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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Že by obličej v kapuci omotané šálou? 
Ne je to řez jednoletým dřevem révy vinné 
ovinutým úponkou.

borka – slouží k mechanické ochraně

lýko (floém) – zajišťuje rozvod organických živin 
(produktů fotosyntézy), např. cukrů 

kambium (dělivé pletivo) – nachází se mezi lýkem 
a dřevem, je důležité pro své vytváření kalusu, 
uzavírá tak závalem rány; ve školkách se bez něj 
neobejdeme, způsobuje srůst roubu s podnoží 

dřevo (xylém) – zajišťuje rozvod minerálních živin 
z kořenů do nadzemní části rostliny 

cévní svazky ve dřevě k přepravě živin 

dřeň – postupujícím vyzráváním se podíl zmenšuje 
ve prospěch dřeva

Aby vína ze sudu 
už nedělala ostudu  

Č eští a moravští vinaři se zase dostali do hledáčku celostátních médií. 
Může za to připravovaná novela vinařského zákona. Navrhovaná opatře-
ní se teprve diskutují, ale největší pozdvižení každopádně vyvolal záměr, 

aby se v sudech mohla prodávat jen doložitelně místní vína.
Okamžitě se zvedla vlna argumentů, že to bude likvidační pro vinotéky, ob-

chodníky s vínem a nakonec i pro naše vinaře. Je zvláštní, že evidentně nezá-
konně dovážená, často pančovaná a podezřele levná vína podle kritiků novely 
takovým ohrožením nejsou. Jinak by už přece dávno přišli s vlastním souborem 
opatření, jak neúnosnou situaci na trhu se sudovým vínem řešit.

Dosud byl aktivní pouze Svaz vinařů České republiky a osobně mohu říci, 
že jsem moc rád, že se o problému díky této aktivitě konečně začalo mluvit na 
nejvyšších místech.

Aktuálním věcem ohledně novely se věnujeme i v tomto Vinařském obzoru. 
Sice neúmyslně, ale zajímavě s tímto tématem souvisejí i další články. Věnujeme 
se v nich ochraně před škůdci révy vinné a fenoménu terroir, jehož podstatou je 
právě spjatost konkrétního vína s určitou oblastí či místem.

Podívali jsme se i na to, jak se obchod s vínem vyvíjel, přinášíme reportáž ze 
soutěže v řezu a řadu dalších zajímavých reportáží. 

Závěrem mi dovolte popřát všem poctivým vinařům úspěšný měsíc březen.

Martin Půček
šéfredaktor
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Co vám 
přineseme 
příště 

V dubnovém vydání Vinařského obzo-
ru se mimo jiné zaměříme na přesné 
zemědělství. Ačkoliv to nejdůležitější 

se stále naštěstí odehrává ve vinohradu a ve 
sklepě, stále užitečnějšími pomocníky se stávají 
počítače. Nás budou zajímat skladové systémy 
a další software.

Upozornit bychom chtěli i na chystané ma-
teriály o výrobě barikových vín. Konkrétněji se 
budeme zabývat taniny a použitím náhražek 
barikových sudů.

Sledovat budeme i všechny aktuality, které 
se vinařů týkají. Protože zástupci Svazu vinařů 
České republiky jsou v centru dění například 
i u chystané novely vinařského zákona, může-
me vám přinést nejpřesnější a čerstvé informa-
ce o dalším vývoji této důležité normy.

(red)

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

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru:

□ od čísla nejbližšího do čísla      

□ ročníku 2015

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

Nabídka minulých ročníků jednotlivě i v černé deskové vazbě:

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

□ další požadavky  

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

Objednávka publikací:

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

Adresa plátce:

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

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

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

Předplatné Vinařského obzoru



Spolkové informace

118

Návrhy opatření schválené 
představenstvem Svazu vinařů České 
republiky, které budou dále prosazovány 
v rámci aktivit proti černému trhu s vínem
Níže uvedené návrhy navazují na návrhy schválené představenstvem Svazu 
vinařů České republiky ze dne 5. 3. 2014, z nichž některé již byly úplně nebo z části 
realizovány a jsou nedílnou součástí tohoto výčtu opatření.

A. Obecné požadavky na 
stát

1) Vytvoření speciální kontrolní skupiny 
„vinařské KOBRY“ (SZPI, GŘC, Policie) 
za účelem vyhledávací činnosti v oblas-
ti segmentu černého trhu s vínem.

2) Posílení a zefektivnění činnosti Celní 
správy (10 celníků ve službě v JMK 
kontrolujících PHM, alkohol, cigarety), 
neexistuje žádný prostor pro vyhledá-
vací činnost.

3) Žádost na hlubší propojení orgánů 
SZPI a GŘC.

4) Zapojení Policie ČR do prověřování 
poznatků SZPI a CS, zda se nejedná 
o organizovanou trestnou činnost, ze-
jména při zjištění opakovaného pod-
vodného jednání u stejných subjektů. 

5) Kvalifikace „falšování potravin“ jako 
trestný čin s dopadem na konkrétní 
odpovědné osoby (představenstvo, 
jednatel, vedení družstev, fyzické oso-
by v provozu – ten kdo „sype“).

B. Opatření proti černému 
dovozu

1) Povinnost přepravy vína do ČR výhrad-
ně v rámci systému EMCS pro všechny 
subjekty přepravující víno na území 
České republiky z členských států EU. 
Inspirace z maďarského systému. 

2) Analýza záhadných velkých objemů 
exportu a importu zejména nelahvo-
vého vína s prověřením kdo a kam 
taková vína dodal a jaký je/byl jejich 
další osud, součinnost s orgány daňo-
vé a celní správy sousedních států – 
viz Pálava ze Slovenska, někdo ji sem 

musel prodat a někde tím pádem taky 
musela „vzniknout“. Podezření z „ka-
ruselových“ obchodů. Do statistických 
výkazů zahrnout i vína přepravená na 
území ČR v režimu volného daňového 
oběhu. V současné době se toto víno 
nikde neeviduje a všechny výkazy MZe, 
GŘC a ČSÚ jsou falešné.

3) Zpřísnit kontrolu prováděnou celní 
správou, využití silničních kontrol 
prováděných Policií ČR, využití mýt-
ných bran pro sledování pohybu cis-
teren.

C. Prodej nelahvovaného 
vína

1) Novela zákona o vinohradnictví a vi-
nařství, která umožní prodej sudo-
vého vína pouze z hroznů vypěsto-
vaných a sklizených na území České 
republiky a vyrobeného vinařem v ČR 
registrovaným u příslušných orgánů. 
Tento prodej umožnit ve vinařově 
stálé, vedlejší i dočasné provozovně, 
v provozovně prodejce (vinotéky, vi-
nárny apod. s definovaným stupněm 
odborné péče), která bude s výrobcem 
vína ve smluvním vztahu (certifikova-
ná vinotéka), a oba dva tyto subjekty 
budou společně ručit a odpovídat za 
čistotu a kvalitu sudového vína včet-
ně sankčního postihu. Vinař, který 
bude sudová vína vyrábět a nabízet, 
a i jeho smluvní partneři budou povi-
nni tuto skutečnost nahlásit na SZPI 
a budou tím pod jasným dohledem 
správních orgánů. Prodej jiného vína 
než výše uvedeného umožnit v rámci 
obalů určených pro konečného spo-

třebitele (pet láhve, kartony, bag-in-
-boxy, petainery).

2) Stanovení základních předpokladů, hy-
gienických, organizačních, odborných 
a personálních, jejichž splnění by bylo 
podmínkou pro získání statutu certi-
fikované vinotéky, a obecně stanovit 
požadavky hygienické, personální 
a organizační pro provoz pro jakýkoliv 
prodej vína (vinotéka).

3) Kontroly u výrobců se zaměřením na 
původ vína nabízeného ve vinařství.

D. Opatření obecná ve 
vztahu k vínu

1) Vypracovat systém verifikace hlášení 
o produkci, sběru a nákupu a jejich kří-
žová kontrola (stávající je nefunkční).

2) Zákonem stanovit povinnost značení 
vín z „naší“ produkce, například u lah-
ví obdobně jako v Rakousku a částečně 
na Slovensku na zátce – kapsle, mož-
nost použít značku Vína z Čech Vína 
z Moravy. Cílem je jednoznačné odliše-
ní „našeho“ vína a orientace zákazní-
ka. Dále prosazovat jako povinnost pro 
vína s původem hroznů v ČR.

3) Iniciovat zpracování „Apelačního sys-
tému“ – dále rozpracovávat.

4) Iniciovat zřízení komerční laboratoře 
pro analýzu NMR. V současné době je 
možná analýza pouze v zahraničí za 
cenu od 300 do 800 € – dále rozpraco-
vávat. 

 

Představenstvo Svazu vinařů České repub-
liky,
Velké Bílovice 18. 2. 2015
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Autor:
Zbyněk Vičar

Proti černému trhu s vínem 
chceme postupovat komplexně
Chystaná novela vinařského zákona vzbudila pozornost i v celostátních médiích. 
Především zvažovaný zákaz sudového vína ze zahraničí čelí kritice od dovozců 
a majitelů vinoték. Prezident Svazu vinařů České republiky Tibor Nyitray 
vysvětluje, v jaké fázi příprava novely je a jaká jsou stanoviska svazu.

O patření, která zvažuje ministerstvo ze
mědělství, vyvolala velký rozruch. Bouří 
se majitelé vinoték i dovozci vín. Jaký je 
postoj svazu vinařů?
Naším úkolem je prioritně bránit zájmy 
výrobců vína z českých a moravských 
hroznů. Z této pozice vyjednáváme s mi-
nisterstvem zemědělství o tom, jak řešit 
situaci na černém trhu s vínem. Ta je totiž 
naprosto neúnosná. Podle analýzy, kterou 
jsme si nechali udělat, se na českém trhu 
ročně prodá kolem sto milionů litrů vína 
mimo jakoukoliv kontrolu, bez zdanění 
a často velmi pochybné kvality.

Jak tedy hodnotíte návrh novely minis
terstva, který se objevil v médiích?
Nejedná se o návrh novely, ale o základní 
teze, tzv. věcný záměr zákona, který vinou 
pracovníků MZe unikl na veřejnost. Navíc 
v řadě míst je nepřesně zformulovaný. Sa-
mozřejmě je tam spousta věcí, se kterými 
souhlasíme. Teď nás ale čekají dva měsíce 
intenzivní diskuze, která určí konečnou 
podobu novely. Vstoupit do ní mohou zá-
stupci všech zainteresovaných stran. My se 
jí budeme také velmi intenzivně účastnit 
a budeme usilovat o ochranu poctivých 
českých a moravských vinařů.

Jaká opatření za svaz navrhujete?
Je to celý komplex. V první řadě je po-
třeba zamezit průniku černého vína do 
ČR, dále zahrnuje certifikaci vína, systém 
kontroly trhu a konečně regulaci prodeje 
sudového vína, kde celý problém vrcholí. 
Celkem je to více než dvacet bodů, o kte-
rých se bavíme. Ta rovnice je jednoduchá. 
Podvodně dovezená a pančovaná vína 
jsou na trhu k dostání kolem dvaceti ko-
run za litr. Reálná cena, za jakou mohou 
víno prodat naši vinaři, je kolem pětatři-
ceti, čtyřiceti korun za litr. Na takto de-

formovaném trhu nemají šanci. Velikost 
problému dokazuje, že zatímco oficiální 
dovoz klesá, počet různých podivných vý-
čepů vína neustále roste. Víno se čepuje 
ve večerkách, v květinářstvích i v hernách 
za podezřele nízké ceny a nikdo s tím nic 
efektivně nedělá.

Největší mediální pozornost přitahuje 
zvažovaný zákaz sudového vína ze za
hraničí. Jak by to mělo fungovat?
Toto opatření míří k jádru problému. Na-
konec nikdo neví, co v sudu je. Navrhu-
jeme celkem tři pravidla, která by situaci 
zlepšila. Sudové víno by se mohlo dělat 
jen z českých a moravských hroznů. Pro-
dávat by ho mohl jen vinař, který ho vyro-
bil – buď u sebe ve sklepě, nebo ve svých 
vinotékách, takzvaně pod víchou. Anebo 
by uzavřel smlouvu s prodejcem, který 
by víno nabízel už přímo zákazníkům. 
Oba by tak ručili, že obchodují s legálním 
a kvalitním produktem. Dovážená vína 
by se pak mohla prodávat v jednorázově 
plnitelných obalech, jako jsou například 
Bag in Boxy.

Kritici namítají, že to přesune obchod 
se zahraničním vínem do supermarke
tů. Většina vinoték zanikne, jejich per
sonál přijde o práci a tratní budou i naši 
vinaři, kteří přijdou o prodejní síť.
Za prvé, na tomto trhu se už teď nemůžou 
naši poctiví vinaři kvůli podstřeleným ce-
nám uplatnit. Mluvil jsem s celou řadou 
z nich, takže to velmi dobře vím. Ptám 
se taky, jak je možné, že se bez tisíců po-
dobných pochybných výčepů obejdou 
například v Rakousku. Hned si odpovím – 
kdyby si tam někdo dovolil prodávat víno 
tímto způsobem, s vadami, jaké zjišťuje 
SZPI, skončil by velice rychle a velice špat-
ně. U nás bohužel úřady nemají kapacitu 
a někdy ani nástroje, aby mohly okamžitě 
a účinně zasáhnout. Situace nabyla ex-
trémních rozměrů, a vyžaduje proto také 
velice rázné řešení. Ještě jedna věc. Deset 
let byl počet výčepů o dva řády nižší. Pro-
blémy s odbytem vína přitom nebyly.

Dovozci vína oznámili, že zakládají 
vlastní sdružení, které bude mimo jiné 
proti tomuto omezení prodeje bojovat. 
Co na to říkáte?
Je to jedině dobře, jen ať hájí jejich záj-
my. Jen se divím, proč až teď. Mohli už 
za zájmy slušných dovozců vína bojovat 
dlouho, přece je černý trh musí také po-
škozovat. My se snažíme tento problém 
řešit dlouhodobě. Teď konečně se začíná 
něco dít. Jde o dvě a půl miliardy, takže se 
nedivím, že je kolem toho takový rozruch. 
Dokonce se proslýchá, že se do tohoto 
byznysu přesunula lihová mafie. Jsem rád, 
že si vláda vážnost situace uvědomila. 

 

Bližší podrobnosti o návrzích SVČR v boji 
proti černému trhu i o aktuálním stavu le-
gislativních opatření sledujte na www.svcr.cz
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Text:
Zbyněk Vičar

Celníci chtějí větší spolupráci 
při boji proti černému trhu
Výrazně méně lidí, ale výrazně více úkolů, to je rovnice, které čeští celníci 
v posledních letech každoročně čelí. Snadno si pak vyslouží kritiku například 
mezi českými a moravskými vinaři, že se jim daří málo potírat pančované a na černo 
dovážené víno. Generální ředitel celní správy Petr Kašpar se svými lidmi ale dokazují, 
že si závažnost problému uvědomují. Mimo jiné v polovině února zorganizovali 
setkání s představiteli Svazu vinařů Čech a Moravy, aby společně hledali cestu, jak 
černý trh s vínem lépe potírat.

P rezident svazu vinařů Tibor Nyit-
ray má jasno: Na hranicích je díra, 
kterou se dovnitř každý rok valí 

desítky milionů litrů vína mimo jakou-
koliv kontrolu. Stát na daních přichází až 
o dvě a půl miliardy korun a poctivé míst-
ní vinaře poškozuje laciná nelegální kon-
kurence. Nyitray a výkonný ředitel svazu 
Martin Půček proto na Generálním ředi-
telství cel v Praze jednali, co by se s tím 
dalo dělat. Podpořit je přišel i senátor Jan 
Hajda.

„Jsme moc rádi, že jste nás pozvali. Za-
tímco na řadě míst narážíme na nezájem 
a výmluvy, u vás vidíme, že se s tím sku-

tečně snažíte něco dělat,“ poděkoval celní-
kům prezident vinařského svazu. 

Generální ředitel celní správy Petr 
Kašpar spolu s kolegy nachystal pro vi-
naře prezentaci, ve které ukázal možnosti 
a výsledky svého úřadu při boji s černým 
trhem vína.

„Jsme samozřejmě omezení legisla-
tivou a počtem lidí. Velký důraz však 
klademe na sdílení informací a spolu-
práci. Velice se nám osvědčila koordina-
ce akcí se Státní zemědělskou inspekcí. 
Rádi bychom nastavili stálou spolupráci 
i s vinaři,“ shrnul dosavadní možnosti 
Kašpar.

Na kontrole pohybu vína se v součas-
nosti podílí asi pět stovek celníků, což je 
zhruba desetina uniformovaných zaměst-
nanců celní správy. Přitom jsou kategorie 
zboží, kde hrozí řádově vyšší daňové úni-
ky a kterým se proto musí celníci věnovat 
prioritně. Platí to především o minerál-
ních olejích a tabáku.

Vedení svazu vinařů si omezené mož-
nosti celníků uvědomuje. „Dobře víme, 
že ani zákony vám neumožňují pořádnou 
kontrolu. Systém je založený na dobrovol-
nosti, jednotlivé úřady svoje informace 
nesdílejí a nevyhodnocují je a pohyb vína 
ve volném daňovém oběhu v podstatě 
nelze podchytit,“ upozorňuje Nyitray. To 
potvrdily také statistiky celníků. Ačkoliv 
je Česká republika zaplavená stáčírnami 
levného vína, podle oficiálních zdrojů do-
voz výrazně klesá.

Loni celníci zabavili deset tisíc litrů 
vína bez patřičných dokladů. V celkovém 
objemu to není mnoho, přesto to bylo čty-
řikrát větší množství než v předchozích 
letech. Letos bude kontrol výrazně víc.

„Zrovna v těchto dnech jsme spustili 
rozsáhlou kontrolní akci ve spolupráci se 
zemědělskou inspekcí ve stáčírnách na 
severní Moravě. Chystáme také mobilní 
laboratoř, která by přímo na místě moh-
la prokázat, zda víno není ředěné vodou 
nebo v něm nejsou zakázané příměsi,“ po-
psal další opatření Kašpar.

Obě strany se shodly, že výraznější 
ránu černému trhu by zasadily jen přís-
nější zákony a předpisy. Svoje úsilí chtějí 
v tomto ohledu koordinovat a budou kon-
zultovat další kroky. 
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Překlad:
Jiří Sedlo

Rezoluce OIV-ECO 474-
2014: Definice pojmu 
someliér
Valné shromáždění OIV doporučuje členským státům, aby zajistily, že odborné síly 
vykonávající povolání someliéra budou odpovídat následující charakteristice:  

Definice someliéra

Someliér je odborník pracující ve vino-
hradnictví, vinařství a v gastronomii, 
stejně jako ve vinných sklepech a v dal-
ších prodejních místech, ve kterých na 
odborné úrovni doporučuje a servíruje 
nápoje. Jeho pracovní činností je servis 
vína v gastronomii a obchodu s vínem 
a odborné poradenství konzumentům 
vína tak, aby jim zajistil příjemnou pre-
zentaci produktu a jeho servis. Someliér 
musí mít ukončenou profesní kvalifikaci 
nebo certifikát odpovídající úloze, defini-

ci a kompetenci stanoveným touto rezo-
lucí.

Úloha someliéra

S ohledem na zákazníky a jídelní lístek 
se účastní objednávání vín a jiných nápo-
jů. Aktivně se podílí na jejich skladování 
a na složení vinného, lihovinového a ná-
pojového lístku a doporučuje zákazníkům 
pokrmy a vína v optimálním sladění. Má 
důležitou roli při analýze chuti zákazní-
ků, aby jim mohl doporučit k servírování 
vína, případně jiné nápoje k jimi vybraným 

pokrmům. Someliér rovněž umí poradit 
s obchodováním s vínem. Jako odborník je 
pojítkem mezi producenty a spotřebiteli.

Kompetence someliéra  

Má odborné znalosti v oblasti vína, nápo-
jů a gastronomie. Do jeho pracovní nápl-
ně patří degustace, vedení komunikace, 
výběr a servírování vín a jiných nápojů, 
jakož i ladění nápojů a pokrmů. 

 

Mendoza (Argentina), 14. 11. 2014

Víno 66,6 a nic navíc
4. ročník speciální sekce vín při Velkobílovické výstavě

Podmínky účasti
�  vinice obhospodařovány v režimu integrované produkce (IP) 

a přísnějším (BIO, BD, Charta Autentistů, …)
�  vína ročníku 2013 a starší
�  suchá vína s obsahem redukujících cukrů max. 4 g/l

�  obsah veškerého SO2 max. 66,6 mg/l
�  u vín se toleruje jemný závoj (kal)
�  minimální velikost šarže 100 lahví
�  dodat 4 lahve od vzorku do pátku 27. 3. 2015
�  další podmínky viz statut výstavy

Odběrné místo:  
Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304, Velké Bílovice, tel: 776 638 073 / 519 346 415, email: jaroslav.osicka@quick.cz 

Preambule
Toto volné uskupení vinařů si klade za cíl vytvořit terroirové víno bez přídatných látek (mimo bentonitu) a s minimálním sířením 
(do 66,6 mg/l celkového SO2). Při hospodaření se obecně upřednostňují biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemic-
kými. Jedním z nejdůležitějších momentů v přirozeném vývoji vína je velmi citlivá práce s oxidem siřičitým.

Připravili: Jaroslav Osička, Miloš Michlovský, František Mádl, Lubomír Glos, Bogdan Trojak a Luboš Osička. 
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Možnosti ochrany vinic proti 
škodám způsobeným zvěří
Při pěstování mladých i plodných vinic může docházet ke vzniku škod, které 
způsobují volné populace pernaté a srstnaté zvěře. Rozsah škod je ovlivněn řadou 
aspektů, zejména početností jednotlivých druhů, úživností prostředí, mysliveckou 
péčí a způsobem ochrany porostů. Z hospodářského, ekonomického i ekologického 
hlediska by mělo být hlavním cílem udržování těchto faktorů ve vzájemné 
vyváženosti při současné minimalizaci škod. 

Ze strany pěstitelů révy vinné 
jsou jakékoliv druhy škod 
způsobené zvěří (obr. 1) vní-

mány velmi citlivě a negativně, a nezříd-
ka dokonce přerůstají v řadu otevřených 
konfliktů. Do jaké míry je však na vině 
zvěř samotná, je v současnosti jen obtíž-
ně stanovitelné. Pravdou zůstává, že hos-
podářská činnost člověka v posledních 
letech stále častěji a ve větším rozsahu 
narušuje přirozený krajinný ráz. Intenzi-
ta zásahů je často nevratná a znemožňuje 
přirozený vývoj a možnost adaptibility 
přirozených ekosystémů. Konečným dů-
sledkem těchto změn je razantní ovlivně-
ní vzhledu, fungování, ekologické stability 
a biodiverzity zemědělské krajiny. 

Za těchto okolností je pak velmi obtíž-
né hovořit o přemnožení některých druhů 
zvěře (obr. 2), která při ztrátě přirozeného 
prostředí hledá potravu v dostatečném 
množství a kvalitě mimo jiné i ve vinicích. 
Lze také obtížně posuzovat správnou my-
sliveckou péči ve vztahu k regulaci počet-
ních stavů zvěře, plánování a soustředění 
intenzivního lovu do lokalit se zvýšeným 
rizikem poškození trvalých porostů, roz-
místění mysliveckých zařízení pro přikr-
mování zvěře, včetně pravidelného dopl-
ňování potravy. Tabulka 1 uvádí orientační 
přehled hlavních druhů zvěře a specifikaci 
hlavních škod způsobovaných ve vinicích.

Ke snížení škodlivého působení zvěře 
v porostech vinic je kladen důraz přede-

vším na prevenci škod, která je pro vět-
šinu pěstitelů nejvhodnějším, i když ne 
často nejlevnějším způsobem ochrany. Pro 
zajištění prevence lze využívat celou řadu 
metod mechanické a chemické ochrany 
porostů.

Podstatou mechanické ochrany je 
zamezení přístupu zvěře do prostoru vi-
nic nebo zabránění přímému kontaktu 
s vybranou částí révového keře. Za tímto 
účelem lze využívat oplocenky, elektrické 
ohradníky, ochranné síťky, košíky nebo tu-
busy, včetně ochranných sítí proti ptactvu.

Oplocenky ohraničující vinice předsta-
vují zpravidla trvalou zábranu pro pohyb 
zvěře (obr. 3). Při výstavbě oplocenek je 
nutné respektovat vlastnické hranice po-
zemků, zohledňovat prostor potřebný pro 
vjezd a otáčení vinohradnické mechani-
zace a legislativní požadavky vyplývající 
ze stavebního zákona. Oplocenka je běž-
ně tvořena betonovými nebo ocelovými 
sloupky, případně dřevěnými kůly usa-
zenými do vrtaných jam ve vzdálenosti 
3–4 m. Sloupky nebo kůly tvoří nosnou 
konstrukci, na níž se upevňuje plotové 
drátěné pletivo nebo pletivo lesnické. Výš-
ka oplocenky se pohybuje mezi 1,6–1,8 m. 
Oba druhy pletiv jsou běžně dodávány 
v rolích o délce 50 m s pořizovací cenou 
25–40 Kč za běžný metr. 

Elektrické ohradníky představují za-
řízení pro ochranu vinic především před 
spárkatou zvěří (obr. 4). Ohradník je tvo-
řen zdrojem napětí s uzemněním, oploco-
vacím vodičem (drát, lanko) a tyčemi nebo 
sloupky s izolátory pro upevnění vodiče. 
Použití těchto ohradníků je vázáno na 
zdroj elektrické energie (síťové napětí, Obr. 1: Poškození mladé sazenice okusem Obr. 2: Zvěř ve vinici

Autoři:
Patrik Burg, Pavel Zemánek, 
Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav zahradnické techniky
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akumulátor). Zdroj napětí vysílá jednou 
za vteřinu do ohradníku pulz elektrické 
energie o vysokém napětí 8 000–11 000 V. 
Ten je však tak krátký, že pro lidi ani zví-
řata není nebezpečný. Zvěř tak při kon-
taktu s ohradníkem ucítí elektrický výboj, 
který není nebezpečný, ale je nepříjemný. 
Proto se zvěř po několika pokusech o do-
tek začne ohradníku vyhýbat. Orientační 
cena se za sadu elektrického ohradníku 
o délce 1 000 m s příslušenstvím pohybuje 
mezi 7 000–10 000 Kč.

Plastové ochranné síťky představují 
formu individuální ochrany jednotlivých 
keřů révy vinné před okusem zvěří (obr.  5). 
Rukávce síťoviny jsou na trh dodávány 
v rolích o celkové délce 100 m a průměru 
 200–350 mm. Z role pak lze podle indivi-
duálních požadavků uživatelů nastříhat 

jednotlivé síťky o potřebné délce, nejčas-
těji 400–600 mm.  Síťky jsou nejčastěji 
využívány při ochraně vysazených sazenic 
až do doby, kdy jsou zapěstovány kmínky 
mladých keřů. Při instalaci jsou síťky navlé-
kány na ocelové nebo plastové jehly, které 
zamezují jejich pohybu. K hlavním přednos-
tem sítěk patří prodyšnost, která napomá-
há dostatečnému oslunění mladých rostlin 
a udržení jejich dobrého zdravotního stavu. 
Díky drobným okům nedochází k prorůstá-
ní letorostů mimo ohraničený prostor. Cena 
role o délce 100 m se v současnosti pohybu-
je na úrovni 1 200–1 500 Kč.

Plastové ochranné tubusy předsta-
vují další variantu individuální ochrany 
mladých keřů révy (obr. 6). Jsou dodává-
ny v podobě plochých polypropylenových 
přířezů, z nichž se pomocí systému speciál-

ních zámků skládají do výsledného hrano-
lovitého tvaru s délkou hrany 80–100 mm 
a výškou 400–600 mm. K jejich hlavním 
přednostem patří tvorba mikroklimatu 
příznivého pro růst mladých letorostů. 
Nové varianty tubusů jsou navíc doplněny 
ventilačními otvory, které odstraňují riziko 
případného přehřívání prorůstajících leto-
rostů v letních měsících. Díky tubusům je 
možné provádět i u mladých výsadeb apli-
kaci herbicidů v oblasti příkmenného pásu. 
Při kombinaci s mulčovacími plachetkami, 
které se nasazují na vyčnívající část saze-
nice, zamezují prorůstání plevelů v jejich 
těsné blízkosti. Cena tubusu se pohybuje 
kolem 8–12 Kč, cena plachetky 1,5–3,0 Kč.

