jakou má zátku?
Musím upřímně říci, že když víno kupu-
ji, rozhoduji se podle toho, jak chutná. 
Když jej kupuji jako dárek, musí nejen 
chutnat, ale i dobře vypadat. Láhev vína 
s Vinolokem většinou splňuje oba poža-
davky. 
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Přenos poznatků závěrečných 
prací absolventů univerzity
V letech 2003 až 2006 byla vypracovávána výzkumná zpráva společným úsilím 
akademických zaměstnanců Ústavu managementu Mendelovy univerzity v Brně 
a Svazu vinařů České republiky se zaměřením na Perspektivy vývoje a návrhy 
opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v Jihomoravském 
regionu. V průběhu zpracování uvedené studie se ročně vydávaly samostatné 
sborníky publikovaných článků, které byly předány členům Svazu. Článků bylo 
publikováno v různých formách za uvedené období celkem 117. 

Z tohoto období je znatelný nárůst 
zájmu o  specializované odvětví 
vinohradnicko-vinařské ze strany 

akademických badatelů, kteří nabízejí 
studentům témata závěrečných prací se 
zaměřením právě na problematiku vinař-
ství z pohledu manažersko-ekonomické-
ho, které je tak typické pro jižní Moravu. 
Těchto závěrečných bakalářských, diplo-
mových i disertačních prací bylo zpracová-
no téměř nepočítaně, a to mimo závěrečné 
práce, které pocházejí ze Zahradnické fa-
kulty Mendelovy univerzity v Brně a jsou 
zaměřeny na technologickou oblast. 
Vzhledem k tomu, že neexistuje specia-
lizované vinařské výzkumné pracoviště, 
vítáme rozhodnutí redakčního kolektivu 
Vinařského obzoru umožnit periodické 
zveřejňování abstraktů závěrečných prací 
absolventů univerzity a tím prezentovat 
zájem o hledání přínosu odvětví vinařství 
k jeho rozvoji i rozvoji venkova, resp. i dal-
ších navazujících ekonomických aktivit 
v Jihomoravském kraji. Zpětnou vazbou 
mohou být impulzy odborné veřejnosti 
k zadávání pestřejší škály témat závěreč-
ných absolventských prací na všech stup-
ních vysokoškolského vzdělávání. 

Abstrakty

Tereza Uhlířová, Význam Slováckých 
slavností vína pro rozvoj regionu. Baka-
lářská práce. Brno: Mendelova univerzi-
ta v Brně, 2014. (Vedoucí práce Doc. Ing. 
Ida Vajčnerová, Ph.D.)
Bakalářská práce se zaměřuje na Slovác-
ké slavnosti vína a otevřených památek 

v Uherském Hradišti. Cílem bakalářské 
práce je zhodnotit význam slavností vína 
pro region a  stanovit doporučení pro 
odstranění negativních dopadů, zvýše-
ní počtu návštěvníků a zvýšení přínosů 
akce. K dosažení tohoto cíle bylo využito 
primárního marketingového šetření a se-
kundárního marketingového výzkumu. 
V závěru práce jsou formulovány návrhy 
a doporučení pro zvýšení spokojenosti 
návštěvníků, místních obyvatel, organi-
zátorů, regionálních prodejců, ale i dal-
ších subjektů, které tato akce ovlivňuje. 
Hlavní pozitiva této akce vidí respondenti 
v prezentaci jednotlivých obcí i celé oblas-
ti, v rozvoji cestovního ruchu, ve zvýšení 
návštěvnosti a v podpoře folkloru i tradic. 
Komunikace byla navázána s představiteli 
11 vinařství. Vinaři uvedli, že jsou pro ně 
slavnosti přínosem jak z hlediska propa-
gace, tak i z hlediska zvýšení tržeb. Díky 
slavnostem získávají novou klientelu.

Jan Loprais, Návrh strategií pro vinař-
ský podnik. Bakalářská práce. Brno: 
Mendelova univerzita v Brně, 2011. (Ve-
doucí práce: doc. Ing. Helena Chládko-
vá, Ph.D.)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvo-
ření návrhu strategií pro vinařský podnik 
Ing. Františka Mádla. Tento podnik lze za-
řadit mezi malé podniky, ale s velkým po-
tenciálem růstu. Pro návrh strategií byla 
využita Ansoffova matice Produkt-Trh. 
Pro splnění cíle práce byla provedena 
analýza vnějšího prostředí, v rámci které 
byly identifikovány nejvýznamnější příle-
žitosti a hrozby, a také analýza vnitřního 

prostředí s využitím BCG matice s identi-
fikací silných a slabých stránek podniku.

Podnik Vinařství Mádl, založený roku 
1992, se nachází v obci Velké Bílovice na 
jihovýchodním okraji Velkopavlovické 
vinařské podoblasti. Velké Bílovice jsou 
největší vinařská obec v České republice 
s rozsáhlými vinicemi (přes 750 ha) a také 
s největším počtem vinařů (přes 900). Ma-
jiteli podniku jsou Ing. František Mádl, 
který se stará o chod firmy (vinice a výro-
ba vína) a zákaznický marketing, a Hana 
Mádlová, která má na starosti účetnictví 
a administrativu. Vlastní vinice zabíra-
jí plochu o rozloze zhruba 10 ha, které 
Ing. František Mádl velmi pečlivě obhos-
podařuje s důrazem na ekologicky citlivé 
techniky a redukovanou sklizeň hroznů. 
Snaží se o co nejšetrnější zpracování hroz-
nů, a to jak mechanické, tak s omezová-
ním aplikace chemických přípravků, tzn. 
v duchu integrované produkce hroznů.

Vinařství Mádl se specializuje na pro-
dukci vín nejvyšší kvality. Sudy pro bariko-
vá vína kupuje majitel přímo ve Francii od 
renomované firmy a přísně dodržuje tech-
nologii výroby tohoto vína. Vína z vinařství 
Mádlových získala mnoho ocenění na nej-
různějších výstavách. Dají se koupit pouze 
v kvalitních gastronomických zařízeních 
a odborných vinotékách. Díky vysoké kva-
litě zpracování vín se Vinařství Malý vinař 
stalo držitelem titulu Vinařství roku 2011.

V rámci situační analýzy vnějšího pro-
středí byly identifikovány tyto příležitos-
ti: rostoucí povědomí o produkci českých 
a moravských vín, zvyšování spotřeby 
vína, větší zájem o exkluzivní vína, na-
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kupování vína přes internet, větší zájem 
odběratelů o domácí produkty, zvyšování 
životní úrovně obyvatelstva, rozvoj agro-
turistiky, zaměření odběratelů na ekolo-
gicky pěstovaná vína, poskytování dotací.

Dále byly identifikovány tyto hrozby: 
napadení vinohradů škůdci a chorobami, 
široké portfolio konkurenčních výrobků, 
nové produkty konkurence, dovoz zahra-
ničních vín, malá vstřícnost obcí a měst 
k účasti na podpoře prodeje, zaměření kon-
kurentů na ekologicky produkovaná vína.

Za silné stránky byly považovány 
především: odborná kvalifikace vlastní-
ků a zaměstnanců, dobré jméno podni-
ku, kvalitní vlastní suroviny a produkty, 
dlouhodobé obchodní vazby a promyšle-
né investování. Za slabé stránky byly po-
važovány: nezastupitelnost majitele, ab-
sence internetových stránek, limitované 
finanční zdroje a malé kapacity sklepního 
hospodářství. Z BCG matice vyplynulo, že 
70 % produkce, vína s přívlastkem (pozd-
ní sběry a kabinetní vína), lze zařadit do 
sektoru „dojné krávy“. 20 % produkce, ba-

riková vína, jsou vnímána jako „hvězdy“ 
a jakostní a speciální vína jako „otazníky“. 

Tabulka dokumentuje jednotlivé návr-
hy vytvořené v rámci Ansoffovy matice. 
Jako nejvhodnější strategie byla doporu-
čena strategie pronikání, která byla záro-
veň považována také za nejméně riziko-
vou a nejméně finančně náročnou.

Lukáš Polický, Návrh strategie pro nově 
vznikající vinařství Starý vrch. Bakalář-
ská práce. Brno: Mendelova univerzita 
v Brně, 2015. (Vedoucí práce Ing. Renata 
Kučerová, Ph.D.)
Bakalářská práce se zabývá analýzou pro-
středí nově vzniklého Vinařství Starý vrch. 
Cílem práce je navrhnout strategii pro spo-
lečnost na období následujících 5 let.

Vinařství Starý vrch (dále jen „Vinař-
ství“) bylo založeno v roce 2014 ve vinař-
ské oblasti Hustopeče, která je součástí 
Velkopavlovické vinařské podoblasti. 

Vinařství a část jeho vinic leží na vi-
niční trati Starý vrch, od které byl také 
převzat název celé organizace. V  roce 

2014 byla postavena zcela nová hala, která 
slouží k výrobě vína, skladování, degusta-
ci, prodeji, ale také jako administrativní 
prostory. Společnost vlastní prozatím dva 
vinohrady, první o rozloze 2 ha leží přímo 
nad sídlem společnosti, druhý o rozloze 
6 ha se nachází ve vinařské obci Stracho-
tín.

V rámci analýzy vnějšího prostředí 
byla jako nejvýznamnější příležitosti iden-
tifikována omezení prodeje sudových vín. 
Tento faktor se pro mnoho podniků může 
jevit jako negativní, ovšem sortiment Vi-
nařství Starý vrch je zaměřen pouze na 
produkci vín lahvových.

Jako nejvýznamnější hrozba byl ozna-
čen růst cen technologií. Ty totiž z větší 
části pocházejí ze zahraničí, a cenu tak 
přímo ovlivňuje negativní vývoj kurzu 
české měny oproti euru. A také vysoká 
míra konkurence mezi vinařstvími. Ta 
plyne především z jejich husté koncent-
race na území jižní Moravy a taktéž často 
podobného sortimentu vín.

Klíčovou silnou stránkou vinařství je 
moderní areál, jenž umožňuje uplatně-
ní nejnovějších postupů při zpracování 
hroznů, školení vína a následné produkci. 
Silnou stránku představuje také financo-
vání podniku z vlastních zdrojů. Slabou 
stránkou vinařství je zatím absence uce-
lené marketingové strategie a zkušené-
ho marketingového odborníka. Úspěch 
v segmentu vinařství se totiž z velké části 
odvíjí od správně nastavené marketingové 
strategie, která zajistí, že se vinařství odli-
ší od blízkých konkurentů.

Z matice SWOT vyplynuly čtyři hlavní 
strategie, z nichž doporučenou je strate-
gie nákupu nových vinic. Tato strategie 
umožní vinařství přímo ovlivnit kvalitu 
vstupní suroviny a tím také kvalitu vý-
sledného produktu – vína. 

Produkt – trh Trh současný Trh nový

Současný 
produkt

Strategie pronikání
�  vytvoření internetových 

stránek s e-shopem
�  zavedení reklamních předmětů 
�  přijmutí marketingového 

pracovníka
�  nový design etikety  

Rozvoj trhu
�  dodávání vína do 

supermarketů
�  vybudování podnikové 

vinotéky 
�  zapojení v rámci agroturistiky

Nový produkt

Strategie vývoje výrobku 
�  výroba biovína
�  výroba nealkoholického vína
�  výroba ledového vína

Diverzifikační strategie
�  exkurze včetně degustace
�  školení a vytvoření aliance 

vinařů pro výchovu budoucích 
spolupracovníků

�  vybudování akreditované 
laboratoře 

�  dvě výrobkové řady 
(gastronomie + maloobchod)

↙ inzerce

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

• dlouholetá tradice, vysoká ujatelnost
• vlastní sázecí stroj

• spolupracujeme srenomovanými dodavateli sazenic 

z Rakouska, Slovinska, Itálie

•  Pálava, Veltlínské zelené, Müller Thurgau,

Rulandské šedé, Rulandské bílé, Chardonnay, 

Sauvignon, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Ryzlink vlašký, 

Cabernet Moravia, Solaris a další

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

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

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

Partner pro 
vinaře a zemědělce 
od roku 1991
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Sudy dají  
vínu rozměr
Ještě před několika lety byl mezi českými 
a moravskými vinaři sud považován pouze za 
nádobu na uskladňování vína. Zásluhou vinařů, 
kteří usilují o zajímavé víno, i díky většímu 
povědomí přímo u konzumentů vína, se ale tento 
stav postupně mění. Důraz na kvalitní sudy, které 
dají vínům nový rozměr, je vidět čím dál víc. Mezi významné dodavatele dubových 
sudů na český trh patří společnost BS vinařské potřeby s francouzskými 
barikovými sudy Seguin Moreau.

H istorie výrobce sudů Seguin Mo-
reau sahá až do roku 1838. Patří 
k největším na světě a ročně vy-

produkuje asi devadesát tisíc barikových 
sudů. Za tuto dobu jsou jejich zkušenosti 
v oblasti výběru správného dřeva, jeho 
zpracování a doporučení k vinifikaci jed-
notlivých odrůd vína opravdu bohaté. 
Jejich výjimečnost tkví v tom, že jsou 
schopni nejen určit výsledný profil vína 
při použití konkrétního sudu, ale i opako-
vaně vyrobit sudy se stejným aromatic-
kým profilem.

Barikové sudy Seguin Moreau je mož-
né již od roku 2006 zakoupit prostřed-

nictvím BS vinařské potřeby z Velkých 
Bílovic. „Našimi zákazníky jsou vinaři, 
kteří pochopili, že sudy jsou enologic-
kým nástrojem k zušlechtění vína. Vědí, 
co mohou od sudu očekávat a kam chtějí 
své víno posunout,“ říká spolumajitel BS 
vinařské potřeby Miloš Balga.

