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Editorial

Titulní fotografie: Jiří Hloušek

Padlí révy (původce vřeckovýtrusá houba 
Erysiphe necator) – mycelium, konidiofory 
a konidie na bobulích. 

Padlí rodu Erysiphe jsou povrchovými parazity. 
Mycelium je na rostlinných částech uchyceno 
laločnatými apresorii, což jsou výrůstky mycelia. 
Do buňky epidermis pronikají infekční vlákna, 
která se mění v prstovité útvary haustoria. 
Haustorium je tvarově a funkčně pozměněný 
výrůstek hyfy v buňce hostitele a zajišťuje vlastní 
spojení patogenu s hostitelem. Prostřednictvím 
haustorií získává patogen živné látky pro svůj růst 
a současně intoxikuje pletiva hostitele, napadené 
buňky odumírají. Na povrchovém myceliu se 
vytvářejí  vzpřímené konidiofory, vlákna sloužící 
k tvorbě vegetativních rozmnožovacích orgánů 
konidií, jimiž se patogen dále šíří.

Oenoforum  
získává na 
vážnosti

S rovnat se se světovou konkurencí se může zdát jako risk. Letošní Oeno-
forum ale opět ukázalo, že se nemáme za co stydět a dokážeme uspět 
i po velmi problematickém roce. Celkově zdařilá akce má do dalších let 

důležitý cíl, získat si pevné místo v celé vinařské střední Evropě. Podle reakcí 
zahraničních hostů to rozhodně stojí za pokus. 

Zřejmá je podle nich také další věc. Budoucnost zde bude stále více patřit 
červeným vínům, některé odrůdy naopak budou prospívat severněji. Může za to 
globální oteplování. Proto se v tomto dvojčísle vývoji klimatu v České republice 
věnujeme. Větší rozsah nám ale umožňuje přinést mnohem pestřejší nabídku 
témat než v běžném vydání. Dočtete se tak například, jak co nejlépe naložit 
s odpady z výroby vína. Velmi perspektivní se přitom jeví například výroba oleje 
ze semen révy vinné, kdy čeští vinaři spolu se specializovanými firmami vyvinuli 
vlastní technologii.

Zajímavou novinkou jsou také e-degustace. Aniž by vinaři museli cestovat 
stovky kilometrů, mohou se v jeden okamžik spojit s desítkami či stovkami kli-
entů prakticky kdekoliv, kde je dostupný internet. 

Nechybí samozřejmě letní témata související s turistikou, jako jsou sklepní 
uličky a vinařské cyklostezky. Zaměřili jsme se také na spojitost mezi vínem 
a zdravím. My v redakci o ní nepochybujeme.

Přeji všem úspěšné letní měsíce.

Martin Půček
šéfredaktor

Vinařský obzor
Odborný časopis pro vinohradnictví,
sklepní hospodářství a obchod vínem
číslo 7/8, ročník 108 (2015)
Vydává
Svaz vinařů České republiky
Šéfredaktor
Ing. Martin Půček
martin.pucek@svcr.cz
Editor
Ing. Jiří Sedlo, CSc.
jiri.sedlo@svcr.cz
Sekretariát redakce
(předplatné, vinařské publikace, fakturace)
Markéta Nováková
tel.: 602 470 345
marketa.novakova@svcr.cz
Obchodní oddělení
(PR, inzerce, řádková inzerce)
PhDr. Martin Chlad
marketing@svcr.cz
tel.: 774 778 815
Redakční rada
Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (předseda)
(pavlous@zfmendelu.cz)
Ing. Petr Ackermann, CSc. (petr.ackermann@srs.cz)
Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. (balikj@zf.mendelu.cz)
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (patrik.burg@seznam.cz)
RNDr. Zdeněk Habrovanský  
(zdenek.habrovansky@email.cz)
Ing. Pavel Krška (pavel.krska@vinarskecentrum.cz)
JUDr. Tibor Nyitray (tibor.nyitray@svcr.cz)
Ing. Petr Ptáček
Ing. Jiří Sedlo, CSc. (jiri.sedlo@svcr.cz)
Redakce
Mgr. Jiří Hloušek (jiri.hlousek@xproduction.cz)
PhDr. Martin Chlad (martin.chlad@svcr.cz)
Ing. Tomáš Prek (tom@xproduction.cz)
Ing. Martin Půček (martin.pucek@svcr.cz)
Ing. Jiří Sedlo, CSc. (jiri.sedlo@svcr.cz)
Mgr. Zbyněk Vičar (zbynek.vicar@xproduction.cz)
Grafická úprava
X Production, s. r. o., www.xproduction.cz
Jazykový poradce
Petr Čech
Tisk
Grafico, s. r. o., Opava
Registrační číslo: MK ČR E 11630
Vychází měsíčně.
Cena jednoho čísla — 67 Kč,
dvojčísla 7/8 — 110 Kč (včetně 15% DPH)
Předplatné 2015
V redakci: 1 číslo — 49 Kč, dvojčíslo 7/8 — 84 Kč
(vč. 15% DPH), celý ročník 569 Kč (vč. 15% DPH)
Adresa redakce a vydavatele
SV ČR — Vinařský obzor, P. O. BOX 34,
Žižkovská 1230, 691 02  Velké Bílovice
tel.: 602 470 345
e-mail: info@vinarskyobzor.cz
www.vinarskyobzor.cz
Toto číslo vychází 1. 7. 2015
ISSN: 1212-7884
Vinařský obzor®
Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována 
či jinak šířena bez souhlasu vydavatele. Redakce 
neodpovídá za obsah inzerce a komerční prezentace. 
Redakce si vyhrazuje právo na otištění příspěvků 
či korespondence došlé do redakce, pokud není 
předem dohodnuto jinak, a na jejich běžnou úpravu. 
Názory v příspěvcích externích dopisovatelů 
se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce 
či vydavatele.
Foto na titulní straně Jiří Hloušek



345

Spolkové informacePředplatnéVinařský obzor 7-8/2015

Co vám 
přineseme 
příště 

Po dvouměsíční pauze vyjde Vinař-
ský obzor opět v září. To už by 
se mělo pomalu rýsovat, jak bude 

vypadat úroda. Proto se budeme ve větším te-
matickém celku věnovat stanovení optimální 
zralosti hroznů. Rozvede také téma, které už 
v tomto vydání načal Petr Ptáček. Podrobně 
se podíváme na to, jak nejlépe ve sklepě udr-
žovat hygienu a jak se celkově starat o sklepní 
hospodářství. Určitě se toho přes léto „urodí“ 
ještě mnohem více. Budeme se tedy těšit na 
shledanou opět na podzim.

(red)

Oprava

V červnovém vydání vyšlo v inzerátu 
firmy Elita na str. 301 omylem špatně 
telefonní číslo pana Františka Lupače.  

Správný kontakt je 728 253 852. 

(red)

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

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru:

□ od čísla nejbližšího do čísla      

□ ročníku 2015

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

Nabídka minulých ročníků jednotlivě i v černé deskové vazbě:

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

□ další požadavky  

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

Objednávka publikací:

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

Adresa plátce:

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

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

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

Předplatné Vinařského obzoru
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Přehled nominačních 
oblastních soutěží do 
Salonu vín na Moravě
Na všechny soutěže se vína přihlašují elektronicky on-line na webové adrese  
www.elwis.cz. Další informace: www.narodnisoutezvin.cz

podoblast Velkopavlovická
Uzávěrka přihlášek: do 27. 7.
Odběr vzorků: 
probíhá ve dnech 20. 7.– 27.  7. 2015 
v prostorách sklepa ČZS Hustopeče, Na 
Hradbách 388, Hustopeče. 
Kontakt: Petra Otřísalová 775 095 526
Hodnocení: 
10. a 11. 8. 2015 v Hustopečích
Výstava pro veřejnost: 22. 8. 2015 
Pořadatel: Město Hustopeče 

podoblast Znojemská
Hodnocení: 27. 8. 2015 v Dolních Kounicích
Výstava pro veřejnost: 5.9.2015, kulturní 
dům Douní Kounice, spojeno s městský-
mi slavnostmi
Pořadatel: Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 

podoblast Slovácká
Hodnocení: 17. a 18. 8. 2015 v NVC ve Valticích 
Výstava pro veřejnost: 12. a 13. 9. 2015 při 
Slováckých slavnostech vína 

Pořadatel: Sdružení slováckých vinařů 

podoblast Mikulovská
Sběr vzorků: 10. a 11.8., budova „Novostav-
by“ vinařské školy
Hodnocení: 20. a 21. 8. 2015 v NVC ve Val-
ticích
Výstava pro veřejnost: 11. – 13. 9. 2015 (při 
Pálavském vinobraní v Mikulově)
Pořadatel: Svaz vinařů mikulovské podob-
lasti, org. zaj. Národní vinařské centrum 

Národní soutěž vín 
Velkopavlovické vinařské 
podoblasti 
Město Hustopeče si pro Vás připravilo přehlídku těch nejlepších vín 
z Velkopavlovické vinařské podoblasti nominovaných do Salonu vín ČR i těch, které 
se o nominaci ucházela. 

V sobotu 22. srpna 2015 máte je-
dinečnou možnost v Sále spole-
čenského domu v Hustopečích 

(Herbenova 4) posoudit, která vína byla 
úspěšná a zaujala hodnotitele v prestiž-
ním klání o postup do dalšího kola Národ-

ní soutěže vín ČR. Tato vinařsky uznáva-
ná akce probíhá pod garancí Svazu vinařů 
ČR a za podpory Vinařského fondu a Ná-
rodního vinařského centra. Odpolední 
program výstavy zpestří kromě cimbálové 
muziky také folklórní program „Zarážání 

hory“ v provedení Hustopečské chasy. 
Na ochutnávání kvalitních vín můžete 
navázat v otevřených sklepech, kde na 
vás hustopečští vinaři budou se sklenič-
kou čekat od 18.00 hodin. Statut soutěže 
a více informací na www.hustopece.cz. 
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Hašek: Vinařský fond spolupracuje 
s krajem na novele trestního zákona 
proti pančování vína

R eagovat na problém pančování 
vína se rozhodl Jihomoravský 
kraj, který se snaží vyvolat širo-

kou odbornou diskuzi. Hejtman Jihomo-
ravského kraje Michal Hašek seznámil 
členy Rady Vinařského fondu v pondělí 
29. června 2015 s informacemi o právní 
úpravě pančování vína ve vybraných stá-
tech Evropské unie, která se týká variant 

možné právní úpravy trestního postihu 
pančování vína v České republice. Hejt-
man připomněl záměr Jihomoravského 
kraje podnítit širokou odbornou diskusi 
a snahu předložit cestou krajské zákono-
dárné iniciativy novelu trestního zákona 
reagující na problém pančovaní vína. 

„Nynější aktivita kraje je logickým 
následkem tzv. metanolové aféry z  let 

2012/2013, v oblasti vína je pak známá 
tzv. fridexová aféra v Rakousku před 30 
lety, kdy došlo téměř k likvidaci rakouské-
ho vinařství. Rada Vinařského fondu nyní 
vyhodnotí předložené informace a v prů-
běhu letních prázdnin doporučí Jihomo-
ravskému kraji nejvhodnější z evropsky 
aplikovaných modelů postihu pančování,“ 
uvedl hejtman Michal Hašek. 

Vinařský fond získal notifikaci EU 
pro roky 2015–2020 
Podpora pěstitelům vína a podnikům působícím ve zpracování a marketingu 
vinařských produktů. A to ve výši až 420 milionů korun v období pěti let. Rada 
Vinařského fondu v pondělí 29. června 2015 projednala podmínky Podpory 
poskytované Vinařským fondem pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020, které České 
republice zaslala 29. května Evropská komise.

„J  sem rád, ze se České republi-
ce podařilo notifikovat další 
existenci a činnost Vinařské-

ho fondu ČR, který bude v příštích pěti 
letech moci v  souladu s podmínkami 
Evropské komise podporovat pěstitele 
vína a podniky působící ve zpracování 

a marketingu vinařských produktů. Do-
volenou formou podpory budou přímé 
dotace či dotované služby. Hlavním cí-
lem je stimulace produkce a marketingu 
jakostních vín, poskytování informací 
o vinohradnictví a vinařství a propaga-
ce vyráběných vín. Propagační akce zdů-

razní kvalitu vína a budou šířit vědecké 
poznatky o úměrné a odpovědné kon-
zumaci vína. To si stanovila Evropská 
komise,“ komentoval dokument Evrop-
ské komise předseda Rady Vinařského 
fondu a jihomoravský hejtman Michal 
Hašek. 

AGROKOP HB připravil na základě 
Nařízení vlády č.75/2015 Sb. 
o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatře-
ní certifikované osevní směsi pro 
vinohradníky.