Ochranné sítě proti ptactvu jsou vy-
užívány zejména u plodných vinic v době 
dozrávání hroznů (obr. 7). Sítě jsou na-
pínány pouze po stranách řádků v zóně 
hroznů, některé mohou být dokonce pře-
věšeny přes horní dvojdrátí. Spodní okraj 
sítí by měl být umístěn ve výšce alespoň 
0,4–0,5 m, tak aby nedocházelo ke zranění 
nebo zapletení dalších živočichů nacháze-
jících se ve vinicích (např. ježků, zvěře). Pro 
zvýšení ochranného efektu je vhodné okra-
je sítí k sobě fixovat pomocí drátků nebo 
kolíčků. U sítí volně zavěšených může totiž 
docházet k podletování ptactva, které se 
pohybuje po povrchu meziřadí. Sítě ve vi-
nicích by měly být průběžně kontrolovány 
a po sklizni hroznů v co možná nejkratším 
termínu odstraněny. Jsou vyráběny z bíle, 
modře nebo zeleně zbarveného polypropy-
lenu v pásech o šířce 0,4–1,3 m (u sítí pro 
plošnou ochranu vinic i několik metrů) 
a délce 5–250 m, s oky o velikosti 20–25 × 
20–250 mm. Hmotnost 1 m2 sítě se pak 
pohybuje kolem 10–15 gramy. Mezi hlavní 

Zvěř Druh Specifikace častých škod

Srstnatá

Daněk skvrnitý odírání kůry při vytloukání paroží, okus zelených 
letorostů

Srnec obecný odírání kůry při vytloukání paroží, okus zelených 
letorostů

Prase divoké škody na pozemcích (rytí), okus zelených letorostů

Zajíc polní okus (ohryz) kmínků, vyzrálých prýtů u mladých 
sazenic i zelených letorostů

Králík divoký okus (ohryz) kmínků, vyzrálých prýtů u mladých 
sazenic i zelených letorostů

Pernatá
Bažant obecný požer bobulí hroznů

Špaček obecný požer bobulí hroznů

Tabulka 1

Přehled hlavních druhů zvěře působících škody ve vinicích

Obr. 3: Oplocenka vinice

Obr. 4: Elektrický ohradník
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nevýhody sítí patří jejich poměrně vysoká 
pořizovací cena, omezená životnost, ale 
především vysoká pracnost při instalaci 
(zavěšení před sklizní, svinutí při samotné 
sklizni a demontáž včetně uskladnění po 
sklizni). Instalace bývá řešena nejčastěji 
ručně nebo jsou při ní využívány otočně 
uchycené cívky uchycené k traktorové-
mu sloupku neseném nad řádkem vinice. 
Z těchto důvodů se sítě nepoužívají v šir-
ším měřítku u rozsáhlejších výsadeb, ale 
spíše ve vinicích, kde je potřebné ponechat 
hrozny dostatečně vyzrát např. pro výro-
bu ledových vín. V zahraničí jsou někdy 
namísto sítí využívány perforované fólie. 
Od jejich využití se však postupně upouští 
zejména z ekologických důvodů a z důvo-
dů rychlejšího rozvoje houbových chorob. 
Cena propylenových sítí se pohybuje mezi 
1 900–2 300 Kč za 1 000 m. 

Vedle sítí lze na ochranu vinic před 
ptactvem v současnosti využít zejména 
také vizuální plašiče (figuríny, vycpaná 
zvířata nebo kůže zvířat, lesklé a barevné 
předměty) a akustické plašiče (plynové, 
zvukovoakustické, ultrazvukové).

Při ochraně vinic proti zvěři lze vy užívat 
také metody chemické. Jejich účinnost 
je však diskutabilní a ve volném prostoru 
ovlivněná zejména působením klimatic-
kých faktorů. Řada vinohradníků v blízkosti 
spádových vinic již bez větších úspěchů od-
zkoušela např. aplikaci lidských vlasů, žluk-
lého tuku aj. Vývoj i jednotliví výrobci se za-
měřují na nové přípravky na bázi pachových 
ohradníků a repelentů s různou účinností.

Pachové ohradníky jsou přípravky 
s obsahem účinných látek v podobě pa-

chových koncentrátů namísených do spe-
ciální pěny tvořící nosné médium (obr. 8). 
Působením UV záření a odpařováním se 
z pěny uvolňují pro zvěř odpudivé pachy. 
Nejčastěji používanými kombinacemi 
jsou pachové složky vlka, rysa, medvěda 
a člověka. Přípravky působí po dobu 8–12 
týdnů, poté je nutné aplikaci zopakovat. 
Přípravky jsou dodávány v plechovkových 
obalech obdobně jako pistolové montážní 
pěny. Láhev obsahuje asi 45 l hotové pa-
chové pěny. Při aplikaci je vhodné pěnu 
nanášet v krátkých pruzích na krajové 
sloupky opěrné konstrukce, nebo vegetaci 
v blízkosti vinice ve výšce asi 1 m nad úrov-
ní terénu v pravidelných vzdálenostech cca 
3–6 m pro zajištění dobrého odpudivého 
účinku. Obsah jedné láhve lze nadávko-

vat do 180–220 pruhů, což odpovídá délce 
pachového plotu cca 600–1 200 m. Cena 
těchto přípravků včetně aplikační pistole 
se pohybuje mezi 1 200–1 800 Kč.

Repelenty představují postřikové, ná-
těrové a odpařovací přípravky, které slouží 
jako ochrana mladých sazenic proti okusu 
zvěří a odpuzení nežádoucí zvěře ve vi-
nicích. Mohou se využívat k zimní i letní 
ochraně proti okusu s účinností ochrany 
v délce několika týdnů. Při aplikaci jsou tyto 
přípravky mísitelné s vodou, po zaschnutí 
jsou však již pro prodloužení účinku ve vodě 
nerozpustné. Dávkování a četnost zásahů 
při aplikaci těchto přípravků se musí s ohle-
dem na jejich poměrně obsáhlý sortiment 
volit podle instruktáží příbalových letáků. 
Ceny těchto přípravků se pohybují v řádech 
stovek korun na jeden hektar vinice.

Žádný z popsaných způsobů ochrany 
nemá vždy stoprocentní účinnost. Zvěř je 
přizpůsobivá a na různé druhy mechanic-
kých ochran nebo pachy si po delším čase 
zvyká. Z těchto důvodů je vhodné jednot-
livé metody a přípravky ochrany vzájemně 
kombinovat.

Ochrana vinic proti škodám způso-
beným zvěří představuje aktuální téma. 
Z legislativního hlediska řeší problemati-
ku škod způsobených užíváním honitby, 
zvěří a na zvěři paragraf 52–56, zákona 
č. 449/2001 Sb., O myslivosti. 

 

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

Obr. 5: Plastové ochranné síťky Obr. 6: Plastové ochranné tubusy

Obr. 8: Pachové ohradníky

Obr. 7: Ochranné sítě proti ptactvu
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Ochrana vinohradu 
elektrickým ohradníkem
Vinařství Pavelka & syn z Malokarpatské vinařské oblasti se zaměřuje na 
přívlastková vína. Hrozny proto sklízejí o týden či dva později než ostatní vinaři 
v jejich okolí. Do vinic se jim z toho důvodu stahuje zvěř z celého okolí, a tak 
vinohrady chrání elektrickými ohradníky. 

F irma VPS – Vinohradníctvo Pavelka 
a Syn, s.r.o. obhospodařuje 50 hek-
tarů vinic, jejich značka se mezi 

slovenskými víny objevila v roce 1995. 
O svoje zkušenosti s ochranou vinic před 
škůdci se podělil Ing. Milan Pavelka. 

„Ve vinici nás trápí široká škála škůd-
ců, zejména zvěř a ptactvo. Proti špačkům 
se obvykle využívá ochrana v podobě sítí. 
Protože není našich 50 hektarů ucelených, 
ale rozptýlených do menších celků od 
50 arů do 3 až 4 hektarů, bylo by pro nás 
toto řešení velmi pracné a nákladné. Pro-
blém špačků proto řešíme ve spolupráci 
s myslivci,“ popsal Pavelka.

Problémy ovšem vinařům na Sloven-
sku nedělají jen špačci, ale zejména spár-
katá zvěř – srny, daňci a divočáci. Pavelka 
odhaduje roční ztrátu způsobenou škůdci 
na 30 až 80 tisíc eur. 

Zvěři chutnají zralé hrozny

„Zjistili jsme, že pro škůdce není směro-
datná odrůda révy vinné, ale především 
stupeň zralosti. Nezáleží ani na tom, 
jestli se vinohrad nachází poblíž lesa. 
Zvěř je schopná se vypravit i na sto me-
trů od obydlí,“ popsal vinař svoje zku-
šenosti. 

Ne každý prostředek v boji se škůdci 
přinesl vinařům kýžené výsledky. „Zkou-
šeli jsme lidské vlasy, odpuzovadla do 
PUR pěny nebo i medvědí lůj. Stejně jako 
plastové oplocení na lesní školky tyto 
prostředky byly neúčinné,“ zavzpomínal 
Pavelka na prvotní nezdary. 

Inspiraci nakonec našel u chovatelů 
hovězího dobytka, kteří používají elektric-
ké ohradníky, jen z opačného důvodu. „Od 
správců obor jsme měli informace, že jsou 
elektrické ohradníky na zvěř účinné, tak-

že jsme o ochraně vinic tímto způsobem 
začali uvažovat,“ popsal. 

Autobaterie jim kradli

Vinaři se pustili do budování ohradníků 
ze dřeva, betonu nebo plastu. „K ohrad-
níkům jsme vybudovali šest center s au-
tobateriemi, které je napájí. Po čase jsme 
museli vyrobit trezorové schránky a zako-
pat je do země, protože nám volně ulože-
ná centra s autobateriemi ukradli,“ popsal 
Pavelka ne zcela překvapivou zkušenost. 

Napětí v elektrických ohradnících je 
podle Pavelky stejné jako u těch pro ho-
vězí dobytek. „Tím pádem jeho účinky 
pocítí i člověk. Když je ohradník dobře 
postavený, je účinnost velmi dobrá. Jen 

se čas od času vybije autobaterie, ohrad-
ník pak poškodí divočáci, které je potom 
z vinohradu třeba vyhnat,“ sdělil Pavelka. 

Ohradníky tito slovenští vinaři použí-
vají po celý čas vegetace. „Od začátku ra-
šení až po sběr. Jen na některých místech 
je dáváme až před sběrem. Na ochraně vi-
nic ale i nadále spolupracujeme s myslivci, 
na rozdíl od zvěře. Divočáky lze střílet jen 
tři dny před a tři dny po úplňku, spárkatá 
zvěř se může střílet dvě hodiny před a dvě 
hodiny po západu slunce, takže se může 
celou noc pást ve vinohradu,“ mrzí vinaře. 

Výhody i náklady

Z jakého důvodu společnost, ve které pra-
cuje 20 zaměstnanců, vynakládá tolik sna-
hy na ochranu vinic před škůdci? Důvod 
je jednoduchý. Soustředíme se především 
na přívlastkové víno, hrozny sklízíme při 
cukernatosti 21–25 stupňů NM, což vy-
žaduje delší čas ve vinohradu. Obvykle 
tak sklízíme o týden až dva později než 
ostatní vinaři, a tím pádem se k nám tlačí 
všechna zvěř,“ vysvětlil. 

Přijít o plody celoroční práce by bylo 
katastrofou. „Elektrický ohradník samo-
zřejmě představuje zvýšené náklady, ze-
jména za lidskou práci. Ohradník je třeba 
chodit každý den kontrolovat, hlavně 
v čase vinobraní. Jakmile je z nějakého dů-
vodu uzemněný a vyzkratuje, je třeba vy-
měnit baterku a najít místo, kde došlo ke 
zkratu. Nevýhodou je i to, že baterie vydrží 
na nabití „jen“ tři dny,“ uvedl Pavelka. 

Výhody podle něj ale jasně převažu-
jí. „I přes vyšší pracnost jsou náklady na 
provoz oproti výše uvedeným škodám 
zanedbatelné. Pro výrobu kvalitního vína 
zkrátka potřebujeme kvalitní surovinu,“ 
uzavřel Milan Pavelka. 
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Nebezpečné šíření asijské 
octomilky Drosophila 
suzukii v Evropě
Tento škůdce zralých plodů má vysoký potenciál pro šíření. Díky širokému 
spektru hostitelů může vhodné podmínky pro usídlení nalézt i v ČR, zvláště 
s ohledem na skutečnost, že se již nachází u našich jižních hranic. 

O ctomilka Drosophila suzukii 
byla zavlečena z Asie do Sever-
ní Ameriky i do Evropy a po-

kračuje ve svém tažení na severozápad. 
Tento třímilimetrový škůdce pochází 
z  jihovýchodní Asie a šíří se po země-
kouli s přepravou ovoce. V roce 2008 se 
tento škůdce objevil v Kalifornii a v roce 
2009 již v Kanadě. V Evropě byl zjištěn 
v roce 2008 v Katalánsku, v roce 2009 
již po celém Španělsku, stejně jako na 
Azurovém pobřeží ve Francii a v Jižních 
Tyrolích. Do Slovinska se škůdce dostal 
v roce 2010. V roce 2011 již byl ve Švý-
carsku, Bádensku, Falci a Bavorsku. Do 
roku 2012 byl výskyt D. suzukii hlášen 
z dalších zemí (Belgie, Rakousko, Chor-
vatsko, Spojené království, Portugalsko, 
Nizozemsko). V  Rakousku se objevil 
v roce 2012 v Tyrolích, Korutanech a ve 
Štýrsku, v roce 2014 již ve spolkové zemi 
Burgenland. Mírné zimy a horká léta ved-
ly v roce 2009 k rozšíření tohoto škůdce 
do Evropy. Tužší zima může zase napo-
moci ke snížení jeho populace. Průzkum 
ÚKZÚZ ještě v roce 2013 nezjistil výskyt 
octomilek D. suzukii v ČR, kdežto v roce 
2014 již ano.

Biologie škůdce

Tato octomilka se pouhým okem těžko 
rozeznává od octomilky běžné u nás. Na 
území ČR se předpokládá, že může mít 
3 až 5 generací ročně, přičemž na jihu 
Evropy až 12. Zajímá se především o bo-
bulové ovoce včetně hroznů révy vinné, 
ale i o meruňky a broskve. Samice klade 
1 až 3 vajíčka do plodu, který se začíná 

vybarvovat. Zelené ani přezrálé plody ji 
nelákají. Larvy se živí dužninou, k ide-
álním podmínkám patří vysoká vzduš-
ná vlhkost a teploty 20 až 25 ºC. Plod 
je pak hnilobou zničen během 48 až 72 
hodin.

Octomilka začíná klást vajíčka až do 
zaměkajících vybarvených hroznů, v Již-
ních Tyrolích je to asi při 60 ºOe (13 ºNM). 
Oproti běžné octomilce, která napadá 
poškozené bobule, Drosophila suzukii si 
vybírá dozrávající zdravé plody. Samičky 
kladou vajíčka pod slupku bobulí. Vylíh-
nuté larvy svým požerem přivodí hniloby 
a octovatění. 

Rozpoznání druhu je možné u dospěl-
ců. První škody na raných odrůdách révy 
ale může způsobit i klasická octomilka. 
Samečci se poznají podle černých skvrn 
na koncích křídel; na každém křídle mají 
jednu.

Vyhledává především modré odrůdy 
za následujících podmínek:
�  blízkost planých plodů;
�  okolí kvasících plodů;
�  hniloby na révě;
�  stín ve vinici, například neprovedené 

odstranění zálistků, vedení na záclonu, 
minimální řez, blízkost lesa.

Vyhledává tedy stín, teplo a vlhkost. 
Provzdušněné a osluněné zóny hroznů ji 
nevyhovují, stejně jako nízké ozelenění 
meziřadí. Při regulaci množství hroznů 
by odstraněné hrozny neměly zůstávat 
ve vinohradě, ale nejlepší je tuto operaci 
provádět ještě před počátkem zrání. Sice 
nekladou vajíčka do zelených bobulí, ale 
láká je kvasná vůně.

Příznaky napadení 

Octomilka D. suzukii napadá zdravé zra-
jící plody ovoce. Poškození plodu bez-
prostředně po napadení není výrazné, 
na plodech jsou drobné vpichy a drobné 
otlaky v místě vpichu. Škody způsobují 
larvy, které se živí dužninou dozrávajících 
bobulí. V jedné bobuli může být více larev. 
Plody se deformují, měknou a často jsou 
sekundárně napadány houbovými či bak-
teriálními chorobami.

Hostitelské rostliny 
a způsob šíření 

D. suzukii je širokým polyfágem. K hosti-
telským rostlinám patří réva vinná (Vitis 
vinifera), aktinidie (Actinidia spp.), to-
mel japonský (Diospyros kaki), fíkovník 
smokvoň (Ficus carica), jahodník (Fraga-
ria spp.), jabloň (Malus spp.), třešeň obec-
ná (Prunus avium), švestka domácí (Pru-
nus domestica), broskvoň obecná (Prunus 
persica), ostružiník (např. Rubus arme-
niacus, R. loganobaccus, R. laciniatus), 
maliník obecný (Rubus ideaus) a brusnice 
(Vaccinium spp.). 

Na velké vzdálenosti se octomilka šíří 
především napadenými plody s měkkou 
pokožkou, z nichž jsou nejčastěji předmě-
tem mezinárodního obchodu jahody, třeš-
ně, broskve, meruňky, maliny, ostružiny, 
borůvky a stolní hrozny. Riziko šíření ji-
nou cestou, např. rozmnožovacím materi-
álem hostitelských rostlin, je nízké, neboť 
hostitelské druhy se většinou expedují 
bez kořenového balu a v době, kdy ještě 
neplodí. Značný význam pro šíření octo-
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milky na delší vzdálenosti má i aktivní let 
dospělců. 

 

Opatření proti poškození 
hroznů

V některých oblastech Německa muse-
la být sklizeň hroznů v roce 2014 kvůli 
tomuto škůdci zahájena dříve a rychleji 
ukončena. Je vhodné provzdušnit zónu 
hroznů částečným odstraněním listů, pro-
tože octomilka se vyhýbá přímému slunci 
a vyhledává stín. 

V ČR zatím pro ošetření není povolen 
žádný insekticid a měl by smysl jen v ob-
dobí počátku vybarvování plodů, což je 
zase problematické z hlediska krátkého 
času do sklizně. Ani biologická ochrana 
zatím dostatečně nefunguje.

Od dubna 2014 je v Německu povolen 
přípravek SpinTor, a to i pro ekologické 
vinohradnictví. Některé svazy ekologic-
kých zemědělců tento přípravek zakazu-
jí, ale v předpisech EU je povolen. První 
použití se doporučuje tehdy, když se zjistí 
přítomnost těchto mušek nebo naklade-
ná vajíčka. Působí na dospělé mouchy i na 
larvy. Preventivní použití se nedoporuču-
je. Je třeba dodržet:
�  dávku 160 ml/ha;
�  max. 2 ošetření s odstupem minimálně 

7 dnů;
�  ochrannou lhůtu 14 dnů, předtím nelze 

hrozny sklízet;
�  přípravek je nebezpečný včelám, proto 

je nutné kvetoucí porosty nejdříve po-
sekat;

�  ošetření provádět pokud možno večer, 
kdy jsou mušky nejaktivnější.

Německý spolkový úřad pro ochranu 
spotřebitele povolil na ochranu proti této 
rychle se šířící octomilce i přípravek „Pi-
retro Verde“. Jde o přípravek povolený již 
dříve proti obalečům, má ochrannou lhů-
tu jenom jeden den a může tedy být pou-
žit i u pozdních odrůd révy. Je to již druhý 
přípravek proti této octomilce, dosud byl 
povolen jen „SpinTor“. Oba přípravky jsou 
nebezpečné včelám, musí se proto při je-
jich aplikaci dodržovat speciální ochranná 
opatření. 

„Piretro Verde“ je přírodní kontaktní 
insekticid od firmy Biofa s účinnou lát-
kou pyretrin (rostlinný extrakt Pyretrum) 
s okamžitým účinkem. 

„SpinTor“ je přírodní postřikový insek-
ticid k ochraně révy, ovoce a zeleniny od 

firmy Dow AgroSciences. Obsahuje účin-
nou látku spinosad, což je přírodní pro-
dukt získaný fermentační činností bak-
terií Saccharopolyspora spinosa, které se 
běžně vyskytují v půdě. Působí jako po-
žerový a kontaktní insekticid. Působení 
účinné látky spočívá v ovlivňování akti-
vity neuronů hmyzích jedinců (což v ko-
nečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů 
a svalové aktivitě), účinek nastává již 
po několika hodinách; následně dochází 
k úhynu hmyzích škůdců. Ochranná lhůta 
u révy činí 14 dnů.

Regiony Porýní-Falc a Burgundsko se 
dohodly, že budou spolupracovat v ochra-

ně před octomilkou Drosophila suzukii. 
Spolupráce se bude týkat oblastí výzku-
mu a poradenství, na německé straně pů-
jde o VÚ v Bad Kreuznachu, Oppenheimu 
a Neustadtu/Weinstraße. Na žádost zá-
stupců Německa sleduje škody způsobené 
touto octomilkou i pracovní skupina pro 
víno při COPA/COGECA. 

 

Zdroje informací: Zpráva ÚKZÚZ „Výsledky 
detekčního průzkumu výskytu škodlivých 
organismů v ČR za rok 2013“, Der Winzer, 
Proplanta, Agrarheute.com, COPA/COGE-
CA 

Octomilka Drosophila suzukii – sameček, foto: Gevork Arakelian, University of California Riverside
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Detekční průzkum a první zjištění výskytu 
octomilky Drosophila suzukii v ČR 
Znepokojivé informace o invazním charakteru, mimořádné rychlosti šíření 
a škodlivosti octomilky Drosophila suzukii v Severní Americe i v Evropě 
a vyhodnocení rizika tohoto škůdce pro území České republiky byly podněty pro 
zahájení sledování možného průniku octomilky na naše území a její případné 
škodlivosti na tomto území. 

Ú řední detekční průzkum výskytu 
octomilky D. suzukii byl zahájen 
již v roce 2011. Terénní rostlino-

lékařští inspektoři Státní rostlinolékařské 
správy a od roku 2014 Ústředního kont-
rolního a zkušebního ústavu zemědělské-
ho sledovali výskyt octomilky pomocí jed-
noduchých lapáků s návnadou. 

Jako lapáky se používaly plastové ná-
doby s dobře těsnícím víčkem (PET lahev) 
o objemu 250–750 ml, s deseti otvory o prů-
měru 5 mm, umístěnými po stranách v hor-
ní části zavěšené nádoby. Pro odchyt octo-
milky D. suzukii jsou vhodné lapáky červené 
nebo oranžové barvy, u čirých nádob je mož-
né jejich atraktivitu zvýšit nalepením barev-
né pásky. Nejvhodnější návnadou je podle 
zahraničních výzkumů směs octa a červené-
ho vína, při detekčním průzkumu v ČR se se 
osvědčil samotný jablečný ocet. Jako možné 
návnady se doporučují i zkvašené pivo či 
oslazená voda s kvasnicemi, z těchto teku-
tin se však odchycený hmyz hůře separuje.

Lapáky se instalovaly v době, kdy teploty 
již neklesaly pod 10 °C, nejméně jeden měsíc 
před začátkem dozrávání plodů, a umisťova-
ly se na okraje porostů (v blízkosti divoce 
rostoucích hostitelských rostlin), do poros-
tu, do korun stromů nebo do řádků na zastí-
něná místa. Kontrolovaly se nejméně jednou 
týdně. Při podezření z výskytu octomilky 
byly podezřelé exempláře předávány k iden-
tifikaci do diagnostické laboratoře. 

Metodika průzkumu ponechala in-
spektorům vzhledem k biologii octomilky 
širokou možnost výběru hostitele i sta-
noviště. Kromě plantáží drobného ovoce 
se jednalo o vinice, výsadby třešní, višní, 
broskvoní a meruněk a lapáky bylo možné 
instalovat i na hostitelské druhy dřevin, 
rostoucí ve veřejné zeleni a v rozptýlené 
zeleni v krajině. Přednostně se měla vybí-
rat riziková místa, např. taková, v jejichž 
blízkosti se manipuluje s dodávkami ovo-
ce ze zemí s výskytem octomilky.

Zatímco v letech 2011–2013 nebyl vý-
skyt octomilky v ČR zjištěn, v roce 2014 
byl výskyt D. suzukii v ČR potvrzen na více 
místech, a to jak při detekčním průzkumu 
prováděném ÚKZÚZ, tak i při dalších ento-
mologických průzkumech. První dva samci 
octomilky byli odchyceni 1. 9. 2014 v zahradě 
se starými stromy, která se nachází v měst-
ské zástavbě v obci Stará Role (okres Karlo-
vy Vary). Vývoj octomilky zde probíhal, jak 
se následně ukázalo, v opadaných, přezrá-
lých a hnijících jablkách. Na stejné lokalitě 
byli v následujících termínech odchyceni 
další dospělci ve vzrůstajících počtech (např. 
15. 9. – 2 ♂♂ a 8 ♀♀, 22. 9. – 13 ♂♂ a 9 ♀♀, 
29. 9. – 43 ♂♂ a 46 ♀♀), poslední dospělci zde 
byli odchyceni ještě v období Vánoc. Další 
výskyty octomilky byly zjištěny při průzku-
mu ÚKZÚZ na konci září v broskvoňovém 
sadu v Cholticích (okres Pardubice), v říjnu 
na zahradě a v sadu v Němčovicích (okres 

Rokycany), na zahradě ve Všenicích (okres 
Rokycany) a na zahradě v Plzni Radčicích.

Výskyty hlášené entomology mimo 
detekční průzkum ÚKZÚZ byly zazname-
nány v Červených Pečkách (okres Kolín), 
v Kardašově Řečici (okres Jindřichův Hra-
dec), v Malšicích a ve Veselí nad Lužnicí 
(okres Tábor). V roce 2014 byl rovněž hlá-
šen první výskyt octomilky ze Slovenska, 
zjištěný také při úředním průzkumu.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že se 
octomilka D. suzukii na území ČR rozšíři-
la a velmi pravděpodobně i usídlila. I když 
tento škůdce dosud nebyl zjištěn ve vinař-
ských oblastech, ani nebyly pozorovány 
žádné škody působené octomilkou, zjištěný 
nárůst jeho populace v období dozrávání 
révy by měl být pro vinaře varováním před 
možnými škodami v následujících letech. 
ÚKZÚZ proto v roce 2015 zaměří zvýšenou 
pozornost při detekčním průzkumu výsky-
tu octomilky na vinařské oblasti. Výzkumná 
pracoviště by měla urychleně řešit systémy 
ochrany proti octomilce a pozornost by 
měla být věnována i registraci vhodných 
přípravků k ochraně proti octomilce. 

 

Zdroje: Výsledky detekčního průzkumu SRS 
a ÚKZÚZ v letech 2011–2014, BŘEZÍKOVÁ 
M., DVOŘÁK L. & MÁCA J. 2014: Faunistic 
records from the Czech Republic–367. Diptera: 
Drosophilidae. Klapalekiana, 50. 247–248.

Jednoduchý lapák s jablečným octem 
k odchytu octomilky D. suzukii, Stará Role

Detail části vzorku hmyzu odebraného z lapáku 
ve Staré Roli dne 24. 10. 2014, se značným 
zastoupením dospělců octomilky D. suzukii

Opadaná jablka v místě prvního nálezu 
octomilky D. suzukii, Stará Role
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Jak změní zvyšující se teplota 
podnebí vinohradnictví na 
jižní Moravě?
Otázka, jaký dopad bude mít změna klimatu ovlivňovaná člověkem, se stala 
módní. Zkoumá se, do jaké míry se změní mapa země po roztání ledovců na pólech 
a následném vzestupu hladiny moří a podobně. Je nesporné, že v posledních 
desetiletích dochází k oteplování i u nás, ale naštěstí žijeme uprostřed kontinentu, 
takže moře se nám může jenom přiblížit. Že by to znamenalo přemísťování lidí jinam, 
a tím i války, je taky jasné. Nechceme zde probírat všechny možné důsledky změny 
klimatu na další činnost člověka, chceme se pouze zaměřit na možné důsledky 
zvýšení teploty na jižní Moravě na zdejší vinohradnictví.

V médiích se často dozvídáme, jaká 
zkáza nám v nejbližší době hrozí. 
Apokalypsa je propracována té-

měř na jednotlivé obory činnosti lidstva. 
Podívejme se proto blíže, co nám hrozí 
ve vinohradnictví na jižní Moravě v nej-
bližších desetiletích. Oprostíme se všech 
ostatních vlivů, jako jsou změny termí-
nu a intenzity srážek, jejich skupenství 
(kroupy), mrazy a podobně, a soustředíme 
se pouze na teplotu během vegetace.

Jak již bylo naznačeno, vinohrady jsou 
v ČR každopádně nad hladinou moře, tak-
že jejich zaplavení v důsledku zvýšení hla-
diny oceánů v příštích staletích nehrozí. 
Ale k čemu povede vyšší teplota vzduchu 
v případě révy? Odpověď zní: V ČR jenom 

ku prospěchu. Jelikož jsme na severní hra-
nici ekonomicky udržitelného pěstování 
révy, vyšší teplota nám zlepší ekonomic-
ké podmínky a rozšíří možnosti pěstová-
ní starých evropských odrůd révy vinné. 
Nebojíme se přiznat, že posune centrum 
pěstování révy vinné ze Středomoří blíže 
k nám na sever. Ale je to otázka staletí, po-
kud bude současný trend dále pokračovat.