Vše začíná od dřeva

Prvním krokem k výrobě sudu je výběr 
dřeva. A tak jako jen z dobrých hroznů 
může být dobré víno, platí i u dřeva, že 
jen z toho nejlepšího může být dobrý sud. 
Z několika set dubových stromů jich pro-

to vyhovuje pro výrobu sudů jen několik. 
V Evropě se nejčastěji používají dřeva 
dubu letního a zimního. O tom, jak kvalit-
ní sud nakonec bude, rozhoduje poréznost 
dřeva, hrubost zrna a letorostů, množství 
tříslovin a taninů, které určují konečný 
aromatický profil dřeva.

Jak se rodí sud

Dřevo na sudy je přirozeně naštípáno 
nebo nařezáno, aby se neporušila jeho 
struktura, následně nařezáno na dýhy 
a nechá se nejméně dva roky zrát. Výběr 
těch správných dýh pro výrobu sudů s po-
žadovanými vlastnostmi je pak docela 
věda. Proto u Seguin Moreau do procesu 
výroby zapojili i moderní vědecké metody, 
chemické analýzy odhalující charakteristi-
ku dřeva, mnohaletá testování a výzkumy, 
které velkou mírou přispívají k výsledné 
kvalitě a přesnosti enologického cíle. 

Sestavený sud před vsazením čel pro-
chází vnitřní povrchovou úpravou opa-
lováním plamenem. Stupeň a délka opa-
lování, tzv. toustování, má pak vliv na 
výsledné vlastnosti vína. Seguin Moreau 
používá téměř deset typů toustování od 
lehkého pálení až po silné. 

Lehké pálení je vhodné pro středně těl-
natá vína s ovocitým výrazem. Poskytuje 
jim aroma minerální, čerstvého chleba, 
mírné vanilkové a kouřové tóny. Pro větši-
nu vín je ideální střední pálení, dodávající 
lehké kouřové a vanilkové aroma, aroma 
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čerstvého chleba, koření, kandovaného 
ovoce a karamelu. Silné pálení je vhodné 
pro vína z přezrálých hroznů s vysokým 
extraktem a přináší jim škálu aromat od 
černého pepře, kávy, čokolády až po spá-
lený karamel. Může až překrýt odrůdovost 
vína a doporučuje se i pro brandy.

Seguin Moreau používá i další techno-
logické úpravy sudů, jako jsou Aquaflex 
a U-Stave. Při procesu Aquaflex jsou sudy 
před ohýbáním a vypalováním ponořeny 
do horké vody. Sníží se tak objem látek 
rozpustných ve vodě, zjemní dopad tani-
nů a přispívá ke kvalitě vypalování. U-Sta-
ve představuje drážkování vnitřní strany 
sudu. Zvýší se tak vnitřní plocha sudu 
až o 50 %, a tím i možnost ovlivnit víno 
v něm uložené.  

„Přínosem francouzského dubu je zdo-
konalení struktury vína, komplexnost a or-

ganoleptická rovnováha, elegantní, jemná 
a plnější chuť,“ vysvětluje význam dubo-
vých barikových sudů pro výslednou kva-
litu vína Miloš Balga z BS vinařské potřeby 
a dodává: „Obvykle po třech až pěti letech 
se však vliv sudu na chuť vína vytratí a aro-
matické látky se ze dřeva zcela vyluhují.“

Alternativy sudů

Výše popsaný proces výběru dřeva a vý-
roby sudů naznačuje, že se nejedná o nej-
levnější záležitost. Proto jsou zde i jejich 
alternativy. Alternativy dubových bariko-
vých sudů umožňují rozvinout potenciál 
vín podobně jako sudy, a to při nižších vý-
robních nákladech. Stejně jako sudy jsou 
zhotoveny z výběrového dřeva a zpraco-
vány se stejným důrazem na kvalitu vý-
sledného produktu. 

V  roce 2015 přišel Seguin Moreau 
na trh s novinkou v podobě dubových 
chipsů a uzavřel tím nabídku dubových 
alternativ, které jsou používané ve vinař-
ství. K jejich výhodám patří kompaktní 
velikost a možnost přesného dávkování. 
Dalšími dostupnými alternativami jsou 
dubové barikové desky, kostky, lisovaná 
drť a válečky, které je možno ponořit pří-
mo do vína. 

Nástup betonu? 

Zcela odlišným materiálem, který 
se využívá při výrobě a zrání vína, 
je beton. Betonové tanky nejsou 
novinkou, používaly se již v minulosti, 
a nyní se opět stávají moderními, 
zejména v zahraničí. Využívají se 
zde jako doplněk pro zrání, probíhají 
v nich jiné biotechnologické procesy 
než v běžně používaných nerezových 
a dřevěných tancích.
Moderní betonové tanky mají 
zajímavý vzhled a nachází si své 
první příznivce i mezi moravskými 
vinaři. Jen na každém konkrétním 
zpracovateli vína pak záleží, do čeho 
své víno uloží.

Rebschule
Winter GmbH
Frauendorf 18
3133 Traismauer, Austria

Tel.: +43 2783 20012 
 oder  +43 664 9175244
E-mail: weinhof.winter@aon.at

Nabízíme:
 certifikované štěpované sazenice révy vinné všech odrůd
 štěpované sazenice na vysokém kmínku
 možnost štěpování 
 strojové sázení sazenic révy vinné
 rezistentní a stolní odrůdy révy vinné

Kontakt CZ: Vladimíra Bauer Zelená, 776 224 966, Vladimira.Zelena@seznam.cz

↙ inzerce
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Autor:
Zbyněk Vičar

Brno se stává českou 
vinařskou metropolí
Další ročník Vinařství roku se uskuteční v brněnském Sono centru. Je to ale jen 
jedna z významných změn čekajících tuto akci, která se otevírá veřejnosti. Navážou na 
ni totiž navíc dva festivaly a bude se konat počátkem léta. Podrobnosti v rozhovoru 
popsal prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.

Vinařství roku se stěhuje z Prahy do 
Brna. Proč?
Je to největší změna, jdeme blíž k vini-
cím a vinařům. Brno stavíme do pozice 
hlavního města vína. Impulzem k tomu je 
větší spolupráce s Jihomoravským krajem 
a hejtman Michal Hašek nás požádal, aby-
chom tuto akci dostali sem. V Brně jsme 
si tedy vyhlédli Sono centrum, které má 
kapacitu sedmi set lidí pro galavečer. Roz-
šířená kapacita je kolem tisícovky, takže 
je to podobné jako v pražském Veletržním 
paláci, kde se akce konala dosud. 

Nemáte obavy, že se vzdálíte klíčovému 
trhu, kterým je v Česku pro nejkvalit-
nější vína právě Praha?
Partneři na tuto změnu reagovali dokon-
ce pozitivně. Praha je obsypaná spoustou 
akcí, které si konkurují. V Brně takto 
velká záležitost patřičně vynikne, bude 
mnohem víc vidět. Navíc čekáme, že se 
zapojí i víc vinařství. Měníme proto také 
termín. Vinařství roku už nebude kon-
cem března, tedy na sklonku zimy, ale 
přecházíme na počátek června. Termín 
je tedy první červnový čtvrtek. Galavečer 
s vyhodnocením vín bude tvořit jen první 
část celého konceptu. Tou druhou je, aby 
prezentovaná vína mohla ochutnat i širo-
ká veřejnost. 

Jak to chcete udělat?
Na galavečer naváže sobotní akce Petrov 
wine festival, jež se bude konat v Kapu-
cínských zahradách a budou se tam moct 
formou ochutnávkového režimu prezen-
tovat všechna vinařství, která se do sou-
těže zapojila. Festival proběhne pod širým 
nebem, něco podobného jako svatomar-
tinský košt. Lidé dají zálohu za skleničku 
a dostanou ke vstupnému žetony, za které 
budou ochutnávat vína na stáncích. 

Čeká nás i nějaký kulturní program?
Příjemnou atmosféru v Kapucínských za-
hradách dokreslí cimbálová muzika a po-
čítáme i s jednoduchými soutěžemi, napří-
klad poznávání vůní. Důležitá bude také 
spolupráce s další úspěšnou akcí, která 
se v tomto období koná, a tou je Špilberk 
food festival. Takže jsme se domluvili na 
symbióze, díky níž vznikne zastřešující 
projekt Wine weekend Brno. Jeho součás-
tí budou jak oba zmiňované festivaly, tak 
Vinařství roku.

Nebudou si ty akce konkurovat?
Naopak, budou se doplňovat. Ve čtvrtek 
bude galavečer Vinařství roku, v pá-
tek začíná Špilberk food festival, který 

se v sobotu a neděli otevírá pro veřej-
nost. A v sobotu ho doplní prezentace 
vína Petrov wine festival. Jsou to kopce 
naproti sobě a předpokládáme, že lidé 
využijí možnost na obou se zastavit 
a ochutnat jak skvělá jídla, tak skvělá 
vína. 

Co to prakticky znamená pro vinaře 
v soutěži?
Je to další přidaná hodnota. Pokud se při-
hlásí, budou mít navíc možnost zdarma 
se odprezentovat na Petrově a zároveň 
prodat vína, ať už vyhrají, nebo ne. Budou 
tam nachystané stánky, omývačky sklenic 
a další zázemí. Využijeme zařízení, které 
máme ze Salonu vín. Vinaři se už mohou 
hlásit u nás na internetových stránkách 
www.vinarstviroku.cz.

Bude se nějak měnit i galavečer?
Aby těch změn zase nebylo příliš, chceme 
zachovat osvědčený model. Zůstává mo-
derátor Marek Eben i program, který se 
osvědčil loni. Je to snoubení hudby a dal-
ších vystoupení, aby byl program pestrý 
a zajímavý.

Jak se k akci staví město?
Dobře, chce být jejím partnerem a součás-
tí toho by měly být i prostory pro pořá-
dání festivalu. Chceme zviditelnit i Brno. 
Národní kampaň bude na rádiové a bill-
boardové kampani doplněné printovou 
částí v Hospodářských novinách. V nich 
vyjde speciální příloha, totiž bedekr, kte-
rý poslouží jako průvodce po přihlášených 
vinařstvích. Propagace bude i přeshranič-
ní – oslovíme lidi na Slovensku. Přemýšlí-
me, že bychom v budoucnu pozvali i vý-
znamné zahraniční vinařské osobnosti, 
abychom získali i jistý mezinárodní roz-
měr. 

Praha je obsypaná 
spoustou 
akcí, které si 
konkurují. 
V Brně takto 
velká záležitost 
patřičně vynikne, 
bude mnohem 
víc vidět. Navíc 
čekáme, že se 
zapojí i víc 
vinařství. 
Měníme proto 
také termín. 



Zúročte výsledky své celoroční práce, pochlubte se svými úspěchy
a využijte účasti v prestižní vinařské soutěži k dalšímu rozvoji vašeho vinařství.

Přihlášky naleznete na www.vinarstviroku.cz. Uzávěrka pro účast v soutěži je 5.2. 2016. 

Vinařství
roku

2  6  2016
Sono centrum

Brno

emoce  tradice  charakter
více na www.vinarstviroku.cz
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Proti proudu času za pozoruhodnou 
osobností Rudolfa Malíka
Již téměř zapomenutý výjimečný člověk, jehož občanský i politický věhlas 
daleko přesáhl hranice jižní Moravy. Zemský, říšský a prvorepublikový 
agrární poslanec, zakladatel a dlouholetý předseda Ústředního svazu vinařů 
československých (1921–1945), od roku 1904 člen a poté rovněž předseda Zemského 
vinařského spolku moravského či Vinařského družstva v Bzenci, které přivedl 
k největším a nejúspěšnějším družstvům na Moravě. 

J eho jméno zaujímá v dějinách mo-
ravského vinohradnictví a vinařství 
na výsost zasloužené čestné místo. 

Byl to člověk s nezměrnými zásluhami 

i o rozvoj veřejného života v jeho regio-
nu. Rudolf Malík (1875–1969) se konečně 
dočkal důstojné vzpomínky v podobě mo-
nografie Rudolfek aneb Variace radosti 

a žalu v životě Rudolfa Malíka z pera jeho 
přítele, taktéž žarošického rodáka PhDr. 
Ladislava Valihracha. Valihrach při tvor-
bě monografie o Rudolfu Malíkovi vychá-
zel jak ze svých vlastních vzpomínek, ze 
vzpomínek členů Malíkovy rodiny, tak 
z dochovaných archiválií z mnoha archivů 
našich i vídeňských. Pro větší autenticitu 
vzpomínání nechal autor promluvit Malí-
ka samotného i jeho přátele z Vinařských 
obzorů 30. a 40. let minulého století (150 
stran, publikace vyšla v Brně v roce 2015 
jako projekt s laskavou finanční podporou 
Vinařského fondu České republiky v roce 
140. výročí Malíkova narození).

Aby neodešel zcela do zapomnění, 
v poskytnutém rozhovoru jsem se s auto-
rem za ním vydal do časů předešlých.