Půdní struktura mnoha vinohradů 
je trvale poškozována dlouholetým 
jednostranným zpracováním půdy. 

Největší problémy způsobuje utužení 
půdy a nedostatek humusu.

Proto jsme připravili speciální směsi, 
které jsou schopny zlepšit půdní 
strukturu a vytvořit harmonické 
podmínky pro pěstování révy vinné. 
Výhodou je především obnovení 
úrodnosti půdy, zlepšení hospoda-
ření s vodou, zabránění erozi, tvorba 

humusu a zásobování révy 
vinné živinami. Můžete 
vybírat ze tři směsí, které vydrží 
na stanovišti minimálně 3 roky.

Bližší informace Vám rádi 
poskytneme na tel.: 777 772 066
nebo u regionálních zástupců firmy 
AGROKOP HB s.r.o.
www.agrokop.com

CERTIFIKOVANÉ OSEVNÍ SMĚSI PRO VINOHRADY

↙ inzerce
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Vinařství v roce 2014 
ve světě
Dne 27. dubna sdělil generální ředitel OIV Jean-Marie Aurand základní informace za 
rok 2014 o produkčním potenciálu, produkci a spotřebě vína a o mezinárodním 
obchodu s vínem.

1. Plocha vinic ve světě 

Mírně se zvýšila o 8 tisíc ha na 7 554 mili-
onu hektarů. Od roku 2011, kdy byla plo-
cha vinic v tomto století nejnižší, narostla 
o 57 tisíc ha (plocha srovnatelná s Rakous-
kem a Švýcarskem dohromady). Nově má 
druhou největší plochu vinic (po Španěl-
sku) Čína s téměř 800 tis. ha (tab. 1, obr. 
1). Jde o vinice pro všechny účely, včetně 
produkce stolních hroznů a rozinek.

ČR se na celkové ploše vinic světa po-
dílí 0,2 %.

V Evropě se od ukončení programu 
klučení vinic v roce 2012 výrazně snížilo 
tempo poklesu jejich plochy. Nyní se v EU 
nachází 3 399 mil. ha vinic a meziročně 
2013/2014 došlo k poklesu o 21 tis. ha. 
V letech 2008 až 2011 činil tento pokles 
v průměru 93 tis. ha ročně. V Itálii a Por-
tugalsku byl zaznamenán meziroční po-
kles 2013/2014 o 15 a 5 tis. ha. 

Zatímco se v Evropě plocha meziroč-
ně snížila, mimo Evropu narostla o 28 tis. 
ha. Jde především o Čínu a Jižní Ameri-
ku (mimo Brazílie). V Číně se v období 
let 2011–2014 plocha vinic zvýšila o 166 
tis. ha (odpovídá přibližně všem vinicím 

Austrálie), což odpovídá každým rokem 
55 tis. ha (každoročně Rakousko a Slo-
vensko navíc) a zvyšování plochy bylo 
zaznamenáno i v Indii. V Austrálii se za 
poslední 3 roky snížila plocha vinic o 18 
tisíc hektarů (= ČR). 

2. Produkce vína

Po silném ročníku 2013 (291 mil. hl) bylo 
v roce 2014 dosaženo jen průměrné skliz-
ně ve výši 279 milionů hektolitrů vína. To 
odpovídá průměrnému výnosu 37 hl vína 
na hektar, čili 5 tunám hroznů na hektar. 
Ve skutečnosti je výnos vyšší, protože 
menší část hroznů se nezpracovává na 
víno. V ČR to byly 4,3 t/ha. Meziroční po-
kles světové produkce vína odpovídá roč-
ní produkci Austrálie.

Produkce vína v  EU byla průměr-
ná, sice nižší než v roce 2013, ale vyš-

ší oproti slabším letem 2010 až 2012. 
Celkem bylo v EU získáno 164 mil. hl 
vína. Meziroční nárůst produkce o 11 % 
vykázala Francie a Německo, naopak 
Itálie vyprodukovala o 17 % vína méně, 
Rumunsko o 20 %, Řecko o 13 % a Bul-
harsko dokonce o 30 % méně. Spojené 
státy získaly 22,3 mil. hl vína, tj. sice 
méně než v roce 2013, ale přesto nad-
průměrné množství. V Chile byla skli-
zeň meziročně o 18 % nižší. Na Novém 
Zélandu byla podruhé za sebou dosaže-
na rekordní sklizeň ve výši 3,2 mil. hl 
vína.

3. Spotřeba vína ve světě

Spotřeba se v roce 2014 odhaduje na 240 
mil. hl. Znamená to mírné snížení o 2,4 
mil. hl (obr. 2), to je zhruba roční produk-
ce Rakouska nebo Maďarska. V průměru 

Tabulka 1

Vývoj 2000/2014 ve státech 
s největší plochou vinic

Stát 2000 2014

Španělsko 15,7 13,5

Francie 11,5 10,5

Čína 3,9 10,6

Itálie 11,6 9,1

Turecko 7,3 6,6

USA 5,2 5,6

Španělsko 14 %

Plocha vinic světa 2014: 7 554 mil. ha
Meziročně (2014/2013) EU pokles o 21 tis. ha

Francie 10 %

Itálie 9 %

Portugalsko 3 %

Rumunsko 3 %

Řecko 1 %
Německo 1 %

ostatní EU 4 %
ostatní Evropa 9 %

Čína 11 %

Turecko 7 %

USA 6 %

Argentina 3 %

Chile 3 %

Austrálie 2 %
JAR 2 %

otatní 3. země 14 %

Obr. 1: Rozdělení plochy vinic světa mezi státy
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tak tvoří spotřeba vína 3,3 litru za rok na 
každého obyvatele Země. 

Od roku 2000 do roku 2007 (násle-
dovala celosvětová hospodářská krize) 
se spotřeba vína trvale zvyšovala, pak 
nastal dvouletý propad o 12 mil. hl (cca 
produkce Austrálie) a šest let stabilní 
spotřeby. USA jsou nadále největším 
spotřebitelským státem světa vzhledem 
k  vínu (30,7 mil. hl). Meziroční změ-
na byla pouze +1 %, zato od roku 2000 
se v USA zvýšila spotřeba vína o 45 % 
(tab. 3). Ve Francii se snížila meziroční 
(2013/2014) spotřeba o 0,9 mil. hl na 27,9 
mil. hl a v Itálii dokonce o 1,4 mil. hl na 
20,4 mil. hl. V severní Evropě se spotře-
ba vína zvýšila, v Německu je stabilní 
a v Anglii poklesla o 1,4 %. Ve Španělsku 
přestal dlouholetý pokles spotřeby vína, 
když se ustálil na 10 mil. hl.

V Číně došlo po prudkém vzestupu 
spotřeby počínaje počátkem století a v le-
tech 2013 a 2014 k jejímu snížení na 15,2 
mil. hl. Obdobně v Argentině po dvou le-
tech růstu se v roce 2014 spotřeba vína 

snížila na necelých 10 mil. hl. Česko tvoří 
0,8 % celosvětové spotřeby vína.

4. Mezinárodní obchod 
s vínem 

Obchod co do objemu dosáhl 104 mil. hl, 
což znamená opětovné zvýšení, meziroč-
ně o 2,5 %. V hodnotovém vyjádření stag-
noval na 26 miliardách eur. ČR se na tom-
to objemu obchodu, především dovozem, 
podílela 1,4 % a na jeho hodnotě 0,6 %. 

Největším vývozcem vína se stalo 
Španělsko (obr. 3) s meziročním nárůstem 
objemu o 22 %, dosáhlo podílu 21,8 % na 
veškerém vývozu vína ve světě. Byl to ale 
vývoz objemu na úkor hodnoty. Finančně 
se vývoz meziročně snížil o 5 %. Podstat-

Tabulka 2

Deset největších producentů vína (tis. hl)
Pořadí Stát Sklizeň 2014 (tis. hl) Rozdíl 2014/2013 (%)

1. Francie 46 698 +11

2. Itálie 44 739 –17

3. Španělsko 41 620 –9

4. USA 22 300 –5

5. Argentina 15 197 +1

6. Austrálie 12 000 –4

7. JAR 11 316 +3

8. Čína 11 178 –5

9. Chile 10 500 –18

10. Německo 9 334 +11

x svět celkem 278 800 –4
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Obr. 3: Největší vývozci vína na světě (mil. hl)

Stát/rok 2000 2014

USA 9 13

Francie 15 12

Itálie 14 9

Německo 9 8

Čína 5 7

Anglie 4 5

Rusko 2 4

Argentina 6 4

Španělsko 6 4

Austrálie 2 2

Ostatní země 28 31

Svět celkem (mil. hl) 226 240

Tabulka 3

Vývoj podílu (v %) na 
celosvětové spotřebě vína 
v deseti nejvýznamnějších 
zemích

Autor:
Jiří Sedlo
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ným důvodem k tomu bylo zrušení pod-
por EU na destilaci. Naopak vývoz me-
ziročně snížila Argentina (o 16 %), Chile 
a JAR (o 9 %). 

Obchodovalo se převážně s lahvovým 
tichým vínem (54 % objemu vína), za kte-
ré se utržilo 71 % prostředků. Meziročně 
došlo sice k mírnému zvýšení exportu 
lahvového vína, ale od roku 2000 poklesl 
z 65 % na 54 %. 

Šumivé víno představovalo 8 % obje-
mu a 18 % ve finančním vyjádření. Zna-

menalo to také největší meziroční nárůst 
v objemu (7,1 %) i financích (5,4 %).

Na sudové víno tak zbylo 38 % objemu 
a 11 % hodnoty obchodů.

Při porovnání obchodů podle zemí 
jsou pro víno určujícími Španělsko, Itá-
lie a Francie. Tyto tři země vyvezly víno 
(obr. 4) v hodnotě 15,2 miliardy eur (58 % 
veškerého vývozu) a v objemu 57,4 mil. 
hl (56 %). Nejvíc finančních prostředků 
(7 730 mil. eur = 30 %) za to získala Fran-
cie. Pro srovnání je to více než dvouletý 

hrubý produkt celého našeho zeměděl-
ství. 

K poklesu exportu vína meziročně do-
šlo u Portugalska (-6,7 %), JAR (-8,8 %), 
Chile (-9,0 %) a Argentiny (-15,7 %). To se 
týká objemu; hodnoty vyváženého vína se 
to s výjimkou Argentiny (-4 %) nedotklo. 

Hodnota vína vyváženého z Nového 
Zélandu meziročně stoupla o 9,4 %, jeho 
objem se tak prudce nezvýšil.

Španělsko a JAR mají nadprůměrný 
podíl vyváženého sudového vína, kdežto 
Francie a Itálie naopak vína lahvového.

Dovoz vína se meziročně zvýšil 
o 0,25 % na 100 mil. hl. Na šest největších 
dovozců připadá více než polovina celko-
vého objemu dovozu: Německo, Anglie, 
USA, Francie, Rusko a Čína celkem v roce 
2014 dovezly 55 mil. hl vína (obr. 5) v hod-
notě 12,7 mil. Eur.

Rusko meziročně snížilo dovoz v ob-
jemu i hodnotě o 5 % na 4,7 mil. hl za 
8,7 mld. eur, přičemž 55 % dovozu tvoři-
lo víno lahvové. V USA se snížily objem 
i hodnota dovozu oproti roku 2013 o 2,1 % 
na 10,7 mil. hl za 4 mld. eur. USA tak na-
dále dováží víno za nejvíce finančních 
prostředků (obr. 6). Podíl lahvového vína 
činil 65 %.

Největším dovozcem co do objemu 
vína je stále Německo se stabilními více 
než 15 mil. hl, ale lahvové víno se na tom 
podílelo jenom 38 %, takže hodnota do-
vezeného vína činila „jen“ 2,5 mld. eur 
při meziročním poklesu o 3,2 %. Anglie 
dovezla 13,3 mil. hl vína, meziročně tedy 
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Obr. 4: Největší vývozci vína na světě (mil. €)

15,2

Německo
0

5

10

15

20

13,4

Anglie

10,7

USA

6,5

Francie

4,7

Rusko Čína

4,6

Obr. 5: Největší dovozci vína na světě (mil. hl)

0
USA

4 032

Anglie

3 595

Německo

2 505

Kanada

1 465

Japonsko Čína

1 210 1 145

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Obr. 6: Největší dovozci vína na světě (mil. €)

Tabulka 4

Průměrné dovozní 
a vývozní ceny 2014 
v €/l nejvýznamnějších 
obchodníků s vínem

Stát Dovoz Vývoz

Anglie 2,69 nevýznamný

Čína 2,50 nevýznamný

Francie 0,96 5,37

Itálie nevýznamný 2,47

Kanada 3,81 nevýznamný

Německo 1,65 2,50

Nizozemsko 2,49 nevýznamný

Rusko 1,85 nevýznamný

Španělsko nevýznamný 1,09

USA 3,75 2,73

H ARAPES
Miroslav Harapes
Svárov 325, 691 02 Velké Bílovice
tel.: +420 720 540 307
info@harapes.cz

www.harapes.cz

Kompletní sortiment prostředků 
pro výrobu vína
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o 13,2 % více za stabilní cenu 3,5 mld. eur. 
Podíl lahvového vína tvořil 58 %. Dovoz 
vína do Francie je typický 80procentním 
podílem sudového vína (obr. 7) a nízkým 
zastoupením šumivého vína (3 %). Fran-
cie celkem dovezla 6,4 mil. hl vína, mezi-

ročně o 23 % více, ovšem za cenu 620 mil. 
eur (-4,6 %).