Podívejme se blíže, jak se na jižní Mo-
ravě v posledním desetiletí vyvíjel výnos 
hroznů (obr. 1) s jejich cukernatostí (obr. 2) 
v závislosti na průměrné teplotě během 
vegetace, a z toho budeme usuzovat dále. 
Výnos hroznů i cukernatost pochází z ka-
ždoročně prováděného šetření SV ČR 
v členských podnicích, průměrná teplota 

za období duben až září z meteorologic-
ké stanice Agrosad ve Velkých Bílovicích. 
Vzhledem k rozloze vinařského regionu 
Morava předpokládáme, že data z jedné 
z jižnějších meteostanic jsou postačující. 

Jak je z obrázku patrné, neexistuje 
souvislost mezi výnosem hroznů a prů-
měrnou vegetační teplotou. Alespoň ne 
v rozsahu teplot 15,5 až 18 °C. Oteplování 
tedy na výnos hroznů nemá vliv, daleko 
podstatnější jsou jiné vlivy.

Jinak je tomu u cukernatosti hroznů. 
Se zvyšující se teplotou se zvyšuje i cuker-
natost hroznů (obr. 2).

I když tento trend není statisticky po-
tvrzen, je tomu tak, jak vyplývá z grafu. 
Matematicky to potvrdit nelze z toho dů-
vodu, že během deseti let existovaly tři 
výrazné odchylky – ročníky 2007, 2010 
a 2014. V těchto letech působily jiné im-
pulsy více než teplota. V roce 2007 i při 
vysoké průměrné teplotě během vegetace 
to bylo zaměření na vysoký výnos hroznů. 
V roce 2010 tomu bylo naopak. Díky níz-
kému výnosu hroznů (3,2 t/ha) bylo do-
saženo slušné cukernatosti i při nízkých 
teplotách během vegetace. A nakonec 
v roce 2014 způsobila velké problémy hni-
loba, kvůli které došlo k předčasné sklizni.

Často se porovnávají jednotlivé vinař-
ské oblasti a vůbec území k vhodnosti 
pěstování révy vinné. Využívá se k tomu 
několik metod, jednou z nich je Huglinův 
heliometrický index (IH), který započítává 
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Obr. 1: Výnos hroznů na jižní Moravě a průměrná vegetační teplota
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maximální denní teploty za období 6 mě-
síců od 1. dubna do 30. září. 

Jde o tuto rovnici:

 30. září

IH = ∑ (Tmj – 10) + (Txj – 10) × K
 1. duben 

2

kde Tmj je průměrná denní teplota,
Txj – maximální denní teplota
K – koeficient délky dne pohybující se mezi 
40. a 50. zeměpisnou šířkou od 1,02 do 1,06.

Pro srovnání: Huglinův index je ve 
Francii v Remeši (49 stupňů sev. š.) 1 550, 
zatímco v Dijonu (47 stupňů sev. š.) činí 
1 710, v Bordeaux (44,5 stupňů sev. š.) 
2 100 a na jihu v Perpignanu (42 stupňů 
sev. š.) 2 350. Jde o dlouhodobé průmě-
ry z dřívějších let, nyní jsou hodnoty již 
vyšší. Spodní hranice možného pěstování 
révy vinné je při IH kolem 1 400. 

Podle dat meteostanice Agrosad činil 
ve Velkých Bílovicích (48,5 stupňů sev. š.) 

v roce 2011 IH 2 005. Jde o ročník teplot-
ně mírně nadprůměrný s průměrnou ve-
getační teplotou 17,5 °C, zatímco průměr 
za posledních deset let (2005–2014) činí 
17,1 °C. Během tohoto desetiletí byla nejniž-
ší průměrná vegetační teplota v roce 2010 
(15,9 °C) a nejvyšší v roce 2012 (17,9 °C).

V budoucnosti již asi nebude cílem pěs-
titele hroznů současných odrůd maximální 
cukernatost, ale vyvážený poměr cukrů a ky-
selin. Anebo se začnou více pěstovat i pozd-
nější odrůdy. V každém případě vyšší teplota 
vzduchu na našem území vinohradnictví 
jako obor neohrožuje, naopak mu prospívá. 
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Obr. 2: Vegetační teplota a cukernatost hroznů na jižní Moravě

↙ inzerce

www.hmhodonin.cz

Spolupracujeme s těmi nejlepšími.....
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Roman Slouk
manažer vinohradů, 
Vinařství Sonberk, Popice 

1) Houbové choroby jsme zvládali dobře až 
do chvíle, kdy koncem srpna přišly enorm-
ní srážky, a na následnou hnilobu nic ne-
platilo. Všechno selhalo, ale není divu. Na 
Sonberku jsme měli o 300 milimetrů srá-
žek víc, než třeba ve Velkých Bílovicích. 
Měli jsme necelých 800 milimetrů srážek 
za rok, takže se s tím mnoho dělat nedalo. 
2 )Osvědčil se nám jedině nový přípra-
vek Switch od firmy Syngenta. Byl použit 
ve dvou aplikacích s výborným účinkem 
i v roce 2014. Nevýhodou je to, že je dost 
drahý. Ošetření našich vinic by vyšlo na 
dvě sta tisíc korun. Kdybychom je ovšem 
investovali v minulém roce, tak bylo mož-
ná vyhráno. Testovali jsme ho ale jen na 
malé ploše a odrůdě Chardonnay.
3) Choroby dřeva sleduji, jejich výskyt sa-
mozřejmě máme. V některých letech na-
padené keře odstraňujeme a pálíme ještě 
před řezem. V roce 2014 byl jejich výskyt 
u nás malý. V poslední době mě zaujalo, že 
ve Francii testují využití dronu s kamerou 
a speciálním softwarem na vyhledávání 
chorob dřeva ve vinicích.
4) Jarní problémy s různorožcem a osenicí 
jsme neměli. Děla využíváme dna plašení 
špačků a brigádně hlídače na vinohrad. 
Vinohrady máme oplocené, takže nám 
zvěř nějakou větší škodu nedělá. 

Stanislav Škrobák
Víno Škrobák, Čejkovice

1) Ochranu plísně révy a padlí révy jsme 
zvládli téměř na 100 %. S šedou hnilobou 

už to bylo o něco horší, protože 90 % vinic 
máme v BIO režimu, u kterého je ochrana 
proti hnilobě dost málo efektivní. Záleže-
lo to hodně na odrůdě, ale ty náchylnější 
byly napadeny až ze čtyřiceti procent. Ta-
kové jsme museli třídit a velká část hroznů 
zůstala ve vinici na zemi. Nejvíce utrpěly 
ranější odrůdy jako Muller Thurgau a Muš-
kát moravský. Ustály to odrůdy s pevnější 
slupkou jako Tramín Červený, Alibernet 
či Frankovka. Některé odrůdy jsme kvůli 
hnilobě sklidili příliš brzo, ještě v době, kdy 
technologická zralost nebyla ideální, a vína 
proto nemají takový extrakt, nejsou tolik 
tělnatá. Vzhledem k vyzrálosti a zdravot-
nímu stavu hroznů jsem měl obavy, jak se 
vína podaří. Jsem proto teď velmi rád, že 
vína se zatím vyvíjí celkem příznivě. Milov-
níci svěžích a lehkých vín si přijdou na své.
2) Naše možnosti v režimu BIO jsou pou-
ze omezené. Proti šedé hnilobě smíme po-
užívat jen pomocné látky jako vodní sklo 
nebo přípravek Vitisan a podobné. Nejsou 
to přípravky, které by přímo bojovaly pro-
ti plísním. Od spolužáka ze zahradnické 
fakulty nicméně vím, že v rámci diplomky 
testoval přípravek na bázi výtažků z by-
lin a ten se mu jevil poměrně účinný. Do 
budoucna věřím, že ochrana proti hnilobě 
bude i v BIO režimu propracovanější. 
3) S chorobami dřeva máme problém hlav-
ně ve starých vinohradech. Z dřeva odumře-
lých keřů se ESCA šíří dál. Je tedy důležité 
staré napadené kmínky ve vinici nenechá-
vat. Nejnapadenější vinice má pětačtyřicet 
let a chystáme se ji vyklučit. Důležitá bude 
likvidace dřeva. Je třeba ho odvézt a spálit. 
Boj s chorobami dřeva je hlavně pasivní – 
při řezu je třeba dbát, abychom zbytečně 
nedělali velké rány, protože tudy houba 

keř napadá. Vhodné je velké rány zatírat. 
Když jsem řezal vinice na Novém Zélandu, 
měli tam na zatírání speciální přípravek, na 
který jsem u nás nenarazil. Nejčastěji u nás 
používáme latexovou barvu. 
4) Na jaře jsme v některých vinicích měli 
problém s píďalkami (různorožec trnko-
vý). Museli jsme tedy aplikovat v BIO po-
volený přípravek SpinTor. Zabral výborně. 
V mladé vinici jsme taky měli problém 
se srnčí zvěří, která okusovala vyrůstají-
cí letorosty. Vyřešili jsme to elektrickým 
ohradníkem. 

Stanislav Mádl
Vinařství Mádl, Velké Bílovice

1) Plísně nás postihly do té míry, že jsme 
uchránili vinohrad, ale nedostali jsme se 
na cukry, které jsme potřebovali. Byl jsem 
zvyklý sbírat na 22–23, letos jsme sbíra-
li na 20–21. Písčité polohy byly lepší, na 
těžších půdách to šlo rychle. Hodně bylo 
poznat, co je a není zatravněné. Tam to 
nebylo postižené tak hodně. Müller Thur-
gau šel rychle, ale na druhou stranu měl 
cukry, byl vyzrálý už začátkem září. 
2) Tvrdím, že jsme vinohrady nejvíce 
ochránili na jaře, protože jsme pětkrát 
stříkali před květem síru Kumulusem. 
Tím jsme ozdravili třapinu, což je základ 
všeho, a třapina udrží bobule. Násada byla 
skvělá. K pomalejšímu postupu plísně do 
jisté míry přispělo odlistění.
3) Choroby dřeva se nijak neprojevily. 
Staré dřevo drtím, ale napadené dřevo ne-
mám ani mi nehlásí. 
4) Kvůli okusu na jaře oplocujeme expo-
nované místa plotem na 1. měsíc, než od-
rostou letorosty. Na mladých výsadbách 
používáme košíky. Proti špačkům jsme 
letos využili dravce, kteří spolehlivě ohlí-
dali 30 ha vinic. Loňská zima byla teplá, 
kromě zmíněného Kumulusu jsme dali 
dvakrát jed kvůli přezimujícím škůdcům 
a na obaleče používáme už desátým ro-
kem feromony. 

1
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Jak vás postihly houbové choroby?

Osvědčil se vám proti nim nějaký přípravek?

Máte problémy s chorobami dřeva?

Jak se bráníte škodám napáchaným škůdci?
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Mistr v řezu révy vinné: Stříhal 
jsem jako doma. Tedy poctivě
Řezat Muškát Moravský, to umí každý. Ale Burgundské modré, to teprve ukáže 
zkušenosti! Vinař Stanislav Mádl, v jehož areálu měl 11. ročník Mistrovství ČR v řezu 
révy vinné zázemí, se při těchto slovech potutelně usmíval. Věděl totiž, že vinohrad, 
který soutěži propůjčil Vladimír Oslzlý, bude pro vinohradníky výzvou. 

O slzlý totiž vybral skutečně ná-
ročnou „trať“. S vinohradem si 
v kategorii Elite nejlépe poradil 

Stanislav Konečný z Čejkovic. Ale zpět do 
vinohradu, kde sluneční paprsky začaly 
před devátou hodinou měnit promrzlou 
půdu v blátivý lep. Velkobílovickou Sado-
vou ulicí v pátek 13. února kráčelo k vi-
nohradu celkem 51 vinohradníků včetně 
11 žen. „Řez tady v minulosti rozhodně 
neprováděli žádní odborníci, o to nároč-
nější bude váš úkol. Především dočistíte 
i ty části keře, které byly zmršeny v před-
cházejících letech. Proto jsem zdůraznil, 
že bude důležité především správně pro-
vést řez, ne celkový počet hotových keřů,“ 

uvedl Jaroslav Osička, předseda odborné 
komise. 

„Majitel si přeje, abyste nechávali je-
den, případně dva tažně s osmi očky. 
Čípky pouze tehdy, pokud budeme chtít 
do budoucna snižovat úroveň dřeva. Nad 
očkem řezat centimetr, maximálně dva, 
ne níže, protože jinak očko zaschne. Dále 
je třeba očistit všechny pahýly, které 
vznikly dříve, stejně tak očistit kmínek 
a patu kmínku,“ popsal Osička. Zdůraznil, 
že je třeba dělat řez kolmý k ose, nikoli 
šikmý. „Když budete odřezávat části na 
starém nebo dvouletém dřevě, snažte se 
je řezat, jak říkají ovocnáři, na větevní 
kroužek, tedy na hladko. Aby se ti, kteří 

budou v budoucnu provádět zelené práce, 
o pahýly neporanili,“ dodal vedoucí ko-
mise. Závodníci si rozebrali úseky podle 
startovních čísel a s pokynem se vrhli na 
zimní řez. 

Konečný konečně vyhrál. 
Na potřetí 

„Jsem tu po třetí po sobě a po dvou čtvr-
tých místech jsem konečně první,“ ne-
skrýval po vyhlášení výsledků Stanislav 
Konečný z Vinařství Konečný z Čejkovic 
radost. V kategorii Junior vyhrál Franti-
šek Spěvák z Vinařství Spěvák z Dubňan. 
Poprvé bylo předáno ocenění také nejú-

VinohradnictvíVinařský obzor 3/2015
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spěšnější řezačce Vladislavě Holcmanové 
ze společnosti Vinofrukt Dolní Dunajovi-
ce. A ne obešlo se to bez slz štěstí.

Akce, jejímiž organizátory je Svaz vina-
řů České republiky ve spolupráci se spo-
lečností BS Vinařské potřeby za podpory 
Velkobílovických vinařů, se letos uskuteč-
nila v největší vinařské obci ve Velkých 
Bílovicích. Nejvýznamnější vinohradnic-
kou událost odstartovala soutěž mladých 
vinohradníků, které následovali i jejich 
starší kolegové soutěžící v kategorii Elite. 
Na každého ze soutěžících čekalo 25 keřů, 
které bylo třeba ve zprvu mrazivém po-
časí ořezat v časovém limitu 15 minut. Za 
správné ořezání keře bylo možné získat 
5 bodů, celkem tedy 125 bodů. Stanislavu 
Konečnému se podařilo ořezat všech 25 
hlav se ziskem 119 bodů. 

Šestičlenná porota složená z odborní-
ků hodnotila především kvalitu a čisto-
tu řezu. „V letošním roce měli soutěžící 
nesnadný úkol ovlivněný charakterem 
zvoleného vinohradu. Soutěžící museli 
opravdu předvést zručnost a zkušenosti. 
Řadě z nich se dokonce nepodařilo ořezat 
všechny keře ve stanoveném limitu,“ uve-
dl Martin Chlad, marketingový a obchod-
ní ředitel Svazu vinařů ČR. 

Miloše Balgu, jednatele společnosti BS 
Vinařské potřeby, která je organizátorem 
soutěže, mimo jiné potěšilo to, že se stále 
zvyšuje počet účastníků, ale hlavně účast-
nic. „Proto jsme se letos poprvé rozhodli 
vyhodnotit jejich výkony, které byly velmi 
vyrovnané, ve speciální kategorii. Těší mě 
i velký zájem médií včetně celostátních. 
Letos poprvé jsme zorganizovali i odbor-

nou přednášku a v této tradici bychom 
chtěli pokračovat,“ popsal.

Pozlacené nůžky nebo 
hybridní Ford na týden

První v obou hlavních kategoriích si již 
tradičně odváží trofej v podobě pozlace-
ných nůžek od firmy BAHCO. Vítěz se-
niorské kategorie si navíc na týden může 
vyzkoušet hybridní Ford Mondeo.

Během dne připravili organizátoři 
i bohatý doprovodný program, jehož sou-
částí byly letos kromě prezentace vinař-
ského vybavení také odborné přednášky 
o mana gementu vinice v podání docenta 
Pavla Pavlouška a zahraničního hosta, 
italského experta v oblasti vinohradnictví 
a výroby vína, Alfreda Tocchiniho. 
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Jaroslav Osička, předseda komise 
Jaroslav Osička do minulého roku vyučoval na Střední vinařské škole ve 
Valticích, dnes se věnuje zejména myslivosti a výrobě vína v rodinné firmě Vinařství 
Jaroslav Osička. 

Jak byste zhodnotil letošní ročník soutěže? 
Oproti předcházejícímu ročníku konané-
mu na Sonberku byl stav vinice takový, že 
řez vyžadoval kreativitu a zkušenost vi-
nohradníků. Vinice byla v předcházejících 
letech špatně řezána – řez patrně odváděli 
brigádníci a za mnoho nestála. 

Bylo podle vás lepší strategií řezat na 
rychlost, nebo čistotu? 
Coby komise jsme jako hlavní požadavek 
kladli zřetel hlavně na kvalitu, tedy nápra-
vu chyb z předcházejících let. Člověk, kte-
rý vidí chyby a dokáže je spravit, je tím, 
kdo má správný úhel pohledu. 

Bylo v soutěži letos dostatek začína
jících nebo zkušených vinohradníků 
s tím správným úhlem pohledu?
V předcházejících ročnících skutečně vini-
ce byly v jiné kondici a vinohradník, který 
tam přišel, udělal chybu výjimečně a bylo 
to jednodušší. Dokázal bych si tedy podle 
způsobu řezu tipnout, kdo do jaké gene-
race patří. Ty starší jsou zatížené určitými 
úhly pohledu na řez, které se dnes už změ-

nily. Je vidět, že mladší generace se spíše 
přizpůsobuje novějším trendům.

Letos se soutěže účastnilo rovnou je
denáct žen. Jejich počet stále roste, je 
tomu tak i v zájmu o studium vinohrad
nictví a vinařství?
Podíváme-li se 25 až 30 let zpět, řez prová-
děly hlavně ženy. Neříkám, že je to správ-
ně, spíše naopak. Je to taková rarita so-
cialismu, v Rakousku se s tím nesetkáme. 
Je to práce hodně namáhavá. Ženy které 
takto delší čas pracovaly, měly většinou 
nevyléčitelné zdravotní potíže. V posled-
ní době se ovšem zavedly elektrické nůžky 
a i pro ženy je tato práce méně namáhavá. 

Jestli se nepletu, tak vaše dráha peda
goga na Střední vinařské škole Valtice 
již skončila?
Skončil jsem s koncem minulého školního 
roku. Na jedné straně jsem se chtěl věno-
vat svým koníčkům, což je zejména mysli-
vost. Na druhé straně mě nebaví to, že se 
mladá generace nechce učit. Do zeměděl-
ství se nikdo nehrne, spíše je to bráno tak, 

že není důležitá jaká škola, ale aby byla co 
nejblíže a nebyly vysoké náklady.

Tématem aktuálního vydání jsou právě 
škůdci vinohradu, tedy i zvěř, předmět 
vašeho koníčku. 
Vše souvisí se vším. V Rakousku jsem vi-
děl, že citlivým přístupem v podobně pěs-
tování vhodných druhů plodin v meziřadí 
nabídnou zvěři potravní nabídku a škody 
jim nevznikají. Naopak k újmám dochází 
tam, kde zvěř nemá potravu a je stresová-
na neustálým pohybem zejména psíčkařů. 

Škůdci ve vinohradu ovšem mohou být 
i sami myslivci, když při honu ve vino
hradu poškodí například potrubí umělé 
závlahy.
Částečně se s tím dá souhlasit, protože 
spousta myslivců je, jak říkám, paneláko-
vých nebo nemají zemědělskou činnost 
v náplni práce. Nedělají to ve zlém úmyslu, 
ale oni tyto věci nevidí. Všude ve světě tuto 
činnost dělají lidé, kteří vlastní pozemky, 
pracují na nich a mají úplně jinou filozofii. 
Dnes je to myslivost typu „kdo na to má“. 
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Dvakrát brambory,  
na potřetí zlaté nůžky 
Vinařství Konečný sídlí v Čejkovicích, obhospodařuje čtyři hektary vinohradu 
a ročně vyrobí asi 20 tisíc lahví především přívlastkového vína. Dvaatřicetiletý 
majitel firmy Stanislav Konečný letos v Mistrovství ČR řezu révy vinné ztratil 
pouze šest bodů a v časovém limitu ostříhal všech pětadvacet keřů. 

Konečně se na vás po letech usmálo štěstí…
To ano, na předchozích dvou ročnících 
jsem byl čtvrtý. Je ovšem pravda, že už 
jsem jednou první byl – před třinácti lety 
v kategorii junior. A i tehdy předcházelo 
moje vítěztví čtvrté místo.

Má vůbec smysl přemýšlet nad strategií? 
Určitě si to chce trošku naplánovat, chtěl 
jsem nejen kvalitně stříhat, ale i stihnout 
všechny keře. Vím že na vítězství si dělalo 
zálusk několik vinohradníků a proto mě 
velice těší, že se mi to v těžké konkurenci 
letos povedlo. Zvláště po předchozích le-
tech, kdy jsem byl opravdu blízko. 

Co říkáte na stav soutěžního vinohradu?
Pan Osička sice na práci těch, kteří jej 
v minulosti řezali, nadával , ale alespoň 

jsme to neměli tak jednoduché.. Je prav-
da, že tam bylo hodně starého dřeva, kte-
ré se muselo začišťovat. Důležité je to, že 
jsme měli všichni téměř stejné podmínky. 

Dá se souhlasit, že záviselo především 
na dobrém úhlu pohledu, který bere 
zřetel na budoucnost?
Člověk si řez musí dopředu dobře rozmy-
slet, nemůže začít stříhat tak, že z toho 
něco vyleze. Když vidím keř, mám jasnou 
představu, jak to bude vypadat. Na začát-
ku jsem si řekl, budu stříhat jako doma, 
tedy poctivě. 

Kde jste získal zkušenosti v řezu?
Na vinařské škole ve Valticích se kladl 
velký důraz na řez a určitě mě tam něco 
naučili, ale stříhal jsem už pět let předtím 

v deseti letech, tak jak mě to ukázali ro-
diče.

Vaši rodiče tedy řezali podle moderního 
„střihu“?
Řez má zásady, které platí, a nedělí se na 
moderní nebo historický. Když se tyto 
zásady dodržují, je to správně. Když ale 
člověk nestříhá na svém, ne vždy dodr-
žuje všechny zásady. Takže je to o pocti-
vosti. 

Na jaké odrůdy se vaše vinařství specia
lizuje?
Portfolio odrůd mám poměrně široké – 
asi deset odrůd bílých a deset modrých. 
Specializuji se na Rulandské šedé, Char-
donnay, Pálavu a Tramín. Červená vína 
pak z odrůd Frankovka a Alibernet. 

Autor:
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Ověření charakteru terroir 
na základě analytických 
rozborů vín
Termín terroir je známý všem vinohradníkům a vinařům. „Terroir“ však není 
spojené pouze s vínem, ale také s dalšími potravinářskými produkty.

T erroir je možné definovat jako in-
teraktivní ekosystém daného sta-
noviště, zahrnující podnebí, půdu, 

podnož a odrůdu révy vinné (VAN LEEU-
WEN a SEGUIN, 2006). OIV definuje ter-
roir jako oblast, ve které znalosti vzájem-
ných vztahů mezi fyzikálním a biologickým 
prostředím a aplikovanými vinohradnický-
mi zásahy vytváří typické vlastnosti pro-
duktu, který pochází z této oblasti.

Terroir je proto velmi komplexní po-
jem. V počátcích se jednalo pouze o vliv 
prostředí, tzn. vinice na révu vinnou 
a víno. Později se však bral v úvahu také 
vliv vinohradníka, tzn. ošetřování vini-
ce během vegetačního období. Důvod je 
velmi zřetelný. Systém ošetřování vinice 
může výrazně ovlivňovat kvalitu hroznů.

Terroir je proto možné považovat za 
místo, kde se pěstuje révy vinná, za kon-
krétní vinici nebo viniční trať.

Zásadní vliv na terroir mají geologické 
a půdní podmínky vinice. Matečná horni-
na a půdní druh mohou ovlivňovat kvalitu 
hroznů a vína, nejčastěji prostřednictvím 
hospodaření s vodou. Z minerálních látek 
mají velmi významný vliv na kvalitu hroz-
nů především vápník a hořčík. Vápenaté 
půdy jsou spojené s mnoha vynikajícími 
terroir v Evropě. Vápník zlepšuje půdní 
strukturu a umožňuje lepší pronikání ko-
řenů do hlubších vrstev půdy. Vápníku se 
proto přisuzuje největší vliv na aromatic-
kou strukturu i chuťové vlastnosti vína. 
V podstatě umožňuje lepší zakořenění 
a tím také lepší příjem živin.

Draslík je naproti tomu zcela nezbytný 
pro správnou fyziologii révy vinné a bio-
chemii bobule. Problémy s draslíkem se 
okamžitě projeví na kvalitě vína ve for-
mě nízkého extraktu vín nebo vysokých 

a hrubých kyselin. Draslík klíčovým způ-
sobem ovlivňuje hospodaření s vodou. Při 
nedostatku nebo nepřístupnosti draslíku 
se dostává réva vinná do stresu způsobe-
ného suchem. V závislosti na intenzitě, 
může být sucho prospěšné pro modré 
odrůdy révy vinné, ale pro bílé odrůdy je 
jeho působení většinou negativní.

Významnou složkou terroir je také 
geomorfologie stanoviště. Geomorfologie 
je představovaná sklonem svahu a expo-
zicí ke světovým stranám. Sklon svahu 
a expozice ke světovým stranám ovliv-
ňuje zrání hroznů. Svým způsobem totiž 
určuje směr řad ve vinici. Oslunění zóny 
hroznů ovlivňuje především strukturu 
a obsah kyselin, aromatických a fenolo-
vých látek.

Klíčovou složkou každého terroir je 
podnebí a počasí na stanovišti. Jedná se 
v podstatě o mesoklimatické a mikrokli-
matické podmínky. Mikroklima vzniká 
opět kombinací podmínek prostředí a vli-

vu člověka – vinohradníka. Zelené práce 
dokáží výrazně ovlivnit mikroklima listo-
vé stěny a tím také ovlivňovat podmínky 
pro zrání hroznů.

Z klimatických faktorů má největší 
význam teplota, sluneční záření a srážky. 
Zkušenosti posledních ročníků ukazují, že 
pro zrání hroznů je velmi důležitým para-
metrem suma teplot ve vztahu k ranosti 
odrůdy. Zejména rané odrůdy jako jsou 
Müller Thurgau nebo Muškát moravský 
měly problémy s akumulací cukrů. Tato 
skutečnost mohla být způsobená tím, že 
v době, kdy potřebovaly pro svůj vývoj 
dostatečnou sumu teplot, byly klimatické 
podmínky méně příznivé a v období konce 
srpna až začátku září se již u těchto odrůd 
projevoval proces stárnutí rostlinných ple-
tiv, který souvisí právě s raností odrůdy.

Z faktorů, které ovlivňuje člověk, je 
důležitý výběr podnože, odrůdy a klonu. 
Zejména výběru podnoží se musí věnovat 
velká pozornost. Podnož totiž ovlivňuje 
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hospodaření s vodou, příjem živin a také 
různým způsobem reaguje na obsah aktiv-
ního vápna v půdě. Vysoký obsah aktivního 
vápna v půdě může být příčinou výskytu 
chloróz, které negativně ovlivňují růst a vý-
voj révových keřů, výnos a kvalitu hroznů.

Terroir však ovlivňuje především zrání 
hroznů. Hrozny, které zrají příliš pozdě 
ve vegetačním období, a jsou proto vět-
šinou sklizené před požadovanou zralos-
tí, poskytují vína neharmonická, „zelená“ 
a s vysokým obsahem kyselin. Naproti 
tomu, když hrozny dosahují zralosti brzy 
v teplé části léta, je složení bobulí rovněž 
neharmonické. Cukr může být vysoký 
a kyseliny nízké, ale hrozny všeobecně 
ztrácejí aromatický výraz. Aby bylo mož-
né získat vysoký projev terroir ve víně, je 
ideální, aby hrozny zrály v chladnějších 
podmínkách na konci vegetačního období 
(VAN LEEUWEN a SEGUIN, 2006).