Co bylo impulzem k takovému intenziv-
nímu zájmu o Rudolfa Malíka?
Oba jsme vyrůstali v Žarošicích a i přes 
sedmdesátiletý věkový rozdíl v  době 
mých studií na brněnské Filozofické fa-
kultě nás pojilo přátelství. Často jsme 
spolu rozmlouvali. Jsou životy, na které 
by se nemělo zapomínat – paměť začne 
slábnout, pamětníků ubývá, lidé odchá-
zejí, ale jejich příběhy zůstávají a nabízejí 
se k vyprávění. Mou snahou bylo právě 
v roce 140. výročí Malíkova narození, 
kdy úměrně s mým věkem i já začínám 
listovat nejen ve svém životě, podat na 
základě vlastních vzpomínek a prostu-
dování nesčetného množství již prachem 
desetiletí o něm vypovídajících archiválií 
realistický obraz Malíkova života bez ja-
kéhokoliv úmyslu glorifikace jeho osoby 
a adorace jeho zásluh – a to jako bohe-
mistovi a historikovi by mně nemělo dě-
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lat potíže. Historiografie jižní Moravy si 
určitě zaslouží být rozšířena i o Malíkovo 
jméno.

V čem spočíval význam Rudolfa Malíka?
Tady bych začal myšlenkou J. W. Goetha, 
kterou jsem si dovolil použít v úvodu pro-
logu mé publikace: „Člověk je bohatý tím, 
co učinil pro druhé.“ Tato slova jakoby 
předznamenávala téměř celý její obsah, 
celé moje vzpomínání a vypravování o je-
dinečnosti jeho osoby.

Neobyčejný životní příběh kdysi vše-
stranně vážené osobnosti Rudolfa Malí-
ka se celý zrcadlí v oné monografii – od 
tradice Malíkova rodu, Rudolfkových 
školních let, nedokončeného studia práv 
na Karlo-Ferdinandově univerzitě, jeho 
bohémských časů v pražském Slováckém 
krúžku, kdy svou klavírní virtuozitou šířil 
slávu slováckých večírků. Se svými přáteli 
vnesl do pražského prostředí melodičnost 
a poezii slováckých písní a Praha je i jeho 
začala obdivovat. Je tu přiblížen i jako 
člověk pohybující se šestnáct let ve vy-
soké politice, kdy do dosud ošidných vod 
politických vstupuje v červnu 1913 jako 
poslanec zemského sněmu Markrabství 
moravského, v listopadu téhož roku je 
zvolen poslancem vídeňské Říšské rady 
a v nově vzniklé Československé repub-
lice se stává nepřehlédnutelnou a výraz-
nou osobností Poslanecké sněmovny, a to 
až do vzdání se mandátu koncem května 
1929. Až do konce války je členem Gene-
rálního ředitelství Vzájemně pojišťovací 
banky Slavie.

Je tu vylíčen i jako poválečný štvanec 
bezdůvodně nařčený coby poslanec agrár-
ní strany a jako někdejší říšský poslanec 
dokonale vládnoucí němčinou, který mu-
sel ve funkci člena ředitelství v bance slu-
žebně komunikovat s Němci, z kolaborace 
a provinění se proti národní cti ocitnuvší 
se ve svatobořickém internačním táboře. 
Tam se strach stal součástí jeho života, 
protože nevěděl, kdy nebo jestli vůbec se 
vrátí. Nikdy se mu nikdo neomluvil, a ten-
to silně traumatizující zážitek ho pozna-
menal na celý zbytek života.

Svého času byl i  starostou Žarošic, 
ale také rolník, včelař, hasič, hostinský, 
sadař, vinohradník, vinař, nimrod, vlasti-
vědný pracovník, nikdy nikým nevydaný 
memoárový písmák, publicista, distingo-
vaný elegán, duše poetická a citlivá. Mi-
loval rodinu, přírodu, lesy, zahrady, sady, 
pole, vinohrady, dobré vínko, především 
však užitečnou práci – tyto milníky ur-
čovaly běh jeho života, který nebyl zcela 
jistě rutinní a každodenně předvídatelný. 
Někdy je nazýván též nestorem Slovác-
ka – pracovitý, čilý, bystrý, inteligentní ré-
tor s kultivovaným jazykovým projevem 
a fenomenální pamětí. Byl populární a re-
spektovaný agrární politik, zemědělský 
odborník s velkými zásluhami o rozkvět 
našeho vinařství, člověk mající schopnost 
pozorovat i docela všední věci a rozumějí-
cí starostem i radostem těch, mezi nimiž 
žil. Byl ochotný vždy pomoci a poradit – 
zcela mimořádná osobnost jižní Moravy. 
Rudolf Malík rozhodně nepromarnil čas, 
který mu byl na tomto světě vyměřen.

Jaký měl vztah k vínu a co dělal pro vi-
naře jako politik?
Jak už jsem předeslal, dobré vínko měl 
rád, rád si zavdal. Už jako stařeček pozna-
menaný věkem jezdil s rodinou stále do 
jejich vinohradu i na vinobraní. Sám měl 
od mládí postupně rozrůstající se vino-
hrad a ten byl jeho místem posvátným. 
Pro skutečné zájemce o  jeho vinařské 
zkušenosti a praktické rady, samozřejmě 
adekvátní 30. a 40. letům 20. století, do-
poručuji Vinařský obzor č. 13 z roku 1930. 
O nově nabytých zkušenostech publiku-
je na pokračování ve Vinařském obzoru 
v pěti částech, počínaje č. 12, ročník 42 až 
do prosince roku 1949.

Jeho přátelé přibližují Malíkovu vinař-
skou autoritu při příležitosti jeho 60. na-
rozenin ve Vinařském obzoru č. 3, ročník 
29, ze dne 10. března 1935.

V parlamentu byl uznáván a ceněn ne-
jen jako odborník ve věcech vinařských 
a daňových týkajících se právě vinařství 
(například návrh zákona o dávce ze šumi-
vého vína, návrh zákona na ochranu vinař-
ství a ovocnářství, návrh zákona o státní 
pomoci ku zmírnění škod způsobených ve 
vinicích živelnými pohromami, zejména 
květnovými mrazy 1927…).

Od roku 1924 působí v zahradnickém, 
ovocnářském a vinařském odboru České 
akademie zemědělské (Prvního března 
1934 je jmenován i členem komise pro ze-
mědělské výzkumnictví při poradním sbo-
ru ministerstva zemědělství a jak již bylo 
nařeknuto, při svém velkém pracovním vy-
tížení zvládá funkci předsedy Ústředního 

R. Malík ve Bzenci po jednání dozorčího výboruMalík s přáteli na procházce Prahou
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svazu vinařů československých, Zemského 
vinařského spolku moravského, Vinařské-
ho družstva ve Bzenci a od roku 1930 až 
do jeho zániku v roce 1951 stojí v čele Ště-
pařsko-vinařského a zalesňovacího spolku 
v Žarošicích.)

O vinařství a ovocnářství fundovaně 
mluvil, interpeloval, ale i hodně a zasvě-
ceně publikoval.

Období celého mandátu byl zpravo-
dajem sociálně-politického výboru a re-
feroval o nejzávažnějších předlohách so-
ciálních zákonů – dovolím si zase jeden 
příklad za všechny:

Na podzim roku 1927 rozvířil atmosfé-
ru vládní a poté i parlamentní návrh no-
velizace zákona o sociálním pojištění za-
městnanců pro případ nemoci, invalidity 
a stáří (po schválení zákon č.184/1928 Sb.). 
To však byla věc nadmíru tak choulostivá, 
že sněmovna stála před problémem, kdo 
by měl být zpravodajem návrhu zmíně-
né novely: „…No, přece rozvážný a taktní 
Malík, ten v tom umí chodit. Je to kliďas, 
kterého nic a nikdo nerozháže, nerozčílí 
se a ani on nikoho nepodráždí, spíše hor-
ké hlavy uklidní.“ To napsal Parlamentní 
zpravodaj těch dnů. Malík to opravdu do-
kázal a celá jeho řeč byla uveřejněna ve 
všech novinách.

Národní politika z  29.  září 1928: 
„Skromný, bodrý, právnicky vzdělaný Malík 
si byl vědom tíhy, která byla na jeho bed-
ra vložena a úloze své svědomitě dostál. 
Včerejší jeho referát odborné jeho pověs-
ti plně odpovídal nejen věcností a klidem 
přednesu, ale i rozumnou argumentací, 

jež posluchače nejen poutala, ale také pře-
svědčovala.“

Splnění náročného Malíkova zpravo-
dajského úkolu sledoval s napětím i pre-
zident T. G. Masaryk. Pozval Malíka na 
Hrad na čajový večírek s tím, že s ním 
chce mluvit. Takové pozvání se přece 
neodmítá! Malík přišel přivítán srdeč-
nými Masarykovými slovy: „My už jsme 
přece staří známí!“ Oživili si vzpomínky 
na jeho přednášky na Právnické fakul-
tě, na vídeňský parlament, na Hodonín, 
Čejkovice, Čejč, Hustopeče, ale i na žaro-
šické poutě, kam malý Masaryk s mamin-
kou chodíval. Malík vzpomínal, že s ním 
prezident mluvil opravdu jako se svým 
kamarádem, až se všichni kolem těmto 
důvěrnostem divili. Velmi litoval poúno-
rového potlačení Masarykovy památky, 
s novou politickou situací se nikdy nesžil 
a žil stále první republikou. Představo-
val antiklerikální, dílem i reformistický 
proud, na což bylo jeho konzervativní 
okolí citlivé. Jako Masarykův žák se stal 
stoupencem jeho politiky, jeho přítelem, 
jedním z prvních krajanských gratulan-
tů ke zvolení prezidentem a 21. září 1937 
i účastníkem jeho pohřbu. Přátelství ho 
pojilo i s předsedou vlády a předsedou 
agrární strany Antonínem Švehlou, Mi-
lanem Rastislavem Štefánikem, Vavro 
Šrobárem, Ivanem Kraskem, Aloisem Ji-
ráskem, Jaroslavem Haškem, Antonínem 
Dvořákem, Josefem Sukem, bratry Upr-
kovými, Antošem Frolkou i redaktory Vi-
nařského obzoru prof. Karlem Votrubou 
či Ing. dr. Josefem Blahou.

Jeho poslední vystoupení ve sněmovně 
bylo 28. února 1929, kdy byl zpravodajem 
návrhu zákona o státních starobních pod-
porách. Pak složil svůj poslanecký man-
dát, který držel šestnáct let. Byl známým 
a uznávaným člověkem a stal se za ta léta 
výraznou osobností prvorepublikové sně-
movní politiky.

Dokreslují to i  slova Prager Pre-
ss z 26. května 1929: „Poslanec Rudolf 
Malík definitivně opouští Poslaneckou 
sněmovnu a poslanci jeho klubu se s ním 
srdečně rozloučili. Stejně srdečně se s tím-
to vyrovnaným, prostým a příjemným člo-
věkem musí rozloučit každý, kdo ho viděl 
v parlamentu při práci. Poslanec Malík 
je typem politika, který usiluje o dorozu-
mění a dohodu, i když se staví do cesty 
ty nejrůznější překážky. Zlé hlasy upíraly 
sedláku a hostinskému politické kvality 
– skutečnost však ukázala, že poslanec 
Malík, prostý sedlák a hostinský z Moravy 
má pro požadavky demokratické politiky 
daleko větší pochopení, nežli mnohý vědec 
a učenec. Svým vpravdě demokratickým 
jednáním, jež ve své funkci prokázal, po-
stavil si v dějinách čsl. parlamentismu cti-
hodný pomník. On je příkladem ukazují-
cím cestu, kterou má býti parlamentismus 
odkázaný na koalici – cestu skutečného 
porozumění.“

Které archiválie byly nejzajímavější 
a kde jste se k nim dostal?
Jak už jsem se zmínil, hodně jsem vy-
cházel ze svých vzpomínek. Nesmírně 
vděčný jsem byl byť třeba jen za frag-

Se zemským tajemníkem Pelcem
v Trenčianských Teplicích v srpnu 1938 Malík v kyjovské nemocnici v roce 1953 Zdemolovaný Malíkův vzácný archiv
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mentové postřehy jeho rodiny v Brně 
a  v Brušperku, prostudoval jsem do-
bový tisk, nemálo odborné literatury 
a samozřejmě jsem neopomenul navští-
vit spoustu archivů v České republice 
a zprostředkovaně i ve Vídni. Malík při 
našich rozpravách o některých životních 
peripetiích příliš sdílný nebyl a já jsem 
ho nechtěl zpovídat.

Snad nejzajímavější a dá se říct, že 
i nejsložitější bylo dostat se do archivu 
Kanceláře prezidenta republiky v Ústavu 
šlechtičen na Pražském hradě, kde jsou 
uloženy písemnosti Národního soudu – 
ať už z hlediska možností časových, tak 
i z hlediska tu platících přísných bezpeč-
nostních opatření. Mně se to podařilo 
a dostal se mně do rukou objemný kom-
pletní Malíkův spis Národního soudu (Ru-
dolf Malík – bývalý poslanec Národního 
shromáždění 16/40, karton 40).