Do Česka se v roce v roce 2014 dovezlo 
sudové víno z 52 %. 

Jsou rovněž velké rozdíly mezi státy 
u průměrných dovozních cen. Největší 

extrémy jsou u Francie, která dováží pře-
vážně levné sudové víno a vyváží víno lah-
vové a šumivé. Dosahuje tak nejlevnějšího 
dovozu a nejdražšího vývozu. Za nejvyšší 
cenu dováží Kanada a vyváží Španělsko 
(tab. 4).

Do ČR se v roce 2014 dováželo víno při 
průměrné ceně 29,40 Kč/l, tedy asi 1,05 €/l.

První prognóza produkce 2015 na 
jižní polokouli: mírný pokles, asi o 3 %. 
V JAR, Chile a na Novém Zélandu se oče-
kává meziroční pokles (-5,3/-8/-3  %), 
v Argentině a Brazílii by měla být sklizeň 
v přibližně stejném objemu jako v roce 
2014 a Uruguay a Austrálie předpokládají 
mírný nárůst. 

 

Podle zprávy OIV „WELTKONJUNKTUR-
BERICHT, April 2015“, prezentace gene-
rálního ředitele OIV „Jean-Marie Aurand: 
Conjoncture vitivinicole mondiale 2014“ na 
tiskové konferenci a dat ČSÚ zpracoval Jiří 
Sedlo

Německo 38 % 58 %4 %

Anglie 57 % 34 %8 %

USA 65 % 27 %8 %

Rusko 55 % 37 %8 %

Čína 75 % 21 %4 %

Kanada 70 % 27 %3 %

Belgie 61 % 25 %14 %

Japonsko

lahvové víno

67 % 20 %12 %

Nizozemsko 84 % 14 %3 %

Francie 17 % 80 %3 %

šumivé víno sudové víno

Obr. 7: Podíl na objemu dovezeného vína podle druhu

↙ inzerce
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Vinohradnictví

Změny klimatu a jejich 
důsledky pro vinohradnictví
Extrémní projevy počasí a jejich důsledky pro pěstování révy se stávají 
zřejmě neoddělitelnou součástí vinohradnictví nejen u nás, ale i v zahraničí. 
V následujícím článku je poukázáno na jejich možné příčiny, projevy a předpokládaný 
další vývoj.

Z měna klimatu je kontinuální pro-
ces, který probíhá neustále a mění 
podmínky na naší planetě. Problé-

mem však je, že vlivem lidské činnosti se 
tento proces stává dynamičtějším a prav-
děpodobně nebudeme moci vždy rychle 
a adekvátně reagovat tak, aby to nemělo 
dramatické následky.

Fyzikální podstata procesu oteplování 
planety je poměrně jednoduchá – vzrůs-
tající koncentrace oxidu uhličitého a po-
případě dalších tzv. skleníkových plynů 
způsobuje v atmosféře zadržování určité 
části tepelné energie, která by byla jinak 
vyzářena zpět do vesmíru dlouhovlnným 
zářením. Na to přišel již koncem 19. sto-
letí švédský chemik Arrhenius, a dokon-
ce i spočítal, že v případě zdvojnásobení 
koncentrace oxidu uhličitého by se tep-
lota na planetě zvýšila přibližně o 5 °C. 
Jakožto seveřanovi se mu to dokonce ne-
zdálo jako něco vyloženě špatného. Když 
však uvážil tehdejší nárůsty koncentrací 

způsobené spalováním, vyšlo mu, že by 
k tomu mohlo dojít někdy kolem roku 
3000. 

Při současných koncentracích sklení-
kových plynů bylo stanoveno, že množ-
ství energie, která se na naší planetě 
takto hromadí, má velikost 2–3 watty na 
metr čtvereční. Zdánlivě malá hodnota, 
ale když uvážíme velikost zemského po-
vrchu a to, že jde o nepřetržité působení, 
jedná se o poměrně velké množství te-
pelné energie. Je však zajímavé sledovat, 
co se s ní dále děje. Jenom pro předsta-
vu – úplný klimatický systém není jenom 
atmosféra. Počasí a  jeho dlouhodobý 
vývoj ovlivňuje též i pedosféra, biosféra, 
kryosféra a hydrosféra. Existuje zde velké 
množství zpětných vazeb, které propojují 
jednotlivé části tohoto systému a navzá-
jem se ovlivňují. Za příklad mohou sloužit 
sirné aerosoly snižující množství energie 
dopadající na zemský povrch a působící 
tak alespoň částečně proti účinku zvýše-

ných koncentrací skleníkových plynů. Lze 
usuzovat, že masivním odsířením provozů 
spalujících uhlí v osmdesátých a devade-
sátých letech došlo k radikálnímu sníže-
ní těchto aerosolů a k nárůstu teploty. 
Částečně se sice odstranily „kyselé deště“, 
avšak vzrostly teploty vzduchu, jak bude 
ukázáno dále.

Přispět k poznání, jak se bude klima 
nejenom na našem území vyvíjet v blízké 
i vzdálenější budoucnosti, se snaží reno-
mované zahraniční výzkumné instituce 
a výsledkem jejich činnosti je množství 
tzv. globálních cirkulačních modelů (GCM 
modely). Ty se pokoušejí co možná nej-
podrobněji popsat procesy probíhající 
v celém klimatickém systému a na jejich 
podkladě provést předpověď klimatu 
v určitém časovém horizontu. Jednou 
z proměnných (či spíše neznámých) veli-
čin v těchto modelech je množství oxidu 
uhličitého, které bude lidstvo produkovat 
v následujících letech – půjde-li cestou tak 
jako doposud (business as usual), anebo 
dojde k určitým dohodám a ke snížení 
množství vypouštěného CO2. Samozřejmě 
existuje i varianta, že spalování fosilních 
paliv bude ještě rychlejší než doposud. 
Výstupem z GCM modelů je proto určité 
rozpětí očekávaných změn meteorologic-
kých prvků v závislosti na dalším vývoji 
koncentrací skleníkových plynů. 

O tom, že k určitému posunu klimato-
logických charakteristik dochází, je určitě 
přesvědčen každý vinař. Pokusím se to 
však dokumentovat přímo na měřených 
hodnotách z moravské vinařské oblasti, 
z klimatologické stanice v Lednici.

Na obr. 1 je vývoj průměrných ročních 
teplot a teplot za vegetační období. Lze 
na něm sledovat pozvolný nárůst průměr-
ných ročních teplot i teplot za vegetační 
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Obr. 1: Průměrné roční teploty a teploty za vegetační období od r. 1961
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období duben až září od počátku měření 
až přibližně do období kolem roku 2000. 
Od počátku měření se jejich hodnoty po-
stupně zvyšovaly, avšak v souladu s vývo-
jem globálních teplot se zdá, že ani u nás 
v posledních 10 až 15 letech teploty příliš 
nerostly, ale spíše stagnovaly, zejména 
pak ve vegetačním období. U průměrných 
ročních teplot jejich nárůst představoval 
nejprve hodnoty kolem 0,3 °C za desetile-
tí, v posledních letech se však zpomalil na 
hodnoty kolem 0,1 °C za desetiletí. U tep-
lot za vegetační období měl tento trend 
nejprve stejnou hodnotu, avšak nyní je 
téměř nulový. Z toho lze logicky odvodit, 
že se musely zvyšovat teploty za mimo-
vegetační období, což mohou potvrdit po-
slední nejméně dvě zimy. 

Obdobné tendence je možno sledovat 
i u sum aktivních teplot (obr. 2). I u nich 
se v posledních letech růst zastavil a ko-
lísá v poměrně malém intervalu 3 200–
3 400 °C, ale neobjevují se tak nízké hod-
noty, jaké se vyskytovaly např. v 70. letech 
minulého století. Toto zpomalení nahrává 
do karet skeptikům, kteří tvrdí, že v pod-
statě o žádném ovlivňování klimatu lid-
skou činností nemůže být řeč. Vhodnější 
je však bádat nad tím, proč k tomu došlo 
a zdalipak nemůže být v příštích letech 
vzrůst teplot o to rychlejší. Nepopiratel-
ným faktem uváděným v poslední Páté 
hodnotící zprávě Mezivládního panelu 
pro změnu klimatu (IPCC), je, že nevyzáře-
né teplo zpět do vesmíru se ukládá v oce-
ánech, zároveň dochází k tání antarktic-
kého a grónského ledovce a současně se 
snižuje i plocha arktického mořského 
ledu. Zde je možno hledat příčiny zpoma-
lení nárůstu teplot. Kdykoliv však může 
dojít k obratu, zejména až roztaje všechen 
arktický led.

U srážek je situace ještě komplikova-
nější. Z obrázků 3 a 4 je zřejmé, že jejich 
množství se nijak výrazně nemění. V roč-
ním úhrnu i v úhrnu za vegetační období 
se střídají sušší a vodnější periody. Právě 
díky těmto srážkově vydatnějším obdo-
bím se zdá, že celková tendence ukazuje 
na vzrůst srážek, přičemž v létě srážek 
přibývá znatelně více než je celoroční 
průměr. Protože letní srážky jsou dány 
z větší části intenzivními lokálními bouř-
kami, lze předpokládat větší výskyt právě 
těchto jevů. To má sice za následek přibý-
vání množství letních srážek jako celku, 
ale protože voda spadne v krátké době 
najednou, větší část jí odteče a v krajině 

nezůstává. Více srážek tedy nepřináší vět-
ší zásoby vláhy. Naproti tomu na jaře je 
pozorován zřetelný pokles srážek. Proto 
na počátku vegetačního období můžou 
srážky chybět, a to zvláště v oblastech, 
kde i tak jsou celkové úhrny nízké. Sráž-
kové úhrny na podzim a v zimě, z pohledu 
vegetačního období méně zajímavé, slabě 
rostou, avšak méně než srážkové úhrny 
celoroční.

Alarmující jsou výsledky analýzy tren-
du indexu založeného na podílu srážek 
z extrémně vlhkých dnů, neboť ukazují 
na rostoucí četnost srážek pocházejících 
z  těchto extrémních událostí. Takové 
srážky jsou jednak nebezpečné a jednak 
zemědělsky neefektivní v důsledku stoku 
velkého množství vody z území v krátkém 
čase. Z praxe navíc vyplývá, že výskyt vy-
sokých srážkových extrémů je obyva-

telstvem citlivě vnímán, neboť dnešní 
převážně kulturní krajina je tímto velice 
zranitelná a náchylná ke škodám.

Koncentrace srážkových epizod do 
kratších úseků vede současně k prodlužo-
vání intervalu mezi nimi a tím ke vzniku 
nedostatku půdní vláhy. Jsme tak svědky 
paradoxní situace, která se projevuje tím, 
že celkové úhrny srážek mají spíše vzrůs-
tající tendenci, avšak současně se zvětšuje 
i výskyt sucha. Pokud to chceme exaktně 
dokázat, musíme se uchýlit k různě so-
fistikovaným metodám, jejichž výsledek 
je však jednoznačný. Pokud se sečtou 
suché měsíce (založené na bilanci půdní 
vláhy, nikoliv pouze na srážkách) v jed-
notlivých desetiletích, zcela jednoznačně 
vyplývá, že v posledních třech dekádách 
jejich počet výrazně překračoval kteréko-
liv jiné desetiletí. Záměrně jsme k tomuto 
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Obr. 2: Sumy aktivních teplot nad 10 °C pro jednotlivé roky k 31. 12.
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zpracování zvolili naši nejdelší dostupnou 
řadu srážkových úhrnů, neboť na kratších 
řadách, jako je např. i ta více než padesá-
tiletá z Lednice, by tato tendence nebyla 
tak zřejmá. Zvýšený výskyt sucha se totiž 
začal projevovat již v osmdesátých letech 
minulého století. V posledním ukončeném 
desetiletí počet měsíců dokonce ještě mír-
ně vzrostl, přičemž nikdy za posledních 
zpracovaných 200 let nenásledovala takto 
suchá desetiletí po sobě. 