Optimální kvalita hroznů pro výrobu 
vína s výrazným charakterem terroir je 
pozdní sběr s cukernatostí hroznů 21,5–

23°NM. Při této cukernatosti totiž pro-
bíhá biochemie zrání bobulí přirozeným 
způsobem. Díky fyziologickým dějům 
v révovém keři dochází k tvorbě cukrů, 
kyselin a dalších sekundárních metaboli-
tů. Naopak méně příznivé pro ideální cha-
rakter terroir jsou podmínky, kdy révové 
keře ztratí listovou plochu a spíše než ke 
zrání hroznů dochází k odpařování vody. 
Odpařování vody totiž ovlivňuje také aro-
matické a fenolové látky v bobulích a tím 
pozměňuje chuťové vlastnosti vína.

Víno s charakterem terroir by mělo 
být vyrobené z dokonale zdravých hroznů 
s optimálním poměrem cukrů a kyselin, 
dobrým obsahem asimilovatelného dusíku 
a vynikající aromatickou a fenolickou zra-
lostí bobulí. Velmi dobrým znakem terroir 
může být vybarvování bobulí bílých odrůd 
během zrání hroznů.

Vinař hodnotí vlastnosti terroir na zá-
kladě senzorických vlastností vína. Vliv 
terroir se může projevovat v barvě, vůni 
i chuti vína. Vliv a odlišnosti jednotlivých 

terroir je však možné potvrdit nebo vy-
vrátit na základě analytických rozborů 
vína. K ověření charakteru terroir je mož-
né využívat také izotopové poměry, obsa-
hy minerálních látek a profily fenolových 
látek a aromatických látek. 

K hodnocení autenticity vína na zá-
kladě geografického původu, tedy ter-
roir, je možné využívat profil fenolových 
sloučenin. Za účelem prokázání využití 
fenolových sloučenin bylo hodnoceno 
34 odrůdových vín z Ryzlinku rýnského 
z ročníků 2006–2008: 12 z ročníku 2006, 
11 z ročníku 2007 a 11 z ročníku 2008. Vína 
pocházela z 5 vinařských podoblastí: Mi-
kulovské (4), Slovácké (9), Velkopavlovic-
ké (3), Znojemské (12) a Litoměřické (6). 
Vína byla v jakostní kategorii pozdního 
sběru. V jednotlivých vínech byly hod-
nocené následující fenolové sloučeniny: 
hydroxybenzoové kyseliny (kyselina ga-
lová, kyselina protokatechuová, kyselina 
p-hydroxybenzoová, kyselina vanilová, ky-
selina syringová), hydroxyskořicové kyse-
liny (kyselina kávová, kyselina kaftanová, 
kyselina p-kumarová, kyselina p-koutaro-
vá, kyselina ferulová, kyselina fertarová), 
stilbeny (trans-resveratrol, cis-resveratrol, 
trans-piceid, cis-piceid) a flavan-3 -oly (ka-
techin, epikatechin).

Grafické vyhodnocení kanonické rozli-
šovací analýzy ukazuje diagram 1. Podob-
lasti Mikulovská (a), Znojemská (d) a Lito-
měřická (e) jsou charakteristické zejména 
obsahem trans-resveratrolu a epikatechinu 
a je možné je dobře odlišit od podoblastí 
Slovácké (b) a Velkopavlovické (c), které 
charakterizuje především kyselina kouta-
rová. Celkově se velmi dobře odděluje pod-
oblast Litoměřická (e), kterou dále charak-
terizuje cis-resveratrol a epikatechin. Mezi 
sloučeniny, které je možné využít k roz-

Terroir Pálava Terroir Archlebov

Terroir Šobes s degustačním stánkem
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lišení vín na základě terroir, proto patří 
kyselina koutarová, katechin, epikatechin, 
trans-resveratrol a cis-resveratrol.

Jedním z dalších analytických postupů 
pro hodnocení terroir je využití profilu 
antokyanových barviv v červených ví-

nech. Hodnocení rozdělení terroir na zá-
kladě profilu antokyanových barviv bylo 
provedené u červených vín ze 3 viničních 
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tratí v Dolních Kounicích (KUMŠTA, PAV-
LOUŠEK, KÁRNÍK, 2014).

Vína byla vyrobená z hroznů odrůd 
Frankovka (7 vín), Modrý Portugal (8 vín) 
a Svatovavřinecké (2 vína). Vína pochá-
zela z 3 různých terroir ve vinařské obci 
Dolní Kounice: Karlov (10 vín), Šibeniční 
Hora (5 vín) a Na Nivách (2 vína).

Dominantním antokyanovým barvi-
vem byl malvidin-3 -O-glukosid (MvGl). 
V obsahu MvGl byl zjištěný průkazný 
rozdíl mezi jednotlivými terroir. Nejvyšší 
obsah byl zjištěný u terroir „Na Nivách“. 
Ze skupiny monoglukosidů byly dále vý-
znamně zastoupené petunidin-3 -O-gluko-
sid (PtGl) a také delfinidin-3 -O-glukkosid 
(DpGl) v terroir „Karlov“. Na rozdíl od od-
růdy je možné také obsah DpGl považo-
vat za významně ovlivněný terroir. Mezi 
ostatními antokyaniny bylo také nejvý-
znamnější zastoupení derivátů malvidinu, 
podobně jako u jednotlivých odrůd. Vý-
znamně vyšší obsah malvidin-3 -O-acetyl-
glukosidu (MvGlAc) byl zjištěný ve vínech 
z terroir „Šibeniční Hora“, zatímco nejvyšší 
obsah malvidin-3 -O-p-kumarylglucosidu 
(MvGlCm) byl zjištěný v terroir „Karlov“.

Výsledky rozdělení jednotlivých vinič-
ních tratí ukazuje následující diagram 2 
pomocí výsledků kanonické rozlišovací 
analýzy.

Na obrázku je vidět zcela zřetelná odli-
šení terroir „Karlov“ od ostatních terroir. 
Vína z terroir „Karlov“ jsou dobře charak-
terizovaná antokyany: DpGl, MvGl and 
DpGlCm. Vína z terroir „Šibeniční Hora“ 
a „Na Nivách“ není možné dokonale odli-

šit od sebe, ale zcela jasně je možné tato 
vína odlišit od terroir „Karlov“. Za hlavní 
diskriminační parametry využitelné pro 
rozlišení terroir v regionu Dolní Kounice 
je možné považovat MvGl, DpGl, DpGlCm.

Na základě profilu antokyanových bar-
viv se podařilo potvrdit skutečné rozdíly ve 
sledovaných viničních tratích. „Karlov“ je 
viniční trať, která se nachází na severním 
okraji Dolních Kounic, zatímco Šibeniční 
Hora a Na Nivách jsou viniční tratě na jižní 
směr od Dolních Kounic. I na takto malém 
území je proto možné prokázat vliv terroir.

K hodnocení autenticity vín na zákla-
dě terroir je možné využívat také obsahy 
minerálních látek ve víně. Pro následující 

hodnocení bylo použito 24 vín ze 4 vinař-
ských podoblastí: a – Mikulovská, b – Slo-
vácká, c – Znojemská a d – Litoměřická. 
Hodnocena byla opět odrůdová vína Ryz-
linku rýnského. V jednotlivých vínech byl 
hodnocený obsah Cu (měď), Fe (železo), 
Mg (hořčík), Na (sodík), Zn (zinek), P (fos-
for), K (draslík), Ca (vápník).

Výsledky rozdělení jednotlivých viničních 
tratí ukazuje následující diagram 3 pomocí 
výsledků kanonické rozlišovací analýzy.

Na základě profilu minerálních látek 
jsou zřetelně charakterizovaná vína z po-
doblastí Slovácké (b), Znojemské (c) a Li-
toměřické (d). Znojemskou podoblast cha-
rakterizuje zastoupení Na a Fe, Slovácko 
potom obsah Na, Fe, P a Ca, Litoměřickou 
podoblast Mg, Cu, Fe a Na. 

Prezentované metody zřetelně prokázaly, 
že je možné charakterizovat vína s ohledem 
na terroir, respektive původ hroznů. Kvalitu 
terroi“ dobře rozpozná každý vinohradník. 
Když chodí vinohradníci po vinicích, je mož-
né velmi zřetelně cítit kvalitu lokality, dané-
ho místa, kde se často réva pěstuje dlouhá 
století. Je vidět vývoj keřů, vývoj hroznů 
a zrání a vše ukazuje dohromady na skuteč-
nou „kvalitu terroir“. A tuto skutečnost si je 
možné nechat také analyticky potvrdit. 

 

Použitá literatura:
KUMŠTA, M., PAVLOUŠEK, P., KÁRNÍK, P.  
Use of Anthocyanin Profiles When Diffe-
rentiating Individual Varietal Wines and 
Terroirs. Food Technology and Biotechno-
logy. 2014. sv. 52, č. 4, s. 383--390.
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Terroir a autenticita vína – využití 
izotopů H, C a O
Autenticita vína velmi úzce souvisí s terroir. Terroir má celou řadu definic, více či 
méně rozdílných, ale ve vztahu k autenticitě se jako nejvhodnější jeví jedna z posledních, 
kterou na 6. mezinárodním kongresu Terroir v roce 2006 představil Moran. 

J ednou ze součástí jeho definice je 
tzv. právní terroir. V České republice 
se jedná o vinařské oblasti, podob-

lasti, vinařské obce a viniční tratě. Viniční 
tratě představují zmíněné právní terroir – 
jsou zákonem přesně určené a vymezené 
a jen víno z hroznů, které byly na této trati 
vypěstovány, může nést jméno této trati. 
Dále je zákonem definováno, za jakých 
podmínek lze hroznové mošty přislazovat, 
a je zakázáno přislazování přívlastkových 
vín. A právě toto právní terroir je v úzkém 
vztahu s autenticitou, jelikož je třeba mít 
nástroje, jakými lze ověřit, zda mošt nebyl 
doslazován, zda nebyl burčák naředěn vo-
dou či zda se opravdu jedná o víno vyro-
bené z hroznů s původem v dané vinařské 
obci, podoblasti, oblasti nebo zemi. 

V současné době se pro stanovení auten-
ticity pro výše uvedené potřeby využívají 
zejména izotopové poměry (D/H)I, (D/H)II, 
δ 13C a δ 18O, které patří současně mezi oficiál-
ní metody potvrzování či zjišťování autentici-
ty vín v EU. Aby bylo toto ověřování původu 
možné, je třeba získávat „normální“ hodnoty 
těchto poměrů pro různé regiony. Toto se 
v rámci EU děje ve všech členských státech 
s produkcí vín shromažďováním vzorků 
hroznů z vybraných viničních tratí, jejich vi-
nifikací a následným změřením a zanesením 
izotopových poměrů do evropské databáze 
pro možnost pozdějšího porovnání. Následu-
jící popis a využití izotopových poměrů jsou 
pro potřeby článku zjednodušeny, detailnější 
popis lze najít v citované literatuře.

Izotopové poměry (D/H)I a (D/H)II eta
nolu
Izotopový poměr (D/H)I je poměr metylo-
vé skupiny etanolu, kdežto (D/H)II mety-
lenové skupiny etanolu. Zjednodušeně lze 
říci, že izotopový poměr D/H ze zkvaše-
ných cukrů je uchován v metylové skupi-
ně. Toto umožňuje zjistit přídavek cukru 
do moštu. Izotopový poměr D/H vody je 

zase uchován v metylenové skupině eta-
nolu a odráží klimatické podmínky vzta-
žené ke geografickému původu a ročníku. 

Izotopový poměr 13C/12C etanolu
Tento izotopový poměr je spojen s foto-
syntetickými cestami tvorby uhlovodíků. 
C4 rostliny (kukuřice nebo cukrová třti-
na) mají tento poměr vyšší ve srovnání 
s C3 rostlinami jako pšenice, cukrová řepa 
a réva vinná. Pomocí analýzy tohoto izo-
topového poměru lze detekovat i malá 
množství C4 cukrů nebo směsi C3 a C4 
cukru přidaných do moštu a následně za-
budovaných do molekul etanolu.

Izotopový poměr 18O/16O vody
Izotopový poměr kyslíku v molekule vody 
je také ovlivněn geografickým původem. 
Vlivem evaporace vody z keřů a hroznů 
dochází k obohacení molekulami 18O po za-
měkání a izotopový poměr je tedy vyšší než 
u podzemní vody, srážek či vodní páry v at-
mosféře. Kromě objasnění geografického 
původu lze tento izotopový poměr využít 
také ke zjištění přídavků vody do moštu či 
vína. Dále pro zpřesnění či ověření výsled-
ků lze využít současně také 18O/16O etanolu 
a (D/H)w vody v moštu či víně, i když tyto 
se v běžné praxi používají spíše minoritně.

Stanovení geografického původu na zá
kladě izotopových poměrů
Kromě využití izotopových poměrů pro po-
třeby zjišťování nepovoleného doslazování 
moštu a ředění vodou lze zjištěné hodnoty 
využít také pro stanovení geografického 
původu vína, resp. hroznů, ze kterých bylo 
vyrobeno. Tohoto se běžně využívá zejména 
v rámci EU pro ověření autenticity z hledis-
ka státu či spíše kontinentů. Současně ale 
stále probíhá výzkum ohledně detailnějšího 
určení původu vína, tedy vztaženo na ČR 
k určení oblasti, podoblasti nebo dokonce 
vinařské obce či viniční tratě. V rámci vý-

zkumu na Ústavu vinohradnictví a vinařství 
na ZF v Lednici bylo v roce 2010 zkoumáno 
31 vzorků vín odrůdy Ryzlink rýnský kate-
gorie pozdní sběr ze čtyř vinařských podob-
lastí, kdy úspěšnost při určení oblastí byla 
93,54 %, podoblasti 80,63 % a v rámci lokalit 
jen 68,97 %. Schopnost určení původu tedy 
klesá s rostoucí detailností. Z tohoto lze vy-
číst, že schopnost určení geografického pů-
vodu, resp. správného rozdělení vín z více 
lokalit záleží na jejich vzájemné vzdálenosti 
a také počtu zkoumaných skupin, což potvr-
zují i závěry zahraničních výzkumů, které 
doporučují při detailnějším zkoumání využít 
i jiné analýzy než jen analýzy izotopových 
poměrů. Toto potvrzuje vliv klimatických 
podmínek, jejichž rozdílnost s rostoucí vzdá-
leností obecně roste, ale mohou zde hrát 
roli i další faktory jako např. rozdílné půdní 
a geologické podmínky jednotlivých lokalit. 
Tyto rozdílné podmínky jsou předmětem 
právě probíhajícího výzkumu, kdy v rámci 
jedné viniční tratě, a tedy při stejných kli-
matických podmínkách, jsou zkoumány 
čtyři stanoviště s rozdílnými půdními a geo-
logickými podmínkami. Konkrétně se jedná 
o viniční trať Velká Vendule ve vinařské obci 
Velké Žernoseky. Výsledky z prvních dvou 
let zkoumání ukazují, že samotné izotopové 
poměry nejsou schopné rozlišit jednotlivá 
stanoviště a správně bylo určeno pouhých 
68,75 % vzorků, což odpovídá předchozím 
výsledkům při určování lokalit.

Současně ale v rámci obou zmíněných 
výzkumů bylo při využití obsahů mine-
rálních a fenolických látek a vhodnou 
kombinací s izotopovými poměry dosa-
ženo 100 % určení původu vzorků, i když 
u právě probíhajícího výzkumu jde stále 
o předběžné výsledky. To by ale vydalo na 
samostatný článek, takže o tomto třeba 
v některém z příštích čísel. 

 

Seznam literatury je k dispozici u autora.
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Definované polohy vinic dle 
Vinařských obzorů z první 
poloviny minulého století
VO 1907, str. 30–32

Nejzápadnější obcí vinařskou jest něm. 
obec Podmole se známým veltlinem 
zeleným (zel. muškatelem), z trati „Šo-
bes“. Nejsevernější jsou Obřany u Brna, 
nejvýchodnější Šumice u Uh. Brodu. Na 
tomto vinařském území moravském síd-
lí obyvatelstvo obou národností, Němci 
hlavně na západě na Znojemsku, Jaro-
slavicku, Mikulovsku, Hustopečsku, Po-
hořelicku, M. Krumlovsku, Brněnsku, 
a Židlochovsku; Češi v menšině na Zno-
jemsku, M. Krumlovsku; ve většině na 
Židlochovsku, Brněnsku a  Hustopeč-
sku, východní okresy jsou vesměs české. 
Mimo to na Mikulovsku jsou tři vinařské 
obce chorvátské. N. Přerov, N. Pole a Fre-
lichov. České vinařské obyvatelstvo sídlí 
ve 204 obcích v počtu 335.000 duší (74 %) 
s viniční plochou 5.110 ha (44 %) a daní 
1,552.000 K (61 %), němečtí vinaři bydlí 
v 125 obcích v počtu 119.000 duší (26 %) 
o výměře vinic 6.464 ha (56 %) a poplat-
ností 986.000 K (39 %). Celkem vinaří na 
Moravě 454.000 duší ve 309 obcích na vi-
ničné ploše 11.574 ha s daní 2,538.600 K.
Vinařství na Moravě; Al. V. Horňanský

VO 1908, str. 49

Následkem informač. spisu podali na zem. 
sněmu poslanci za vin. kraje pilné návrhy na 
zvelebení českého vinařství. Pro r. 1908 byly 
podány žádosti o podpory čes. odboru zem. 
rady o modrou skalici, stříkačky, mikrosko-
py na spolkovou činnost, na přednášky a na 
premiování vinic, dále Čes. hospodář. společ-
nosti pro m. m. o subvenci na „Vin. Obzor“.
Spolkový věstník; ; Al. V. Horňanský, t. č. 
jednatel

VO 1908, str. 257, 258

Redakce t. l. hodlá sestaviti mapu jihomo-
ravského území vinařského, v níž chce ne-

jen vyznačiti jednotlivé tratě vinicím vě-
nované, ale i pro účel ten se hodící místa 
a v ní naznačiti jednak geologický původ, 
množství uhličitanu vápenatého a ony 
druhy amerických podložek, které by se 
tam hodily. Prosí proto pány čtenáře na-
šeho listu, aby prokázali ji laskavost a po-
slali ji jako vzorek bez ceny (pod 10 hal. 
známkou, kterou i s ostatními výlohami 
jest redakce ochotna hraditi) as 20 dkg 
půdy vrchní a 20 dkg půdy z hloubky as 
60–70 cm z vinohradů svého okolí, k vy-
zkoušení.
Listárna redakce

VO 1917, str. 97–104

Všech viničních osad na moravsko-sloven-
ských bývalých i nynějších je 157, dodneš-
ka vinaří jich jen 93. Nepočítám do osad 
viničních na Slovensku osady na Kyjov-
sku a Hustopečsku, které mluví hanácky, 
které říkají na př.: só, budó (Archlebov, 
Dambořice, atd). Na Uh. Brodsku vinaři-
lo druhdy 24 osad, dnes zbyly jen 3 osady 
viničné. Uher. Hradištsko mívalo 45 obcí 
vinařských, dnes jich má jen 21. Kyjov-
sku zůstalo z 39 slovenských osad jen 30, 
které vinaří. Hodonsko má z bývalých 39 
vinařských obcí dnes jen 29. 10 osad slo-
venských na Hustopečsku vinaří dosud. 
Dále je uveden seznam názvů viničních 
tratí existujících i zaniklých podle jednot-
livých obcí.
Seznam tratí viničních, nynějších i zanik-
lých na Moravském Slovensku. Vládní 
rada Josef Klvaňa, ředitel c. k. reál. gym-
nasia v Kyjově

VO 1918, str. 147–150

Bylo by též prospěšno nuceně zakládati 
vinohrady na takových místech a polo-
hách, které jsou vhodné na vinici i jinak 
leží ladem, a to buď cestou zákona vy-
vlastňovacího nebo dlouhodobým nuce-

ným pronájmem (na dobu trvání vinice 
a p.).
Ze zemského vinařského spolku pro mar-
krabství moravské, Al. V. Horňanský

VO 1919, str. 17–21

Aby využitkovány byly všechny ladem 
ležící, jen ku vinaření vhodné pozemky, 
doporučovalo by se zavésti povinné zaklá-
dání vinic ve vinohradských opuštěných 
tratích. Nechtěl-li by majitel takových po-
zemků sám vinici zříditi, mohlo by se mu 
snad zákonem uložiti, aby pronajal poze-
mek na delší dobu (25 až 30 let) osobám, 
které by révu v těchto opuštěných tratích 
pěstovati chtěly.
Zpráva ku vinařské poradě v Brně, svolané 
zemským výborem moravským 12. ledna 
1919; Karel Votruba, vinařský inspektor 
v Hodoníně

VO 1926, str. 52–54

My v Československu po stránce kultu-
ry révy podobáme se poněkud Francii 
rozmanitostí sort, poloh, růzností výšek, 
sklizní. Chybí nám však to ohromné moře 
kvantitní. Jest nutno však u nás vybu-
dovat systém oblastí, vytvořit svérázný 
systém kvalit, ochranu původu, vytvořiti 
systém družstev, kde jedinci jsou hospo-
dářsky slabí, podobně jako jest tomu ve 
Francii, kdež se již osvědčil. Stejně nám 
chybí řádné sklepní hospodářství u produ-
centů. Jest nesporno, že budeme nuceni 
vymýtit odrůdy révy, které jsou ke kultu-
ře (na př. špatnou vzdorností), ale zvláště 
též kvalitou nevhodné, jako se během let 
stalo ve Francii, kde zmizela již do sbírek 
sortovních řada sort a na druhé straně za-
vésti, případně vypěstovati odrůdy nové. 
Poznámky o studijní cestě po vinařské 
Francii a Švýcarsku. Dr. Ing. Štěpán Dvo-
řák, profesor vyšší státní školy ovocn. – vin. 
a zahradnické, Mělník  
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VO 1926, str. 68, 69

Návrh na osnovu zákona na ochranu pů-
vodu vín projednán tak, že vinařům jed-
notlivých zemí ponechána volnost. Vinaři 
z Čech žádají 2–4 okrsky (Mělník, Brzán-
ky, Žernoseky, Litoměřice). Pro Moravu 
žádá p. sl. inspektor Stummer ze Znojma, 
že by stačily 3 názvy: Jihomoravské, hus-
topečské, slovácké. Pro Slovensko upo-
zorňuje p. sl. vin. insp. Jermář, že ochrana 
původu vína jest již obsažena v bývalém 
uherském zákoně o obchodu vínem. Jinak 
vinaři sami si projednávají rozdělení krajů 
v jednotlivých zemích a své usnesení sdělí 
Ústřednímu svazu v. čsl.
Z Ústředního svazu vinařů československých

VO 1932, str. 29, 30

Italský zákon o typických vínech došel 
nyní po prvé k praktickému provedení 
tím, že bylo založeno 5 družstev k ochra-
ně 11 typických italských vín. Z těchto 11 
typických vín jest nyní každé chráněno 
registrovanou známkou. Družstva pro 
typická vína jsou následující: Alto Adige, 
Asti, Soave, Orvieto a Marsala. Pod druž-
stvo „Alto Adige“ spadá 6 typických vín 
provincie Bolzano, a to Santa Magdalena, 
Lagrein, Caldaro, Lago di Caldaro a Me-
ranese di Caltina. Pod družstvo „Asti“ 
spadají 2 typy bílého muškátového vína, 

a to Moscato d´Asti a Asti spumante. Ob-
last družstva Asti zaujímá 44 obcí. Pod 
družstvo „Soave“ spadá ochrana jednoho 
druhu vína stejného jména. Pod družstvo 
„Orvieto“ spadá ochrana rovněž pouze jed-
noho druhu vína téhož jména. Pod druž-
stvo „Marsala“ spadá ochrana desertního 
vína téhož jména.

Itálie klade velkou naději na tento způ-
sob ochrany svých typických vín a doufá, 
že zvýšením důvěry v jakost oživne jak 
domácí spotřeba, ale hlavně i export.
První druhy italských vín, chráněných zá-
konem o typických vínech. Řed. J. Schin-
dler, Praha 

VO 1935, str. 232, 233

Pro jednotlivé oblasti, po případě i trati 
vinařské buďtež stanoveny sortimenty 
nejvhodnějších odrůd révy, a to jak nos-
ných, tak i podložkových, se zvláštním 
zřetelem na odrůdy stolní. 

Budiž vydán zákaz vysazování vinic 
mimo vlastní vinařské oblasti.
Resoluce I. kongresu čs. vinařství. 

VO 1936, str. 91

Komise ovocnicko-vinařská provedla ši-
rokou debatu k referátu „Vymezení vinař-
ských oblastí“, která vyzněla v tom smy-
slu, aby byl vypracován široký, rámcový 

návrh, jímž by se vytýčilo území vinařské 
a nevinařské, vyřešila otázka pěstování 
určitých sort révy vinné, usměrnil obchod 
révovým materiálem, vymezilo infekční 
(zamořené) území vinařské a umožnila re-
gulace doby sbírky hroznů.
Různé zprávy.

VO 1939, str. 7–10

Odrůdový rejstřík v jednotlivých obcích 
musí býti proto volen tak, aby jednotlivé 
kraje, skládající se z více obcí s obdobný-
mi podmínkami pro pěstění révy, mohly 
dosáhnouti větších množství vín přibližně 
stejného typu, který odpovídá požadavku 
spotřebitelů. Představujeme základ naše-
ho vinařství v jednotlivých obcích, tedy 
jinými slovy sortiment odrůd, pěstova-
ných ve velkém. Z tohoto základu chceme 
časem dospěti až k vytvoření regionálních 
typů vín, po případě chráněných známek. 
Apelujeme proto na naše vinaře, vinařské 
besídky a spolky, aby se tímto rejstříkem 
svědomitě řídili. Je možno doufati, že při 
známé ukázněnosti našich vinařů a s ohle-
dem na jejich vinařskou zdatnost bude 
možno již dobrovolnou cestu, bez zvlášt-
ních zákonných nařízení, dosáhnouti zmí-
něných cílů, k čemuž pořádek v otázce od-
růdové je prvním předpokladem.
Odrůdová otázka ve vinařství na Moravě. 
Dr. Jos. Blaha, Brno 

↙ inzerce
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Lahvování vína 2: sanitace 
jako klíčový faktor
Vážení vinaři a vinařky, dnes se vrátím k tématu lahvování vína. Minule jsem popsal 
možnosti jak nalahvovat víno, a to od použití pouze hadičky, přes Enolmatic, až k plnícím 
sestavám. Popsal jsem, jaké jsou možnosti typu lahvování podle stylu vína, a také jsme 
již hovořili o sanitaci. Z mého osobního pohledu je poslední zmíněný bod, tedy sanitace, 
klíčový faktor, jenž rozhoduje o úspěšném dokončení vaší práce s vínem. Provozovat 
lahvovací linku patří k nejvíce komplikovaným a časově náročným věcem.

P rotože opakování je matka moud-
rosti, připomeňme si minulá fakta 
a více je rozviňme. Naprostá dů-

slednost při čištění vybavení je základ, bez 
kterého se při přípravě před lahvováním 
neobejdete. Pokud plníte víno na zbytko-
vém cukru, měla by vás jímat panika při 
vidině špatně vysanitovaných částí plnící-
ho zařízení za koncovým filtrem. Ať se jed-
ná o čisté hadičky, nebo hadice, je nejlepší 
použít k odstranění mechanických nečis-
tot molitanovou kuličku, která se protlačí 
proudem vody nebo 3% roztokem NaOH. 
(V případě, že použijete louh, nezapomeň-
te také použít roztok kyseliny citrónové 
a také vodu.) Použít sanitační chemii, jež je 
určena k tomuto účelu a není na bázi chló-
ru, je také velmi přínosné. Vyčistit se musí 
i ventily, spojky a vzorkovací kohouty, kte-
ré je nutné rozebrat a všechny části dobře 
a pečlivě očistit. Tím se myslí jednotlivé 
části zbavit mechanických nečistot nejen 
kartáčkem nebo hadrem, ale také sanitač-
ním roztokem. Z praktického hlediska je 

lepší používat klapkový ventil než kulový, 
protože se lépe rozebírá, a tudíž se i lépe 
čistí. Velmi důležité jsou i všechny doseda-
cí gumy a těsnění, pro které je ideální pra-
covat v režimu s jednou sadou náhradních 
těsnění navíc. Pravidelně jednou za týden 
prostřídat tyto dvě sady. Nepo užívanou 
sadu těsnících gum je potřeba skladovat 
v sanitačním roztoku, který je pro tento 
účel určený. Je nezbytné tuto sadu „gumi-
ček“ mít vždy ponořenou. 

Občas se setkávám s názorem, že je do-
statečné použít k sanitaci páru. Pokud ně-
kdo má možnost plnící zařízení vypařit, tak 
je to výborné, ale dle mého názoru a zkuše-
ností to není dostatečné. Abych to trochu 
zjednodušil, pára vám „zabije“ většinu mi-
kroorganismů, ale nezbaví vás mechanic-
kých nečistot (zaschlé víno, vodní kámen), 
ve kterých můžou některé mikroorganismy 
přežít, a tím pádem vám kontaminovat víno. 
Z toho vyplývá, že mechanická sanitace 
kombinovaná s chemickými přípravky je na-
prosto ideální a zajistí vám klidnější spaní.