Ve spise byl uveden veškerý Malíkův 
majetek a jeho pohyb v letech 1918 – 1938, 
stav a pohyb financí, proces dohledávání 
a ověřování Malíkova jmění od Národního 
soudu přes Zemský národní výbor v Brně, 
Okresní úřad v Kyjově i přes banku Slavii. 
Revize jmění se týkala všech osob činných 
na vedoucích místech politického nebo 
hospodářského života – to vše cit.: „za úče-
lem zjištění a následného potrestání tako-
vých osob, které se obohatily s využitím své-
ho vlivu, svého postavení nebo vlivu jiných 
osob či vlivu politických stran; mělo se zjis-
tit, zda majetku nabyly způsobem čestným 
nebo nečestným a zda mohou dále působit 
ve veřejném a politickém životě.“

Po ověření majetkového přiznání byl 
Rudolf Malík předvolán k Národnímu 
soudu a výsledek šetření byl takový (cit.): 
„Rudolf Malík svých funkcí nijak nezneu-
žíval k vlastnímu obohacení, ač podivno, 
že při možnostech obohacení, které se mu 
často naskytovaly, toho nezneužil a nijak 
se z politiky neobohatil.“

Výbor Národního souručenství
referát pro očistu veřejného života, 

Praha 29. ledna 1941

Zrovna tak bylo náročné moje pátrání, 
proč a na čí udání se už jako 70letý kmet 
ocitl ve svatobořickém lágru.

Vždycky jsem obdivoval jeho pečlivě 
vedený soukromý archiv s mnoha cenný-
mi manuskripty, strojopisy, bohatou kore-
spondencí, s výstřižky z novin, s poznám-
kami, se skříněmi plnými písemností, se 
světle hnědou roletovou registračkou, 
velkým, ne zrovna vždy uklizeným stolem 
s lampou a americkou „remingtonkou“ – 
ten, jak je vidět na všeříkající fotografii 
v publikaci, dopadl po jeho smrti ne-
slavně.

Monografie se zmiňuje i o Malíkových 
zásluhách o rozvoj veřejného života, citli-
vě nahlíží i do jeho soukromí a života ro-
dinného a vůbec nabízí mnoho zajímavé-
ho nejen o Malíkovi, ale i o době, v níž žil.

S úctou a obdivem jsem chodil po Ma-
líkových stopách – žarošických, brněn-
ských, uherskohradišťských, pražských 
i vídeňských. Bádání o něm bylo nejen na-
máhavé ale mnohdy i komplikované. Se-
tkával jsem se s projevy vstřícnými i méně 

vstřícnými, bylo zajímavé a objevné, pře-
devším však poučné.

Jak se případní zájemci mohou ke knize 
dostat?
S tím je trochu problém – už v její pream-
buli říká prezident Svazu vinařů České re-
publiky JUDr. Tibor Nyitray: „Věnováno 
památce stále nedoceněného vzácného člo-
věka, výjimečné osobnosti zemského, říšské-
ho a prvorepublikového agrárního poslance, 
zakladatele Ústředního svazu vinařů česko-
slovenských a v této čelné funkci mého před-
chůdce, člověka s velkými zásluhami o rozvoj 
moravského vinařství a vinohradnictví, žaro-
šického občana Rudolfa Malíka (1875–1969), 
jakož i věnováno všem vinařům a vinohrad-
níkům českým, moravským i slovenským.“

Veškeré náklady byly pokryty z grantu 
Vinařského fondu ČR. V knihkupectví na 
knihu nenarazíte – úměrně k poskytnuté-
mu grantu představoval celkový náklad této 
vlastně dárkové publikace 400 kusů a ten 
se, tak jak to bylo zamýšleno, rozptýlil mezi 
vinaře (Vinařský fond ČR, Vinařství Spiel-
berg, Svaz vinařů ČR, Jožka Šmukař s přáteli 
vinaři, několik pamětníků ze Žarošic).

V souladu se zákonem o neperiodic-
kých publikacích v rámci tzv. povinného 
výtisku má dva výtisky pražské Klemen-
tinum, dva výtisky Moravská zemská 
knihovna v Brně a jeden výtisk Vědecká 
knihovna v Olomouci. V souladu s vyhláš-
kou o tzv. nabídkové povinnosti si publi-
kaci vyžádalo všech sedmnáct vědeckých 
a studijních knihoven v České republice – 
tam všude je možné se s ní seznámit. 

Aerovka (Malík s vnukem Karlem přijíždí z vinohradu) Pohřeb R. Malíka (hasiči vynášejí rakev)



Fenomén víno

578

Vinařství v Rusku
Dne 17. října se v Krasnodarském kraji (mezi Černým a Kaspickým mořem) 
v Abrau-Djurso uskutečnila „5. všeruská valná hromada vinařů“ (Obr. 1). Svaz 
vinařů Ruska existuje pět let a má 90 členů různé velikosti. Má velké ambice, 
pokud jde o zvýšení plochy vinic v Rusku. V současnosti je tam 93 tis. ha vinic 
(o něco méně než v Německu), ale ještě kolem roku 1970 to bylo 350 tis. ha, z toho 
100 tis. ha na Krymu. Cílovým stavem je nyní 350 až 400 tis. ha; v roce 2025 by 
to mělo být 190 tis. ha, z toho 90 tis. ha na Krymu. Část z toho jsou stolní odrůdy. 
Každoročně by se tedy mělo během příštích deseti let vysadit 10 tis. ha nových 
vinic, a to bez započtení prosté obnovy starých. Tyto plány budou znamenat 
investici asi 10 miliard rublů ročně (cca čtyři miliardy Kč), přičemž se počítá 
s půjčkami na patnáct let a s dotacemi. Z vinařství ročně získává stát asi 24 miliard 
rublů na daních.

K naplnění těchto vysokých cílů je 
nutné každým rokem do Ruska 
dovézt přibližně 30 až 50 milio-

nů kusů sazenic, přitom momentálně jsou 
problémy s virózami. Většina dovozu se re-
alizuje z italského Rausceda, ale i z Francie.

Nyní tvoří v Rusku dovezené víno 75 % 
spotřeby, ale za deset let by to mělo být 
jenom 25 %. Napomoci by tomu měl i při-
pravovaný zákon o rozvoji vinohradnictví 

a vinařství. V zemi jsou porušovány doho-
dy WTO, například každé šumivé víno má 
na etiketě napsáno „šampaňskoe“ a každý 
destilát z vína je „koňjak“ (Obr. 2). Existují 
jasně definované vinařské oblasti, použí-
vající pojem „chráněné označení původu“ 
jako v EU. Vinaři se dále snaží rozšiřovat 
autochtonní odrůdy (Obr. 3), přičemž za 
vzor si berou Veltlínské zelené v Rakous-
ku. Jednou z těchto odrůd je Krasnostop. 

Ale pěstují se tam i odrůdy jako Pálava 
(Obr. 4) nebo Cabernet Cortis. V Rusku 
existuje spotřební daň z vína ve výši nece-
lé 1 Kč/l. Příslušné označení o zaplacení se 
lepí na láhev. Svazu vinařů se nelíbí ome-
zování dovozu sazenic státem (politické 
embargo).

Nedílnou součástí programu valné hro-
mady bylo odhalení čestných desek his-
torickým vinařským osobnostem Ruska 

Obr. 1: Jednání valné hromady Svazu vinařů 
Ruska Obr. 2: „Koňak“ z Ruska Obr. 3: Autochtonní odrůdy s CHOP
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Autor:
Jiří Sedlo a Miloš Michlovský

(Obr. 5). Na závěr proběhlo vyhlášení ví-
tězů soutěže vín Ruska 2015. Zde musíme 
zdůraznit, že šampionem červených vín se 
stala Renesance 2012 z podniku Raevskoe 
(Obr. 6). Tento podnik patří Igoru Ledecké-
mu ze Slovenska a je velmi dobře technolo-
gicky vybaven, pro vinohradnictví i sklepní 
hospodářství. Klimatické podmínky, i když 
se vinařství nachází blízko Černého moře, 
jsou asi o něco drsnější než u nás, protože 

v řadě vinic již byly listy spálené mrazem. 
U zrodu tohoto podniku stáli Miloš Mich-
lovský a Peter Stručka ze Slovenska.

Tím ale provázanost se zeměmi Česka 
a Slovenska nekončí. Výrazně dříve, v roce 
1867, přišel do Novorosijska agronom Bed-
řich (Fedor) Hejduk (1832–1890), který tam 
začal zavádět vinohradnictví a vinařství. 
V té době na Kavkaze nic takového nebylo 
a Češi, kteří tam přišli, tehdy zavedli i pěs-

tování brambor a orbu pluhem. Nyní jsou 
tam již v páté a šesté generaci. Překvapila 
nás například ředitelka pro rozvoj vinař-
ského podniku Sikory, paní Treťjaková, 
která mluvila perfektně česky a nebyl u ní 
patrný dokonce ani žádný přízvuk, a to ani 
po tolika generacích života v Rusku. 

Celkové využití půdy tam není příliš 
vysoké – velká část půdy leží ladem i přes 
10 let (Obr. 7). 

Obr. 6: Vítěz mezi ruskými víny v kategorii 
červených

Obr. 4: Vpředu hrozny odrůdy Pálava

Obr. 7: Půda ponechaná dvanáct let ladem s náletem ostružin

Obr. 5: Odhalování čestných desek
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Po stopách vinařů-polárníků: 
Skåne
První informace o vinařství ve Švédsku přinesl Vinařský obzor 1–2/2006. 
Asociace švédských vinohradníků tehdy sdružovala 20 vinařů-polárníků, kteří 
obdělávali 10 ha vinic. Státní monopolní prodejce alkoholu Systembolaget nabízel 
z místních pouze vína Lauriho Pappinena (Gute Vingård, ostrov Gotland) a Görana 
Amnegårda (Blaxsta Vingård, kraj Södermanland). 

Š védský přírodovědec a lékař Carl 
von Linné zmínil r. 1749 výsadbu 
révy vinné u zámku v Malmö a psal 

také o zpustlých vinicích v okolí. Pak ov-
šem došlo k dalšímu ochlazení klimatu 
a na počátku 20. století bychom vinice ve 
Švédsku hledali marně. V současnosti čítá 
Asociace švédských vinohradníků 300 
členů a plocha vinic překročila 90 ha (Ev-
ropskou unií stanovená kvóta 100 ha ma-
ximální plochy vinic určených k produkci 
stolních vín byla r. 2015 zrušena). V zemi 
působí přibližně 30 komerčních vinař-
ství, většina na jihovýchodě Skåne. Tuto 
tradiční zemědělskou oblast (1,2 milionu 
obyvatel; 11 000 km²) lemují na jihu píseč-
né pláže (tzv. švédská riviéra), na severo-
východě hluboké lesy a na severozápadě 
strmá skaliska. Metropolí je kosmopolit-

ní Malmö (300 000 obyvatel), propojené 
s Dánskem Öresundským mostem (8 km). 
Wallanderův Ystad je dostupný trajekty 
z Polska, Dánska a Německa. Vedle tisí-
ce kilometrů turistických a cyklistických 
tras, několika stovek hradů, středověkých 
tvrzí a desítek golfových hřišť nabízí nej-
jižnější kraj Švédska i stezku vinařskou. 

Skåne, domovina vodky Absolut (firma 
sídlí v městečku Åhus), se na přelomu ti-
síciletí stalo vinařským regionem. Půda je 
úrodná, podnebí mírné a vegetační období 
se v posledních dekádách prodlužuje. Balt-
ské moře slouží jako tepelný rezervoár. Na 
jaře pevninu ochlazuje a nástup vegetace 
oddaluje. Riziko poškození jarními mrazy 
je proto nižší. Na podzim je moře teplejší 
než pevnina a příchod zimy pozvolnější. 
Hrozny mohou dozrávat ještě v polovině 

října. Průměrná roční teplota činí +7 °C 
(v dubnu +5 °C, v srpnu +16 °C, v prosinci 
+1 °C). Slunečního svitu (1 600 hod./rok) je 
téměř tolik co na jižní Moravě. Nižší suma 
aktivních teplot a větrné počasí přinášejí 
i nižší riziko plísní a poškození hmyzem. 
Ann Janson v knize „Tjugo skånska vin-
gårdar“ (2013) pojednává o 20 z více než 
40 místních vinařů-polárníků. Někteří ob-
dělávají stovku, ti nejodvážnější 20 000 
keřů. Nejčastěji pokoušejí štěstí s odrůda-
mi Solaris a Rondo. Pro většinu je vino-
hradnictví koníčkem, mnozí však zvažují 
komercializaci. Specifickým problémem 
je to, že zde nesmíte prodávat vína „ze 
sklepa“, není-li součástí vinařství restau-
race. Ceny v prodejnách Systembolaget 
se pohybují v rozmezí 600 až 1 400 Kč, 
přestože vína nesmějí být z důvodu regulí 
Evropské unie označena jako vína s CHOP 
(chráněné označení původu). 

Vingården i Klagshamn  
(55° 32´ s. š., 4 m n. m.)