V souladu s popsaným poklesem srá-
žek v jarním období vykazuje výskyt su-
chých period výraznější vzrůstající ten-
denci jejich průměrné i maximální délky 
od poloviny 70. let. 

Klimatické změny se však neprojevují 
jenom u nás. Jedná se o globální proces, 
což svádí různě autory k tomu, aby apli-
kovali výstupy globálních cirkulačních 
modelů na možnosti pěstování révy a do-

sahování kvalitních sklizní na širším úze-
mí. Stoupající teplota bude mít v chlad-
nějších regionech vliv na to, že i v nich 
bude možno pěstovat révu, popřípadě 
v některých stávajících vinařských oblas-
tech budou dosahovány vyšší kvalitativní 
parametry sklizní. Naproti tomu nedo-
statek srážek, popřípadě změna v jejich 
časovém rozložení, zase povede zejména 
v teplejších regionech k tomu, že budou 
trpět suchem a pěstování i poměrně su-
chovzdorné révy v nich nebude mít z eko-
nomického pohledu význam. Ohroženy 
tím budou především oblasti jižní Evropy 
a severní Afriky, obzvláště v nižších polo-
hách. Naopak příznivé pro pěstování révy 
se stanou oblasti severně od naší republi-
ky s převažujícím vlivem oceánského kli-
matu, především pak Německo, Dánsko, 
západní část Polska a jihovýchodní Anglie. 
Dokonce se zdá, že ke konci tohoto století 

by se mohlo splnit Arrheniovo očekávání 
a réva by se mohla pěstovat i v příhod-
ných polohách jižního Švédska. 

Pokud jde o výsledky modelování oče-
kávaných změn v podmínkách měnícího 
se klimatu pro naši republiku, ukazuje se, 
že jsou zde perspektivy dalšího růstu jak 
z hlediska rozšiřování ploch do vyšších 
poloh, tak i růstu kvalitativních ukazate-
lů v oblastech již stávajících. Týkat se to 
bude jak moravské vinařské oblasti, která 
by se mohla rozšiřovat severozápadním 
směrem, tak i české vinařské oblasti, jež 
již spadá do zmiňované oblasti oceánské-
ho klimatu a bude navazovat na němec-
kou oblast. 

Přesto zřejmě bude nutno postupně 
přistupovat k některým doporučovaným 
adaptačním opatřením, přičemž v krátko-
dobém horizontu lze mezi ně zařadit:
�  závlahy – umožňují vykrývat nedosta-

tek vláhy v suchých obdobích zejména 
v sušších oblastech s lehčími půdami

�  změny v péči o půdu, jež by umožňovaly 
vsakování většího množství srážkových 
vod z intenzivních dešťů a postupné 
uvolňování vody v období sucha. Utu-
žená půda příliš vody nepojme, a navíc 
se kořenům nechce pronikat přes utu-
žené horizonty, takže výkyvy v půdních 
vlhkostech jsou v takových půdách po-
měrně značné, přičemž po většinu doby 
převládá nedostatek vláhy. Přes často 
protichůdné názory na rigolaci pozem-
ků před výsadbou, publikované občas 
na stránkách VO, se z hlediska zlepšení 
hydropedologických podmínek jedná 
určitě o pozitivní zásah. Zároveň je za-
potřebí činit opatření, aby nedocháze-
lo k neproduktivnímu výparu z půdy. 
Neméně důležité je rovněž zvyšovat 
zásobu půdního humusu, který pomá-
há udržovat vhodnou strukturu půdy 
a umožňuje tak snazší zasakování deš-
ťových srážek. Současný trend podpo-
rovaný vládou, kdy se vše, co lze spálit, 
z polí a vinohradů odveze, je zcela myl-
ný a přispívá jenom k degradaci půd, 
snižování úrodnosti a mimo jiné i k zvy-
šování odtoku z přívalových dešťů, jež 
jsou, jak jsme psali výše, stále četnější 
a intenzívnější. Pokud se bude z půdy 
odčerpávat více uhlíku, než se do ní vra-
cí, výsledek nebude lepší.

�  efektivnější kontrola chorob a škůdců – 
extrémní výkyvy povětrnostních podmí-
nek mohou zapříčinit nečekané výskyty 
některých chorob, popřípadě škůdců. 
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Obr. 4: Roční úhrny srážek za vegetační období v jednotlivých letech a jejich proložení lineárním 
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Zde je zapotřebí více využívat výsledků 
biomonitoringu a signalizačních metod 
založených na údajích z meteorologic-
kých stanic. Např. v loňském roce mohli 
nasbírat vinaři cenné zkušenosti s bo-
jem proti mimořádnému výskytu oseni-
ce hned na jaře po mírné zimě a proti 
plísni šedé před sklizní. 

V dlouhodobějším horizontu pak zřej-
mě bude zapotřebí se zamyslet nad těmito 
opatřeními:
�  výběr odrůd vhodných do daných oblas-

tí se změněným klimatem. Bude možno 
rozšířit sortiment o odrůdy pěstované 
v teplejších oblastech a ustoupit od ra-
ných odrůd, jež by dozrávaly příliš brzy 
a nedosáhly vyváženého poměru cukrů 
a kyselin

�  pečlivý výběr viničních tratí s vhodnými 
půdními a morfologickými charakteris-
tikami, na nichž by bylo možno dosa-

hovat ekonomicky přijatelných výnosů 
i v méně příznivých letech (zimní mrazy, 
jarní mrazíky, suchá anebo deštivá ob-
dobí) 

�  další šlechtění odrůd vhodných do na-
šich oblastí.

Problematika klimatických změn je po-
měrně komplikovaná a stala se politickou 
záležitostí, v níž se uplatňuje množství 
nejrůznějších zájmových skupin, jež se 
snaží ovlivňovat veřejné mínění. Jsou to 
především krátkodobé ekonomické a poli-
tické zájmy, které popírají vliv lidské čin-
nosti na změny klimatu a tvrdí, že vše je 
dílem přirozených procesů. Je přitom zají-
mavé, že v případě ochrany ozónové vrst-
vy se první vědecké studie o tom, že by 
za jejím úbytkem mohly být lidmi produ-
kované freony, objevily v polovině 70. let 
a již v roce 1987 byl podepsán Montrealský 
protokol zakazující jejich výrobu. Během 

několika let došlo téměř k úplnému zasta-
vení jejich výroby. Z ekonomického hledis-
ka zákaz výroby freonů neměl žádný vliv 
na HDP jednotlivých států, a zřejmě proto 
se o něm nijak široce nediskutovalo. A jak 
se zdá, mělo toto opatření, na kterém se 
shodla většina zemí, svůj význam. Výskyt 
ozonových anomálií se totiž začal snižo-
vat. Oxid uhličitý má přitom dobu setrvání 
v atmosféře podstatně delší, řádově desít-
ky až stovky let, takže jakákoliv opatření, 
jež se přijmou v současnosti, se projeví da-
leko po uplynutí mandátů současných po-
litiků. Následky v ekonomické oblasti by 
však nesli okamžitě. Nelze se ale ukolébat 
tím, že následky klimatických změn mo-
hou být v našich končinách přes jisté ex-
cesy v konečném důsledku i přínosné. Na 
daleko rozsáhlejších územích tomu bude 
naopak a v globálně propojeném světě tak 
mohou vzniknout daleko větší migrační 
vlny, než jakých jsme svědky nyní. 
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Foto:
Pavel Vajčner, ředitel a.s. Znovín Znojmo

Pavel Vajčner: Oteplování 
nám zatím spíš prospívá
Jakým způsobem se podle Vás projevu-
je změna klimatu v posledních dvaceti 
letech?
Jednoznačně se otepluje, dochází také 
k větším teplotním extrémům mezi jed-
notlivými dny.

Jaká jsou největší negativa?
Největším negativem je šíření nových 
chorob a škůdců, kterým takovéto klima 
vyhovuje. 

Jaká jsou největší pozitiva?
Pozitivem je, že zejména v zimě nejsou ex-
trémně nízké teploty a že hrozny vyzrá-
vají do takové cukernatosti, jakou vinař 
a následně i spotřebitel požaduje. Není to 
už o tom, co nejvíce cukernatosti v hroz-
nech, ale dopěstovat tu správnou cuker-
natost. 

Museli jste kvůli klimatickým změnám 
v něčem změnit práci ve vinicích?
Určitě, a to nejen my, ale celá Morava 
změnila přístup k práci ve vinicích. To ale 

je nejen díky klimatu, ale i díky novým 
přístupům k vinohradům.

Dají se případné škody či přínosy vyčís-
lit?
Přínosy by se daly vyčíslit větším množ-
stvím přívlastkových hroznů ve vztahu 
k nárůstu množství prodaných přívlast-
kových vín, která mají v ČR vyšší přida-
nou hodnotu. Negativem, pokud se dá říci 
negativem, je náročnější ochrana ve vinici, 
termínování sklizně, ve sklepě pak větší 
práce s kyselinami. Převažují pozitiva. 
V moravských vinicích oteplování nelze 
charakterizovat slovem „škody“. Tako-
vé extrémy zatím nejsou. Spíše je nutná 
adekvátní reakce vinohradníka i vinaře, 
i když každý rok je jiný a réva a násled-
ně pak vína vždy trochu jinak na zásahy 
reagují. 

Jsou nějaké odrůdy, kterým změny 
svědčí?
Určitě to svědčí všem červeným odrůdám 
a na Znojemsku bych vyzvedl Rulandské 

modré, Zweigeltrebe a André. V bílých 
odrůdách je na Znojemsku toto oteplo-
vání pozitivní pro Ryzlink rýnský a Tra-
mín. Např. u odrůdy Sauvignon je potřeba 
oteplování asi nejvíce brát v úvahu a pra-
covat jak ve vinici, tak i ve sklepě. 

Naopak jsou odrůdy, které jsou kvůli 
tomu na ústupu?
Na ústupu jsou spíše díky módnosti než 
oteplování odrůdy méně aromatické, ale 
jejich doba znovu přijde. 

Jak se změny projevují na kvalitě čes-
kých a moravských vín?
Oteplování se projevuje jak u pěstitelů, 
tak především u vlastních výrobců vín. 
Vína jsou hladší, jsou z vyzrálejších hroz-
nů, dá se s nimi více pracovat. To klade 
stále větší nároky na odbornost sklepmis-
tra.

Co si myslíte, že v souvislosti s vývojem 
klimatu čeká naše vinaře v budoucnos-
ti?
Pokud bude vývoj takový, tedy delší ve-
getační období, mírnější zimy a extrémy 
mezi jednotlivými dny, tak stránka pozi-
tivní převažuje. 

Já jsem vždy optimista, věřím, že otep-
lování bude jen ku prospěchu moravských 
a českých vinařů, ale především zákazní-
ků. Je potřeba to takto i prezentovat na-
venek. To je důležité možná i pro prodej 
našich moravských a českých červených 
vín. 

Co byl zatím podle vás největší klima-
tický extrém, který jste ve své praxi za-
žil?
Vzpomínám na rok 1985, kdy téměř všech-
ny vinice na Moravě vymrzly. 

Další extrémní rok byl ročník 1980. 
Tehdy byla krátká vegetační doba, brzký 
nástup zimy a urychlený sběr zmrzlých 
hnědých hroznů s cukernatostí 10–11° NM. 
Vína téměř nepitelná, nereagující ani na 
tehdejší školící přípravky. Takový rok už 
nikdy více. 
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Anketa: Jak se změna 
klimatu projevuje u vás?

Volker Schneider, 
enolog (Německo)

Tohoto jevu jsme si poprvé ve střední Ev-
ropě všimli v roce 2003, bylo horké léto. 
V Německu i v Česku jsme měli v srpnu 
ve stínu přes čtyřicet stupňů horka. Kon-
cem září přišlo vinobraní. Nebylo žádné 
bílé víno. Nemělo žádné aroma, nic kro-
mě alkoholu. Není to tak každý rok, ale 
je třeba počítat, že se to bude opakovat. 
Teď to bylo dvakrát během deseti let. Tři-
krát byla naopak sklizeň lepší. Zbytek byl 
průměr. 

Ve střední Evropě, Česko nevyjímaje, 
usnadní změna klimatu produkci červe-
ných vín. Těžší to ale bude s místními kla-
sickými odrůdami, jako je Ryzlink rýnský. 
Do dvaceti let tu na něj bude moc teplo. 
Na druhou stranu se vinařství posune na 
sever. Ve Švédsku, v Norsku, v Dánsku pů-
jde pěstovat Ryzlink rýnský. 