Loni jsem se zmínil o různých hladi-
nách SO2, které je dobré nastavit před lah-
vováním, a to podle stylu vína, zbytkového 
cukru a typu odrůdy. Mnoho z vás je zvída-
vých a má možnost studovat i zahraniční 
literaturu popřípadě odborné články, ve 
kterých se píše, jaká hladina by měla být 
nastavena. Pokud se budete chtít řídit tě-
mito radami, buďte prosím opatrní, zda se 
jedná o stanovení SO2 jodometrickou me-
todou, jež se u nás v drtivé většině používá 
a obsahuje odchylku, nebo je v zahraniční 
literatuře uváděna aspirační (Rankine) me-
toda, která měří jen a pouze SO2 a to bez 
odchylek. 

TIP: Již v minulém čísle jsem 
se zmínil, že řešením problému 
rozkvášení vína není zvýšení hladiny 
volného SO2, ale je nutné zaměřit 
se na sanitaci a čistotu lahvovací 
soupravy. 

↙ inzerce
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Zahraniční obchod 
s vínem České 
republiky v roce 2014
V roce 2014 pokračoval pokles v objemu dováženého vína, alespoň podle oficiální 
statistiky. Zlom nastal v roce 2011, kdy kulminoval trvalý růst objemu dováženého 
vína zavedený vstupem ČR do EU. Původně se zdálo, že důvodem zlomu mohla být 
množstvím poměrně dobrá tuzemská sklizeň hroznů v roce 2011, ale podprůměrná 
sklizeň roku 2012 a mírně pokračující pokles dovozu vína i během  roku 2013 
a 2014 při stagnující spotřebě poukazuje spíše na to, že ne veškeré dovážené víno je 
zachyceno v celních datech, které pak přebírá ČSÚ.

Za období od vstupu ČR do EU 
tuzemská produkce značně 
kolísá a vývoj nelze předpo-

vídat. To pak ovlivňuje celkovou nabídku 
vína na trhu, kde předpoklad spolehlivosti 
vývoje je rovněž ještě poměrně nízký, ale 
již je patrný trend, kdy množství vína na 
trhu kulminovalo v letech 2008 a 2009. 
Od té doby se nabídka snižuje. Naopak 
dlouhodobý vývoj spotřeby vína vykazuje 
velmi spolehlivý trend, kde lze meziročně 
očekávat minimální odchylky, stejně jako 
u vývozu (u obou korelační koeficient pře-
sahuje hodnotu 0,9). Spotřeba vína i vý-
voz se trvale zvyšují, ale v případě spo-

třeby dochází v poslední době již spíše ke 
stabilizaci.

Nejvyšší nabídka vína byla v  letech 
2008 a 2009, kdy byla i nejnižší cena tu-
zemských hroznů. To byl i nejvyšší převis 
nabídky nad spotřebou, což logicky mu-
selo být kompenzováno v následujících 
letech opačným stavem. V letech 2010 
a 2011, kdy začala spotřeba vína mírně pře-
vyšovat jeho nabídku, jsme předpokládali 
snižování větších skladových zásob v ČR. 
Ale bilance za rok 2012 už začala upozor-
ňovat, že něco není v pořádku, a bilance za 
rok 2013 již bije do očí – někde v evidenci 
je chyba! V letech 2010 až 2013 byla výraz-

ně vyšší spotřeba vína než jeho nabídka na 
trhu. Samozřejmě to lze vysvětlit snižová-
ním skladových zásob vína, ale za tu dobu 
by muselo dojít o snížení 1,5x průměrného 
objemu roční sklizně, což je nereálné. Na-
víc vykazovaný dovoz od roku 2012 klesá 
a vývoz se trvale zvyšuje. Rozdíl mezi na-
bídkou a spotřebou jen za rok 2013 již zna-
menal podle statistiky nedostatek vína na 
trhu ve výši výpadku sklizně jednoho roč-
níku a to je už naprosto nereálné, i když 

Rok Dovoz Vývoz Rozdíl

2005 –2 290 147 –2 143

2006 –2 699 193 –2 506

2007 –3 143 293 –2 850

2008 –3 275 415 –2 860

2009 –3 139 385 –2 754

2010 –3 260 464 –2 796

2011 –3 563 550 –3 013

2012 –3 685 553 –3 132

2013 –4 170 811 –3 359

2014 –3 933 702 –3 231

Tabulka 1

Vývoj obchodní bilance 
s vínem v ČR byl 
v posledních letech 
následující (v milionech Kč):
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Obr. 1: Dovoz sudového a lahvového vína

Autor:
Jiří Sedlo 
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se přihlédne ke všem možným chybám ve 
výpočtech a vývoji trendů. Nejinak tomu 
bylo v roce 2014.

Z výše uvedené situace vyplývá, že 
od roku 2011 narůstá neevidovaný dovoz 
vína, který se pro svoji úspěšnost každo-
ročně zvyšuje a v letech 2012 až 2014 se 
může pohybovat mezi 30 až 85 % tuzem-
ské roční sklizně. 

Pozitivní je nárůst exportu vína z ČR. 
V roce 2005 to byl objem ve výši 5 % tu-
zemské produkce, v roce 2006 již 10 %, 
v roce 2007 dokonce 25 %, v letech 2008 
a 2009 22 %, v roce 2010 s nízkou sklizní 
40 % a v roce 2011 dokonce 65 %. V roce 
2012 došlo k poklesu na 31 % a v roce 2013 
se téměř vrátil export na hladinu z roku 
2011, opět na více než polovinu tuzemské 
produkce. V roce 2014 pak dosáhl asi 1/3 
vyprodukovaného vína v ČR.

Tyto výsledky jsou ovlivněny samozřej-
mě nejenom exportovaným množstvím 
tuzemského vína a sklizní, ale určitě zde 
působí i faktor čilého obchodu s vínem, 
kdy naprostá většina exportovaného vína 
nepochází z ČR. To ale na konečnou bilan-
ci vína na našem území nemá vliv. Stej-
ně tak uvedená procenta kolísají i s výší 
tuzemské sklizně. Samotná čísla by nás 
mohla hřát na srdci, jak se v exportu zlep-
šujeme. Určitě by nám závidělo Rakousko 
nebo Německo, kdyby se jednalo o naše 
víno. Ale je jasné, že tomu tak není. Sa-
motné obchodování s vínem, tedy nákup 
a další prodej, včetně sudového, trestný 
není. Je však otázkou, proč jsme se stali 
uzlem obchodu zvláště se sudovým vínem, 
když nemáme ani námořní přístav a 90 % 
těchto obchodů probíhá mezi ČR a SR, 
kde si vzájemně vyměňujeme přibližně 
stejné množství sudového vína. Větši-
nou se při takových obchodních vztazích 
obecně něco pere.

Při podrobném sledování dovozu sudo-
vého a lahvového vína (obr. 1) zjistíme, že 
trend je jednoznačný. Trvalý a z počátku 
dynamický nárůst dovozu lahvového vína 
až do roku 2011, ale pak nastal pokles. 
V roce 2014 bylo dovezeno jen o málo více 
lahvového vína než v roce 2006. Dovoz 
sudového vína z dlouhodobého hlediska 
rostl do roku 2008, pak se snížil, ale s vý-
kyvy. V letech 2010 a 2011 došlo k vyrov-
nání podílu dovozu lahvového a sudového 
vína. Od té doby převažoval podíl lahvo-
vého, v roce 2014 bylo dovezeno zase více 
sudového vína.

Záporné saldo zahraničního obchodu 
ČR tedy již počtvrté přesáhlo 3 miliardy 
Kč, i když se v roce 2014 snížilo o 128 mili-
onů Kč. Stejně jako objem i hodnota vyve-
zeného vína v posledních deseti letech tr-
vale narůstá (s výjimkou let 2009 a 2014). 
Finanční hodnota ročně spotřebovaného 
vína na našem trhu (spolu s tuzemskou 
produkcí a s přidanou hodnotou u dove-
zeného sudového vína) se pak pohybuje 
přibližně kolem 6 miliard Kč. Nejvíce fi-
nančních prostředků za dovezené víno 
tentokráte jako většinou skončilo v Itá-
lii (870 mil. Kč), pak následuje Francie 
(729 mil. Kč) a Španělsko (615 mil. Kč). Při-
tom z Francie se dovezlo asi 26 % objemu 
vína v porovnání s Itálií. Na čtvrtém místě 
je překvapivě Německo (370 mil. Kč), ná-
sledované Maďarskem (317 mil. Kč) a Slo-
venskem (240 mil. Kč).

Přibližně 88 % objemu do ČR doveze-
ného vína bylo dodáno z členských zemí 
EU a ve finančním vyjádření to činilo 
85 % celkem uhrazené částky. Z nečlen-
ských zemí jde především o Moldavsko, 
Chile a JAR (obr. 2). Podíl jednotlivých 
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států na objemu celkem dovezeného vína 
je následující:

Vývoj objemu dovozu z jednotlivých 
států se v posledních letech příliš nemě-
ní. Výjimkou je Itálie, odkud od roku 2012 
objem dovozu klesl na méně než polovi-
nu, a Španělsko, z kterého jsme v roce 
2014 dovezli meziročně o 56 % více vína. 
Ze Španělska jsme poprvé od vstupu do 
EU dovezli největší množství vína. Větší 
pokles nastal již v minulých letech u Ra-
kouska a v posledních 4 letech poklesl 
i dovoz z Maďarska. Za to nastoupila Ma-
kedonie, ale v roce 2014 již s nevýznam-
ným množstvím vína. Naopak pomalý, ale 
trvalý meziroční nárůst, s výjimkou roku 
2014, vykazuje Francie (obr. 3).

Státy, ze kterých dovážíme v posled-
ních deseti letech víno, můžeme podle ob-
jemu dovozu rozdělit do 2 skupin:
�  1. skupina – Itálie a Španělsko. Dováží-

me z nich většinu vína a je to současně 
objem přesahující naši produkci.

�  2. skupina – Maďarsko, Slovensko, Fran-
cie, Německo a Chile. Exportují k nám 
přibližně 1/3 našeho dovozu vína. Trvalý 
nárůst vykazuje Francie a Německo. Do-
vozy z Chile vrcholily v roce 2007, nyní 
se opět zvýšily.

�  3. skupina – ostatní státy světa. Ze zbyt-
ku světa dovážíme v poslední době asi 
1/5 objemu vína.

Sudového vína bylo dovezeno 693 tis. hl 
za 998 mil. Kč, tedy při průměrné ceně 
14,40 Kč/l. Podíl jednotlivých států může-
me pozorovat na obrázku 4. Nejlevnější 
dovozy ve větším objemu byly realizovány 
ze Španělska (průměrně za 10,60 Kč/l), Ma-
kedonie (15,40 Kč/l) a JAR (15,80). Z člen-
ských zemí EU pochází 86 % dovezeného 
sudového vína v hodnotě podílející se na 
celkové částce 84 % a při průměrné ceně 
13,90 Kč/l.

Lahvového vína bylo dovezeno potře-
tí za sebou od vstupu do EU méně než 
v roce předcházejícím, a sice o 13 %. V ob-
jemu jsme se tak dostali na stav před ro-
kem 2008. Snížila se i jeho hodnota o 9 % 
na 2,532 miliardy Kč. Z uvedené finanční 
hodnoty putovalo nejvíce prostředků do 
Francie (532 mil. Kč) a na druhém mís-
tě byla Itálie (502 mil. Kč). Francie nám 
tak dodávala lahvové víno při průměrné 
ceně 84 Kč/l, Itálie za 48 Kč/l a Španělsko 
v ceně 23 Kč/l. Dodávka lahvového vína 
(balení do 2 l) ze Španělska a Itálie tvořila 
40 % objemu dováženého lahvového vína. 

10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Španělsko

Maďarsko

Itálie
Německo

Chile

Francie

20

30

40

50

C
en

a 
v

 K
č/

l

60

70

80

90
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Na nečlenské státy EU zbývá 12 %. Složení 
dovozního „koláče“ uvádí obr. 5.

Průměrné ceny dováženého lahvového 
a sudového vína podle jednotlivých států 
můžeme pozorovat na následujících ob-
rázcích 6 a 7, z čehož lze vyvodit i závěry 
o pravděpodobné kvalitě těchto vín.

Během let 2007 až 2010 došlo u všech 
exportérů k poklesu ceny dovážených 
lahvových vín, i když každý stát se „drží“ 
v cenové kategorii, do níž byl zařazen. 
Jedinou výjimkou je Německo, kde cena 
trvale roste. Od roku 2011 cena roste 
u všech vývozců. Víno z Německa „jede“ – 
zvyšuje se cena i dovážené množství, 
a přitom vyšší cenu má jenom víno z Chi-
le a z Francie. V posledních letech se stále 
zvyšuje i cena vína z Chile a Itálie, zatím-
co v případě Maďarska poslední dva roky 
klesá a francouzské a španělské víno sní-
žilo svoji hodnotu v roce 2014. Průměrnou 
hodnotu jedné láhve francouzského vína 
lze vyvážit 1,2 láhve vína chilského nebo 
1,6 láhve německého a 1 ¾ italského vína 
či 3,5 láhvemi vína maďarského a španěl-
ského.

Rovněž u dováženého sudového vína 
ceny v letech 2007 až 2010 klesaly a sni-
žovalo se i cenové rozpětí mezi jednotli-
vými státy (z 10,50 až 15,30 Kč/l na 8,90 až 
13,20 Kč/l). Ale od roku 2011 začaly růst, 
nejvíce u maďarského vína. Svého vrcholu 
dosáhly v roce 2013, v roce 2014 poklesly. 
V roce 2012 byla průměrná cena víceméně 
jednotná (rozptyl 1,40 Kč/l). V roce 2013 
se ceny zvýšily na nejvyšší ve sledovaném 
období (mimo Španělska a Slovenska) 
a zvýšily se i rozdíly mezi státy (rozptyl 
4,40 Kč/l). V roce 2014 slovenské víno 
ještě mírně zdražilo, ačkoliv ostatní vína 
zlevnila. Cenový rozptyl mezi státy (Ma-
ďarsko – Španělsko) již dosáhl 7,40 Kč/l.

Moštových hroznů bylo v roce 2014 
dovezeno 9,0 tis. tun za 151 mil. Kč (tj. 
o 3 % méně než před rokem a odpovídá to 
přibližně 63 tis. hl vína). Průměrná cena 
činila 16,80 Kč/kg. Hrozny dodaly téměř 
z poloviny Slovensko, z více než ¼ Maďar-
sko a z 1/10 Itálie. Česko vyvezlo 0,9 tis. 
tun hroznů za 13 mil. Kč, prakticky vše na 
Slovensko. Zde je zajímavé zdůraznit, že 
podle slovenské situační zprávy minister-
stva zemědělství (2014) se od roku 2010 
nevyvezly žádné moštové hrozny, zatímco 
dle údajů ČSÚ (GŘC) je pravidelně dová-
žíme.

Moštů bylo dovezeno přibližně 13 tis. 
hl za 31 mil. Kč, převážně z Maďarska. Vý-
voz z ČR činil 1,2 tis. hl za 2 mil. Kč, téměř 
vše na Slovensko.

Vývoz vína z ČR při meziročním srov-
nání množství se snížil na 168 tis. hl 
vína (o 40 %) a  jeho finanční hodnota 

na 702 mil. Kč (o 13 %). Z toho 140 tis. 
hl putovalo za 477 mil. Kč na Sloven-
sko, 7,9 tis. hl za 31 mil. Kč do Německa 
a 7,1 tis. hl za 69 mil. Kč do Polska (5,7 tis. 
hl lahvového). Z Polska jsme dovezli 4,3 tis. 
hl vína za 16 mil. Kč (prakticky vše šumivé 
víno bez CHOP). Do Nizozemska jsme vy-
vezli 0,2 tis. hl za 13 mil. Kč (z toho lahvo-
vého 121 hl) a dovezli 1,3 tis. hl za 11 mil. Kč.

Meziročně se snížil export sudového 
i lahvového vína. Export lahvového vína 
činil 85 tis. hl a vrátil se tak na množství 
z roku 2012 (obr. 8). V roce 2014 bylo ve 
formě lahvového vína, podle statistiky, 
vyvezeno 13 % vína ze sklizně předcháze-
jícího roku, a z nich 82 % na Slovensko.

Vývoz sudového vína z prakticky nu-
lové hodnoty ještě v roce 2006 narostl 
v roce 2007 na téměř 50 tis. hl a v letech 
2008 a 2009 se blížil 120 tis. hl. V roce 
2010 se opět zvýšil na 155 tis. hl a v roce 
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2011 stagnoval, aby se v roce 2012 snížil 
a v roce 2013 zase zvýšil na těžko uvě-
řitelných 173 tis. hl (1/3 sklizně hroznů 
v ČR). V roce 2014 se najednou snížil na 
necelou polovinu. Vzhledem k předcháze-
jícímu vývoji to není normální. Bude za 
tím něco víc než běžný korektní obchod. 
Je zajímavé, že se zvýšil vývoz sudového 
vína v době, kdy v ČR bylo poměrně málo 
vína (2010, 2011). Ale nakonec i z prů-
měrné ceny vyváženého sudového vína 
je patrné, že nemůže jít o víno z hroznů 
vypěstovaných v Česku. Je-li průměrná 
cena hroznů ze sklizně 2014 15,70 Kč/kg 
a průměrná cena vyváženého sudového 
vína 17,80 Kč/l, pak jenom získat v této 
ceně mošt, nikoliv víno, by znamenalo do-
sáhnout výlisnosti 88 %. Takový hrozen 
jsem ještě neviděl! A to nepočítám nákla-
dy a ztráty (kaly) spojené s transformací 
moštu na sudové víno.

Vývoz vína byl tvořen ze 46 % sudo-
vým vínem. Prakticky všechno vyvezené 
sudové víno (88 %) putovalo na Sloven-
sko. Výhodnější by byl export produktu 
s vyšší přidanou hodnotou. U lahvového 
vína je také menší pravděpodobnost pan-
čování v dovážejícím státě a tím znehod-
nocení značky vín z ČR. Pro trvalý růst 
exportu je pro nás tedy důležitější růst 
vývozu lahvového vína, a to i proto, že 
nemáme dostatek hroznů pro pokrytí tu-
zemské spotřeby vína.

Státy, do kterých v roce 2013 byla vy-
vezena z ČR nejvyšší finanční hodnota 
lahvového vína, jsou uvedeny na obr. 9.

Vzájemné obchodní vztahy se Sloven-
skem v komoditě vína trvale narůstají. Ze 
Slovenska jsme po vstupu ČR do EU více 
vína dováželi, než tam vyváželi. Teprve 
v roce 2009 se objem obchodní bilance vy-
rovnal a následně obrátil (obr. 10). V roce 

2014 jsme na Slovensko vyvezli o 25 % 
vína v objemu více, než jsme dovezli. Ve 
finančním vyjádření to bylo o 99 % více. 
V obou směrech jde o víno převážené 
z jednoho státu do druhého, většina vína 
nemá původ v uvedeném exportním státě. 
V poslední době se tempo růstu obchodní 
výměny již snižuje, zvláště dovoz ze Slo-
venska, který od roku 2010 klesá. V roce 
2014 jsme na Slovensko vyváželi v průmě-
ru láhev vína v ceně 50,70 Kč/l a dováželi 
jsme ji za cenu 24,40 Kč/l (zde platí totéž 
jako u rozboru ceny sudového vína výše 
– ze sudového vína v nereálné ceně 17,80 
Kč/l se za 6,60 Kč/l nezíská lahvové víno 
s lahví, zátkou, etiketou a záklopkou).

Od roku 2005 trvale narůstá vývoz 
vína z ČR do Polska. Jeho objem ale stále 
není nijak velký – i když Polsko bylo dlou-
ho naší druhou exportní zemí, v roce 2014 
se podílelo na celkovém vývozu lahvového 
vína jen 6,7 %. V roce 2009 dokonce me-
ziročně poklesla finanční hodnota vývo-
zu, protože se exportovalo více sudového 
vína. Zato v následujících letech hodnota 
exportu prudce rostla, i když vyvezený ob-
jem vína ob rok poklesne. Celkový trend je 
ale růstový (obr. 11). Cena však roste rych-
leji než objem, to znamená, že se vyváží 
stále dražší láhve s vínem. V roce 2014 
činila průměrná hodnota vyvezeného lah-
vového vína 97,20 Kč/l. Statisticky vzato 
každý občan Polska ročně ze svých 6,5 li-
tru spotřebuje 26 ml vína z ČR, tedy něco 
kolem 0,4 % jeho roční spotřeby vína. 
Přesto anebo právě proto se Polsko jeví 
jako perspektivní trh díky společné hrani-
ci, podobné řeči a mentalitě, i rozvíjející se 
vinařské kultuře. V roce 2014 došlo k vý-
raznému poklesu objemu exportovaného 
vína, pravděpodobně to bylo i v důsledku 
„potravinové války“ mezi Českem a Pol-
skem.

Jinak je tomu u Nizozemska, na které 
se ČR zaměřuje jako na třetí trh v pořadí 
exportu. Jak vyplývá z obrázku, veškerá 
opatření posledních let k získání trhu ne-
jsou přesvědčivě účinná, ale v roce 2014 
došlo k výraznému nárůstu exportu. Za 
období let 2006 až 2014 nevyplývá jedno-
značný trend, v období 2012 až 2014 jde 
o jednoznačný nárůst (obr. 12). Průměrná 
cena vyvezeného lahvového vína činila 
v roce 2014 za litr 664,- Kč a bylo vyve-
zeno celkem 0,2 tis. hl. Ale i tak lze vy-
jmenovat řadu zemí, kam jsme v roce 2014 
vyvezli větší objem vína i vyšší hodnotu 
(viz obr. 9). 
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Obr. 12: Vývoj vývozu vína do Nizozemska v objemu a finanční hodnotě



150

Prezident republiky 
slavnostně přijal naše 
nejúspěšnější vinaře
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu 25. února 2015 na Pražském 
hradě nejlepší moravské a české vinaře, které následně vyznamenal čestnými 
diplomy za úspěchy v Salonu vín – národní soutěži vín 2015, nejvyšší a největší soutěži 
vín v České republice. Nad soutěží převzal prezident republiky také svou záštitu.

S lavnostní akce se zúčastnili spolu 
s pořadateli soutěže z Národního 
vinařského centra, Svazu vinařů 

a Vinařského fondu zástupci vinařských 
firem, které vyhrály se svými víny v sedmi 
vyhlašovaných kategoriích Salonu vín – 
národní soutěže vín.

Diplomy za nejlépe 
hodnocená vína ve svých 
kategoriích převzali:
�  Jiří Kaprálek ze Zámeckého vinařství 

Bzenec, s. r. o., za absolutního Šampio-
na soutěže Rulandské bílé Ego75, výběr 
z hroznů 2013. Šampion byl zároveň nej-
lepším vínem kategorie bílých suchých 
a polosuchých vín. 

�  Miloš Michlovský z firmy VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ, a. s., za nejlepší červené 
suché a polosuché víno – Laurot 2012 
výběr z hroznů a za nejlepší kolekci vín.

�  Jaroslav Chaloupecký z vinařství LA-
HOFER, a. s., za nejlepší bílé poloslad-
ké víno – Rulandské šedé 2013 výběr 
z hroznů.

�  Pavel Vajčner z firmy ZNOVÍN ZNOJMO, 
a. s., za jediné růžové víno v Salonu vín 
2015, a to Cabernet Sauvignon rosé 2013 
pozdní sběr. 

�  Bronislav Vajbar za nejlepší sladké 
víno – Pálava 2013 ledové víno. 

�  Ondřej Beránek ze společnosti Chateau 
Bzenec, spol. s r.o., za nejlepší šumivé 
víno – Chateau Bzenec brut 2011 jakost-
ní šumivé víno s.o.

Za vinaře poděkoval a přednesl projev 
JUDr. Tibor Nyitray, předseda Svazu vina-
řů ČR.

Nový ročník celoroční degustační ex-
pozice Salonu vín ČR bude veřejnosti ote-
vřen od soboty 28. února 2015 tradičně 
na zámku ve Valticích. Letos očekává Ná-

rodní vinařské centrum v návaznosti na 
ocenění TOP VINAŘSKÝ CÍL další nárůst 
návštěvnosti. Toto vítězství v hlasování 
veřejnosti nepochybně povzbudí k cestě 
do Valtic další tisíce fanoušků morav-
ských a českých vín.

O soutěži a Salonu vín ČR

V úvodních kolech soutěže, hodnotících 
vína ve vinařských podoblastech velko-
pavlovické, mikulovské, slovácké a znoj-
emské a ve vinařské oblasti Čechy, bylo 
z 1646 vzorků vybráno 722 nejlepších vín, 
která postoupila do prvního celostátního 
kola soutěže. Nejlepších 200 se následně 
probojovalo do 2. kola, z kterého vzešlo 
100 nejlepších vín oceněných titulem Sa-
lon vín České republiky, absolutní Šam-
pion, vítěz kategorie a titul pro nejlepší 
kolekci Salonu vín – národní soutěž vín 
2015. 

Marketing & ekonomika
Autor:
Pavel Krška
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Salon vín České republiky pro rok 2015
Salon 
vín Oblast Víno - název, odrůda Ročník Kvalita/jakost Číslo 

šarže

Obsah 
zbytk. 
cukru (g/l)

Obsah 
kyselin 
(g/l)

Obsah 
alkoholu 
(% obj.)