(Murat Sofrakis & Lena Jörgensen)
Na dohled od impozantního mostu přes 
Öresundský průliv najdeme vinohrad Mu-
rata Sofrakise (původem Syřan) a jeho 
přítelkyně Leny Jörgensen. Tento ab-
solvent zahradnické školy, dnes poradce 
řady švédských vinařů, čerpal inspiraci 
v Dansk Vincenter (Dánské vinařské cent-
rum) v Kodani. Nabyl přesvědčení, že „mů-
že-li být 800 ha vinic v Mongolsku, musí to 
jít i ve Švédsku“, a roku 2001 vysadil vinici 
(1 ha) u domku rodičů na předměstí Mal-
mö v Klagshamn. Vedení zvolil na jeden 
tažeň (spodní drát 60 cm od země), spon 
2 × 0,75 m. „Podstatou zdejšího terroir je 
jílovitá půda s vysokým obsahem vápníku, 
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chladná léta a mírné zimní teploty,“ vy-
světluje Murat Sofrakis a široké meziřadí 
omlouvá používáním traktoru. Trápí jej 
vysoké půdní pH (okolo 8), réva proto trpí 
chlorózou. Fungicidům se nevyhne, i když 
v dobrých ročnících vystačí s postřiky na 
bázi síry a prášku do pečiva. Pozdní jarní 
mrazíky s výjimkou roku 2011 vinohrad 
nepoškodily: „Poslední přicházejí počát-
kem dubna a první pupeny raší na konci 
první dekády května.“ Větším problémem 
jsou dozvuky zimy ve vnitrozemí, kde 
jako ochranu obvykle využívají postřik 
vodní mlhou. Vinohrad v Klagshamn je 
od moře sotva kilometr, takže ani nevadí, 
že stojí na rovině. Sněhová pokrývka je 
sice nedostatečná (jsou zimy, kdy vydrží 
jen 10 dnů), přesto nejsou protimrazová 
opatření nutná. Zimní teploty neklesa-
jí pod −10 °C, historické minimum činí 
−17 °C. Obranou vůči studeným větrům 
ze západu je stromořadí. „Dříve stromy 
obklopovaly vinici ze všech stran, ale 
bylo více plísní,“ dodává Murat. Roční 
srážkový úhrn dosahuje 550 mm, přes-
to používá drenáž: „Kupříkladu za srpen 
2010 napršelo 250 mm a výnos byl příliš 
vysoký.“ Historicky nejteplejší švédské 
léto (v roce 2002) propásl, réva byla příliš 
mladá. Panenské hrozny sklízel o rok poz-
ději a oficiální produkci zahájil roku 2005. 
Hrozny vinifikoval Bert-Åke Andersson 
ve vinařství Kullabygdens a v roce 2008 
se na pultech Systembolaget objevily Si-
lex Solaris 2006 a L’atitude 55,32N Rondo 
2005. Následoval společný projekt vinice 
v Klagshamn a vinařství Åhus, Interkar-
dinal Solaris 2009, jejž britský pisatel 
o víně Oz Clarke ohodnotil jako nejlepší 
bílé víno Skåne. Od roku 2010 Murat po-
kusně využívá pro zrání vín zánovní sudy 
Seguin Moreau. Na trh uvádí v průměru 
4 000 lahví ročně, množství ovšem kolísá 
(r. 2010 7 000 lahví, r. 2011 1 000 lahví). 

Z pionýrských výsadeb roku 2001 se 
osvědčilo Rondo (podnož SO-4), jež je 
spolu s náročnějším Cabernetem Cortis 
hlavním zdrojem modrých hroznů pro 
„vynikající rosé a slušná červená“. Deset 
let se Murat trápil s Regentem (nižší re-
zistence k oidiu, ve vínu paprikové tóny), 
než jej vyklučil. Léon Millot a švýcarskou 
Siramé (alias Salomé) má jen pro doplně-
ní. Červená vína vytváří výlučně v nejlep-
ších ročnících (dosud 2005, 2006 a 2009). 
Přednost dává rosé, které je populární 
a navíc lukrativní: „Pokaždé vyrobím více 
rosé než červeného.“ Odrůdou číslo jed-

na (70 % plochy vinice) je jako v celém 
Švédsku (80 % výsadeb) Solaris. Toto na-
vzdory klimatu velmi plodné, rezistentní 
novošlechtění dosahuje počátkem září až 
15 obj. % potenciálního alkoholu. Murat 
jej vysadil na podnožích SO-4 a do části 
vinice s písčitou půdou i jako pravokořen-
né (zajímaly jej rozdíly v chuti, rezistenci 
k plísním a chloróze). Menší prostor ve 
vinici zaujímají Phoenix, Seyval blanc 
a Zalagyöngye, což je podle Murata snad 
jediná odrůda, které neprospívá větrné 
počasí: „Snadno se lámou letorosty.“ Ve 
skleníku produkuje stolní hrozny a expe-
rimentuje s kultivary Elmer Swenson, Iza 
Zaliwska, Prim, Kristal, Golubok, Aljo-
šenkin a dalšími.

Když na přelomu tisíciletí poprvé 
ochutnal místní víno, pomyslel si: „Nepi-
telné, ale naše.“ Dnes přirovnává Skåne 
k novozélandskému Otagu a tvrdí: „Všich-
ni naše vína srovnávají se světem a říkají, 
že nejsou taková jako třeba Sancerre. To 
je první krok. Ale kdo ví, třeba za deset 
patnáct let ochutnají víno a prohlásí: To-
hle chutná jako švédské víno!“ 

Hällåkra Vingård  
(55° 28´ s. š., 55 m n. m.)

(Lotta & Håkan Hanssonovi)
V pahorkatině jihovýchodně od Malmö 
(čtvrt hodiny od letiště) na pozemcích, 
které již pátou generaci spravuje rodina 
Hanssonů, vzniklo roku 2003 největší vi-
nařství Skåne (6 ha; 20 000 keřů; dvojitý 
Guyot). Manželé Lotta a Håkan vysadili 
vedle kultivarů Pinot noir, Léon Millot 
a Regent několik sazenic Merlotu, pozdě-
ji Rondo, Solaris, a dokonce Chardonnay. 
Po konzultacích s dánským vinařem Pete-
rem Bo Jorgensenem dovybavili sklepní 
hospodářství (mlýnkoodzrňovač, nerezo-
vé nádrže) a ve vinici se objevilo v Dánsku 
zrovna módní Bolero. První víno (600 li-
trů), Hällåkra Rondo 2008, představili až 
v roce 2009. Zalistoval jej Systembolaget 
ve Stockholmu, Göteborgu a Malmö. Ro-
dinný statek se postupně proměnil ve vi-
nařství s degustační místností a vinným 
restaurantem. V něm se také odehrála 
premiéra místního bílého vína, jímž byl 
Hällåkra Solaris 2009. Počínaje rokem 
2010 školí manželé Hanssonovi červená 
vína ve třech francouzských a dvou ame-
rických barriques. Do viničního portfolia 
zařadili Pinot gris, Sauvignon a Ryzlink 

rýnský (1 500 keřů). Deštivé léto 2011 
redukovalo sklizeň o 75 % a vedlo k pře-
chodnému vyřazení z nabídky Systembo-
laget. O rok později Lotta a Håkan nabídli 
šumivé víno odrůdy Solaris. Plánují další 
výsadby (mj. Jakubské a Auxerrois) s cí-
lem do roku 2018 dosáhnout celkového 
stavu 50 000 keřů a produkce 25 000 litrů 
vína ročně. 

Strandåkra Vingård  
(55° 24´ s. š., 10 m n. m.)

(Eva Nilsdotter Olsson) 
Malé bio-vinařství (žádné pesticidy, na-
nejvýš síra; žádná hnojiva, jen ovčí a koň-
ský trus) v sousedství rybářské vesničky 
u Abbekås založila roku 2004 Eva Nil-

DEGUSTAČNÍ POZNÁMKY

Klagshamn No’bel Solaris 2010 – 
světle žlutozelená barva, intenzivní 
aroma exotického ovoce, zejména 
ananasu a červeného grapefruitu, 
v chuti středně plné, kulaté, svěží 
a perzistentní ***½

Domän Sånana Solaris 2011 – velmi 
světlá zelenožlutá barva, decentní 
buket lučního kvítí, později vodní 
meloun, mango i hruška, na patře 
lehké, šťavnaté, dlouho a čistě 
doznívající ****

Domän Sånana Clare (Rondo 80% 
/ Regent 10% / Siramé 10%) 2011 – 
rubínově-cihlové s jemně kořenitou 
vůní, tóny pepře a červené papriky, 
harmonické a štíhlé, dozvuk višní 
a hořké čokolády ***

Hodnoticí stupnice: ***** vynikající, 
**** velmi dobré, *** dobré, ** 
pitelné, * nepitelné

Pozn.: Degustováno v červnu 2013.

Autor:
Martin Křístek
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sdotter Olson, Master of Science v obo-
ru botanika. Její život nabral nový směr 
ve věku 43 let, kdy navštívila antikvari-
át a objevila knihu o vinařství v Anglii: 
„Když to jde tam, proč by to nešlo tady?“ 
O rok později potkala Görana, svého ny-
nějšího manžela, s nímž má desetiletého 
syna. Následovala jej na jižní pobřeží, kde 
od roku 1894 čtyři generace jeho předků 
hospodařily na rodinné farmě (brambory, 
cibule, mrkev, cukrová řepa, obilí). S se-
bou si vezla 120 sazenic Madlenky rané. 
Tu dnes, navzdory ocenění na místní vý-
stavě v roce 2006, plánuje vyklučit: „Je 
náchylná na peronosporu, a tedy nevhod-
ná pro bio režim.“ Stejný osud očividně 
potká Phoe nix, s nímž je Eva nadmíru 
nespokojená: „Vína mají příliš mnoho 

kyselin.“ Zklamal ji pozdně dozrávající 
Seyval blanc, osvědčily se Solaris a Léon 
Millot. Pochvalně se vyjadřuje o Rondu, 
které bylo roku 2007 oceněno regionál-
ním titulem Nejlepší červené víno. Vini-
ce Strandåkra (1 130 keřů) je zatravněná 
a oplocená, řádky směřují ze západu na 
východ, vedení je na dva tažně, širší spon. 
Roční produkce 400 litrů vína donedávna 
sloužila pro potřebu rodiny a přátel. Od 
letoška jsou vína (červená, bílá a perlivá) 
dostupná v několika restauracích a Sys-
tembolagetu.

Skillinge Vingård /  
Domän Sånana  
(55° 27´ s. š., 10 m n. m.)
(Percy Månsson)
Čtyřicet let byl Percy Månsson majitelem 
drůbeží farmy v Österlen na jihovýcho-
dě Skåne. Na sklonku 20. století odpro-
dal rodinné hospodářství velkovýrobci 
a jako „hobby na důchod“ vysadil první 
venkovní vinici ve Švédsku. Nedaleko 
středověké tvrze Glimmingehus a 300 m 
od břehů Baltu, na mírném jižním svahu 
obklopeném lesy, který rodina Månssonů 
spravuje od roku 1873, zprvu experimen-
toval s kultivary na bázi Vitis labrusca 
Zilga, Sukribe a Spulga (panenská skli-
zeň v roce 1995). S víny ustavičně nebyl 
spokojen, až roku 2001 nahradil lotyšské 
hybridy česko-německým novošlechtě-
ním Rondo. První zimu navzdory genům 
Vitis amurensis přečkalo 125 z 600 sazenic 
(aktuální stav činí 250 keřů; vedení dvo-
jitý Guyot). Na místě prvotních výsadeb 
najdeme rovněž Solaris (500 keřů; jedno-
duchý Guyot), Zalagyöngye, Bolero a Ca-
bernet Cortis. Vinice se postupně rozšíři-
la o Orion a Siramé (alias Salomé), které 
Percy považuje za velice perspektivní: „Vý-
borně odolává plísním a dává mimořádná 
červená vína.“ Interspecifické kultivary 
střídá i klasická Vitis vinifera: Pinot Noir 
(klon 777 s krátkou vegetační dobou a vyš-
ší rezistencí) a Ortega. „Pinot noir dozrá-
vá počátkem listopadu. Vína jsou tenká, 
ale výsadby ještě mladé,“ neztrácí Percy 
naději. Ortegu (200 keřů) miluje i nenávi-
dí: „Je pozdní a náchylná k plísním, práce 
je s ní třikrát tolik, co s jinými, ale vína 
jsou skvělá.“ Vyzkoušel 56 odrůd, naposle-
dy vyklučil Seyval blanc (2013) a vysadil 
Muscaris se Souvignierem gris (2011). 
Obdělává celkem 2 000 keřů. Mezi řádky 
(spon 2 × 0,9 m) vysévá bílý jetel: „Nemu-

sím dodávat dusík, jen koňský hnůj a tro-
chu draslíku.“ Půda je písčitá (odtud název 
Domän Sånana) a velmi kyselá (pH 4,7, po 
vápnění pH 6,0). Podloží tvoří „jako v Bea-
ujolais“ žula. Problémy s jarními mrazy 
jsou výjimkou. Fungicidům se Percy brá-
ní, preferuje práškovou síru a bikarbonát 
sodný.   

Při vinifikaci hroznů Percy mošt v hor-
ších ročnících chaptalizuje, nicméně ma-
lolaktickou fermentaci aplikuje jen na 
vína červená. K čiření využívá bentonitu, 
vína filtruje. Jako jediný ve Švédsku pou-
žívá šroubovací uzávěry. Od roku 2011 je 
držitelem licence pro pořádání degustací 
(1,5hodinová prohlídka s ochutnávkou tří 
vzorků za 200 SEK na osobu). Logo vi-
nařství, Croix Fleurie (tj. kvetoucí kříž), 
odkazuje k raně středověkému bronzové-
mu artefaktu, jejž Percy před lety nalezl 
ve vinici. Ročně vyrobí okolo 2 000 lahví, 
které však nelze ve vinařství zakoupit. Na-
bízí je Systembolaget a místní restaurace. 
Pochvalně se o nich vyjádřil Oz Clarke 
a místní červená srovnávají švédští pisa-
telé o víně s burgundským Passe-Tout-
-Grains (cuvée Gamay / Pinot noir). 