Robert Steidl, 
enolog (Rakousko)

Změna klimatu není jen o oteplování, ale 
také o tom, že máme víc extrémů. Sucho, 
pak zase mokro, jako loňský rok. To pů-
sobí více problémů. Víme, jak velká může 
být zima, ale nevíme, jak moc může být 
horko. Ryzlink dokáže přežít i ve vyšších 
teplotách, ale co nás skutečně postihu-
je, jsou sucha na jaře, pak deště. Celkový 
vzestup teplot podle mě není až takový 
problém.

Existují tabulky, kde někdo spočítal, 
kdy teplota stoupne natolik, že nepůjde 
pěstovat Ryzlink rýnský ani Chardonnay. 
To je všechno statistika, ale chybí praxe. 

Jsou také výzkumy, jak se změní obsah 
látek v různých odrůdách hroznů, když se 
oteplí. Vychází z toho jedna odrůda, která 
je stabilní. A to je Chardonnay. Je jedno, 
jestli je teplo nebo zima, pořád má stej-
né aroma. Dalo by se říct, že je to plevel 
(směje se).

Stanimir Stojanov 
(Bulharsko)

Klimatická změna se bohužel odehrává 
všude, nejen zde. Musíme se učit, jak se 
tomu přizpůsobit. V Bulharsku děláme 
červená vína. Každý rok čelíme jinému 
problému, který nás překvapí. Doufám, že 
letos nás nic nepřekvapí.

Alfredo Tocchini, 
enolog (Itálie)

Ke změně klimatu chci říct jednu věc. 
Vinohrady mohou růst v tropických ob-

lastech do výšky šesti tisíc metrů. Samo-
zřejmě, že výkyvy počasí jsou pro vinaře 
velký problém, ale když se o vinohrady 
správně postarají, můžou jí účinně čelit. 
Sezóny budou vždycky různé. Mému otci 
například v roce 1955 pomrzla polovina 
úrody. Já si zase pamatuji rok 2003, kdy 
bylo v Itálii příliš horko a sucho. I s tím se 
ale dá poprat. 

André Magalhães, 
enolog (Portugalsko) 

V Portugalsku jsme měli vždycky teplo 
a teď je tam ještě tepleji. Takže se musíme 
snažit, aby víno bylo svěží a nepřezrálé. Ve 
vaší zeměpisné šířce, pokud se vám podaří 
udržet věci pod kontrolou a zdravé pro-
středí, přinese klimatická změna ve vinař-
ství nové možnosti. Zvláště pro červená 
vína. Pokud se trochu oteplí, váš terroir 
se bude moci víc projevit. 
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Vodní eroze půdy ve vinicích
Eroze půdy (název odvozen z latinského „Erodere“) představuje komplexní proces 
spojený s rozrušováním půdního povrchu a následným transportem a sedimentací 
uvolněných půdních částic působením erozních činitelů. Mechanismus erozních 
procesů v případě vodní eroze se řídí působením a vzájemnou interakcí klimatických, 
topografických, pedologických, geologických, vegetačních a antropogenních faktorů. 
Ty souborně ovlivňují její vznik, průběh a rozsah. V ČR je v současné době vodní 
erozí ohroženo více než 45 % zemědělsky využívaných půd.

K hlavním klimatickým fakto-
rům ovlivňujícím vodní erozi 
patří srážky, teplota a vlhkost 

vzduchu, vítr a intenzita sluneční záře-
ní. Teploty, vlhkost vzduchu, intenzita 
proudění vzduchu a sluneční záření ovliv-
ňují erozní procesy nepřímo, působením 
na evapotranspiraci. V tomto případě se 
jedná o celkový výpar, který se vztahuje 
k určitému území. Tento celkový výpar 
se skládá z fyzikálního výparu (evapora-
ce) a fyziologického výparu (výdej vody 
přes listovou plochu rostlin). Za přímý lze 
označit vztah mezi charakteristikami srá-
žek (intenzita, doba trvání, forma apod.) 
a erozí půdy. Deště vyvolávající erozní 
procesy na půdě se řadí mezi přívalové 
srážky, kdy je množství vody větší, než 
je rychlost jejího vsakování do půdy. Při 
přívalových deštích se vyskytují relativ-
ně velké kapky vody, které při dopadu na 

půdní povrch rozbíjí půdní agregáty a při-
pravují tak půdu k transportu povrchově 
odtékající vodou. Voda, která nebyla za-
držena nadzemními částmi rostlin nebo 
vsáknuta do půdy, pak povrchově odtéká 
a unáší půdní částice (obr. 1). 

Významný podíl na vodní erozi půdy 
sehrávají také topografické faktory. Právě 
u vinic, které jsou velmi často situovány 
na svažitých pozemcích, je významný po-
vrchový odtok vody. Při zvýšených dešťo-
vých srážkách získává stékající voda u po-
zemků s větší svažitostí a délkou svahu 
vyšší rychlost, což má za následek její vyš-
ší destrukční účinek na půdní povrch. In-
tenzita erozních procesů se zmenšováním 
sklonu znatelně snižuje. Pokud rychlost 
vody na svahu a její tangenciální napětí 
klesne na hranici, při které už nastává 
usazování půdních částic transportova-
ných po povrchu území, eroze nenastane.

Půdní a geologické faktory

Z hlediska půdních profilů mají pro vznik 
a průběh eroze největší význam ty para-
metry odolnosti půdwy proti destrukč-
ní a transportní činnosti srážkové vody, 
které ovlivňují infiltraci vody. Jedná se 
zejména o zrnitostní složení a strukturu 
půdy, vlhkost půdy a nasycenost sorpč-
ního komplexu a v neposlední řadě také 
obsah humusu v půdě.

Tyto parametry mohou být zejména ve 
vinicích ovlivněny nadměrným utužením 
půdy v důsledku opakovaných přejezdů me-
chanizačních prostředků provádějících jed-
notlivé pracovní operace. Nadměrné utužení 
půdy zpomaluje a omezuje infiltraci vody, 
přispívá k nárůstu povrchového odtoku 
a snižuje retenční schopnost půdy (obr. 2).

Vodní eroze se podle intenzity a míry 
účinku na půdní povrch rozlišuje na ploš-

Obr. 1: Vodní eroze v meziřadí vinice Obr. 2: Vodní eroze v kolejových stopách
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nou, rýhovou a výmolovou. Při plošné ero-
zi dochází k rozrušování půdního povrchu 
a transportu půdních částic na celé ploše 
erodovaného pozemku. 

Prvním stupněm plošné eroze je se-
lektivní eroze, při které povrchový odtok 
odnáší nejjemnější půdní částice a spolu 
s nimi i chemické a organické látky. Ero-
dované půdy se tak stávají hrubozrnnější, 
s výrazně nižším obsahem živin a humu-
su. To má za následek snížení úrodnosti 
půdy. Selektivní eroze je o to nebezpeč-
nější, že na povrchu půdy nezanechává vi-
ditelné stopy a že ji lze spolehlivě dokázat 
jen zrnitostním a chemickým rozborem. 

Dalším projevem plošné eroze může 
být za určitých podmínek (střídání méně 
odolných a odolných vrstev v půdním pro-
filu) vrstvová eroze, při které voda odnáší 
půdní hmotu po vrstvách. Obvykle způso-
buje ztrátu celé orniční vrstvy. Vyskytuje 
se zejména v případech přívalových dešťů 
(obr. 3 a 4). 

Při déle trvajících srážkách a na dlou-
hých svazích se povrchově odtékající voda 
postupně soustředí a v půdním povrchu 
vytváří hustou síť úzkých zářezů (rýh), ve 
kterých transportuje rozrušené půdní čás-
tice. Tento stupeň plošné eroze se označu-
je termínem rýhová eroze. Při zvyšování 
objemu a rychlosti povrchově odtékající 
vody se rýhy spojují, přičemž vzniká řidší 
síť mělkých, ale širších zářezů v půdním 
povrchu – síť brázd. Tento stupeň eroze 

se označuje termínem brázdová eroze 
(obr. 5).

Při rýhové a brázdové erozi se v půd-
ním povrchu vytvářejí zářezy značných 
rozměrů, nelze je tedy zahladit běžnou ag-
rotechnickou operací, např. kultivací nebo 
orbou. Nápravné opatření je možno zařa-
dit již do prací rekultivačního charakteru. 

Výmolová eroze (obr. 6) je možným 
pokračováním brázdové a rýhové eroze 

a může vznikat i samostatně. Často je 
způsobena nezatravněnými údolnicemi, 
ve kterých se koncentruje povrchový 
odtok z kapalných i sněhových srážek. 
Někdy ji způsobují i nevhodně založené 
cesty, příkopy nebo koleje vyhloubené při 
přejezdech vinohradnické mechanizace 
po rozmáčených pozemcích. Postupně 
tak vzniká erozní strž, často takových 
hloubek a rozměrů, kdy již není možné 
navrátit plochu ke standardnímu pěsto-
vání a provádí se pouze asanace strží, tak 
aby erozní činnost nepokračovala. Nápra-
va k původnímu stavu vyžaduje opatře-
ní investičního charakteru, jako je např. 
zpevnění svahu, navezení zeminy, řešení 
příkopů či retenčních nádrží.

Ke stále významnějším erozivním čini-
telům patří antropogenní faktory. Lidská 
činnost může erozivní účinky zvyšovat 
i tlumit. Negativně se projevují zásahy 
spojené s nevhodným zpracováním půdy 
na svažitých pozemcích a s průjezdem 
mechanizačních prostředků provádějí-
cích během vegetace jednotlivé pracovní 
operace za nevhodných vlhkostních pod-
mínek. Pozitivně může být erozivní ohro-
žení pozemků ovlivněno organizačními, 
agrotechnickými i technickými hledisky.

Organizační hlediska mohou uživate-
lé erozně ohrožených pozemků ovlivnit 
např. orientací řádků u nově vysazova-
ných vinic s ohledem na velikost, tvar 
a svažitost pozemku. Agrotechnická opat-

Obr. 3: Plošná eroze ve vinici

Obr. 4: Vinice zaplavená po přívalovém dešti

Autoři:
Patrik Burg, Pavel Zemánek, 
Zahradnická fakulta v Lednici
Ústav zahradnické techniky
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ření spočívají v šetrném způsobu zpraco-
vání půdy v prostoru vinice. Za nejméně 
vhodný způsob lze z tohoto pohledu ozna-
čit rotační zpracování půdy, kterým je na-
rušována přirozená drobtovitá struktura 
půdy, která se tak stává náchylnější k od-
nosu. Za šetrný lze označovat hloubkový 
způsob zpracování půdy pomocí těžkých 
radlicových nebo hloubkových kypřičů. 
Působením jejich pracovních orgánů do-
chází k prořezávání půdy a ke vzniku za-
sakovacích pásů.

K velmi vhodným opatřením preven-
tivně zabraňujícím eroznímu ohrožení 
svažitých pozemků patří vegetační po-
kryv, využívání mulčovacích materiálů 
a způsob obhospodařování půdy s využi-
tím vhodných mechanizačních prostřed-
ků.

Vegetační pokryv v  prostoru vinic 
(obr. 7) i jejich okolí sehrává z hlediska 
eroze významnou roli. Na snižování ero-
zivních účinků se podílí nadzemní i koře-
nová část rostlin. Nadzemní části rostlin 
jsou schopné zachycovat a tlumit kinetic-
kou energii dešťových kapek, čímž zmír-
ňují jejich erozivní účinek na půdu. Me-
chanicky zpomalují posun půdních částic 
a zmenšují povrchový odtok nadbytečné 
vody. Díky transpiraci snižují půdní vlh-
kost a příznivě tak ovlivňují infiltrační 
schopnost půdy. Kořeny rostlin mohou 
příznivě ovlivňovat fyzikální vlastnosti 
půdy (např. pórovitost, objemovou hmot-
nost aj.), ale také její biologickou aktivitu.

Pro tyto skutečnosti je proto v posled-
ních letech pozornost zaměřena přede-
vším na využívání spontánního rostlinné-
ho pokryvu původními rostlinnými druhy, 
které se přirozeně vyskytují v konkrétní 
lokalitě, nebo různých bylinných směsí, 
které jsou v meziřadí vinic cíleně introdu-
kovány. Z pohledu zajištění dobrých půd-
ních vlastností se jeví jako velmi výhodné 
luskovinné, luskovino-obilné (obr. 8) nebo 
jetelotravní směsky. 