Výrobce/distributor

1 Morava/Mikulovská Ryzlink vlašský 2013 pozdní sběr 12 0,6 6,7 11,9 Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
2 Morava/Slovácká Ryzlink vlašský 2013 pozdní sběr 84 0,6 6,7 13,5 Ing. Petr Mokruša
3 Morava/Mikulovská Ryzlink vlašský 2013 pozdní sběr 1341 6,8 7,3 14,0 Ing. Miroslav Volařík
4 Morava/Mikulovská Ryzlink vlašský 2013 pozdní sběr 34/13 4,3 6,9 13,0 Vinařství ŠOMAN
5 Morava/Mikulovská Ryzlink vlašský 2013 pozdní sběr 1338 11,3 6,7 13,5 Ing. Miroslav Volařík
6 Morava/Velkopavlovická Veltlínské zelené 2013 pozdní sběr 10/13 0,3 5,8 12,0 Vinařství Zbyněk Osička
7 Morava/Znojemská Veltlínské zelené 2013 kabinetní víno 3124 1,1 6,2 12,5 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
8 Morava/Znojemská Veltlínské zelené 2013 pozdní sběr 19/13 4,7 6,9 12,5 Vinice - Hnanice, s.r.o.
9 Morava/Znojemská Veltlínské zelené 2013 kabinetní víno 2415 4,7 6,1 12,4 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
10 Morava/Mikulovská Veltlínské zelené 2013 pozdní sběr 3102 6,8 5,8 12,0 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
11 Morava/Slovácká Veltlínské zelené 2013 jakostní víno odrůdové 2421 7,2 5,6 12,2 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
12 Morava/Velkopavlovická Neuburské 2013 kabinetní víno 110/13 6,6 6,6 11,5 Rodinné vinařství SEDLÁK
13 Morava/Slovácká Neuburské 2013 kabinetní víno 2328 4,0 8,9 12,4 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
14 Morava/Mikulovská Bouvierův hrozen 2013 pozdní sběr 470/13 3,8 5,8 12,0 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
15 Morava/Znojemská Müller Thurgau 2013 kabinetní víno 2321 5,3 6,5 11,4 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
16 Morava/Velkopavlovická Müller Thurgau 2013 kabinetní víno 2323 5,4 6,5 11,5 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
17 Morava/Slovácká Müller Thurgau 2013 jakostní víno odrůdové 2320 6,4 6,5 11,6 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
18 Morava/Mikulovská Sylvánské zelené 2013 pozdní sběr 18 1,5 6,9 11,7 Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
19 Morava/Slovácká Sylvánské zelené 2013 pozdní sběr 10/13-II 6,4 6,6 11,8 Rodinné vinařství Košut s.r.o.
20 Morava/Znojemská Pinot 333 exclusive 2013 pozdní sběr 333/13 8,4 7,1 13,0 Rajhradské klášterní s.r.o.
21 Morava/Mikulovská Rulandské bílé 2013 pozdní sběr 2344 3,2 8,8 12,0 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
22 Morava/Slovácká Rulandské bílé 2013 výběr z hroznů 3038 4,8 8,3 13,3 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
23 Morava/Mikulovská Rulandské bílé 2013 výběr z hroznů 426/13 9,0 8,0 12,5 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
24 Morava/Slovácká Rulandské bílé 2013 pozdní sběr 388 8,4 7,4 13,0 Stanislav Škrobák
25 Morava/Mikulovská Rulandské bílé 2013 pozdní sběr 427/13 10,0 8,5 12,0 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
26 Morava/Slovácká Chardonnay 2013 kabinetní víno 2299 4,2 9,1 12,1 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
27 Morava/Velkopavlovická Chardonnay 2013 pozdní sběr 116/13A 5,0 6,5 12,0 Templářské sklepy Čejkovice
28 Morava/Mikulovská Chardonnay 2013 pozdní sběr 8 7,2 8,0 13,2 Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
29 Morava/Velkopavlovická Chardonnay 2013 pozdní sběr 3830 8,1 6,9 12,5 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
30 Morava/Slovácká Chardonnay 2013 pozdní sběr 1314 8,6 7,7 12,5 B\V vinařství a.s.
31 Morava/Slovácká Chardonnay 2013 pozdní sběr 16/13P 11,9 8,3 12,6 Rodinné vinařství Košut s.r.o.
32 Morava/Znojemská Rulandské šedé 2013 pozdní sběr 2356 2,0 8,1 13,0 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
33 Morava/Slovácká Rulandské šedé 2013 výběr z hroznů 11/13 8,3 8,2 12,4 Rodinné vinařství Košut s.r.o.
34 Morava/Velkopavlovická Rulandské šedé 2013 pozdní sběr 3840 8,6 7,0 12,5 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
35 Morava/Velkopavlovická Rulandské šedé 2013 pozdní sběr 106/13 8,9 7,4 12,5 Rodinné vinařství SEDLÁK
36 Morava/Znojemská Rulandské šedé 2013 pozdní sběr 435/13 11,9 7,7 13,5 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
37 Morava/Velkopavlovická Aurelius 2013 pozdní sběr 2274 1,6 7,8 13,4 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
38 Čechy/Litoměřická Cuvée MT, RR barrique košer 2011 jakostní víno odrůdové 11021 0,6 5,4 12,0 České vinařství Chrámce s.r.o.
39 Morava/Mikulovská Ryzlink rýnský 2011 pozdní sběr 1111 4,7 7,1 13,0 Sonberk a.s.
40 Čechy/Litoměřická Ryzlink rýnský košer 2011 jakostní víno odrůdové 1102 1,4 6,4 12,5 České vinařství Chrámce s.r.o.
41 Morava/Znojemská Ryzlink rýnský 2013 VOC Znojmo 201313 4,8 8,4 12,5 Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
42 Morava/Mikulovská Ryzlink rýnský 2011 pozdní sběr 07/11 5,1 6,4 12,5 Kolby a.s.
43 Morava/Slovácká Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr 3874 6,8 7,5 12,8 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
44 Morava/Mikulovská Ryzlink rýnský 2012 pozdní sběr 1112 7,2 7,0 13,5 Sonberk a.s.
45 Morava/Slovácká Ryzlink rýnský 2013 výběr z hroznů 09/13 8,3 7,8 11,7 Rodinné vinařství Košut s.r.o.
46 Morava/Znojemská Ryzlink rýnský 2013 VOC Znojmo 1713 8,3 7,8 12,5 Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
47 Morava/Velkopavlovická Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr 316 11,5 8,1 12,0 Vladimír Tetur
48 Morava/Velkopavlovická Sauvignon barrique 2010 pozdní sběr 09010 3,1 6,5 13,0 Hana Mádlová
49 Morava/Znojemská Sauvignon 2013 pozdní sběr 1311 4,5 9,3 13,5 Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš Oulehla
50 Morava/Velkopavlovická Sauvignon 2013 pozdní sběr 1513 6,3 7,9 12,5 Libor Pavka
51 Morava/Slovácká Sauvignon 2013 pozdní sběr 1311 7,1 6,6 12,0 B\V vinařství a.s.
52 Morava/Mikulovská Sauvignon 2013 pozdní sběr 4/13 7,2 7,7 13,0 Tanzberg Mikulov, a.s.
53 Morava/Mikulovská Sauvignon 2013 pozdní sběr 453/13 8,7 8,8 12,5 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
54 Morava/Velkopavlovická Tramín červený 2013 pozdní sběr 108/13 9,4 6,9 12,5 Rodinné vinařství SEDLÁK
55 Morava/Znojemská Tramín červený 2013 pozdní sběr 4/13 10,5 6,2 12,0 VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s.
56 Morava/Velkopavlovická Pálava 2013 pozdní sběr 18/13 8,9 7,0 12,5 Velkobílovická vína s.r.o.
57 Morava/Mikulovská Pálava 2013 výběr z hroznů 1313 12,0 6,7 13,0 Ing. Jiří Kopeček
58 Morava/Velkopavlovická Viognier 2013 moravské zemské víno 2422 8,8 6,1 12,4 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
59 Morava/Slovácká Irsai Oliver 2013 pozdní sběr 4713 4,4 6,8 12,0 Vinařství Josef Dufek
60 Morava/Slovácká Chardonnay 2013 výběr z hroznů 16/13V 14,5 8,5 12,5 Rodinné vinařství Košut s.r.o.
61 Morava/Mikulovská Pálava 2013 pozdní sběr P0813 17,0 7,1 12,0 DAVINUS s.r.o.
62 Morava/Znojemská Rulandské šedé 2013 výběr z hroznů 3713 25,0 7,0 13,5 Vinařství LAHOFER, a.s.
63 Morava/Mikulovská Chardonnay 2013 výběr z hroznů 936 34,0 9,2 12,1 Vinofol s.r.o.
64 Morava/Slovácká Tramín červený 2011 výběr z bobulí 4511 34,9 4,8 13,5 Štěpán Maňák
65 Morava/Znojemská Tramín červený 2009 výběr z hroznů 9076 35,0 7,2 11,8 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
66 Morava/Slovácká Aurelius 2013 výběr z hroznů 06/13 36,1 8,5 10,2 Rodinné vinařství Košut s.r.o.
67 Morava/Mikulovská Sauvignon 2013 výběr z hroznů 03 36,5 8,2 12,6 Vinařství Turek & Šiška
68 Morava/Znojemská Cabernet Sauvignon rosé 2013 pozdní sběr 3013 17,2 6,8 12,0 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
69 Morava/Velkopavlovická Modrý Portugal 2011 výběr z hroznů 66-11 3,9 4,3 13,5 PATRIA Kobylí, a.s.
70 Morava/Znojemská Dornfelder 2013 jakostní víno odrůdové 3089 5,7 4,8 12,1 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
71 Morava/Slovácká André 2012 kabinetní víno 2093 1,9 4,8 12,9 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
72 Morava/Velkopavlovická André 2012 jakostní víno odrůdové 76-12 4,3 5,4 12,5 PATRIA Kobylí, a.s.
73 Morava/Znojemská André 2011 pozdní sběr 1891 0,4 4,8 13,1 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
74 Morava/Velkopavlovická Svatovavřinecké 2012 pozdní sběr 209-12 4,0 5,1 12,5 PATRIA Kobylí, a.s.
75 Morava/Velkopavlovická Bellegrado 2012 jakostní víno známkové 1238 0,1 5,0 13,9 Ing. František Zapletal
76 Morava/Mikulovská Laurot 2012 výběr z hroznů 2136 1,1 5,0 13,7 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
77 Morava/Slovácká Laurot 2012 pozdní sběr 2135 1,1 5,0 13,6 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
78 Morava/Velkopavlovická Lázeňské cuvée červené 2012 jakostní víno známkové 68-12 4,3 5,1 13,0 PATRIA Kobylí, a.s.
79 Morava/Slovácká Frankovka 2012 pozdní sběr 3426 0,5 5,4 13,2 VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
80 Morava/Znojemská Frankovka 2013 kabinetní víno 2291 1,1 5,0 12,9 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
81 Morava/Velkopavlovická Frankovka 2011 pozdní sběr 68-11 4,6 5,2 13,0 PATRIA Kobylí, a.s.
82 Čechy/Litoměřická Pinot noir 2006 výběr z bobulí S109 5,4 4,7 14,8 Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem s.r.o.
83 Morava/Mikulovská Rulandské modré 2013 výběr z hroznů 16/13 1,0 5,2 13,5 Šebesta Martin
84 Morava/Slovácká Rulandské modré 2011 výběr z hroznů 6/11 1,3 5,3 13,5 Vinný dům, spol. s r.o.
85 Morava/Velkopavlovická Rulandské modré 2011 výběr z hroznů 70-11 4,0 4,6 13,0 PATRIA Kobylí, a.s.
86 Morava/Slovácká Merlot 2012 výběr z hroznů 28/12 0,5 5,4 13,0 Vinný dům, spol. s r.o.
87 Morava/Mikulovská Merlot barrique 2011 výběr z bobulí 25/11 6,8 4,8 13,5 Vinum Moravicum a.s.
88 Morava/Velkopavlovická Cabernet Sauvignon 2012 pozdní sběr 2108 0,2 4,4 13,3 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
89 Morava/Mikulovská Cabernet Sauvignon barrique 2011 výběr z hroznů 3011 2,2 5,4 14,0 Štěpán Maňák
90 Morava/Slovácká Chateau Bzenec brut 2011 jakostní šumivé víno s.o. 2043B 6,2 5,1 12,8 Chateau Beznec, spol. s r.o.
91 Morava/Velkopavlovická MATTHIAS Pinot Ch sekt brut jakostní šumivé víno s.o. L1102 7,2 6,4 12,5 PROQIN s.r.o.
92 Morava/Mikulovská Pálava 2013 výběr z hroznů 2/13 35,4 7,7 12,0 Šebesta Martin
93 Morava/Mikulovská Ryzlink vlašský 2009 výběr z bobulí 1688 43,6 6,3 12,2 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
94 Morava/Znojemská Tramín červený 2005 výběr z bobulí 484 60,2 6,7 11,9 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
95 Morava/Velkopavlovická Lokus červený 2012 likérové víno 212 67,0 5,3 16,0 VÍNO J.STÁVEK
96 Morava/Slovácká Lokus červený 2011 likérové víno 211 93,0 5,4 16,0 VÍNO J.STÁVEK
97 Morava/Velkopavlovická Pálava 2013 ledové víno 9813 163,9 6,7 9,5 Vinařství Vajbar Bronislav
98 Morava/Mikulovská Ryzlink vlašský 2012 výběr z cibéb 27/12 165,2 7,4 10,5 Šebesta Martin
99 Morava/Velkopavlovická Veltlínské zelené 2013 ledové víno 9713 167,4 5,9 7,5 Vinařství Vajbar Bronislav
100 Morava/Mikulovská Rulandské bílé 2013 výběr z cibéb 429/13 188,2 9,1 10,0 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
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Text:
Ondřej Brdečko, 
HM s.r.o.

O víně v Hodoníně
„Fermentace – rozhodující proces ve výrobě vína“, to byl název odborného 
vinařského semináře ve středu 28. 1. 2015 ve firmě HM, s.r.o. Hodonín. Vzhledem 
ke složité sklizni, s jejímiž následky se často vinaři potýkají, se rozhodla společnost 
HM, s.r.o. uspořádat jednodenní odborný seminář, kde se mohli vinaři dozvědět, 
jak s problematickým ročníkem ve sklepě pracovat. Dále také jak problémům díky 
novému systému řízení fermentace od firmy F-Control předcházet. 

Po úvodním slově a přivítání 
účastníků jednatelem firmy 
HM s.r.o. Ing. Františkem 

Hnidákem, se slova ujal Doc. Ing. Mojmír 
Baroň Ph.D., vedoucí Ústavu vinohrad-
nictví a vinařství Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity. Přednáška se nes-
la na velmi odborné vlně a jak je dob-
rým zvykem pana docenta, s patřičnou 
vytříbeností a důvtipem. Hovořil hlavně 
o problematickém kvašení a o možných 
nesnázích při školení a finalizaci vín způ-
sobených plísněmi. Právě ty dělaly v roč-
níku 2014 vinařům velké starosti. 

F-control je dceřinou společností firmy 
HM, s.r.o. Jejím hlavním oborem působ-
nosti jsou technologie na řízené kvašení 
vína, chlazení výrobních prostorů a ma-
nagement dusíku ve vinařských provo-
zech. Jako jediná na českém trhu dodává 
a montuje systém řízeného kvašení vína, 
který funguje na základě monitoringu 
kvasné aktivity a snímání CO2. Vinař má 

pomocí systému generovaných grafů mož-
nost sledovat aktuální průběh fermentace 
do detailu a tím ihned rozpoznat, vyhod-
notit a řešit nastalé potíže (deficit výživy, 
nízká aktivita kvasinek). Doc. Baroň vy-
zvedl výhody tohoto systému a vysvětlil 
vinařům jeho využití v praxi. Například 
jak z generovaných grafů číst a hledat 
možné nesrovnalosti v kvasném procesu. 
Na přednášku pana docenta Baroně navá-
zal Stephan Seidl z německé společnosti 
Liquo Systems, která tento systém vy-
víjí. Pan Seidl doplnil svého předřečníka 
a představil systém z hlediska technolo-
gického a technického řešení a uvedl jeho 
hlavní výhody, které vinařům přináší. Po-
slední přednášky se ujal pan Ing. Michal 
Kumšta, taktéž z Ústavu vinohradnictví 
a vinařství Zahradnické fakulty Mendelo-
vy univerzity. Jako odborník přes vinař-
skou chemii a biochemii hovořil hlavně 
o kvasinkách a jejich správné výživě ve 
stresových podmínkách. Dále také o tom, 

jak případným problémům s kvašením 
předcházet a popřípadě je řešit.

Z reakcí hostů a také z faktu, že školící 
místnost v sídle firmy HM, s.r.o. byla zapl-
něna do posledního místa, můžeme směle 
tvrdit, že se akce vydařila. Vinaři odchá-
zeli obohaceni o cenné informace, které 
většina z nich aplikuje v praxi. Závěrem 
mi dovolte poděkovat panu docentu Ba-
roňovi a celé Mendelově univerzitě za to, 
že má zájem s naší firmou spolupracovat 
a podílet se na výzkumu nových techno-
logií a jejich uvádění do praxe a tím budo-
vat silné know how. Díky němu jsou naši 
zákazníci úspěšní a stále o krok vpřed. Sa-
mozřejmě děkuji také všem přednášejícím 
a hostům.

Ve dnech 20.–21. května 2015 se bude-
me těšit na přátelské setkání u pohárku 
dobrého vína při příležitosti akce „DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. 

(pr)

Profesionální přednáška plná cenných a zajímavých informací
Dne 28. 1. 2015 jsem se zúčastnil vinařského semináře v moderní školící místnosti ve 
firmě HM Hodonín. Na přednášce Ing. Mojmíra Baroně o problematice sklizně 2014 
jsem byl velice překvapen, kolik jsem se dozvěděl nejen nových zákonitostí o kvašení 
a školení, ale také praktických poznatků aplikovatelných do praxe. Obzvláště důležitá 
byla aktuální problematika školení a finalizace vín. Myslím si, že jsem pochytil 
spoustu nových poznatků o výrobě vína, které mi zjednoduší některé úkony s vínem. 
Po aplikování do praxe mi to ušetřilo i nějaké finance (na filtračním materiálu apod.).
Na přednášce Stephana Wielanda s firmy LiquoSystems jsem se dozvěděl, jak 
funguje systém řízeného kvašení pomocí monitoringu CO2.
Po té přišel Ing. Michal Kumšta, který měl odbornou přednášku o kvašení 
a výživě kvasinek, síře, teplotě kvašení a spoustě dalších zajímavých témat, která 
odborně přednesl a někdy až humornou formou převedl lehce do praxe.
Celá tato přednáška na mě zapůsobila velice profesionálně. Soudím tak i podle 
ticha, které v plném přednáškovém sále panovalo. Dozvěděl jsem se spoustu 
nových informací, které jsem si i poctivě zapsal, tak jako spousta dalších 
sklepmistrů renomovaných firem, kteří na seminář do „HMka“ přišli.
Jiří Šilinek DiS. ml.
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Smysluplnost investice 
do vína v České 
republice – 2. část
Princip investice do vína

Princip investice do vína tkví v relativ-
ně jednoduchém mechanismu překonání 
či odhadnutí doby, po kterou víno zraje 
v láhvích. Víno v láhvích je obvykle spo-
jeno s faktem, že „nedevalvuje“. Naopak 
zdůrazňuje, že víno s přibývajícím stářím 
roste na své hodnotě. Bohužel však tuto 
pozitivní iluzi degraduje skutečnost, že 
pouze 0,2 % světové produkce vín mají 
potenciál dlouhodobého nazrávání. Pro-
dej lahvově zralého vína se totiž obvyk-
le uskutečňuje právě na hranici svého 
vrcholu. V této době obvykle odpovídá 
jeho hodnota maximální hranici, za kte-
rou je kupující ochoten zaplatit tuto cenu. 
Doba zrání se pohybuje dle charakteru 
vína a zpravidla se pohybuje v rozmezí 
5–20 let. Správná volba do portfolia in-
vestičních vín, je jak bylo uvedeno výše, 
kritickým faktorem úspěchu. Všeobecně 
se nedoporučuje pořizovat vína z aroma-
tických odrůd, kdy po delším ležení na 
láhvi může klesat aroma a kvalita. Dále je 
nutno zvážit producenta a oblast původu. 
Neméně důležitý je faktor kvality ročníku, 
což lze poměrně snadno zjistit již krátce 
před sklizní a dále po ní. S časem roste 
hodnota vín pouze od kvalitních (obvyk-
le známých) producentů a z vyhlášených 
oblastí. S touto skutečností se velmi čas-
to setkáváme právě v posledních letech 
na Moravě. Je obvykle komplikované za-
chovat kvalitu úspěšných šarží při růstu 
poptávaného množství. V horizontu, kdy 
poptávka po daném titulu převýší nabíd-
ku a producent se snaží v dalších letech 
maximalizovat hodnotu tržeb zisku či při-
dané hodnoty, dospěje ke všeobecně zná-
mému faktu (bodu), že růst firmy může 
být větší hrozbou pro podnikatele než 
pokles obratu. V takovém případě růstu 

vinařské firmy je pak velmi složité dodr-
žet při daných procesech (ekonomických 
a technologických limitech) kvalitu vyrá-
běných šarží a udržet si tak špičkové jmé-
no. Do takového stavu pak vinař vstupuje 
psychologicky ne s výhodou dobrého jmé-
na, ale naopak se závazkem a očekáváním 
zákazníků zvýšit kvalitu a poskytnout 
vína vysoce hodnotná v celém sortimen-
tu, čehož již nemusí dosáhnout. Vzhledem 
k faktu, že trh v České republice je ještě 
relativně mladý, ačkoli již máme značný 
počet kvalitních firem, budoucnost ukáže, 
jakým směrem se bude ubírat vývoj inves-
tic. S postupem času je nutno kontrolovat 
a neustále přehodnocovat předpokláda-
nou horní hranici zralosti, po které začíná 
relativně rychle v řádech měsíců kvalita 
vína klesat. 

Výnosnost investice do 
vína

Náklady související se zajištěním zdrojů 
na financování dlouhodobého skladování 
vín jsou pro 90 % vinařů neakceptovatel-
né, a proto dochází k využívání kapitálu 
soukromých investorů či obchodníků za 
účelem dosažení maximálního zisku. Ve 
skutečnosti mají vinaři svá stálá či oběž-
ná aktiva (budovy, sklepy, zpracovatelské 
technologie, roční sklizeň, atd.) financo-
vána nejen vlastními zdroji, ale i zdroji 
cizími, zpravidla bankovními institucemi, 
které nebudou ochotné poskytovat další 
zdroje bez zajištěného odbytu v podo-
bě tvorby adverzních vztahů. Zpravidla 
tak nastává situace, že vinařova přidaná 
hodnota finálního produktu láhve vína 
připraveného ke zrání (k investici) bývá 
nižší než zisk z investice do takové láhve 
realizované investorem. To potvrzuje pře-
sun silového těžiště směrem ke spotřebi-

teli (tzv. poptávkově-orientovaný model) 
na úkor prvovýrobních fází zpracování 
potravin, který se projevuje v posledních 
dvou dekádách v zemědělských sousta-
vách obecně. Zatímco prvovýrobce (vi-
nař) disponuje obvykle výší přidané hod-
noty v řádech desítek procent (obvykle 
50–100 %), majiteli tekutá investice může 
vynést stovky, někdy až tisíce procent 
zhodnocení. Těchto hodnot však dosahují 
obvykle pouze špičková francouzská vína 
a to ještě díky aukčním prodejům. (Např. 
víno Chateau le Pin z roku 1982 bylo pro-
dáno na aukci v roce 2007 v Chicagu za 
47 800 $ a dosáhlo zhodnocení neuvěřitel-
ných 7 500%). Neméně důležitým faktem 
bývá skutečnost, že taková vína nejsou 
paradoxně zakoupena za účelem přímé 
konzumace, ale ke sběratelským účelům. 

Obvyklé a běžné zhodnocení vín se 
v momentě prodeje vína pohybuje v řádu 
10–15 % p. a. Ve výjimečných případech 
se hodnota pohybuje na úrovni až 30 % 
roční výnosnosti. Míčka staví investici 
do „nápoje bohů“ v porovnání s jinými al-
ternativními tituly do popředí, neboť jak 
sleduje vývoj cen investičních vín v Bor-
deaux od roku 1998, jejich průměrná hod-
nota vzhledem k nákupním cenám „En 
Primeur“ se pohybuje na průměru 13,6% 
p. a. Podle časopisu Decanter činil v letech 
1978–2000 hrubý roční výnos (bez zapo-
čtení inflace) indexu Bordeaux 12%. 

Vzhledem k narůstající nabídce a kon-
kurenceschopnosti vinařů došlo k dlou-
hodobému zpomalení nárůstu cen vína. 
Vše bylo umocněno nižší poptávkou (kou-
pěschopností) zákazníků a dále celosvě-
tovou krizí na v letech 2008 a 2009, kdy 
došlo k velkému propadu cen akcií. Po 
několika měsících však došlo k růstu a ná-
vratu na původní hodnoty. I víno jako ko-
modita zažívalo podobný proces s tím roz-

Autor:
Tomáš Lintner



Marketing & ekonomika

154

dílem, že nedošlo k tak rapidním výkyvům. 
Je tu však ještě jeden klíčový fakt: Chování 
investorů do vína se liší o ostatních spe-
kulativnějších investorů a to především 
v klidnějším a rozvážnějším obchodování. 
Zároveň nutno zdůraznit skutečnost, že 
nelze porovnávat investice do akcií s inves-
ticemi do vína, které jsou specifické dlou-
hodobou likviditou. V podstatě u investice 
do vína totiž neexistuje krátkodobá likvi-
dita jako u většiny ostatních investic. Víno 
prostě není spekulace, víno je komodita 
rostoucí pozvolna, ale dlouhodobě. 

Investice do vína je však spojená 
i s dodatečnými náklady, které výnosnost 
snižují. Především se jedná o náklady na 
skladování. Uvažujeme-li průměrný časo-
vý horizont nazrávání vín 5–15 let, pak je 
nutné zvážit pronájem skladovacích pro-
stor. S největší četností se využívá dlou-
hodobý pronájem tzv. archivních boxů 
přímo u majitele sklepů či pokud se jed-
ná o investice ve vyšších řádech, pořízení 
vlastních sklepů. Cena uskladnění záleží 
na velikosti boxu a obvykle se pohybuje 
v rozmezí od 600 do 2 000 Kč/rok. Akcio-
vá společnost Znovín Znojmo např. nabízí:

Z výše uvedeného je zřejmé, že ná
klady na skladování a správu (popř. za-
stoupení) budou ihned po nákladech na 
pořízení hrát poměrně zásadní roli při 
hodnocení výnosnosti. Bude totiž nut-
né pravidelně v minimálních intervalech 
4–6 měsíců degustovat pořízené vzorky 
a pomocí takového procesu predikovat 
lahvovou zralost. To vše s největší prav-
děpodobností za účasti erudovaného po-
radce či odborníka. Existují však vinařské 
firmy (obvykle s větším obratem), které 
stav zralosti jednotlivých druhů nabízejí 
na svých webových stránkách. Náklady 
spojené s otvíráním vzorků lahví lze re-

lativně jednoduše snížit pomocí marke-
tingové aktivity, kdy investor nabídne zá-
jemcům zpoplatněnou účast na degustaci 
vín, které by bylo jinak příliš drahé, či by 
se s takovým produktem nikdy nesetkali. 
V této fázi mohou vstoupit do hry i dal-
ší náklady, které však nebývají tak časté 
a manažeři či investoři je do svého inves-
tičního rozhodování obvykle nezahrnují. 
Jak definuje Synek a kol., jedná se o tzv. 
utopené náklady, tedy náklady souvi-
sející s dříve vynaloženými náklady či se 
změnou původního rozhodnutí či nákla-
dy spojené s psychickou a časovou újmou 
investora. (Např. investor musí pravidel-
ně cestovat kvůli investici, přemýšlí nad 
možnými důsledky realizované investice, 
apod.) Nedílnou součástí investorova po-
čínání je i vznik dodatečných explicitních 
nákladů spojených s dalším najímáním 
zdrojů (vedení účetnictví, podávání daňo-
vého přiznání apod., které by měly být zo-
hledněny při výnosnosti). Dalším neméně 
důležitým faktorem při zvažování investi-
ce do vína pak budou náklady související 
se zdrojem financování uskutečněné in-
vestice a to relativně vysoké úrokové saz-
by pohybující se na hranici 6 a více % p.a. 
Každý investor zohledňuje i oportunitní 
(alternativní) náklady. Takové náklady 
definuje SYNEK a kol. jako hodnotu, kte-
rá musí být obětována, když zdroje (práce 
nebo kapitál) nejsou použity na nejlepší 
možnou alternativu. ŽÁK a kol. pak popi-
suje tyto náklady jako výnos, který bylo 
možno získat vložením prostředků do 
alternativního aktiva. V našem případě 
tyto náklady ušlých příležitostí hrají klí-
čovou roli při rozhodování o investici do 
vína, jiných komodit, akcií či titulů vůbec. 
Dalšími uskutečněnými náklady pak bude 
suma (marketingových) výdajů souvise-
jících s nalezením kupce či odběratele. 
Neznámou proměnnou, která vstupuje 
do hry, je míra inflace, která nesmí být 
opomenuta při kalkulaci výnosu obzvláš-
tě při dlouhodobém nazrávání v horizon-
tu 15–20 let. Vzhledem k délce investice 
a současných globálních ekonomických 
problémech nejsou ani renomovaní mak-
roekonomové s to predikovat vývoj bu-
doucí míry inflace v tak dlouhém období.

Likvidita investovaného 
vína

Likvidita spojená s vínem, resp. s investi-
cemi do vína je s cenovou politikou nej-

důležitější fází celkové investice. V určité 
fázi zralosti vína dospěje láhev do stadia, 
kdy je na čase uvažovat o prodeji. Tato 
zralost nastává u různých druhů v růz-
ném časovém rozmezí. Obvykle nejdříve 
dozrávají bílá vína suchá, později pak po-
losuchá či sladká, popř. vína s vyšší ky-
selinou, především pak vína s vysokým 
bezcukerným extraktem. Delšího časové-
ho horizontu pak dosahují červená vína 
s vyšším procentem alkoholu, jak uvádí 
AMBROSI a SWOBODA. Nedoporučují 
se archivovat vína běžné spotřeby, neboť 
jsou to vína, která mají velmi nízký či 
nulový potenciál zhodnocení. Velmi dů-
ležitou roli hrají ovšem podmínky skla-
dování. Jsme-li schopni predikovat dobu 
lahvové zralosti, je nutno si v mezičase 
uležení vína vytvořit vlastní síť odběrate-
lů. Úkol to není jednoduchý, neboť v ČR 
neexistuje organizovaný trh. Stává se 
však stále častěji, že odborná veřejnost, 
zejména pak majitelé hotelů či restaurací 
si vyhledávají určité ročníky sami. Pokud 
víme, že zralost vína kulminuje kolem 5, 
10 či dokonce 15 let, lze jej již např. po 
5  letech od nalahvování prodávat po 
dobu dalších 5 let. Obvykle se vína kon-
zumují krátce po distribuci do gastrono-
mických zařízení. 

Velmi lákavou a pro mnohé investo-
ry podstatnou roli hraje fakt, že láhev 
je cosi uchopitelného, něco co si mohou 
prohlédnout. Nejedná se tedy o kus pa-
píru (akcie) či elektronický zápis, ale 
spekulaci na vývoj ceny této komodity. 
Specifická situace na našem trhu je tako-
vá, že spíše než spekulanti se do investic 
pouštějí milovníci a znalci vín, neboť do-
káží ocenit skutečnou hodnotu této ko-
modity a berou ji tedy spíše jako uspoko-
jení svých smyslů (potřeb) než výnosnou 
investici. 

Cena investovaného vína

Cena vína prochází několika fázemi, a to 
přímo úměrně stáří a zralosti vína. Dal-
ším faktorem, který určuje cenu vína, 
může být úbytek konkrétních láhví na 
trhu. V  takovém případě platí úměra 
nepřímá, kdy cena stoupá rychleji, a to 
především v okamžiku, kdy počet láhví 
klesá pod tzv. hranici dostupnosti. Za 
takovou hranici je obecně považován 
objem 10 000 láhví a méně. Takovou pří-
ležitost mohou využít dostatečně silní 
a erudovaní investoři, kteří mohou ovliv-

Privátní archivní box 
s kapacitou počtu ks 
láhví

Cena ročního 
nájmu Kč

0–100 600 Kč
101–150 1 300 Kč
151–200 1 500 Kč
201–max. kapacita 2 000 Kč
Zdroj: Znovín Znojmo a. s.