HLAVNÍ BÍLÉ ODRŮDY

Solaris = Merzling × (Zarja Severa × 
Muškát Ottonel)

Phoenix = Bacchus × Villard blanc

Seyval blanc = Seyve Villard 5276

Zalagyöngye = Eger 2 × Čabaňská 
perla

Madlenka raná = Malingrovo rané × 
Madlenka královská

Sukribe = Madlenka raná × Dvietes 
Zilā

Spulga = Madlenka raná × Dvietes 
Zilā

Orion = Optima × Villard blanc

Ortega = Müller Thurgau × 
Siegerrebe

Muscaris = Solaris × Muškát žlutý 

Souvignier gris = Cabernet 
Sauvignon × Bronner

HLAVNÍ MODRÉ ODRŮDY

Rondo = (Malingrovo rané × Vitis 
amurensis) × Svatovavřinecké

Cabernet Cortis = Cabernet 
Sauvignon × Merzling

Regent = (Sylvánské zelené × Müller 
Thurgau) × Chambourcin

Léon Millot = (Vitis riparia × Vitis 
rupestris) × Ryzlink zlatý

Siramé = Seyve Villard NS × NS 
(nespecifikováno)

Bolero = (Rotberger × 
Reichensteiner) × Chancellor

Zilga = Smugljanka × Dvietes Zilā 
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Komerční prezentace

CASE IH Quantum – 
všestranný pomocník do vinic
Vážení čtenáři, v dnešním čísle bych vás rád seznámil s vinohradnickými traktory 
CASE IH, jejichž kvalifikovaným a spolehlivým dealerem je firma HM, s.r.o., Hodonín. 

V inohradnické traktory jsou již 
odedávna neodmyslitelným po-
mocníkem nejen na vinicích. 

Postupem času se však na ně kladly větší 
a větší nároky, až se tyto traktory vyšpl-
haly na dnešní vysokou úroveň.

Vinaři kladou u traktorů důraz pře-
devším na výkon, efektivitu, spotřebu 
a v neposlední řadě na pohodlí. Právě tyto 
požadavky bohatě splňují vinohradnické 
traktory CASE IH, které mají k dispozi-
ci hned tři modelové řady: Quantum V, 
Quantum N a Quantum F o výkonu od 75 
do 105 HP. Tyto řady se od sebe liší pře-
devším šířkou nápravy. Řada Quantum 
V byla vytvořena pro úzké spony vinic – 
šířka traktoru na standardních pneuma-
tikách se pohybuje kolem 118 cm. Řada 
Quantum N vyhovuje do sponů středních 
a Quantum F pak najde své využití ve vět-
ších sponech nebo také v sadech.

Traktory CASE IH Quantum používají 
vlastní motory, přičemž všechny motory 
jsou čtyřválcové a přeplňované, vybavené 
samozřejmě mezichladičem stlačeného 
vzduchu. 

Velkou předností těchto motorů je to, 
že dosáhnou maximálního točivého mo-
mentu při nízkých otáčkách, což znamená, 
že traktory mohou reálně pracovat při niž-

ších otáčkách motoru. Například u výko-
nové třídy s označením „85“ je točivý mo-
ment 352 Nm dosahován již při 1 250 ot./
min. Traktor je pak velmi pružný, „táhne 
od spodu“, umožňuje využít efektivně ECO 
otáčky vývodového hřídele a díky vysoké-
mu krouticímu momentu není třeba tak 
často řadit, což vše snižuje spotřebu paliva.

Dalším důležitým článkem traktoru je 
vývodový hřídel. U všech modelů Quantum 
je PTO spínán elektrohydraulicky s funkcí 
pozvolného rozběhu. V zájmu větší uni-
verzálnosti mohou být traktory CASE IH 
Quantum vybaveny variantou 540 / 540 
ECO / 1 000 ot./min. Nominální otáčky 
jsou dosahovány při 2 200 otáčkách moto-
ru. U režimu 540 ECO jsou potřebné otáč-
ky motoru sníženy na 1 535 za minutu, což 
vede nejen k další úspoře paliva, ale také 
k menšímu opotřebení motoru.

U firmy HM jsou traktory CASE IH 
Quantum vybaveny plně synchronizova-
nou převodovkou s elektrohydraulickou 
reverzací POWERSHUTTLE. Tyto olejem 
chlazené mokré lamelové spojky zajišťují 
hladkou změnu směru jízdy bez sešlápnutí 
spojkového pedálu. Na přání však dodáme 
i převodovku s mechanickou reverzací.

Vinohradnické traktory potřebují 
k práci s přídavným nářadím velký průtok 

oleje. Modely Quantum proto disponují 
samostatným čerpadlem na řízení s průto-
kem až 35 l/min. a druhým čerpadlem pro 
vnější okruhy s výkonem 65 l/min. Modely 
Quantum jsou také vybaveny PROFI stře-
dovými okruhy s velmi komfortním ovlá-
dáním pomocí joysticku. Například u de-
foliátoru značky Binger Seilzug, kterou 
firma HM také zastupuje, jsou pro využití 
všech funkcí – jako je zdvih, vysunutí, boč-
ní náklon a otoč o 180° – zapotřebí čtyři 
dvojčinné okruhy a jeden okruh na po-
hon hydromotoru plus volná vratka oleje. 
To všechno PROFI hydraulika u traktorů 
CASE Quantum zabezpečuje. 

Intuitivní ovládání, pohodlné vzducho-
vé sedadlo, všestranný výhled. To vše se 
nachází v klimatizované kabině modelů 
Quantum. Kabina navíc nese označení 
ECO, je určena speciálně na ochranu proti 
postřikům a šetří tak zdraví řidiče.

Cílem firmy HM je spokojenost zá-
kazníka, který může očekávat kompletní 
servis v podobě špičkové techniky před-
ních světových výrobců jako např. CASE 
IH, CLEMENS, BINGER SEILZUG, GRE-
GOIRE a dalších. Samozřejmě se snaží-
me stále posilovat naše zázemí a servis. 
I proto je naší vizitkou řada spokojených 
zákazníků. 
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Za vínem do Hradišťa
Další rok Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti 
je za námi. Letošní byl už třináctý. Proběhl ve dnech 12. až 13. září a začal už v pátek 
11. září otevřením Slovácké tržnice na místě bývalé konírny v areálu někdejších 
hradišťských kasáren. Areál vytipoval a zrekonstruoval významný hradišťský 
podnikatel a dnes senátor Ivo Valenta. Výborná myšlenka tržnice pod střechou a celé 
slavnosti vína jsou také nápadem Ivo Valenty. V pátek, sobotu a neděli zde bylo na 
tržnici patřičně rušno. Vedle klasických zemědělských výpěstků a výrobků z masa 
a mouky, vystavovali své výrobky i vinaři ze Slovácké podoblasti- hrozny, burčák a víno. 

S lavnosti vína, folkloru, cimbálových 
a dechových muzik a otevřených 
kulturních památek vyvrcholily 

v sobotu 12. září. Nejdelší a nejpočetněj-
ší průvod krojovaných se šikoval ve Vi-
nohradské ulici v Mařaticích. Na 4 000 
krojovaných účastníků prošlo kolem zim-
ního stadionu přes hlavní křižovatku na 
Masarykovo náměstí. Tam se představili 
před tribunou návštěvníkům slavnos-
tí. Královské město letos navštívilo na 
70 000 návštěvníků ze všech koutů re-
publiky a i z jiných zemí. Neobvyklá po-
dívaná. Taková koncentrace krojovaných 
nemá obdobu nikde na světě. A všichni se 
usmívali a zpívali. Jen tak nebo s muzika-
mi. Vždyť letošní slavnosti byly nazvány 
„Za vínem do Hradišťa.“ Aby ne. Burčák 
národní populární nápoj a víno v Hradišti 
teklo proudem. Všude po městě jej prodá-
vali v pestrobarevných stáncích.Rozjásaní 

návštěvníci si pití donesli i ze svých skle-
pů. Za třináct roků se však nikdy neudály 
opilecké konflikty.Průvod krojovaných je 
vždy uspořádán podle seskupení obcí do 
mikroregionů jako Buchlov, Bílé Karpaty, 
Staroměstsko, Dolní Poolšaví, Ostrožsko-
-Veselsko, město Uh. Brod, Východní Slo-
vácko a Za Moravů. V čele průvodu šlo 
město Uh. Hradiště i s místním farářem 
Janem Turkem. Hradišťský farář ve farní 
zahradě udržuje révovou botanickou za-
hradu. Z náměstí krojovaní odcházeli na 
určené prostory ve městě- do zahrad, kláš-
terů, galerií a dalších míst. Tam měli svoje 
programy a svoje muziky, tance a veselí. 

Víno, zpěv a tanec jsou nerozluční ka-
marádi. Lidi popíjeli víno jen tak po měs-
tě, a nebo mohli zajít do prostor kde byly 
košty vína nabízeny. Tak na Masarykově 
náměstí ve vinném stanu nabízeli vinaři 
ze Sadů několik desítek vín už od pátku.

Výsledky národní soutěže vín Slovácké 
podoblasti byly oznámeny ústy preziden-
ta Svazu vinařů Tibora Nytraye ve stanu 
u holdingu Synot v sobotu v podvečer. 
Kdo chtěl, si mohl vychutnat nejlepší vína 
Slovácké podoblasti. Mnohá z nich budou 
putovat do nejvyšší Národní soutěže vín 
a Národního salonu vín ve Valticích. Vína 
byla uspořádána do několika kategorií 
a s následujícími výsledky:

Šampionem se stalo Chardonnay, 
pozdní sběr 2014 Pavla Kosíka. Stejné víno 
zvítězilo také v kategorii A – bílá vína su-
chá a polosuchá. V kategorii B- bílá vína 
polosladká uspěl Jaroslav Vaďura s Char-
donnay, výběr z hroznů 2013. Kategorii 
C- sladká vína ovládla Pálava, ledové víno 
2011 společnosti Metroflora. Kategorie 
D – růžová vína má vítěze v Rulandském 
modrém, pozdní sběr 2014, které předsta-
vil Petr Bunža. Kategorie E- červená vína 

Známý archeolog Doc. Galuška ochutnal burčák V kroji už od kočárku
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suchá a polosuchá vyhrál Merlot, výběr 
z hroznů 2013 Štěpána Maňáka. Stejný 
vinař vyhrál také kategorii F –červená  
vína polosladká. Zde uspělo Maňákovo 
Zweigeltrebe, výběr z bobulí 2012. Kate-
gorii G – sekty opanovala Bohemia Sekt 
Prestige brut, jakostní šumivé víno z roku 
2013 od společnosti Bohemia Sekt.

Vrcholnou sobotní vinařskou akcí bylo 
Večerní putování Vinohradskou ulicí do 
otevřených vinných sklepů. Mimo ně, bylo 
otevřeno čtrnáct venkovních stanovišť. 
Bylo to nové stanoviště zvané vinařská 
zahrada. K vínu hrálo devět cimbálových 
muzik.Zajímavostí bylo vystoupení ně-
kolikanásobného mistra České republi-
ky v sabráži. Uměl useknout hrdlo sektů 
osmi způsoby.Putování v sobotním večeru 
a noci je tak oblíbenou akcí, že přes tisí-
ce návštěvníků se ulicí nedá ani pořádně 
projít.

Ředitel Klubu kultury Antonín Mach, 
který má největší podíl na organizaci ce-
lých slavností vína stále vymýšlí novinky. 
Letos bylo upuštěno od soutěže vín, které 
pořádají mařatští vinaři a její vítězové bý-
vali oceněni na tribuně po skončení prů-
vodu. Místo toho byla uspořádána v nedě-
li výstava pozvaných jedenácti vinařství 
ze Slovácké podoblasti v prostorách Re-
duty za doprovodu cimbálové muziky Oh-
nica. Vína se kupovala za mince „Reduta“. 
Nedělní oslava vína v Redutě byla vysoce 
komorní, i když návštěvnost nebyla tako-
vá, jak na klasické výstavě vín. Na nádvoří 
Reduty se lisovala a tekla čerstvá šťáva 
z hroznů Zweigeltrebe z naší stanice. Re-
plika historického lisu byla nedávno pro 
Klub kultury vyrobena a jak řekl ředitel 
Mach, je to zkouška lisování před vinobra-
ním na Pražském hradě, kam pojedou za 
nedlouho.

Dalších atrakcí a doprovodných progra-
mů ve dvou víkendových dnech byla spous-
ta. Ze všech koutů Hradiště se ozývaly tóny 
cimbálovek, dechovek i country. V sobotu 
i v neděli vypluly po řece Moravě hudební 
lodě. V rámci Dnů evropského dědictví bylo 
otevřeno  31 kulturních památek. Kdo chtěl 
si mohl bohatě vybrat. Perličkou v sobotu 
k večeru bylo fotbalové utkání I. FC Slo-
vácko a Slovanu Liberec. Kdo přišel v kroji, 
mohl vstoupit zdarma na fotbalový stadion. 
Na tribunách se objevilo na 400 krojova-
ných,což byla pěkná a neobvyklá podívaná.

Letošní třináctý ročník s názvem Za ví-
nem do Hradišťa se velmi zdařil. Přispělo 
k tomu i pěkné slunečné počasí a účast-
níci odjížděli domů nejen s butylkou bur-
čáku a nakoupeným vínem, ale hlavně 
s trvalou vzpomínkou na krásné město 
a ještě krásnější slovácký folklor. Zážitek, 
který nenajdete nikde na zeměkouli. 

Angličané z družebního města Bridgwater 

Replika historického lisu poprvé v akci

Masarykovo náměstí bylo zaplněno krojovanými

Rosé Josefínka účastníkům chutnala
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Vzpomínka na 
Ing. Aleše Hádlíka
Blíží se konec roku a většina z nás začíná bilancovat. Jaký byl rok 2015? Ať už 
z hlediska klimatického, nebo lidského byl určitě plný nepochopitelných extrémů.