Tyto rostliny jsou současně schopny 
vytvářet velmi bohatý kořenový systém, 
který může pronikat do větší hloubky, 
v řadě případů až do 3 m. Srážková voda 
má tak možnost pronikat do půdy a není 
přijímána pouze mělkými kořeny rostlin 
hned pod půdním povrchem. Díky vyšší-
mu obsahu humusu tvořeného činností 
mikroorganismů je současně zlepšována 
půdní struktura a  retenční schopnost 
půdy. Mezi révou a rostlinami zde nevzni-
ká konkurenční boj o vodu a živiny.

Druh krycího 
materiálu

Nakrytí Doba působení Spotřeba krycího 
materiálu

Sláma

Každé meziřadí
Jednoleté 2–3 t.ha–1

Víceleté 5–7,5 t.ha–1

Každé druhé 
meziřadí

Jednoleté 5–6 t.ha–1

Víceleté 10–15 t.ha–1

Mulčovací kůra
Každé druhé 
meziřadí

Víceleté 150 m3.ha–1

Dřevní štěpka
Každé druhé 
meziřadí

Víceleté 200 m3.ha–1

Tabulka 1

Charakteristika krycích materiálů ve vinohradnictví

Obr. 5: Brázdová eroze v meziřadí

Obr. 6: Výmolová eroze
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Vedle ozelenění meziřadí představu-
je na erozně ohrožených pozemcích vý-
znamné opatření využívání mulčovacích 
materiálů k nastýlání. Za tímto účelem lze 
využívat obilnou slámu (obr. 9), mulčovací 
kůru nebo dřevní štěpku. Z hlediska ceno-
vé dostupnosti i nákladů na svoz a apli-
kaci těchto materiálů v prostoru meziřadí 
je nejvíce využívána sláma. Podle zahra-
ničních zkušeností je vhodné mulčovací 
vrstvu kůry a štěpky obnovovat ve 3le-
tých cyklech (tab. 1). Na suchých stanovi-
štích navíc vrstva mulčovacího materiálu 
omezuje výpar.

Snížení eroze lze dosáhnout i vhod-
nou volbou využívané mechanizace, např. 
u nás zatím nedoceněných rýčových plu-
hů, které svým zásahem vytváří předpo-
klady pro zachycení většího množství 
vody při nízkém riziku eroze. Také využí-
vání prutových válců v kombinaci s kulti-
vačním nářadím může významně přispí-
vat ke snížení eroze vytvářením velkého 
počtu mělkých příčných rýh v prostoru 
meziřadí.

Technická protierozní opatření zahr-
nují zřizování a pravidelnou údržbu pří-
kopů, teras, protierozní cesty apod. Ve 
viničních tratích jsou tato zařízení nově 
navrhována a zřizována v rámci pozem-
kových úprav.

Vodní eroze představuje na svažitých 
pozemcích ve vinohradnických regionech 
velmi aktuální téma. S ohledem na velkou 

variabilitu faktorů, které tento proces 
ovlivňují, nelze opatření paušalizovat, ale 
vždy individuálně posuzovat ve vztahu 
ke konkrétním podmínkám daného sta-
noviště i dostupnému sortimentu me-
chanizačních prostředků využívaných při 
ošetřování příkmenných pásů i povrchu 
meziřadí. Nápravu erozně ohrožených lo-
kalit je nutno vždy provádět komplexně 
s využitím všech organizačně-technických 
i agrotechnických opatření. 

Poděkování
Příspěvek vychází z  řešení projektu 
TA04020464; Různé způsoby ozeleňová-
ní a ošetřování vinohradů a jejich vliv na 
omezení eroze a kvalitu produkce.

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

Obr. 7: Rostlinný pokryv v meziřadí vinice

Obr. 9: Meziřadí vinice nakryté obilnou slámou 

Obr. 8: Luskovino-obilná směs v meziřadí vinice
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Mechanizační prostředky 
pro výsev rostlinného 
pokryvu v meziřadí vinic
V souvislosti s rozvojem ekologického vinohradnictví je v posledních letech 
věnována stále větší pozornost problematice ozelenění meziřadí vinic, které 
zahrnuje vytvoření podmínek pro růst travních a bylinných porostů. Tento rostlinný 
pokryv napomáhá při udržení dobrého stavu obhospodařovaných půd zejména díky 
intenzivnímu prokořenění, pravidelné produkci humusu, ochraně proti erozivním 
účinkům a ochraně proti zhutnění půd častými přejezdy. Pozitivní vliv má také pro 
udržení biologické aktivity v celém půdním profilu.

K omplexní sledování naznačují, 
že se účinky ozelenění (obr. 1 
a obr. 2) pozitivně odráží také 

na zdravotním stavu keřů, napomáhají 
regulaci jejich růstu díky udržování bio-
logické rovnováhy a přispívají k posílení 
jejich přirozené odolnosti proti houbo-
vým chorobám. Z hlediska biodiverzity 
podporují druhovou rozmanitost flory 
i fauny.

Nezastupitelnou úlohu sehrává oze-
lenění také v oblasti výživy révy vinné, 
zejména v oblasti optimalizace příjmu ži-

vin. Nejvíce se tento aspekt projevuje při 
příjmu fosforu, železa, ale např. také při 
fixaci atmosférického dusíku hlízkový-
mi bakteriemi symbiotizujícími na koře-
nech bobovitých rostlin. Správně založe-
ný a udržovaný porost dokonce přispívá 
k udržování mikroklimatu a snižuje zátěž 
životního prostředí v souvislosti s vypla-
vováním živin, hlavně nitrátů, v průběhu 
zimního období. Na svažitých pozemcích 
výrazným způsobem omezuje větrnou 
a vodní erozi. Opomíjet nelze ani hospo-
dářské aspekty, především lepší průjezd-

nost meziřadím při provádění agrotech-
nických operací, včetně udržení půdní 
úrodnosti prostřednictvím pravidelného 
zásobení půdy humusem.

Zazelenění meziřadí vinic lze ve větši-
ně případů uplatnit bez větších komplika-
cí. V této souvislosti však musí být vždy 
zohledněny půdní a klimatické podmínky 
konkrétního stanoviště. Respektováno 
musí být také druhové složení rostlinného 
pokryvu a vzájemné poměrové zastoupe-
ní rostlin. Právě tyto skutečnosti ovlivňu-
jí volbu mechanizačních prostředků pro 
zakládání a údržbu těchto rostlinných 
pokryvů.

Podle zastoupení jednotlivých rost-
linných druhů lze rostlinný pokryv stan-
dardně vysévat na podzim nebo na jaře, 
životnost porostu je pak maximálně 1 rok. 
Mimo tyto varianty lze využívat také tr-
valé zazelenění meziřadí s životností po-
rostu delší než 3 roky.

Obr. 1: Ozeleněné meziřadí Obr. 2: Ozeleněné meziřadí
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U ozimých směsek zadržuje zelený 
pokryv půdy během zimního vegetač-
ního klidu vedle živin také velké množ-
ství vody. Rychlý rozvoj listové plochy 
v jarním období ji však zpravidla stačí 

spotřebovat. Proto je nutné zařadit do 
technologického postupu operaci mulčo-
vání relativně brzy a to zhruba v období 
do poloviny května. Několik dní po mul-
čování porostu je pak vhodné zelenou 
hmotu zapravit do půdy zpravidla po-
mocí kultivátoru nebo talířových bran. 
Tato zapravená organická hmota snižuje 
v horkém létě ve srovnání s černým úho-
rem teplotu minimálně o 2 až 4 °C až do 
hloubky 0,5 m a přispívá tak k udržení 

teplotního optima pro růst kořenů v roz-
mezí 8 až 20 °C. 

V systémech organické produkce jsou 
v technologických postupech využívány 
vedle standardního kultivačního nářadí 
také lamelové válce. Tyto stroje při průjez-
du neodsekávají rostliny, ale způsobí jejich 
vícenásobné polámání a poválení. Díky 
tomu zůstává spojení mezi nadzemními 
částmi rostlin a kořeny, poválený porost 
nespotřebuje velké množství vody, napo-

Obr. 5: Kombinovaný secí stroj

Obr. 4: Kombinovaný secí stroj

Obr. 3: Secí stroj pro přesné setí do řádků

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

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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• Plísni révové
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• nižší obsah Cu – vyšší účinnost
• v IP možnost 2 aplikací / rok
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máhá udržení biodiverzity a chrání povrch 
pozemku před vysycháním. Při operaci je 
dosahována vyšší výkonnost 1,0–1,5 ha.h–1 
a menší spotřeba pohonných hmot.

Jarní směsky lze v podstatě vysévat 
v průběhu celého vegetačního období. 
S ohledem na možnost vzájemné konku-
rence v přísunu vody mezi směskou a po-
rostem vinice v letních měsících je vhodné 
realizovat výsev pokud možno v nejraněj-
ším termínu. Porost tak zpravidla stačí 
v krátkém období vytvořit dostatečné 
množství biomasy, která se poválí v obdo-
bí před kvetením, kdy má vinice největší 
potřebu živin a vláhy. Tím se omezí in-
tenzita životních procesů a vyloučí se tak 
vzájemná konkurence zeleného pokryvu. 
V následujícím období se porost mulčuje 
event. zapraví do půdy.

Při využití standardních mechanizač-
ních prostředků sestává proces zakládání 
rostlinných porostů ze dvou fází. První 
fáze je spojená s přípravou půdy v mezi-
řadí vinice, jejím urovnání včetně přípra-
vy seťového lůžka. Ke zpracování půdy se 
v těchto případech využívají běžné typy 
mechanizačních prostředků, zejména ro-
tační kypřiče a rotační brány umožňující 
velmi kvalitní zpracování povrchové vrst-
vy půdy do hloubky 50–80 mm, včetně 
rozmělnění hrud. Následné urovnání půd-
ního povrchu je zajištěno pomocí smyků 
nebo bran. Dobré kvality v přípravě půdy 
lze dosáhnout také použitím radličkových 
kultivátorů s prutovým válcem.

Druhá fáze zahrnuje setí. Výsevek se 
běžně pohybuje mezi 4–12 g.m–2. Poža-
davkem je rovnoměrné rozmístění osiva 
na povrchu meziřadí a jeho uložení do 
požadované hloubky (běžně 10–20 mm). 
S ohledem na bezproblémový průjezd 
strojů využívaných při setí bývá oseto 
pouze 60–75 % šířky meziřadí.

Výsev osiva pak lze realizovat dvěma 
způsoby – na široko nebo přesným výse-
vem do řádků. 

Při setí na široko mohou být využí-
vána upravená rozmetadla minerálních 
hnojiv. Vhodná jsou např. rozmetadla 
gravitační se štěrbinovým rozmetacím 
ústrojím. U této konstrukční varianty je 
osivo vyhrnováno ze zásobní skříně přes 
otvor s hradítkem pro regulaci výsevku 
a osivo dopadá volným pádem na povrch. 
Dopravu osiva zajišťuje nejčastěji šneko-
vý dopravník umístněný na dně zásobní 
skříně. Tento typ rozmetadel je vhodné 
využívat zejména ve vinicích s malou šíř-
kou meziřadí, protože osivo je na povrch 
pozemku aplikováno v poměrně úzkém 
pásu.

Jiné řešení představuje využití rozme-
tadel s kotoučovým rozmetacím ústro-
jím. U tohoto typu rozmetadel se osivo 
sesouvá ze zásobníku přes regulovatelný 
otvor a padá na rotující talíř s lopatkami, 
který částicím osiva předává potřebnou 
kinetickou energii. Osivo pak dopadá do 
větší vzdálenosti od projíždějící soupravy 
a pokrývá širší pás. Délka dráhy osiva je 
dána jeho hmotností a seřízením rychlosti 
rotace talíře.

U obou případů se po setí osivo zapra-
vuje do půdy např. vláčením. Pro dosažení 
rovnoměrnosti výsevku je důležité dodr-
žovat stejnou pojezdovou rychlost sou-
pravy. Při vysévání drobných semen za 
větrného počasí hrozí riziko jejich odno-
su, a setí na široko je proto vždy spojeno 
s vyšší spotřebou osiva (cca o 20 %). Jeho 
hlavní předností jsou nízké investiční 
náklady na pořízení a provoz používané 
techniky. 

Při přesném setí do řádků jsou využí-
vány secí stroje standardní konstrukce 
s různými typy výsevních ústrojí, nově 
také kombinované secí stroje a stroje pro 
podsev (systém Drill).