Tabulka 2

Cena ročního nájmu 
standardního privátního 
archívního boxu od 1. 1. 2011
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nit cenu tím, že např. skoupí celý špič-
kový ročník např. několika významných 
producentů a vytvoří tak „umělý nedo-
statek“ tím, že záměrně „klamou“ své od-
běratele počtem zbývajících láhví. Klíčo-
vou roli však vždy hraje majitel láhve na 
základě poptávky koncového spotřebite-
le. Konečný výnos investora je ovlivněn 
faktem, kdo bude koncovým spotřebite-
lem, zda přímo konzument, vinotéka (ob-
chod) či gastronomické zařízení. U po-
sledních dvou ovlivňuje výnos investora 
fakt, že požadovaná přidaná hodnota 
takových prodejců je 100–200 %. V prů-
zkumu, který byl proveden v rámci pro-
jektu Perspektivy vývoje a návrhy opat-
ření politiky vinohradnictví a vinařství 
a rozvoje venkova v Jihomoravském regi-
onu , 2006, bylo zjištěno, že cena vína je 
pro 51,4 % nejpřijatelnější v rozmezí od 
51 do 100 Kč. Celkem 14,1 % respondentů 
označilo za přijatelnou cenu 101–150 Kč 
a 9,4 % 151–200 Kč. Dalších 15,6 % zákaz-

níků vinoték připouští cenu 201–250  Kč. 
Vybraní respondenti v této skupině ak-
ceptují i cenu nad 300 Kč. Pro české vi-
nařství je velice důležité, že tuzemská 
vína preferuje 86,4 % respondentů. Ze 
zahraničních vín jsou nejoblíbenější vína 
francouzská. 

Z výše uvedeného vyplývá, že relativně 
nízká kupní síla obyvatelstva v kombinaci 
s tvrdou konkurencí kvalitních zahranič-
ních vín způsobuje, že je investice v ČR 
do tuzemských vín nerentabilní. Lze však 
očekávat, že s postupným vývojem bohat-
ství populace České republiky a vzrůstají-
cí spotřebou/poptávkou vína na osobu se 
trend investic může zvyšovat.

Závěr

Cílem této práce bylo zmapovat situaci 
v oblasti investic do komodity v podobě 
vína. Lze shrnout, že průměrný český 
konzument nedisponuje takovou finanč-

ní schopností resp. kupní silou, kterou 
naopak využívají zahraniční spotřebite-
lé. Tento fakt hraje klíčovou a zároveň 
i negativní roli, která může již předem 
odsoudit k neúspěchu jakoukoli investici 
v ČR do tuzemských vín. Situace se však 
může ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu změnit a vyvíjet v pozitivním 
smyslu.

Na tomto místě by z pohledu klasic-
ké ekonomické interpretace mohl celý 
článek skončit. Nicméně jak v  první 
části tak ve druhé části, až na výjim-
ku uváděných preferencí konzumentů 
při výběru vín, nebyla stránka spotře-
bitele příliš brána v potaz, což by bylo 
ke  objektivního náhledu na celou pro-
blematiku. Tam, kde dle názoru někte-
rých neoklasická ekonomie se svou 
interpretaci chování spotřebitele pro-
střednictvím učiněných voleb „končí“, 
může navázat behaviorální ekonomie, 
která může dát fenoménu rozhodnutí 

↙ inzerce

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

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

www.vazacimaterial-vinohrad.cz
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  ROBUST – pro náročné vázání se zesílenou stěnou, ø mm: 3–3,5–4–4,5–5

V síťce 1kg a 0,75 kg

ROBUSUSTTT pro nánáročročnéné vázv ání seT – pro nn R

kg

 R e zeesílsílenoenou stěnvázvá ání se
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Cívky VitisSpool s pozinkovaným vázacím drátem do vázacích kleští

VitisSpool B
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VitisSpool IN
do vázacích kleští Infaco
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do kleští Pellenc
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g
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smysluplnosti investice  či projeveným 
preferencím hlubší smysl.. .  Na roz-
hodování, jakožto výsledek mentální 
reprezentace, je nahlíženo z pohledu 
závislostí a výsledků psychologických 
procesů. Ačkoli obě disciplíny pracují 
s definicí (prožitého) užitku, je behavi-
orální ekonomie deskriptivně přesněj-
ší (rozebírá užitek z psychologického 
pohledu hlouběji), avšak tím ztrácí na 
jednoduchosti a obecnosti. I přes me-
todologické rozdíly se vraťme zpět 
k obecnému přístupu chování investorů 
resp. spotřebitelů tedy zmapujme vlivy 
působící na podobu lidských preferencí. 
Úvodem je třeba říci, že každý investor 
stejně jako konzument bude při svých 
alternativách využívat úroveň získané-
ho (emočního či sociálního) lidského 
kapitálu (zapamatovaný, momentově 
prožívaný, předjímaný či předpovídaný 
užitek) spojeného s  realizovanou in-
vesticí, resp. spotřebou vína. Při koupi 
lahvového vína bude zajisté hrát u obou 
subjektů roli cena (u investora realizo-
vaná cena, u spotřebitele cena poříze-
ní vína) v porovnání s výše uvedeným 
celkovým užitkem (součet jednotlivých 
aspektů psychologického užitku). V ten-
to moment budeme abstrahovat od pro-
cesu stanovení optimální ceny, resp. 
hodnoty vyjádřené v penězích a vrátí-
me se k mechanismům lidské psychi-
ky, chcete-li myšlenkovým pochodům 
obou stran, které ke stanovení ceny 
konvergují (přispívají). Téměř veške-
ré získané hodnoty jedince mu nejsou 
dostupny „sami o sobě“, ale  jsou rela-
tivní výslednicí vzájemného porovná-
ní. Tzn. že jedinec porovnává výsledek 
své akce vždy s jejími představitelný-
mi alternativami. Jednodušeji řečeno, 
abychom mohli srovnávat, musíme mít 
s čím srovnávat. Zde využijeme koncept 
psychického účetnictví tzv. rámovacího 
efektu, konkrétně kotevní heuristiky. 
Prostřednictvím tzv. „kotvy“, tedy sub-
jektivního měřítka srovnání při koupi, 
vycházíme z nám nabízených cen (al-
ternativ). Příkladem může být nabídka 
3 lahvových vín o cenách 80, 120 a 160 
Kč. Většina spotřebitelů zvolí v tako-
vém případě „průměrnou“ láhev za 120 
Kč. Avšak, je-li do nabídky přidána láhev 
za 250 či dokonce za 280 Kč, pak stej-
ný spotřebitel obvykle koupí láhev za 
160 Kč. Dalším zajímavým fenoménem 
měření užitku je dosahování a měření 

individuálního štěstí. Lidé jsou totiž 
emočně přizpůsobiví a většina život-
ních událostí má na úroveň jejich štěstí 
jen krátkodobý efekt. Na novou situaci 
se rychle adaptují a mohou si nastavit 
nová měřítka. Příkladem může být tzv. 
Easterlinův paradox - tedy vztahu po-
měru veličiny bohatství a pocitu štěstí, 
kdy i při růstu bohatství se od určité 
úrovně (nasycení základních potřeb) 
pocit štěstí nemění, resp. lidé se na 
růst blahobytu adaptují a díky vysoké 
aspirační úrovni životní spokojenosti 
neustále usilují o další zvyšování svého 
blahobytu (v iluzi současného růstu bla-
hobytu vůči minulému). Zajímavé však 
je, že hédonická adaptace neprobíhá 
zároveň  u všech spotřebních voleb či 
potěšení stejně. Užívání si sklenky vína 
s přáteli  podléhá pomalejší degradaci 
stupně dosaženého štěstí než spotřeba 
čistě materiálních statků. Kromě toho 
se jedinci při hodnocení úrovně svého 
štěstí porovnávají s ostatními jedinci ve 
svém okolí. To vysvětluje předchozí de-
finici, tedy stav ve kterém: bohatnou-li 
všichni obecně, úroveň sociálního štěstí 
zůstává stejná (aspekt sociální kompa-
race). Za povšimnutí stojí i „majetnic-
ký sklon“. Téměř denně se setkáváme 
s tímto fenoménem, kdy jedinci, kteří 
získají statek jej začnou hodnotit více 
než zcela identický statek, který ne-
vlastní. Zajisté jste se ve svém životě 
setkali s majiteli vinného boxu, kteří 
svá zakoupená vína hodnotila lépe než 
ta vína ve Vašem archívu? Ba dokonce 
hodnotící komise na různých výstavách 
si „své“ vzorky vín vždy nadhodnocuje 
na úkor ostatních.... 

Z výše uvedeného je patrné, že by se 
využití definic, myšlenek a pojetí proble-
matiky uchopené skrze behaviorální eko-
nomii dalo využít daleko sofistikovaněji 
a v mnohem větší šíři, což však není úče-
lem tohoto článku. 

Závěrem se lze z výše uvedeného do-
mnívat, že zákazník se i na vzrůstající 
kvalitu rychle adaptuje a ve své podstatě 
nemusí být v čase nikdy plně spokojený ....

Cílem poznání je však fakt, že  pouze 
spokojený zákazník, jehož realizovaná 
volba (požitek, resp. užitek) posune jeho 
budoucí preference směrem k naplnění 
míry uspokojení jeho chutí (senzoriky) 
a úrovně znalostí přispěje ke zvýšení 
kvality nabízené produkce a producentů 
obecně. Náročnost spotřebitele v podo-

bě jeho požadavků na kvalitu je funkcí 
kvalitativních vlastností jednotlivých 
fází v celkovém procesu výroby vína.  

 

Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkum-
ného záměru MSM 6215648904 Česká 
ekonomika v procesech integrace a glo-
balizace a vývoj agrárního sektoru a sek-
toru služeb v nových podmínkách inte-
grovaného agrárního trhu jako součást 
řešení Tematického směru 04 Vývojové 
tendence agrobyznysu, formování seg-
mentovaných trhů v rámci komoditních 
řetězců a potravinových sítí v procesech 
integrace a globalizace a změny agrární 
politiky.
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Nový Ford Mondeo: Odměna 
za úspěch
Stejně jako se konzumenti rádi vracejí k oblíbenému vínu, také zákazníci 
prestižních automobilů mají své favority – a Ford Mondeo patří k nejzářivějším 
stálicím. Renomé si vybudoval bezkonkurenční nabídkou prostoru i senzačními 
jízdními vlastnostmi. Nyní na trh přichází nový „ročník“ Mondea, jehož technika je 
stejně fascinující jako jeho vzhled. 

Správné rozhodnutí

Vynikajícího vinaře odlišuje od těch prů-
měrných mimo jiné schopnost správně 
se rozhodnout – ať už jde o výběr odrůdy, 
technologii zpracování nebo marketingo-
vou komunikaci. Schopnost zvolit v daný 
okamžik tu nejlepší možnost se ovšem pro-
jevuje i v drobnostech, od barvy potisku 
etiket až po výběr automobilu, který bude 
komfortní na dlouhých cestách, snadno od-
veze velké množství vzorků pro odběratele 
a přitom bude svého majitele důstojně re-
prezentovat. Nové Mondeo je právě takové.

Dynamicky stylizovaná karoserie nabízí 
velkorysý prostor pro cestující i pro náklad. 
Například zavazadlový prostor verze kombi 
má objem 488 litrů v základní konfiguraci 
a až 1 630 litrů po sklopení zadních sedadel. 
A zadní dveře u kombi se otvírají elektricky!

Pohodlně se usaďte

Adaptivní přední sedadla Ford Multi-
-Contour s masážní funkcí Active Motion 

jsou navržena tak, aby snížila únavu svalů 
cestujících. To člověk ocení nejen na dlou-
hých cestách za zákazníky, ale třeba i při 
pozdním návratu z obchodního jednání. 

Nové Mondeo je vůbec připraveno 
postarat se o svoji posádku s podobně 
starostlivou péčí, jakou pečlivý vinař pro-
kazuje svému produktu. Například adap-
tivní LED světlomety posvítí i do zatáček 
a samy pohlídají, aby neoslňovaly řidiče 
protijedoucích aut. Při couvání z parkova-
cího místa vás Mondeo upozorní na auta, 
která přijíždějí ze strany.

A kdyby snad došlo na nejhorší, uni-
kátní nafukovací bezpečnostní pásy na 
zadních sedadlech rozloží energii nárazu 
až do pětkrát větší plochy než běžný pás! 
Jen airbagy pro křehký náklad v kufru za-
tím nevymysleli ani u Fordu…

Vybere si každý

Specializace je hezká věc, ale když chcete 
v podnikání růst, musíte být připraveni 
uspokojit chutě a preference nejrůzněj-

ších zákazníků. V automobilovém světě 
to není jiné. Nové Mondeo proto nabízí 
širokou škálu motorů. Základní pohon-
nou jednotkou z je oceňovaný benzinový 
1.0 EcoBoost 92 kW, zájemce o výkonnější 
motory uspokojí čtyřválce EcoBoost o ob-
jemu 1,5 a 2,0 l – nejvýkonnější provedení 
má 176 kW. Specialitou sedanu je hybridní 
pohon s benzinovým dvoulitrem a spotře-
bou 4,2 l/100 km. 

Paleta dieselových motorů pokrývá 
spektrum od 85 kW do 132 kW. Ford už 
ale chystá pro letošní rok další rozšíření 
nabídky motorů. Naftovým vrcholem se 
stane 2.0 TDCi 155 kW s dvojicí turbod-
mychadel a přidá se i varianta s pohonem 
všech kol.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že Mondeo 
aktuálního ročníku je zákazníkům po chu-
ti. Důkazem je nejen vysoký zájem o tuto 
novinku, ale také zisk titulu Auto roku 
2015 v ČR v hlasování veřejnosti o nejlepší 
vůz střední a vyšší střední třídy. 

(pr)
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Vinařství na Madeiře
Madeira je souostroví sopečného původu v Atlantském oceánu (obr. 1) se 
stejnojmenným hlavním ostrovem; nachází se asi 600 km od Maroka.

Na necelých 800 km2 žije 1/4 
milionu obyvatel (pro srov-
nání: okres Břeclav má cca 

tisíc km2 a 115 tisíc obyvatel). Je autonom-
ním regionem Portugalska. Pěstování révy 
začalo na Madeiře až v 15. století po kolo-
nizaci Portugalskem, i když již staří Říma-
né tento ostrov znali. Charakter krajiny je 
horský (obr. 2).

Réva vinná se pěstuje na malých tera-
sách (obr. 3 a 4) ve výšce od hladiny moře 
až po 900 m nad mořem. Je nutné zavla-
žování vinic, k tomu slouží systém levád 
přivádějících samospádem vodu z hor až 
do údolí ze severu na jih (obr. 5).

Celkem se na ostrově nachází 2 100 ha 
vinic, o které pečují čtyři tisíce pěstitelů. 
Zpracovatelé zpravidla nemají vlastní vi-
nice. Existuje zde ale jediné vinařské druž-

stvo (obr. 6). Pěstovány jsou bílé odrůdy 
Bual (středně raná odrůda vhodná i k pro-
dukci stolních hroznů), Malvasia (Fur-
mint, raná odrůda), Sercial (pozdní odrůda 
s vyššími kyselinami, připomíná Ryzlink 
rýnský), Verdelho (raná odrůda) a méně 
kvalitní Terrantez, Moscatel i modré od-
růdy Bastardo, Tinta negra mole a Listrao. 
Vedení je vysoké, často pergola (obr. 7), ale 
i řada jiných způsobů. Vinice jsou obdělá-
vány ručně, jen málokteré jsou přístupné 
pro traktor.

Réva je částečně nahrazována baná-
novníkem (obr. 8) a cukrovou třtinou 
(obr. 9). Banány sice svojí velikostí nespl-
ňují pravidla EU pro uvádění do oběhu, 
ale na území Madeiry mohou být nabíze-
ny. Většina z nich stejně končí v palírnách 
a pěstitelům se to vyplácí lépe než réva. 

Stejně tak cukrová třtina je určena k vý-
robě rumu.

Sklizeň hroznů začíná v polovině srp-
na a končí v polovině září. Zpravidla se 
nechává prokvasit jen mošt, ale občas se 
používá i částečné kvašení rmutu. Sušší 
víno je po dokvašení dolihováno na 17 až 
22 % obj. alk., sladší už během fermentace 
podle obsahu zbytkového cukru. Přídav-
kem alkoholu se kvasný proces ukončí. 
Jiný způsob výroby je založen na prokva-
šení vína do sucha a následném přídavku 
moštu a alkoholu pro zvýšení obsahu cuk-
ru ve víně a jeho stabilitu. Původně byla 
madeirská vína následně přepravována 
na lodích v sudech přes tropy a tím získá-
vala typickou chuť. Nyní se tento proces 
zrání nahrazuje 3 až 5 měsíci skladování 
v prostorách o teplotě 45 až 75 °C. Dříve 

Obr. 4: Terasy s vinicemi

Obr. 1: Geografická poloha Madeiry (google.com )

Obr. 5: Levada

Obr. 2: Vnitrozemí ostrova

Obr. 6: Vinařské družstvo 

Obr. 3: Vinice na svazích
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Jiří Sedlo

toho bylo dosahováno skladováním v dře-
věných sudech v kolnách pod vlnitým ple-
chem, na který pražilo slunce. Ale z dů-
vodu velkého odparu vína to teď probíhá 
v betonových nebo nerezových nádobách 
s ohřívacím zařízením. Pak se víno skladu-
je v dřevěných sudech (obr. 10).

Ročníková vína se produkují jen výji-
mečně, většina produkce podléhá scelo-
vání podle systému solera (obr. 11). Ten-
to způsob sice není pro uvádění ročníku 
v EU povolen, ale Madeira má výjimku. 
Během tohoto procesu se víno přetáčí, 
mísí a redistribuuje tak, aby se v době 
lahvování dosáhlo největší možné harmo-
nie. Tento systém též umožňuje neustále 
přidávat mladší víno, které pomáhá k udr-
žení mázdry kvasinek flor. Příklad na ob-
rázku zahrnuje tři školení v sudu. Nejdříve 
se odebere 720 litrů ze 6 sudů ve spodní 

řadě, které jsou určené k lahvování. Tento 
objem tvoří asi jednu čtvrtinu celkového 
objemu vína v sudu a každoročně se do-
plňuje o rok mladším vínem. Naplní se 
720 litry z 5 sudů z řady nad nimi. Ty se 
doplní opět 720 litry ze 4 sudů ještě vyšší 
řady, která se doplní novým vínem. Každá 
řada sudů znamená v podstatě rozdíl jed-
noho roku.

V každém případě jde o dlouho zrající 
vína, v sudech až desítky let, která vydrží 
v láhvi po staletí a i v otevřené láhvi jsou 
konzumovatelná řadu dnů. Také skladová-
ním lahvových vín se liší od ostatních vín. 
Skladují se ve svislé poloze a asi po 30 až 
40 letech by měla být zátka vyměněna za 
novou. 

Co se týká obsahu zbytkového cukru, 
je všeobecně vžité, že jde o sladké víno. 
Ve skutečnosti se vyrábí v celém rozsa-

hu – suché, polosuché, polosladké a sladké 
(obr. 12). 

Obr. 7: Pergola

Obr. 10: Skladování vín v dřevěných sudech (www.blandys.com)

Obr. 8: Banánovníky

Obr. 12: Madeirská vína (zleva suché, 
uprostřed polosladké, vpravo sladké)

Obr. 9: Cukrová třtina

Stáčení

180 × 4 = 720 l

144 × 5 = 720 l

120 × 6 = 720 l

Obr. 11: Systém Solera (Michlovský a Sedlo)
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S Moravínem 
v Rauscedu a Toskánsku
Každá doba přináší jiné možnosti v cestování. V 90. letech minulého století, 
po sametové revoluci, jeli všichni do Benátek. Přes noc tam, nad ránem příjezd od 
Benátek, přes den prohlídka Benátek a večer nazpět do republiky.

V loňském roce jsem měl pocit, že 
byli všichni v Toskánsku. Taky 
jsem tam byl, a to se Svazem mo-

ravských vinařů – s Moravínem. Bylo to 
opět pěkné a poučné a rád bych se s vámi 
o mé zážitky podělil.

Zájezd byl čtyřdenní a  uskutečnil 
se v době od 18. do 21. srpna 2014, tedy 
v době, kdy byly provedeny zelené práce 
ve vinicích, hrozny dozrávaly a vinaři oče-
kávali sklizeň plodů své celoroční práce. 
Tedy příhodná doba k nasání nových po-
znatků u svých jižních kolegů. 

Vyjeli jsme v pondělí 18. srpna v jed-
nu hodinu v noci z Břeclavi přes Vídeň, 
Graz a dorazili jsme kolem desáté hodiny 
do obce Rauscedo v oblasti Friuli v Itálii. 
Minuli jsme město S.Danielo s mnoha 
velkými fabrikami na výrobu sušených 
šunek – pršutů. V Rauscedu jsme navští-
vili největší školkařské družstvo VCR, což 
znamená VIVAI COOPERATIVI RAUSCE-

DO. Zájezdem nás provázela paní Olga 
Mravíkova, tlumočnice, znalkyně italšti-
ny a mnohých vinařství v Itálii. Byl jsem 
s ní v Rauscedu poprvé již v roce 1996, 
tedy v době, kdy ing. Vlastimil Pospíšil 
s Rauscedem intenzivně spolupracoval na 
poli révových sazenic. 

U výzkumné stanice VCR nás přiví-
tal a po celou dobu nás prováděl doktor 
Aneclerio Francesco. Výzkumná, šlechti-
telská a školkařská stanice VCR je druž-
stvem, které je tvořeno pouze z obyvatel 
vesnice Rauscedo. Celé družstvo produ-
kuje 65 milionů révových sazenic, kterými 
zásobuje 25 zemi světa, zatím kromě USA 
a Austrálie. Výzkumná stanice je privátní 
a je úzce spojena se všemi univerzitami 
na světě. Devadesát procent činnosti sta-
nice patří výzkumu nových odrůd a pře-
devším klonů révy vinné. Klonová selekce 
se provádí vždy 10 roků. První tři roky je 
réva testována na sedm základních virů. 

Po třech letech dostanou certifikát z uni-
verzity v Connectilianu o bezviróznosti. 
Dále pak přesazují zdravé materiály. Ze 
sledovaných odrůd a klonů vyrábějí mik-
rovzorky, které jsou komisionálně posu-
zovány a po devíti letech dostávají pokyn 
pro výrobu a další roky je množí. 

Spolupracují s univerzitou v Udine, 
která potvrdí rezistenci klonů na perono-
sporu, oidium a plíseň šedou. Peronospo-
ra se musí velmi hlídat, protože v oblasti 
často prší a je potřeba provádět častou 
ochranu révy proti plísni. 

A to už jsme dorazili k porostům pod-
nožové révy, kde je každý keř kontrolo-
ván. Porosty podnožové révy byly vzorně 
upravené a ošetřené. Na okraji parcely 
rostly odrůdy K5BB, VCR 103 a další. Jsou 
3x stříkány insekticidy proti živočišním 
škůdcům. Dříve se v podnožové vinici 
hodně používala mechanizace, dnes více 
pracují ručně, protože s využitím strojů 
byly častěji přenášeny virové choroby. 
Nemocné keře se podrtí a spálí.

Došli jsme ke skleníku, kde je sušár-
na hroznů na slámové víno a kde je dále 
provedena experimentální výsadba révy 
a jsou zde dále pěstovány Actinidie pro 
univerzitu v Udine. 

Klonová výsadba je prováděna v pro-
storovém izolátu, a to po sto hlavách od 
klonu. Odsud je 5 roků odebírán révový 
materiál na Elisu a očka jsou sklízena pro 
členy družstva VCR na štěpování. Druž-
stevníci naštěpují a vypěstují ve svých 
soukromých školkách révové sazenice. Na 
podzim po vyorání sazenice je přivezou do 
haly družstva VCR, kde je potom společně 
třídí, svazují a ukládají do chladíren k pro-
deji. Prošli jsme podél izolátu, který byl 
vzorně obdělán, a zrovna tam jezdil po-
střikovač a ošetřoval peronosporu. Řád-Účastníci zájezdu vznesli mnoho dotazů na doktora Francesca
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ky jsou ochráněny sítěmi, proti špačkům 
a kroupám. 

Byla nám dále ukázána laboratoř na 
Elisu, kde je kontrolováno sedm viróz.

A protože právě začínala sklizeň hroz-
nů viděli jsme zaměstnankyni VCR, která 
v další hale rozborovala dovezené vzorky 
hroznů – zjišťovala cukernatost, kyseliny, 
pH, měřila velikost bobulí, počet bobulí 
v hroznu a sepisovala počet hroznů na 
keř.

Celé družstvo má 370 vlastních klonů 
a nyní pracuje na dalších 120 biotypech, 
z nichž bude asi 15 nových klonů.

Dorazili jsme do tankové haly, která se 
bude letos přebudovávat na ještě moder-
nější. V současné hale je 365 vinifikátorů – 
malých tanků na 200 kilogramové vzorky.

Po exkurzi v terénu jsme dorazili do 
sklepa – Cantiny na degustaci vybraných 
mikrovzorků. Fotografie klonů jednot-
livých odrůd byly ve sklepě podsvíceny 
na skleněných stěnách tvaru plástů včel  
a odborná dekorace tak byla vtipně vy-
řešena. Bylo nám nabídnuto celkem čtr-
náct vzorků vín, od prvního vzorku Pála-
va 2013,suchá, až po Pálavu sladkou jako 
čtrnáctý vzorek. Úplně vážně nám pan 
doktor vysvětloval z jakého křížení od-
růda pochází a kdo ji vyšlechtil. Zajímavé 
na tom bylo, že to nebyla naše Pálava, ale 
jejich vlastní klon Pálavy. 

Jako druhý vzorek jsme dostali Sauvi-
gnon 2013. U Sauvignonů mají dvě linie, 
francouzskou ovocnou a druhou s kopři-
vovými trávovitými tóny. Dále mají sta-
rý klon R3 s nejlepší vůní, ale nevalným 
výnosem. Použili i naše očka, a dalších 
12 klonů je ve fázi studie. Zjistili, že nej-
vhodnější výnos je 90 metráků na hektar. 
Třetí podaný vzorek byl Fleurtai 2013, 
což je křížení z Udine se 14 % obsahem 
alkoholu a hned na to následovalo další 
křížení z Udine Soreli 2013. Pátý vzorek 
byl Early Sauvignon 2013 také z Udine. 
Šestým vzorkem bylo křížení Sauvigno-
nu s Biancou s názvem Sauvignon Doré. 
Následovaly modré odrůdy a klony: Royal 
Merlot 2013, Royal Cabernet 2013, Syrah 
2011, klon 555, Syrah 2011 klon z Austrálie. 
Jako jedenácté až třinácté vzorky následo-
valy italské odrůdy Montepulciano, San-
giovese a Tempranilo. Závěr koštu patřil 
již zmíněné sladké Pálavě. Po degustaci, 
mohli účastníci ochutnat špičkové pršuty 
a jiné speciality.

Že mají v Rauscedu perfektně zvládnu-
tý marketing jsme se přesvědčili jednak 
na místě i později na podzim. Dostali jsme 
barevně vytištěné katalogy s fotografiemi 
a s popisem odrůd a velký plakát s foto-
grafiemi jimi množených odrůd a klonů. 
A že se v Rauscedu nelení, jsme se pře-
svědčili na odrůdových přehlídkách na 

ÚKZÚZ Oblekovice 9. září, kde se po nás 
sháněl zástupce z Rausceda, který nám 
ukazoval nový plakát, kde přibyla naše 
odrůda Muškát moravský a to jejich klon 
VCR 568. A po nás chtěl, abychom jim po-
skytli nejvyšší množitelské stupně, certi-
fikovaný materiál této odrůdy. Přesto, že 
byla odrůda vyšlechtěna na ŠSV Polešovi-
ce, zapsána do Státní odrůdové knihy 1987 
a je právně chráněna, už mají v Itálii svůj 
vlastní klon naší odrůdy. 

Po skončení degustace a rautu v Raus - 
cedu, jsme se vydali dále na jih po trase 
Bologna, Florencie do městečka Poggi-
bonsi, kde jsme měli zajištěno ubyto-
vání. S úctou jsme objížděli Florencii, 
hlavní město Toskánska, kde pobývalo 
v historii mnoho významných osobnos-
tí. Z nížiny kolem Florencie jsme vystou-
pali do kopcovité krajiny typické pro 
oblast Toskánska. Na svazích se střídaly 
tři pásma. V dolní části to byly vinice, ve 
střední částí následovalo šedé pásmo oli-
vovníků a v nejhornější to byly borovice 
pinie a cypřiše a mezi nimi se vyjímaly 
obytné toskánské domy. Do Poggibonsi 
jsme dorazili před sedmou hodinou ve-
černí, našli jsme hotel Europa, kde jsme 
se ubytovali. 