V zpomeňme prosím chvíli na na-
šeho kolegu, odborníka a přítele 
Ing. Aleše Hádlíka, který nás le-

tos tak náhle opustil. 
Poprvé jsem se s Alešem Hádlíkem se-

tkal v roce 1991, kdy na mne působil ne-
smělým dojmem, ale protože jsme si při 
přijímacím pohovoru, jak se říká, padli do 
noty, dal jsem mu šanci stát u zrodu naší 
firmy v oblasti vinařství. Přestože vzdě-
láním strojař (!), po krátké době propadl 
kouzlu révy vinné jako já a stal se uznáva-
ným odborníkem na výsadbu této plodiny.

Díky svým jazykovým schopnostem se 
stal respektovaným partnerem nejenom 
v ČR, ale i v zahraničí. Jeho odchod nás 
velmi zasáhl, protože byl naprosto neče-
kaný. Do té doby zdravý, veselý a komu-
nikativní Aleš, kterého trápily maximálně 
bolesti zubů, odešel zcela nepochopitelně 
ve věku 49 let.

Aleše jsem vždy považoval za člena ro-
diny. Za svůj pracovní život jsem potkal 
mnoho známých, ale jen pár přátel. Trou-
fám si tvrdit, že Aleš byl jeden z nich.

Pavel Mayer, spoluzakladatel firmy 
PEMAG, spol. s r. o. 

 

Moje první setkání s Alešem se datuje do 
roku 2010. Pamatuji si ho jako dnes – štíh-
lý, pohodový chlap s vizáží kluka a věčně 
neposednými vlasy. Aleš mne fascinoval 
nejenom jako kolega zaměstnanec, ale 
především jako člověk. Několikrát jsme 
probírali nejenom politická témata, ro-
dinu, ale i jeho další vášeň – automobily. 
Vzpomínám si, že při našich společných 
jízdách do zahraničí dokázal neustále ar-
gumentovat a vysvětlovat mi, která znač-
ka vozidel je lepší a jaké trable uvedené 
automobilky provází.

Nezapomenutelná vzpomínka na Ale-
še je také ta, jak v dubnu stojí v zimním 
kabátě uprostřed chladírny, kde vydává 
sazenice. Před chladírnou stojí hlouček 
nedočkavých zákazníků v letním oblečení 
a on každému rozvážně vysvětluje potřeb-
né informace k odrůdám, podnožím a sá-
zení. Do toho zazvoní dvacetkrát telefon, 
a Aleš jako vždy klidným hlasem volající-
mu vysvětlí, co je na skladě a co pro něho 
dokáže zajistit. 

Další vzpomínka se týká situace, když 
jsem s ním probíral seznam dlužníků a ne-
zaplacené faktury. Aleš jako vždy byl pře-
devším diplomat. Jeho poznámka „tak je 
tedy pravda, že vinař XY je s placením po-
někud váhavý…“ mi utkví v hlavě navždy 
a jasně dotváří obraz o jeho snaze najít 
vždy cestu a urovnat jakékoliv výbušné 
téma.

Za celou dobu spolupráce si nepamatu-
ji rozčileného Aleše, stejně tak si nepama-
tuji člověka, jenž by řekl na něho křivého 

slova, a v neposlední řadě neznám člově-
ka, kterého by jeho náhlý odchod silně ne-
zasáhl. To bylo vidět i na pohřbu, kterého 
se zúčastnilo několik stovek lidí, a to i ze 
zahraničí.

Jeho lidská slušnost, odbornost a loaja-
lita nám už teď chybí.

Michal Široký, 
PEMAG, spol. s r. o. 

 

S Alešem Hádlíkem jsem se poprvé potkal 
asi v roce 1997 při exkurzi do Rebschule 
Tschida. Velmi úzkou spolupráci jsme 
však navázali asi před pěti lety, kdy se 
začaly v České republice ve zvýšené míře 
objevovat nové, zejména PIWI odrůdy. 
Procházeli jsme vinice a diskutovali jsme 
o těchto nových odrůdách. Dostali jsme se 
také na klony tradičních odrůd. 

Aleš měl velký zájem získat dokona-
lé informace o odrůdách a klonech, aby 
mohl svým zákazníkům předávat kvalit-
ní informace a pomáhat s výběrem odrůd 
a podnoží. Ohledně podnoží a obsahu 
aktivního vápna připravoval také mož-
nost analýzy půdních vzorků v Rakous-
ku. Je proto možné říct, že Aleš byl jeden 
z největších odborníků v České republice 
ohledně výsadbového materiálu. Byl také 
vynikajícím člověkem s nanejvýš loajál-
ním vztahem k firmě, kde více než 20 let 
pracoval. 

Letos v červenci jsme spolu vyrazili 
za poznáním do Itálie a do Slovinska. Na 
srpen byla naplánovaná studijní cesta za 
klony tradičních odrůd a rezistenty do 
Německa. Tam už nám ale Aleš bohužel 
chyběl. 

V Alešovi české a moravské vinařství 
přišlo o vynikajícího odborníka s nádher-
ným vztahem k zákazníkům a lidem. 

Pavel Pavloušek 



SOUTĚŽ V ŘEZU 
RÉVY VINNÉ 2016

Svaz vinařů České republiky ve spolupráci
s BS vinařské potřeby s.r.o. pořádá

12. ročník odborné soutěže 
o zlaté nůžky
19. února 2016
Čejkovice, areál Vinařství Škrobák

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
ELITE - ženy a muži starší 21 let
JUNIOR - studenti do 21 let (včetně)
více informací a přihlášky na: Renata Hlavačková, 
tel.: 774 576 923, marketing@vinarskepotreby.cz

www.vinarskepotreby.cz
www.svcr.cz

Pořadatel: Generální partner a organizátor:

Mediální partner: Za podpory:
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Autor:
Ondřej Slanina

Králičí stehno pečené s kořenovou zeleninou, 
podávané s houbovým krupotem s parmazánem

P okrájejte všechnu zeleninu na 
přibližně stejně velké kostky. Vše 
vložte do kastrolu s rozpáleným 

olejem a restujte, dokud zelenina neza-
čne výrazně karamelizovat a tmavnout. 
Podlijte trochou vody, což zabrání při-
palování a zajistí rovnoměrné opečení. 
Králičí stehna opepřete čerstvě mletým 
pepřem, důkladně opečte z obou stran 
a přidejte bílé víno. Jakmile se víno odpa-
ří, přidejte stehna k zelenině. Králíka se 
zeleninou dostatečně osolte. Přilijte zby-
tek vody a pečte v troubě vyhřáté na 160 
°C v nádobě s poklicí, dokud maso zcela 
nezměkne. Během pečení se ochutnáním 
výpeku ujistěte, že je dostatečně, ale pří-
jemně slaný.

Kroupy nasypte do vroucí osolené 
vody a vařte, dokud nezměknou na „skus“. 
Kroupy sceďte. 

Cibuli pokrájejte nadrobno a restujte 
na oleji do zlatova. Přidejte hřiby překrá-
jené na hrubé kusy a nechte ještě pár mi-
nut opékat. Vsypte uvařené kroupy, sme-
tanu a lístky tymiánu, osolte a opepřete. 
Krupoto vařte do zhoustnutí. Přisypte 
strouhaný parmazán, odstavené z ohně 
zjemněte několika kostičkami čerstvého 

studeného másla, dochuťte solí, pepřem 
a servírujte.

  

Snoubení s vínem

„Hned při prvním pohledu na pokrm jsem 
cítil, že je výběr vín ze skupiny Pinot 
jasnou volbou,“ neváhal František Mádl. 
„V receptu je použita spousta výrazných 
ingrediencí jako tymián, česnek či cibule. 
Vše je navíc chuťově zabaleno v parmazá-
nu a smetaně. Pro zmíněné ingredience 
a pro kombinaci opékaného masa a ka-
ramelu se v první řadě nabízí dobře vy-
ležené (na kvasinkách v dřevěném sudu), 
plné a opulentní víno. Tedy tělnaté Char-
donnay či Rulandské bílé, které není moc 
kyselé. Jejich máslovitá chuť doplněná 
příchutí ze dřeva se výborně spojí. Zkusil 
jsem Blue Orange 2011, což je cuvée Ru-
landského šedého, bílého a modrého s ob-
sahem alkoholu 14,5 obj. %. Byl to vynika-
jící zážitek!

Další volbou je barikové Rulandské 
šedé ročník 2013. I přes mírně vyšší kyse-
lost se k pokrmu hodí výborně. Nezatra-
coval bych ale ani Rulandské modré bur-
gundského typu, což předpokládá zrání 

v barikových sudech a poté několikaroční 
ležení na láhvi.“ 

Recept na 4 porce
4 králičí stehna
4 mrkve
1 menší celer
2 žluté cibule
Sůl
Pepř
1 dl slunečnicového oleje
2 dl bílého vína
Přibližně 500 ml vody na podlití
4 stroužky česneku

Krupoto:
300 g krup č. 10
1 cibule
200 g hříbků
100 ml smetany
Sůl
Pepř
50 g parmazánu
Snítka tymiánu
30 g másla

2 l vody na vaření

Fenomén víno
Autor:
Ondřej Slanina
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Název
Datum

Místo Město www Telefon
od do

7. ročník výstavy archivních vín ve Vranovicích 7. 11. 7. 11. jídelna Domu pro seniory, ulice Náměstíčko Vranovice 739 051 137
Putování za mladým vínem Bořetice 7. 11. 7. 11. areál sklepů Kraví hora Bořetice www.republikakravihora.cz 721 375 999
Podzimní otevřené sklepy 7. 11. 7. 11. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.vinarimnves.cz 608 875 445
Mladá vína 2015 Nosislav 7. 11. 7. 11. kulturní centrum, Městečko 54 Nosislav www.czsnosislav.cz 724 316 520
Cisterciácká pečeť 7. 11. 7. 11. Slovanský sál Stojanova gymnázia Velehrad www.maticevelehradska.cz 733 742 404
Ochutnávka svatomartinských a mladých vín 
v Čejkovicích 11. 11. 11. 11. nádvoří zámku Čejkovice (okr. 

Hodonín) www.vinozcejkovic.cz 774 867 406

Slavnost svatomartinských vín 11. 11. 11. 11. sál restaurace U Janů Karlštejn www.karlstejnske-vinobrani.cz 776 633 143
Svěcení svatomartinských a mladých vín 11. 11. 11. 11. kostel Povýšení sv. Kříže Židlochovice www.zidlochovice.cz 721 796 090
Svatomartinské 11. 11. 11. 11. vinice sv. Kláry Praha 7 – Troja www.botanicka.cz 736 611 992
Svatomartinská Olomouc 11. 11. 11. 11. Horní náměstí Olomouc www.olomoucka-vinna.cz 776 747 625
Svatomartinské 11. 11. 11. 11. Lidické náměstí Ústí nad Labem www.ortopedicke-centrum.cz 602 441 392
Vítání mladých svatomartinských vín v Praze na Vltavě 
s gastronomickými specialitami 11. 11. 11. 11. loď Czechie, Vltava, nástup: kotviště na Františku Praha www.svatomartinskaplavba.cz 606 887 575

Otevírání svatomartinských vín 11. 11. 11. 11. náměstí před radnicí Kyjov 602 937 871
Svatomartinský košt 11. 11. 11. 11. náměstí Svobody Brno www.svatomartinskevino.cz 541 652 479
Svatomartinská vína v Domě Vína Jablonec nad Nisou 11. 11. 11. 11. Dům Vína CHATEAU LEDNICE Jablonec nad Nisou www.dum-vina.cz 602 373 813
Ssvatomartinská vína v OZC Forum Liberec 11. 11. 11. 11. OZC Forum – CHATEAU LEDNICE Liberec www.dum-vina.cz 602 718 365
Svatomartinská vína v OC Olympia Mladá Boleslav 11. 11. 11. 11. OC OLYMPIA – CHATEAU LEDNICE, Jičínská ul. Mladá Boleslav www.dum-vina.cz 725 462 424
Žehnání svatomartinského vína 11. 11. 11. 11. Masarykovo náměstí Uherské Hradiště www.uherske-hradiste.cz 572 525 525
Svatomartinské slavnosti Dolní Moravy 11. 11. 11. 11. Masarykovo nám. (mezi radnicí a kostelem sv. Vavřince) Hodonín www.mas-dolnimorava.cz 777 328 052
Svatomartinský přípitek ve Valticích 11. 11. 11. 11. náměstí Svobody Valtice www.valtickeslavnosti.cz 608 905 905
Bystrcký košt svatomartinských vín 11. 11. 11. 11. Brno – Bystrc, OC MAX, Kubíčkova 8 Brno www.transvin.cz 733 161 147
Žehnání svatomartinským vínům na hradě Litoměřice 11. 11. 11. 11. hrad Litoměřice Litoměřice www.hradlitomerice.cz 416 536 155
Svatomartinská vína v Jihlavě 11. 11. 11. 11. vinárna Vinové, Radniční restaurace, Masarykovo nám. Jihlava www.radnicni-jihlava.cz 775 570 366
Bzenecké svatomartinské slavnosti 13. 11. 14. 11. sklepní prostory pod sokolovnou Bzenec www.bzenec.cz 518 306 411
Svěcení vína ročníku 2015 13. 11. 13. 11. zámek Mikulov, Gajdošův sál Mikulov www.moravinmikulov.eu 519 510 005
Svatý Martin 13. 11. 14. 11. Dobšice a Hnanice Dobšice www.hroznovakoza.cz 608 309 277
Úvod do degustace vína 13. 11. 13. 11. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice http://www.vinarskecentrum.cz 519 352 072
Bienále pro Diakonii 13. 11. 13. 11. Blahoslavův dům, Lidická 79 Brno www.bienaleprodiakonii.cz 739 244 852
Letenská husa a Košt svatomartinského vína 14. 11. 14. 11. Kostelní 44 Praha 7 – Letná www.nzm.cz 220 308 382
Svatomartinské otevřené sklepy 14. 11. 14. 11. sklepy vinařů ze spolku Víno z Velkých Pavlovic Velké Pavlovice www.vinozvelkychpavlovic.cz 605 886 640
Vinobraní s posezením u cimbálu 14. 11. 14. 11. sál obecního úřadu Horní Věstonice
Oslava svatomartinských vín a husí 14. 11. 14. 11. Dukelské nám. Hustopeče www.hustopece.cz 775 095 526
Martinské Šidleny 14. 11. 14. 11. vinné sklepy Šidleny Milotice www.sidleny.cz 728 286 430
4. Svatomartinský košt 14. 11. 14. 11. sokolovna Syrovice 777 574 323