Používané secí stroje se vyznačují ob-
dobnou konstrukcí jako stroje využívané 
v rostlinné výrobě. Jsou sestaveny z nos-
ného rámu se závěsem, výsevní skříně, 
výsevního ústrojí, semenovodů a secích 
botek doplněných často o  pružinový 
mechanismus a o zavlačovače (obr. 3). 
Pracovní záběr těchto secích strojů je 
uzpůsoben potřebám vinohradnických 
provozů a pohybuje se běžně mezi 1,0–
1,5 m. Stroje jsou konstruovány jako trak-
torové nesené nebo návěsné. S ohledem 
na charakter vysévaného osiva využívají 

nejčastěji válečkové výsevní ústrojí nebo 
pneumatické přetlakové výsevní ústrojí. 
Pohon výsevního mechanismu může být 
řešen od pojezdového kola, běžné jsou 
však také nezávislé konstrukce s poho-
nem od hydromotoru nebo elektromoto-
ru. Pro zapravení a utužení osiva bývají 
v zadní části doplněny prutovými nebo 
cambridgskými válci.

Kombinované secí stroje (obr. 4 
a  obr.  5) představují sestavu strojů 
umožňujících provádět společně pří-
pravu půdy v meziřadí a výsev osiva při 
jednom průjezdu. V současnosti se jedná 
o poměrně široký sortiment strojů růz-
ných sestav. S ohledem na stav meziřadí 
mohou být ke zpracování půdy a vytvo-
ření seťového lůžka využívány například 
radličkové nebo rotační kypřiče nebo ro-
tační brány. Za nimi jsou umístěny secí 
stroje pro přesný výsev osiva, které je za-
praveno pomocí utužovacích válců různé 
konstrukce. 

Speciální secí stroje (systém Drill) jsou 
určeny pro výsev osiva v ozeleněném me-
ziřadí, které je jednou z podmínek inte-
grovaného a organického způsobu pěsto-
vání révy vinné. Z tohoto důvodu jsou secí 
stroje v čelní části vybaveny systémem 
kotoučových krojidel nebo prořezávacími 
radlicemi, které šetrným způsobem rozře-
závají porost bez jeho nadzvednutí (obr. 
6). Do vzniklých rýh je pak následně vysé-
váno osivo. V praxi se tento způsob výse-
vu uplatňuje nejčastěji při dosevu vikvo-
vitých rostlin do přirozených rostlinných 
společenstev. 

S ohledem na trvalé rozšiřování tech-
nologií využívajících ozelenění povrchu 
meziřadí narůstá potřeba zakládání, údrž-
by i obnovy zeleného pokryvu. Z hlediska 
zajištění efektivního provedení těchto 
pracovních operací lze v našich podmín-
kách očekávat v budoucnu široké roz-
šíření zejména kombinovaných secích 
strojů a tam, kde je ozelenění dlouho-
době využíváno, také speciálních secích 
strojů. Jejich pořizovací cena závisí na 
konstrukční úrovni a pohybuje se mezi 
120 000–160 000 Kč. 

 

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

Obr. 6: Speciální secí stroj (systém Drill)
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Doporučované podnože pro 
odrůdu Savilon
Odrůda Savilon je novou „PIWI“ moštovou odrůdou, která je určená pro 
produkci bílých vín typu Sauvignon blanc. Patří mezí odrůdy, které disponují 
zvýšenou rezistencí vůči houbovým chorobám, a proto je obzvláště vhodná pro 
ekologické vinohradnictví. 

V liv podnože na kvalitu bobule 
a vína, zejména na jejich obsah 
fenolových látek, není dostateč-

ně znám. Látky fenolového charakteru 
v sobě spojují nejen antioxidační, bakteri-
cidní a ochranné vlastnosti u révy vinné, 

ale mají i blahodárné účinky na zdraví člo-
věka. V současně době k nejrozšířenějším 
podnožím na území České Republiky patři 
Kober 5BB a SO-4 se stejným genetickým 
původem (Vitis berlandieri x Vitis riparia). 
Ale nesporně důležitým a významným 
prvkem je hodnocení nových podnoží. 
V letech 2009–2011 byl na Jižní Moravě 
sledován v rámci výzkumného projektu 
firmy Vinselekt Michlovský a.s. vliv pod-
noží na kvalitativní a kvantitativní para-
metry hroznů a vína odrůdy Savilon, kde 
vedle agrobiologických a hospodářsky vý-
znamných ukazatelů byly sledovány i dů-
ležité fenolové látky. Na základě výsledků 
jsme vyhodnotili nejméně a nejvíce vhod-
né podnože pro odrůdu Savilon v pod-
mínkách k.ú. Přitluky ve Velkopavlovické 
podoblasti.

Charakteristika odrůdy 
Savilon

Odrůda Savilon vznikla křížením odrůd 
Rakiš a Merlan. Genealogická analýza 
odrůdy Savilon ukázala, že v rodokme-
nu má 20 % genů šesti amerických dru-
hů (Vitis rupestris, Vitis lincecumi, Vitis 
aestivalis, Vitis cinerea, Vitis berlandieri, 
Vitis labrusca) a 80 % genů Vitis vinifera. 
Odrůdy Veltlínské červené rané a Merlot 
mají 25 % každá, a zbytek patří jiným od-
růdám V. vinifera. Křížení bylo provedeno 
v Moldávii. Výsev semen, výběry semená-
čů a další hodnocení bylo uskutečněno 
kolektivem šlechtitelů z VVS Resistant. 
Odrůda Savilon je registrována v České 
republice od roku 2010.

Odrůda má ráda dobré podmínky pro 
pěstování, nejlépe se podle našich zkuše-
ností projevuje na jihozápadních svazích 
a hlinitojílovitých spraších. Doporučova-
né je střední a na hustých sponech střed-
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ně nízké vedení s Guyotovým řezem. 
Charakteristickým znakem této odrůdy 
je větší rozvětvený hrozen s řidším uspo-
řádáním bobulí, což s určitou rezistencí 
k plísni šedé téměř vylučuje poškození 
tímto patogenem. Odolnost vůči plísni 
révy vinné (Plasmopara viticola) a padlí 
révy vinné (Uncinula necator) je velmi 
dobrá. V letech se silným infekčním tla-
kem plísně révy vinné se na napadených 
listech vytvářejí pouze drobné nekrotizu-
jící skvrny. Velmi pevné bobule s poměr-
ně nízkou poutací silou a suchým (tj. bez 
vytékající šťávy) oddělením od třapiny 
předurčují tuto odrůdu k mechanizo-
vané sklizni. Bobule dozrávají zpravidla 
v první polovině října a mají zlatožluté 
až bronzové zbarvení. Výnos hroznů je 
středně vysoký, cukernatost moštu vel-
mi dobrá.

Víno z  odrůdy Savilon je výborné 
kvality, žlutozelené barvy, ovocné chu-
ti, plné, svěží, jemně květnaté a má po-
měrně výrazné aroma podobné odrůdě 
Sauvignon blanc. Jedná se o aromatické 
látky spíše tiolového původu (grapefruit, 
citron, mučenka, kručinka aj.), které 
vznikají během dozrávání díky intenziv-
ní tvorbě jejich prekurzorů. V případě 
ranější sklizně převládají více látky me-
toxypyrazinového původu (zelená papri-
ka, angrešt, kopřiva). Zajímavé výsledky 
dává kvašení moštu z dobře vyzrálých 
hroznů v barikových sudech s násled-
ným zráním na jemných kalech a bato-
náží. V roce 2014 v Německu víno získalo 
zlatou medaili na mezinárodní soutěži 
PIWI odrůd. 

Charakteristika stanoviště

Podnožový pokus odrůdy Savilon byl za-
ložen v roce 2005 na vinici v k.ú. Přitluky, 
viniční trať „U majáku“. Spon 2,4 x 0,9 m, 
vedení střední, dvouramenný Guyotův řez 
(8–10 oček). Trať patří k teplejším, sušším, 
půdy sprašové, středně lehké, lehce alka-
lické (pH=7,7). Svah jihozápadní, svažitost 
8,5°.

Diskuse a výsledky 
porovnání

Na základě statistických analýz (analýza 
hlavních komponent a shluková analýza) 
se podařilo identifikovat hlavní fakto-
ry variability metabolitů u jednotlivých 
podnoží. První hlavní komponenta (vy-

světlující 34,5 % celkové variability) roz-
děluje data na dva dobré ročníky (2009 
a 2011) a méně dobrý ročník (2010) na 
základě obsahu kyseliny kaftarové, ruti-
nu, katechinu, obsahu titračních kyselin 
v moštu a kyseliny jablečné ve víně (obr. 
4). Ročník 2010 měl nižší průměrnou tep-

lotu a vysokou hodnotu dešťových srá-
žek v průběhu zrání hroznů, což vedlo ke 
zvýšenému tlaku patogenů. Díky tomu 
se produkce vyznačovala zvýšenou tit-
rační kyselostí moštu a vína, sníženým 
obsahem cukru v moštech a vysokým 
obsahem kyseliny jablečné ve víně. V ne-
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příznivém roce 2010 bylo zaznamenáno 
zvýšení obsahu kyseliny kaftarové a ka-
techinu, což je pravděpodobně obranná 
reakce rostliny na vysoký tlak patoge-
nů (obr. 3). Druhá hlavní komponenta 
(vysvětlující 17,3 % celkové variability) 
rozděluje data dobrých ročníků (2009 
a 2011), a to především na základě zvý-
šení obsahu flavonolů a bezcukerného 
extraktu vína v roce 2011. Ročník 2011 
měl v době zrání hroznů vyšší teploty, 
nízké srážky a mnoho slunečných dnů, 
což pravděpodobně i vysvětluje význam-
né zvýšení obsahu žlutých pigmentů (fla-
vonolů).

Shluková analýza rozdělila podnože 
do skupin vykazujících podobné vlast-
nosti, a to na základě obsahu sledova-
ných fenolových sloučenin (obr. 5). Na 
dendrogramu vidíme 4 hlavní skupiny 
především tvořené na základě jejich pů-
vodu, a to: 1) V. vinifera x V. berlandieri 
(Fercal); 2) V. riparia x V. cinerea (Börner); 
3) V. berlandieri x V. riparia (SO-4, Binova, 
Teleki 5C, Kober 125 AA, Kober 5 BB, Cra-
ciunel 2). V poslední skupině se dají vy-
členit dvě podskupiny: 1) K 5 BB a Binova 
a 2) T 5 C, 125 AA, SO-4, Cr 2. K hlavním 
důvodům variace patří obsah katechinu, 
flavonolů, celkových kyselin, pH a bezcu-
kerného extraktu vína.

Zvolené podnože mají významný vliv 
na obsah většiny sledovaných ukazate-
lů u hroznů a vína odrůdy Savilon, ale 
vliv podmínek roku je podstatně výraz-
nější.

Podařilo se nám identifikovat a tak 
i odlišit následující hodnoty sledovaných 
podnoží, a to:
�  kontrolní podnož SO-4 měla vyšší 

sklizeň a  hmotnost hroznu, stejně 
tak i vysoký obsah většiny skupin fe-
nolových sloučenin, ale nižší obsah 
celkových kyselin a taktéž kyseliny 
jablečné ve víně; zároveň měla i vy-
soké senzorické hodnocení vína (díky 
výraznějšímu aroma typu Sauvignon 
blanc);

�  podnož T 5 C vykazovala sníženou 
hmotnost hroznu, zvýšený obsah celko-
vých kyselin v moštu a také i kyseliny 
jablečné ve víně; tato podnož měla rov-

něž zvýšené hodnoty u většiny sledova-
ných fenolových látek;

�  podnož Cr 2 se vyznačovala zvýšenými 
hodnotami celkových flavanolů moštu, 
celkových fenolů vína a rovněž i vyso-
kým senzorickým hodnocením vína 
(opět díky výraznému projevu aroma 
typu Sauvignon blanc);

�  podnož 125 AA měla pouze zvýšené 
hodnoty celkových fenolů a antiradi-
kálové aktivity moštů a také i zvýšené 
hodnoty většiny sledovaných fenolo-
vých látek;

�  podnož K 5 BB vykazovala snížený ob-
sah celkových fenolů moštu, zvýšené 
hodnoty bezcukerného extraktu; tato 
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podnož opožďuje zrání, pravděpodobně 
kvůli vyšší bujnosti růstu;

�  podnož Binova měla rovněž zvýšené hod-
noty celkových flavanolů a antiradikálové 
aktivity moštů, snížený obsah kyseliny 
jablečné a nižší bezcukerný extrakt vína; 
tato podnož taktéž opožďuje zrání, opět 
pravděpodobně kvůli vyšší bujnosti růstu;

�  podnož Fercal se vyznačovala sníženou 
hmotností hroznu, stejně tak i nižším 

obsahem většiny sledovaných fenolo-
vých sloučenin, a zvýšeným obsahem 
celkových kyselin, hlavně kyseliny 
jablečné; rovněž vykazovala i snížené 
senzorické hodnocení vína (vína jsou 
kratší, s hrubými kyselinami, v aroma 
převládaly nepříjemné metoxypyrazi-
ny);

�  podnož Börner demonstrovala nízký 
obsah kyselin v hroznech.