V následujících dílech našeho putová-
ní vám povím o navštívených vinařstvích 
v Toskánsku. 

Tabule označovaly prostorový izolát Označení klonů a odrůd Podnožová vinice

Rozbor dovezených hroznů před vinobraním Tanková hala s mikrovzorky Řízená degustace mikrovzorků
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K 80. narozeninám Doc. Ing. 
Eduarda Postbiegla, CSc.
Dne 14. března se dožívá významného životního jubilea můj učitel a kolega,  
Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc. Chtěl bych proto připomenout jeho bohatou práci 
pro rozvoj vinohradnictví a vinařství.

N arodil se 14. března 1935 v Bra-
tislavě. Již od mládí měl velmi 
úzký vztah k přírodě a zahrad-

nictví, což vyústilo v  jeho studium na 
Střední odborné škole v Modre, kde vystu-
doval obor vinohradnictví. Po roce práce 
jako agronom speciálních plodin v oblasti 
Bratislava-Rača začal studovat na Vyso-
ké škole zemědělské v Brně, kde studo-
val zahradnický obor v Lednici. Studium 
ukončil v roce 1960. Následujících pět let 
pracoval na Státním statku v Židlochovi-
cích, hospodářství Rajhrad, jako technik 
pro sady a vinice.  Věnoval se intenzivní 
výsadbě vinic, pěstování podnožové révy 
a výrobě révových sazenic. Ve spolupráci 
s BBG Leipzig, v tehdejší NDR, zkoušel ze-
mědělskou techniku, zejména stroje pro 
ochranu rostlin.

V roce 1965 začíná jeho pedagogické 
působení na Vysoké škole zemědělské 
v Brně, kde byl nejprve odborným asis-
tentem a později docentem. Nejvýznam-

nější etapu svého profesního života pro-
žil v Ústavu ovocnictví a vinohradnictví 
na Zahradnické fakultě v Lednici. Tady 
mu byl také po delších peripetiích zavi-
něných politickou situací minulé doby 
udělen v roce 1990 titul „docent pro obor 
vinohradnictví“. Za svoji práci pro Men-
delovu univerzitu byl při příležitosti 90. 
výročí založení univerzity oceněný rekto-
rem „Diplomem za zásluhy o rozvoj vědy 
a vzdělávání“.

Docent Postbiegl se po roce 1990 vý-
znamně podílel na vzniku nových pro-
fesních svazů, zejména Českomoravské 
vinohradnické a vinařské unie a Svazu 
integrované produkce hroznů a vína. Za 
svoji aktivní činnost byl jmenován čest-
ným členem Svazu vinařů ČR. Jeho do-
konalá znalost německého jazyka byla 
cestou pro navazování zahraničních kon-
taktů těchto profesních svazů a také Za-
hradnické fakulty. 

Velmi významný je také jeho podíl 
na obnovení časopisu Vinařský obzor. 
Společně s Moravínem a Ing. Vojtěchem 
Pazderkou stál o znovuobnovení tohoto 
nejvýznamnějšího profesního časopisu 
pro vinohradníky a vinaře v České repub-
lice a byl dlouholetým předsedou redakční 
rady časopisu.

Při své pedagogické a vědecké práci 
se věnoval také propagaci vinohradnictví 
a vinařství. Velmi rád spolupracuje a pro-
paguje malá vinařství. Odborné a propa-
gační činnosti se věnoval v rámci Čes-
kého zahrádkářského svazu a především 
sdružení „Vinaři brněnské oblasti“. Zú-
častňoval se také mnoha mezinárodních 
konferencí a celosvětových vinařských 
kongresů. 

Docent Postbiegl je také známou osob-
ností v oboru vinohradnictví a vinařství 
v zahraničí. Navázal spolupráci s většinou 

výzkumných institucí a univerzit v ně-
mecky mluvících zemích. Vždy byl vítán 
jako odborník, který v bohatých diskusích 
mohl přinést nové postřehy pro rozvoj 
oboru.

Velmi populární je také mezi svými 
studenty z celého Československa, od 
Mostu až po Orechovou a Slovenské Nové 
Mesto. Byl vedoucím mnoha diplomových 
prací a organizátorem velmi zajímavých 
vinařských exkurzí. 

Kromě přednášek pro studenty 
a školení pro vinaře a laickou veřejnost 
spolupracoval také s Vysokou školou 
obchodní a hotelovou a Vinařskou aka-
demií Valtice. Byl odborným garantem 
stovek vinařských výstav a členem de-
gustačních komisí na nejvýznamnějších 
vinařských soutěžích. Stále velmi aktiv-
ně spolupracuje se Zahradnickou fakul-
tou jako člen státnicových komisí, člen 
komisí pro obhajobu disertačních pra-
cí, oponent bakalářských, diplomových 
a disertačních prací a člen komisí pro 
habilitační řízení.

Na podzim roku 2013 prodělal Doc. 
Postbiegl těžké onemocnění a následná 
rehabilitace trvala téměř celý následující 
rok. Vrátil se však znovu mezi svoje vi-
nohradníky a vinaře a dnes se již v rámci 
svých možností zase zúčastňuje odbor-
ného života v oboru formou přednášek, 
garancí výstav i prací pro Zahradnickou 
fakultu.

Vztah k oboru a lidem pracujícím ve 
vinohradnictví a vinařství je velmi silný, 
a proto se stále podílí na propagaci oboru.

Ke krásnému kulatému životnímu ju-
bileu bych chtěl docentovi Postbieglovi 
popřát jménem všech československých 
vinohradníků a vinařů především zdraví, 
spokojenost a pohodu a připít mu „Na 
zdraví“. 
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Recenze – Miloš Michlovský: Bobule
Recenzovaná kniha má sice krátký, ale velmi výstižný název. Ano, jedná se 
o monografické zpracování bobule révy vinné. Jeho autorem není nikdo jiný, než 
významný teoretik a praktik českého vinohradnictví a vinařství Doc. Ing. Miloš 
Michlovský, DrSc. Kniha je jednoznačným dokladem toho, že Doc. M. Michlovský 
si svoje rozsáhlé teoretické znalosti a praktické zkušenosti nenechává jen pro sebe, 
ale snaží se je hojně předávat i dalším, a to nejen jako pedagog, zanícený vypravěč 
a popularizátor, ale i jako autor odborných publikací, kterých v poslední době vydal 
celkem pět. Jednou z nich je právě recenzovaná kniha. 

J iž při zběžném prolistování této 
knihy čtenář zjistí, že její obsah 
překračuje to, co by se podle názvu 

dalo očekávat, tedy botanickou charakte-
ristiku jednoho z dužnatých plodů, který je 
charakteristický pro rod Vitis (réva) a pro 
jednu z nejstarších a nejvýznamnějších 
kulturních plodin, révu vinnou (Vitis vini-
fera L.). Po stránce obsahové je tato publi-
kace ne pouze popisem bobule révy vinné, 
ale strhujícím výkladem o dynamice vývoje 
bobule z hlediska fyziologického a bioche-
mického, o faktorech prostředí, které tento 
vývoj ovlivňují v průběhu ontogeneze plo-
du, ale také o tom, jaký mají tyto faktory 
vliv na jeho stav a chemické složení v době 
zralosti a v konečném důsledku na to, co 
je v současné době nazýváno „terroir“ vína.

Kniha je obsahově rozdělena do čtyř 
hlavních částí, přičemž v každé z nich je 
ještě podrobně členěna na řadu dílčích 
a  logicky na sebe navazujících kapitol 
a podkapitol. V krátké předmluvě a úvodu 
autor nejen přibližuje historické souvis-
losti vývoje oborů vinohradnictví a vinař-
ství, včetně postupně narůstající specia-
lizace a nezbytnosti patřičného vzdělání 
a uplatňování vědeckých poznatků, ale 
i to, že bobule révy vinné je velmi složitou 
biologickou entitou, jejíž detailní znalost 
a pochopení procesů, které v ní probíhají, 
jsou naprosto nezbytné k tomu, aby vinař 
mohl vyrobit kvalitní víno.

První část knihy se zabývá botanickou 
charakteristikou plodu révy vinné, jeho 
morfologií, stavbou a vývojem. V závěru 
této části je věnována pozornost chemic-
kému složení zralého plodu podle jeho 
jednotlivých částí (třapina, slupka, dužni-
na a semena). Znalost této problematiky je 
nezbytná k pochopení následujícího textu. 

Druhá část má dynamické fyziologicko-
-biochemické pojetí a je v podstatě speciál-
ní lekcí z fyziologie a biochemie plodu révy 
vinné. Postupně se zabývá obecnými cha-
rakteristikami zrání, syntézou a akumulací 
cukrů, organických kyselin, významných 
minerálních a dusíkatých látek, změnami 
struktury buněčných stěn, produkcí feno-
lových sloučenin a aromatických látek, ale 
i změnami v metabolismu rostlinných hor-
monů. V závěru této části pak autor věnuje 
pozornost problematice mikrobiálních or-
ganismů bobule, a to jak z hlediska mikro-
biálních společenstev, tak i jejich vlivu na 
zrání a kvalitu bobule. Čtenář se dozví řadu 
zajímavých informací nejen o kvasinkách, 
ale i mnoha dalších mikroorganismech. 

Třetí část knihy se podrobně zabývá 
problematikou vlivu podmínek prostředí 
na vývoj a zrání hroznů. Na základě zde 
shrnutých poznatků čtenář pochopí, jak 
významnou roli hraje tzv. „ročník“ v kva-
litě sklizeného produktu, tedy hroznů 
a bobulí, ale rovněž jak zásadně ovlivňuje 
i kvalitu z nich vyrobeného vína. Kromě 
úvodních metodických aspektů posuzo-
vání kvality jsou zde podrobně popsány 
i aspekty týkající se vlivu světla, teploty 
a vodního režimu v průběhu vegetace na 
vyzrávání bobulí. Logickým vyústěním 
této kapitoly je objasnění toho, co je na-
zýváno „ročník vína“ a jak je ovlivněn prů-
během počasí v daném roce.

Poslední, a druhá nejrozsáhlejší část 
knihy, je věnována vlivu dalších faktorů 
na vyzrávání bobulí, jako jsou např. od-
růda, podnož, stáří keře, způsob vedení 
révy vinné, půda a hnojení makro a mik-
roprvky, působení výkyvů počasí a napa-
dení některými významnými houbovými 
patogeny (Plasmopara viticola, Erysiphe 

necator, Botrytis cinerea). Tato kapitola 
jednoznačně ukazuje, jak vysoce komplex-
ní a dynamická je interakce révového keře, 
vyzrávajících hroznů a bobulí ve vztahu 
k okolnímu prostředí, včetně toho, jak 
může zásadně ovlivnit kvalitu produktu 
(bobulí a hroznů) a z nich vyráběného vína. 

Knihu uzavírá obrazová příloha fenolo-
gických vývojových stádií bobulí, přehled 
použité literatury a rejstřík odborných 
termínů a vědeckých názvů organismů. 
Přehled použité literatury je velmi roz-
sáhlý, reprezentuje ho ca 180 odkazů na 
odbornou a vědeckou literaturu, která 
byla použita při zpracování této publikace 
a vztahuje se k dané problematice.  Kniha 
je v pevné vazbě s jednoduchou, vkusnou 
a výstižnou grafickou úpravou. Vytištěna 
je na křídovém papíru, doplněna je 70 ba-
revnými obrázky a grafy, 32 tabulkami, 
ale i množstvím strukturních vzorců che-
mických sloučenin (nečíslováno), které 
významně přispívají k čtivosti tohoto díla 
a možnosti lepšího pochopení jeho obsahu.  

Závěrem lze konstatovat, že recenzo-
vaná kniha představuje v naší vinařské 
odborné literatuře ojedinělé dílo nejen 
svým pojetím a rozsahem, ale i kvalitou 
zpracování. Faktem však je, že v ní lze 
najít při striktním vědeckém posuzování 
i některé drobné nedostatky, které však 
nesnižují kvalitu celého díla. Svým zamě-
řením a obsahem bude recenzovaná kniha 
velmi zajímavá a užitečná nejen učitelům 
a studentům středních a vysokých škol se 
zaměřením na vinohradnictví a vinařství, 
potravinářské technologie a zpracování 
rostlinných produktů, ale bezesporu v ní 
najdou poučení i pracovníci z praxe – vi-
nohradníci, vinaři a enologové, včetně ho-
bby pěstitelů a producentů vína. 
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Filet pražmy královské pečený na 
olivovém oleji s hráškovým pyré, 
zastřeným slepičím vejcem, fava 
fazolkami a jemnou koprovou omáčkou 

Č erstvou chlazenou pražmu koupíte 
v některém z mnoha obchodů s ry-
bami. Dokud je ryba vcelku, oškra-

bejte nožem šupiny takzvaně „proti srsti“ 
od ocasu směrem k hlavě a opláchněte pod 
tekoucí studenou vodou. Břicho rozřízněte 
ostrým nožem od řitního otvoru až po žá-
bry mělkým řezem, tak abyste nepoškodili 
vnitřnosti, zejména žlučový váček. Rukou 
vyberte všechny vnitřnosti, opět opláchně-
te pod studenou vodou a osušte papírovou 
utěrkou. Rybu položte na prkénko, naříz-
něte za hlavou a jedním řezem po páteři 
vykrojte filet. V mase zůstane několik drob-
ných kostiček, které jdou dobře odstranit, 
vytáhnout pinzetkou. „Pohlazením“ filetu 
rukou snadno zjistíte, jestli jste všechny 
kosti vyndali. Filety lehce nařízněte na 
třech místech po kůži šikmými řezy. Tak 
zajistíte, že se filátka při opékání na pán-
vi nebudou kroutit. Nechte rozpálit pánev, 
zastříkněte olivovým olejem a vložte filátka 
pražmy kůží dolů. Obracečkou přitiskněte 
k pánvi tak, aby se filátka dobře opekla. 
Přendejte do předehřáté trouby na 180 °C 
a nechejte je tam přibližně 7 minut. Ryba 
by měla zůstat šťavnatá a nevysušená.

Hráškové pyré

Dejte vařit osolenou vodu a v ní krátce 
povařte hrášek. Sceďte a ihned mixujte 

tak dlouho, dokud nebude pyré dost jem-
né. Zamixujte chladné máslo a podle chuti 
osolte.

Zastřené vejce

Osolenou vodu s octem přiveďte do varu, 
zmírněte var a přímo do vody vyklepně-
te vejce. Mírný var bude nadnášet bílek 
a ten zvolna obalí žloutek. Přibližně po 
jedné minutě vejce opatrně otočte lžící, 
aby se bílek přetáhl přes žloutek a vařte 
ještě jednu minutu. Vejce vyjměte, nech-
te okapat a ihned podávejte. (Pro tento 
efekt je nutné, aby hloubka vody v kas-
trůlku dosáhla přibližně výšky běžného 
vejce.)

Jemná koprová omáčka

Na mírném ohni redukujte dvě třeti-
ny smetany, dokud nezhoustne. Ocet 
s cukrem nechte svařit zhruba na jednu 
čtvrtinu. Zredukovaný ocet vmíchejte 
do smetany, přidejte opraný, na jemno 
nasekaný kopr, přisolte a nechte lehce 
zchladnout. Do zbytku smetany zašle-
hejte žloutky, přilijte část omáčky a poté 
rozmíchejte zpět do většiny horké omáč-
ky. (To je důležité proto, aby se žloutky 
v horké omáčce nesrazily.) Žloutky zjem-
ní omáčku, která zároveň lehce zhoust-

ne a její chuť bude plná a bohatá. Ihned 
podávejte.

Fava fazolky

Fava fazolky koupíte mražené. Je třeba je 
rozmrazit a zbavit tuhé slupky. Dále sta-
čí fazolky prohřát v rozpuštěném másle, 
osolit a ihned podávat. 

Recept: 4 porce
pražma, celá ryba 2 ks, celkem cca 
1 200 g
olivový olej, pepř, sůl
hrášek sladký (kuličky) 500 g
máslo 100 g
sůl
voda 2 000 ml
slepičí vejce 4 ks
voda 500 ml
ocet 50 ml
sůl 1 g
smetana 33 % tuku 400 ml
ocet 50 ml
cukr cca 10 g
sůl cca 1 g
sekaný čerstvý kopr  
Snítka
žloutek 2 ks
fava fazolky 200 g
máslo 30 g

Fenomén víno
Autor:
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Název
Datum

Místo Město WWW Telefon
od do

Výstava vín Lanžhot 14. 3. 14. 3. restaurace Podlužan Lanžhot 775 445 402

46. ročník místní výstavy vín ve Vranovicích 14. 3. 14. 3. sportovní hala, ulice Lipová Vranovice 739 051 137

Výstava vín v Kostelci 14. 3. 14. 3. kulturní dům Kostelec www.sk-kostelec.cz 737 149 482

Tradiční výstava místních a regionálních vinařů 14. 3. 14. 3. Masarykův KD (sokolovna), Tyršova T161 Židlochovice www.zidlochovice.cz 721 796 090

Výstava vín Chrlice 14. 3. 14. 3. Brno-Chrlice, restaurace U Bindrů Brno 605 455 799

Místní výstava vín Čejkovice 14. 3. 14. 3. sál orlovny Čejkovice (okr. Hodonín) 606 375 486

Prezentace V8 na mezinárodním veletrhu ProWein 15. 3. 17. 3. bude upřesněno Düsseldorf www.prowein.com 777 630 434

1. Jihočeské slavnosti vína 20. 3. 21. 3. Výstaviště České Budějovice a.s. České Budějovice www.vcb.cz 387 714 207

Vinařská akademie I – Kadet 20. 3. 22. 3. uč. Vinařské akademie Valtice, Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437

Místní výstava vín 21. 3. 21. 3. sokolovna Kostice www.svkostice.webnode.cz 607 730 109

Místní výstava vín 21. 3. 21. 3. sokolovna Hovorany 739 424 877

Výstava vín 21. 3. 21. 3. zámek Dolní Kounice Dolní Kounice 725 805 017

Festival vína 21. 3. 21. 3. DKO – Dům Kultury Jihlava, Tolstého 2 Jihlava www.festival-vina-jihlava.cz 734 335 343

Tradiční josefovská výstava vín 21. 3. 21. 3. hlavní sál v kulturním domě Popovice (okr. UH) www.popovice.cz 725 247 010

44. výstava vín 21. 3. 21. 3. sokolovna Syrovice 777 574 323

14. výstava vín v Telnici 21. 3. 21. 3. orlovna Telnice 724 183 474

Josefská výstava a košt vín 21. 3. 21. 3. Kulturní dům Strážničan Strážnice www.straznice-mesto.cz 731 230 547

Znojemský košt 21. 3. 21. 3. štukové sály Louckého kláštera Znojmo www.znojkost.estranky.cz 515 213 145

52. Josefský košt 21. 3. 21. 3. kulturní dům Kyjov 602 937 871

45. Výstava vín 21. 3. 21. 3. kulturní dům Sedlec www.sedlecumikulova.cz 723 426 773

Tradiční Josefská výstava vín Vracov 21. 3. 21. 3. sokolovna Vracov 603 905 335

Tradiční ochutnávka jihomoravských vín 21. 3. 21. 3. velký sál MKS Beseda Moravské Budějovice www.vsmb.wz.cz 732 273 686

Výstava vín Březí u Mikulova 21. 3. 21. 3. kůlturní sál Březí 731 187 012

Výstava vín 21. 3. 21. 3. kulturní dům Pasohlávky

Josefovský košt vína 21. 3. 21. 3. kulturní dům Spytihněv http://cms.zahradkarispytihnev.webnode.cz 739 578 163

25. výstava vín v Brně – Obřanech 22. 3. 22. 3. orlovna, Hlaváčova 20 Brno 737 508 760

VINAŘSTVÍ ROKU 2014 26. 3. 26. 3. Veletržní palác Praha www.vinarstviroku.cz 606 743 231

XIV. Přehlídka vín a sýrů Hrušky 28. 3. 28. 3. tělocvična základní školy Hrušky (okr. Břeclav) www.hrusky.net 607 730 109

Otevřené sklepy Perná 28. 3. 29. 3. vinné sklepy Perná www.sklepyperna.cz 776 335 669

O víně při víně 28. 3. 28. 3. Sklepy Františka Lotrinského Velké Pavlovice www.vinozvelkychpavlovic.cz 605 886 640

Výstava vín Vrbice 28. 3. 28. 3. kulturní dům Vrbice www.vinarivrbice.cz 731 469 553

Výstava vín 28. 3. 28. 3. kulturní dům Bulhary 606 422 112

Slavnosti mandloní a vína 28. 3. 28. 3. Dukelské náměstí a mandloňové sady Hustopeče www.hustopece.cz 724 384 707

Josefský košt 28. 3. 28. 3. kulturní dům Bošovice 604 150 952

Tradiční výstava vín 28. 3. 28. 3. sál sokolovny Rakvice www.vinari-rakvice.cz 602 450 053

Výstava vín Starovice 28. 3. 28. 3. sokolovna Starovice www.vinspolstar.ic.cz 725 763 801

Výstava vín Uherské Hradiště – Sady 28. 3. 28. 3. Kulturní dům Uherské Hradiště – Sady Uherské Hradiště www.vinarisady.cz 604 622 283

ZE SKLEPA DO SKLEPA 28. 3. 28. 3. vinné sklepy Velké Bílovice www.velkebilovice.com 775 595 561

Tradiční výstava vín 28. 3. 28. 3. Sklepy Jarošek Mutěnice 606 731 042

Košt vína v Tupesích 28. 3. 28. 3. tělocvična základní školy Tupesy 774 599 658

Certifikát Sommeliera 2015 28. 3. 26. 4. Hotel Regina, Konojedská 38 Praha 10 www.sommeliers.cz 721 873 722

Kurz Sommelier (I. část) 30. 3. 2. 4. uč. Vinařské akademie Valtice, Nám. Svobody 13 Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437

Vstupní kurz – úvod do ekologického vinohradnictví 31. 3. 31. 3. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.ekovin.cz 776 574 821

Zahájení sezony v Informačním centru VOC ZNOJMO 3. 4. 1. 11. Vlkova věž, Kollárova 385/6 Znojmo www.vocznojmo.cz 737 815 402

Den Znovín Walkingu 4. 4. 4. 4. Národní park Podyjí Hnanice www.znovin.cz 515 266 620

O Hustopečskou pečeť 4. 4. 4. 4. Hotel Centro Hustopeče www.hustopece.cz 775 095 526

41. ročník Velikonočního koštu vín Břestek 4. 4. 4. 4. sportovní hala Břestek www.brestek.cz 603 889 231

32. Velikonoční výstava vín 4. 4. 4. 4. kulturní dům Šatov www.vinarisatov.cz 775 682 048

Tradiční výstava pálavských vín v Pavlově 4. 4. 4. 4. kulturní dům Pavlov www.otevrene-sklepy-pavlov.cz 721 414 575

XXV. Výstava vín s ochutnávkou v Zaječí 4. 4. 4. 4. Zaječský vinný sklep, Vinařská 479 Zaječí 607 501 233

53. Výstava vín Rohatec 5. 4. 5. 4. kulturní dům Rohatec www.zahradkari-rohatec.cz 724 019 532

Velikonoční výstava vín Bořetice 5. 4. 5. 4. kulturní dům Bořetice www.republikakravihora.cz 721 375 999

Tradiční velikonoční košt vín Šakvice 5. 4. 5. 4. sál místní sokolovny Šakvice www.zahradkari.cz/zo/sakvice 724 222 528

Velikonoční výstava vín Dubňany 5. 4. 5. 4. hala sportcentrum ŽELVA Dubňany 602 186 890

68. velikonoční výstava vín v Polešovicích 5. 4. 5. 4. sokolovna Polešovice 602 538 394

Velikonoční výstava vín 5. 4. 5. 4. kulturní dům Uherčice (okr. Břeclav) 603 963 588

50. velikonoční výstava vín v Boršicích 5. 4. 5. 4. kulturní dům Boršice www.borsice.cz 602 366 078

Velikonoční výstava vín 5. 4. 5. 4. Kulturní dům Milotice Milotice www.sidleny.cz 603 836 752

Velikonoční výstava vín Ořechov 5. 4. 5. 4. orlovna, Sokolská 136/1 Ořechov (okr. Brno-venkov) 775 259 691

Výstava vín 5. 4. 5. 4. sál kulturního domu Drnholec 775 127 736

Velikonoční výstava vín 5. 4. 5. 4. kulturní dům, Dolní konec 29 Hlohovec 739 016 156

Velikonoční výstava vín 5. 4. 5. 4. obecní sál Nový Šaldorf-Sedlešovice www.modre-sklepy.cz

XXII. výstava vín 5. 4. 5. 4. sokolovna Viničné Šumice 728 553 852

Velikonoční krojovaná zábava 5. 4. 6. 4. Sokolovna Jundrov, Stromovka 6 Brno 777 270 893

41. Velikonoční výstava vín Dolní Věstonice 5. 4. 5. 4. kulturní dům Dolní Věstonice 724 008 611

Výstava vín Dolní Dunajovice 5. 4. 5. 4. kinosál Dolní Dunajovice www.czsdd.cz 602 423 625

Výstava vína 5. 4. 5. 4. sokolovna Moravská Nová Ves www.vinarimnves.cz 608 875 445

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

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

Inzerce

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

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

Prodám zatím nepoužitý tažený rosič Ideal 1000L, 
a mulčovač 150 cm. Cena dohodou.

Kontakt: Josef Koplík, mob.: 731 489 333,  
e-mail.: Josef@koplik.cz

 
·  pneumatickou uzavíračku lahví s vakuovou uzavírací 
hlavou 

· 6-ti jehlovou hladinovou plničku – nová a použitá 

· používaný horizontální lis WOTTLE ERS 450 

Kontakt: +43 664 281 0011, nebo mail  
office@maschinenhandel-bauer.at 

Podrobnosti na www.maschinenhandelbauer.at

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

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

Výsevní dny 2015 70 Kč
podle Marie Thunové

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

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

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

↙ řádková inzerce



HOBRACOL 400 VS
deskový filtr

Přinášíme 6+1 důvodů, 
proč si pořídit náš deskový filtr:

1) desková filtrace je lety prověřená, funkční, 
    spolehlivá a ekonomicky výhodná forma filtrace vína

2) jak potvrzují nezávislé studie neovlivňuje desková 
    filtrace z dlouhodobého pohledu kvalitu filtrovaného vína

3) Hobracol 400 VS je vyroben z vysokojakostních ocelí 
    ve špičkové kvalitě bez kompromisů

4) opěrné desky jsou dodávány také ze speciálního 
    odolného plastu „Noryl“, který nepraská a neohýbá 
    se jako běžně na trhu přítomný polypropylen

5) konstrukce filtru je přizpůsobena potřebám vinařských     
    podniků a plně odpovídá jejich požadavkům

6) filtrační desky poskytují nejefektivnější ochranu 
    membránovým filtračním svíčkám před křemelinovým 
    prachem a jinými nečistotami

7) na Hobracol 400 VS spoléhají vinaři 
    dnes již po celém světě, oceňují české, 
    tradičně skvělé, zpracování 
    a poměr kvalita/cena

Navíc k zakoupenému filtru 
můžete získat filtrační desky 
Hobrafilt ZDARMA !!!

SPOLEHLIVÁ
FILTRACE

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

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

HLAVNÍ PARTNER
SALONU VÍN ČR 2015

Nyní ještě 

menší úkap!
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SLOUPKY  KONCOVÉ

adresa:
Kasárna 1494, Bzenec 696 81  /  E-mail:  prodej@prohmat.cz   /   web:  www.prohmat.cz

Prodej a dovoz sazenic vinné révy od renomované firmy

OPĚRNÉ  TYČE  K  SAZENICÍM - kovové i plastové

VODÍCÍ  DRÁTY - pozinkované

OBJÍMKY -

FIXAČNÍ  SPONY

ŘETÍZKY

ZAVRTÁVACÍ  KOTVY

SLOUPKY  ŘADOVÉ ZINKOVANÉ

PROHMA , s.r.o.
prodej hutního materiálu

SORTIMENTSORTIMENT
tel: 
tel: 
tel: 

518 628 703
605 276 198
605 268 181

VINOHRADNICKÝ 

ČESKÝ VÝROBCE



Přijďte prožít nevšední zážitek  
s našimi nejlepšími víny.

Oficiální vodaHlavní partneřiGenerální partner

Partneři Mediální partneři

SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY
Národní soutěž vín a stálá degustační expozice  

na zámku ve Valticích.

Trading & Marketing s.r.o.

SOMELIÉRSKÉ POTŘEBY

CHLAZENÍ    VÝČEPY  SERVIS

GASTRO

PA 432 SAHM lead grey
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PA 301 SAHM blue
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SAHM Gastro    02.04.2013

Zámek 1, 691 42 Valtice, tel.: 519 352 744
salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz, www.vinarskecentrum.cz