Festival otevřených sklepů – Sv. Martin na Kyjovsku 14. 11. 15. 11. vinařské obce na Kyjovsku – Kyjov, Milotice, Vlkoš, 
Bzenec a Vracov Kyjov www.otevrenesklepy.cz 515 903 121

Svatomartinská ochutnávka vína 14. 11. 14. 11. vinný sklep Čejč www.cejc.cz 603 569 921
Svatomartinský den otevřených sklepů – za vínem do Rakvic 14. 11. 14. 11. vinné sklepy Rakvice www.vinari-rakvice.cz 602 450 053

Svatý Martin v Šaldorfských sklepech 14. 11. 14. 11. vinné sklepy Nového Šaldorfa, obecní sál Nový Šaldorf-
Sedlešovice www.modre-sklepy.cz

Svěcení vína a ochutnávka svatomartinských 
a mladých vín ročníku 2015 14. 11. 14. 11. obecní hala U Orla Šardice www.vinozesardic.cz 602 146 935

Svatomartinské slavnosti 14. 11. 14. 11. náměstí sv. Wolfganga a Sklepní ulice Hnanice www.vinice-hnanice.cz 602 768 744
Svatý Martin na Hovoransku 14. 11. 14. 11. sklepní ulička Hluboká cesta, Na benátkách Hovorany www.vinozhovoran.cz 605 870 249

Svatomartinská slavnost na Púrynkách 14. 11. 14. 11. náměstí sv. Martina, sklepní trať Púrynky, vinné 
sklepy v obci Velké Bílovice www.velkebilovice.com 723 121 123

Svatomartinské hody 14. 11. 14. 11. předzámčí klimkovického zámku a prostory 
zámeckého vinného sklepa Klimkovice www.vinnysklep-klimkovice.com 603 112 170

Svěcení vína 14. 11. 14. 11. tančírna U Kapitána, Břeclavská ul. Valtice www.vinarivaltice.cz 607 618 783
Svatomartinské víno na zámku Zbiroh 14. 11. 14. 11. zámek Zbiroh Zbiroh www.zbiroh.com 602 199 050
Svatomartinský ples – hvězda večera Karel Gott 14. 11. 14. 11. Zámecká jízdárna Valtice www.svatomartinskyples.cz 608 905 905
Svatomartinské otevřené sklepy v Hovoranech 14. 11. 14. 11. areál sklepů Hluboká cesta a Benátky Hovorany www.vinozhovoran.cz 605 870 249
Svatokateřinské slavnosti 14. 11. 14. 11. Búdy Mutěnice 702 137 927
Svatomartinské slavnosti a pečená husa na Náplavce 2015 14. 11. 14. 11. Náplavka, Rašínovo nábřeží Praha 2 www.svatomartinskeslavnosti.cz 774 453 153
Zlínské slavnosti vína 14. 11. 14. 11. hrad Malenovice Zlín www.zlinskeslavnostivina.cz 776 298 569
Svatomartinské slavnosti na zámku Slavkov – Austerlitz 14. 11. 14. 11. zámek Slavkov – Austerlitz – kasematy Slavkov u Brna www.zameckarestauraceslavkov.cz 608 710 597
Svatomartinské hody 14. 11. 14. 11. Jezuitská kolej GASK Kutná Hora www.kr-s.cz 257 280 817

Košt mladých vín a svatomartinských hus Němčičky 21. 11. 21. 11. kulturní dům Němčičky (okr. 
Břeclav) www.nemcicky.cz 777 255 842

Světový duel vín 2015 21. 11. 21. 11. Hotel Centro, Husova 8 Hustopeče www.hustopece.cz 519 412 909
Zámecká slavnost vína 21. 11. 21. 11. Zámecká jízdárna Český Krumlov www.festivalvinack.cz 380 704 629
Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín 21. 11. 21. 11. Tuřany Brno www.vinotekaturany.cz 777 573 057
Den klasického sektu ČR 23. 11. 23. 11. Grandior Hotel, Na Poříčí 42 Praha 1 www.klasickysekt.cz 739 205 380
Soutěž sommelierů o titul Junior Sommelier Moravy 25. 11. 26. 11. Loucký klášter Znojmo www.sommeliermoravy.cz 737 815 402
Ochutnávka mladých vín Kobylí 27. 11. 27. 11. hasičská zbrojnice Kobylí www.vinarizkobyli.cz 606 483 074
Vinařská akademie III – Vinařství světa 27. 11. 29. 11. učebna Vinařské akademie Valtice, Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437
Adventní Štědrý svařák v Domě Vína v Jablonci nad Nisou 27. 11. 31. 12. Dům Vína CHATEAU LEDNICE, Komenského 23 Jablonec nad Nisou www.dum-vina.cz 602 373 813
Košt mladých vín 28. 11. 28. 11. sál sokolovny Šakvice www.akcevsakvicich.cz 728 538 199
Svatomartinská husa na víně 28. 11. 28. 11. obecní sklep v areálu Starý potok 549 Sudoměřice www.vinari-straznicka.cz 602 517 191
Den otevřených sklepů v Pavlově 28. 11. 28. 11. vinné sklepy Pavlov www.otevrene-sklepy-pavlov.cz 721 414 575
Kateřinská přehlídka Chrlice 28. 11. 28. 11. Brno-Chrlice, restaurace U Bindrů Brno 605 455 799
Královský košt Praha 28. 11. 28. 11. Clarion Congres hotel Prague, Freyova 33 Praha www.kralvin.cz/kost-praha 608 131 013
K Nechorám do sklepa za mladým vínem 28. 11. 28. 11. Nechory – vesnička vinných sklepů Prušánky www.nechorstivinari.cz 773 595 989
Svěcení vín 29. 11. 29. 11. kulturní dům Uherčice (okr. Břeclav) 603 963 588
Valtický advent 29. 11. 29. 11. náměstí Svobody Valtice www.valtice.eu 519 352 978
Mikulášský košt mladých vín 4. 12. 4. 12. Jihomoravské muzeum – Kavárna Galerie Znojmo www.szv.estranky.cz 515 213 145
Mikulášský košt – Dolní Dunajovice 4. 12. 4. 12. dům Dr. Karla Rennera Dolní Dunajovice www.czsdd.cz 602 423 625
Svěcení vín v Pouzdřanech 4. 12. 4. 12. Myslivna u sklepů Pouzdřany www.vystava-vin.cz 728 322 678
Předvánoční Víno z blízka 5. 12. 6. 12. Otevřená zahrada Brno www.vinozblizka.cz 606 763 117
VII. Mikulášská výstava mladých vín v Klentnici 5. 12. 5. 12. sál místního hostince Klentnice 608 383 758
Mikulášský košt archivních vín 5. 12. 5. 12. zámek Valtice, přednáškový sál Nár. vin. centra Valtice www.vinarivaltice.cz 607 618 783
Mikulášská výstava archivních vín v Moutnicích 5. 12. 5. 12. orlovna Moutnice Moutnice 733 687 241
Online degustace vín – Sedlecká vína 10. 12. 10. 12. u vás doma online u vás doma online www.edegustace.tv 724 812 057
Degustace vína – věda i umění 11. 12. 11. 12. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice http://www.vinarskecentrum.cz 519 352 072
Ochutnávka mladých vín a zabijačkové speciality 12. 12. 12. 12. Hradištěk Týnec www.vinari-tynec.cz 721 409 093
Převzato z webové stránky www.vinazmoravy.cz. Pokud chcete zveřejnit svou akci, můžete ji přidat přes on-line formulář v sekci kalendáře akcí na této stránce.

Kalendář vinařských akcí



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

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

Inzerce

Zrání vína v sudech barrique 184 Kč
Autoři: Robert Steidl, Georg Leindl

Překlad moderní odborné publikace ra-
kouských odborníků R. Steidla a W. Rene-
ra. Obsahuje popis dřeva pro výrobu sudů 
barrique, výroby sudů, postupy při zrání, 
přípravu vína a péči o sudy barrique. Ne-
zbytná publikace pro každého vinaře, kte-
rý se chce výrobou vín v sudech barrique 
seriózně zabývat.

Pěstujeme stolní odrůdy RV 160 Kč
Autor: Pavel Pavloušek

Náš přední oborník na pěstování révy vinné 
připravil praktickou příručku pro zahrádká-
ře a  malovinaře, kteří si chtějí vypěstovat 
kvalitní hrozny k přímé konzumaci. Sezna-
muje čtenáře se všemi podstatnými úkony, 
které vedou pěstitele ke kýženému výsled-
ku – ke zdravé, sladké a bezsemenné bobuli. 
Soustřeďuje nejnovější poznatky o odrůdo-
vém sortimentu, pěstitelských technologi-
ích, způsobech biologického pěstování s mi-
nimálním použitím pesticidů, o  stanovení 
zralosti hroznů a možnostech jejich sklado-
vání. Poznatky jsou aplikované na klimatic-
ké podmínky České republiky. Publikace je 
zaměřena výhradně na stolní odrůdy, které 
mají na pěstování specifičtější požadavky 
oproti ostatním odrůdám révy vinné. 

Pěstujeme révu vinnou 2.,  
aktualizované a rozšířené vydání 160 Kč
Autor: Vilém Kraus

Nestor českého vinařství, profesor Vilém 
Kraus, připravil aktualizované vydání své 
velmi úspěšné knihy, v níž vás seznamuje 
s nejnovějšími odrůdami révy vinné, mo-
derními pěstitelskými metodami a prová-
dí vás celým procesem od založení vinice 
až po sklizeň zdravých, voňavých a slad-
kých hroznů. Ve druhém vydání se zamě-
řil autor na aktualizaci a novinky ve výži-
vě, hnojení a ošetřování révy vinné, uvádí 
nové odrůdy zapsané ve Státní odrůdové 
Knize ČR. Odpovědi na své otázky zde na-
jdete bezesporu všichni – ať už vlastníte 
vinohrad, viničku anebo pěstujete jen ně-
kolik solitérních keřů na zahradě. 

Vinařský marketing NSV 218 Kč
Autor: Franz Gosch

Podle poznatku, že doba od uvedení pro-
duktu na trh až po jeho vymizení trvá 
zhruba tři roky, by měla tato kniha být pře-
devším v  souvislosti s  kulturou stolování 
velkou realizační pomůckou při všech stra-
tegických marketinkových opatřeních pro 
žáky a studenty, ale hlavně pak pro praktic-
ké vinaře. Všechny oblasti průzkumu trhu, 
reklamy, podpory prodeje a PR jsou zobra-
zovány s velkým zaměřením na praxi. 

Výroba vína u malovinařů 2., 
aktualizované a rozšířené vydání 160 Kč
Autor: Pavel Pavloušek

Praktická příručka pro pěstitele, kteří vlastní 
menší vinohrad a víno si vyrábí často jen pro 
svoje osobní potěšení, ale někdy postupně 
přejdou i  na profesionální úroveň. Shrnuje 
nejnovější informace z neustále se vyvíjející 
vinařské vědy. Malovinaři se v  první části 
knížky dozví podstatné informace týkající 
se všech fází procesu výroby vína. Ve dru-
hé části pak najdou krok za krokem důle-
žité technologické zásady moderní výroby 
bílých, růžových a  červených vín. Výrobci 
vína a pěstitelé révy zajisté ocení souhrnnou 
kapitolu o možnostech využívání interneto-
vých portálů, které nabízejí potřebné a uži-
tečné informace a  jejichž prostřednictvím 
jim Ministerstvo zemědělství ČR a  Státní 
zemědělská a  potravinová inspekce napo-
máhají zařadit se mezi evropskou špičku.



Služby s přívlastkemwww.vinarskepotreby.cz

  francouzský výrobce
 barikových sudů a dřevěných
 tanků prvotřídní kvality

 nabídka sudů dle druhu
 použitého dubového
 dřeva a požadovaného
 přínosu pro víno

  světový průkopník
 ve výzkumu působení
 jednotlivých druhů
 dřeva na víno

  široká nabídka alternativ
 dubových barikových sudů
 (desky, kostky, válečky, chipsy)

Sequin Moreau 
BARRIQUE SUDY

Správně zvolený barikový sud dokáže naplno rozvinout potenciál vašich vín a náležitě podtrhnout 
jeho senzorické vlastnosti. Technologie barikování vína se zrodila ve Francii a proto i odtud pocházejí 
jedny z nejkvalitnějších barikových sudů a dubových alternativ značky Sequin Moreau.