Závěr pro praxi

Na základě výše hodnocených ukazatelů:
�  pro odrůdu Savilon se na daném stano-

višti nejlépe hodí podnože Cr 2 a SO-4; 
�  podnože Fercal, Binova a K 5 BB se pro 

odrůdu Savilon v daných podmínkách 
jeví jako nejméně vhodné; tyto podno-
že opožďují zrání pravděpodobně kvůli 
vyšší bujnosti růstu, která snižuje obsah 
vybraných fenolových látek;

�  pro účely efektivního vinohradnictví 
a vinařství je nezbytný další výzkum 
v oblasti interakce odrůdy a podnože 
a jejich vzájemného vlivu na různé pa-
rametry moštu a vína, a to nejen z hle-
diska agronomických a enologických 
vlastností, ale i vzhledem k jejich feno-
lovým sloučeninám prospěšným lidské-
mu zdraví. 
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Obr 7. List odrůdy Savilon

Obr 6. Hrozen odrůdy Savilon s počátky ušlechtilé plísně Botrytis cinerea
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Draslík – nepostradatelný 
prvek ve výživě révy vinné
Pěstování révy vinné a výroba vína patří v České republice mezi významná odvětví 
zemědělství. Její výměra zaujímá přibližně 17 000 ha a odrůdová skladba je více 
zaměřena na produkci bílých vín. Réva vinná je teplomilná, suchovzdorná, vytrvalá 
dřevina, která se vyznačuje značnou přizpůsobivostí stanovištním podmínkám. Její 
kořenový systém se rozprostírá převážně v hloubce 30–80 cm. Pokud má příznivé 
podmínky, koření i do hloubky několika metrů. Vzhledem k tomu, že životnost vinice 
se pohybuje zpravidla mezi 25–40 lety, není možné potřebné živiny zapravovat do 
prostoru kořenového systému každoročně. Další zvláštností révy je to, že plodící 
výhony zakládá v předcházejícím roce. Z toho vyplývají i její specifické nároky na 
výživu. Réva vinná patří mezi draslomilné rostliny. Přitom je třeba zdůraznit, že 
jedině vyrovnané hnojení dusíkem a fosforem při dobré úrovni výživy draslíkem 
a hořčíkem zaručí stabilní produkci kvalitních hroznů.

V ýsledky agrochemického zkouše-
ní zemědělských půd za období 
2008–2013 ukázaly, že průměrný 

obsah přístupného draslíku v zeměděl-
ských půdách ČR je 244 mg K.kg–1 (pro 
půdu střední se jedná o obsah dobrý), v or-
ných půdách je to 246 mg K.kg–1 (pro půdu 
lehkou a střední se jedná o obsah dobrý, 
pro půdu těžkou o obsah vyhovující). Prů-
měrný obsah draslíku v půdách vinic je 
307 mg K.kg–1 (podle kritérií Mehlich III 
se jedná o obsah dobrý pro půdu lehkou 
a střední a o obsah vyhovující pro půdu 
těžkou). Hodnocení potřeby hnojení podle 
obsahu draslíku v půdě je následující:
�  obsah nízký (N) – potřeba dosycení 

draslíkem (základní dávka se zvyšuje 
o 50 %)

�  obsah vyhovující (VH) – potřeba mírné-
ho dosycení draslíkem (základní dávka 
se zvyšuje o 25 %)

�  obsah dobrý (D) – příznivý obsah vy-
žadující udržovací hnojení zpravidla ve 
výši odběru draslíku

V případě vysokého a velmi vysokého 
obsahu draslíku je možné hnojení vypus-
tit. 

Prozkoušená výměra vinic v období 
2008–2013 v rámci ČR byla 8 199 hekta-

rů. Z toho v Jihomoravském kraji (kde je 
vinic nejvíce) to bylo 7 633 hektarů. Vý-
sledky AZZP ukázaly, že v rámci České 
republiky je 3,07 % ploch s nízkým obsa-
hem draslíku, 34,1 % ploch s vyhovujícím 
obsahem draslíku a 43,41 % vinic má ob-
sah draslíku dobrý. Téměř shodný stav je 
i v Jihomoravském kraji. Z toho vyplývá, 
že kolem 80 % vinohradů vyžaduje hnoje-
ní draslíkem.

Výsledky AZZP rovněž prokázaly, že 
hmotnostní poměr draslíku k hořčíku 
(K:Mg) se výrazně nemění. Zemědělské 
půdy v České republice vykazují průměr-
nou hodnotu 1,3 (do 1,6 je poměr hodno-
cen jako dobrý). Při tomto poměru sice 
nelze očekávat problémy s výživou hoř-
číkem, ale úzký poměr v některých re-
gionech signalizuje nedostatek draslíku 
v půdě a potřebu zvýšeného hnojení tou-
to živinou. Pokud by byla hodnota tohoto 
poměru nad 3,2, je potom hodnocen jako 
nevyhovující (špatný), působící nadměrný 
příjem draslíku. V takovém případě je tře-
ba draselné hnojení vypustit. 

Spotřeba draslíku v České republice 
doznala po roce 1989 výrazných změn, 
jak uvádí následující tabulka (průměrné 
množství v kg K2O na 1 ha zem. půdy – dle 
bilance MZe):

Draslík v půdě

Réva vinná vyžaduje stanoviště s lehkými 
půdami, které se vyznačují nižším zastou-

rok kg K2O/ha rok kg K2O/ha

1985 80,7 2000 6,2

1986 77,0 2001 7,3

1987 71,4 2002 7,7

1988 66,5 2003 8,0

1989 55,9 2004 9,9

1990 50,8 2005 7,7

1991 8,0 2006 9,4

1992 7,1 2007 9,9

1993 10,5 2008 11,4

1994 13,0 2009 0,3

1995 12,8 2010 7,5

1996 8,0 2011 6,5

1997 10,1 2012 7,1

1998 7,3 2013 7,0

1999 5,9 2014 11,7

Pro přepočet K2O na K platí koeficient 0,83, 
pro přepočet K na K2O je to 1,205. Příklad: 
Při výnosu hroznů 10 tun z hektaru réva 
odčerpá 60–80 kg draslíku, tj. 72– 96 kg K2O.

Autoři:
Jaroslav Hlušek, Tomáš Lošák
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních 
studií MENDELU v Brně
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pením jílnatých částic, vyšším podílem 
uhličitanu vápenatého a aktivního vápní-
ku. Na těchto podmínkách potom závisí 
i obsah draslíku v půdách vinic.

Zásoby půdního draslíku ve vinicích se 
rozdělují podle přístupnosti pro rostliny 
révy na tři základní frakce:
1. Draslík vodorozpustný – je součástí 

půdního roztoku a tvoří pohotovou 
zásobu přijatelného K  pro révový 
keř. Představuje v půdě především 
rozpustné draselné soli (KCl, K2SO4, 
KNO3, K2CO3 apod.). Přitom tato forma 
K představuje pouze velmi malý podíl 
z výměnného draslíku (1–10 %) a tvoří 
část draslíku využitelného rostlinami.

2. Draslík výměnný – představuje podíl 
půdního draslíku vázaný na půdních 
koloidech a  vytváří hlavní zásobu 
přijatelného draslíku rostlinám. Jeho 
množství velmi kolísá a závisí na dru-
hu a složení půdy, stupni zvětrávání, 
pH půdy a vodním režimu a z velké 
části na hnojení draselnými hnojivy. 
Výměnný draslík představuje pouze 
0,8–3 % z celkového K v půdě. Pro 
výživu révy vinné má mimořádný vý-
znam. Při nasycení sorpčního komple-
xu draselnými ionty je třeba mít na 
zřeteli relace k ostatním kationtům, 
zejména hořčíku. Při vysokém obsahu 
K dochází k depresi příjmu Mg. Proto 
by měl být poměr K:Mg přibližně 3:1.

3. Draslík nevýměnný – tvoří více než 
95  % z  veškerého draslíku v  půdě. 
Není přístupný pro rostliny a patří 
sem draslík pevně vázaný v krystalové 
mřížce silikátových minerálů, fixovaný 
a organicky vázaný draslík.

Hodnocení vývoje agrochemických 
vlastností půd ve zprávě ÚKZÚZ ukazuje, 
že obsah přístupného draslíku v země-
dělských půdách České republiky v po-
sledních několika letech mírně stoupá. 
Ve srovnání s minulým rokem sice došlo 
v absolutních hodnotách ke zvýšení obsa-
hu přístupného draslíku o 2 mg.kg–1, ale 
při srovnání podle kritérií hodnocení je 
vidět opačný trend, kdy dochází ke zvýše-
ní výměry s nízkou zásobou tohoto prvku 
v půdě, meziročně o 0,2 %. 

Funkce draslíku v rostlině 
révy vinné

Draslík je biogenním prvkem, který 
rozhodujícím způsobem ovlivňuje vý-

nos hroznů a kvalitu bobulí. Plní dů-
ležitou úlohu při fotosyntéze a vod-
ním provozu rostliny, zpevňuje pletiva 
a napomáhá rostlině zvyšovat odolnost 
proti chorobám a škůdcům. Jeho příjem 
révovým keřem probíhá velmi rychle 
a v největším rozsahu zejména na po-
čátku růstu. Aby byla rostlina dobře 
zásobena draslíkem, je nezbytné, aby 
měla současně k dispozici i dostatek 
ostatních živin, zejména dusíku. Přitom 
draslík plní u révy vinné řadu fyziolo-
gických funkcí:
�  aktivuje velké množství enzymatických 

reakcí,
�  podporuje tvorbu sacharidů a jejich pře-

misťování do hroznů,
�  pozitivně ovlivňuje vodní režim rostliny,
�  dodává révě vinné vyšší odolnost proti 

mrazu,
�  podporuje růst kořenového systému, 

čímž je významně ovlivněna i nadzemní 
část révového keře,

�  zamezuje spálu listů,
�  ovlivňuje chuť vína, dodává mu harmo-

ničnost,
�  prodlužuje skladovatelnost vyrobeného 

vína.

Symptomy nedostatku 
draslíku u révy vinné

Při nedostatku draslíku dochází zpočát-
ku k mírnému poškození rostliny, které 
později nabude plošných a zřetelných 
projevů. Keře obtížně překonávají období 
sucha, stávají se náchylnými k chorobám 
a jsou ve větším rozsahu napadány škůd-
ci. Nedostatek draslíku se konkrétně pro-
jevuje takto:
�  snižuje se obsah cukru v hroznech,
�  dochází ke zpomalení růstu a zkracová-

ní internodií,
�  vzniká okrajová nekróza listů,
�  v zasažených listech se obsah draslíku 

až desetinásobně snižuje (z běžné hod-
noty 2 % K na 0,2 % K),

�  zpožďuje se vyzrávání letorostů, čímž se 
snižuje mrazuvzdornost,

�  neharmonický poměr K:Mg může při-
spět k vadnutí třapiny.

Draselné ionty jsou v rostlině velmi 
pohyblivé a při dlouhodobých deštích se 
snadno vymývají z listů. Příjem draslíku 
révovým keřem je omezován chloridový-
mi anionty, naopak sírany příjem draslíku 

Obsah

Draslík (mg.kg–1)

půda

lehká střední těžká

nízký do 100 do 125 do 180

vyhovující 101–220 126–250 181–310

dobrý 221–340 251–400 311–490

vysoký 341–500 401–560 491–680

velmi vysoký nad 500 nad 560 nad 680

Tabulka 2

Kritéria pro hodnocení obsahu draslíku v půdách vinic 
podle Mehlicha III

Odrůda
Výnos v t.ha–1 Odběr K výnosem v kg.ha–1

hrozny listy dřevo hrozny listy a dřevo

Ryzlink rýnský 10,9 4,6 3,2 28,8 28,5

Sylvánské zelené 12,1 3,8 2,7 38,2 29,3

Veltlínské zelené 13,5 3,2 2,4 41,1 24,7

Frankovka modrá 10,4 3,9 2,3 30,2 40,6

Tabulka 1

Odběr draslíku révou vinnou (Ložek a kol., 1995)

VÝHODY:
• zvýšení účinnosti ochrany
• zlepšení pokryvnosti a přilnavosti 

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

• použití ve všech růstových 
fázích rostlin

• nepěnivá formulace

KONCENTRACE: 0,025 – 0,05%

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

NEEXISTUJE LEPŠÍ ŘEŠENÍ
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zvyšují a zároveň zásobují révu sírou, kte-
rá je rovněž nepostradatelným biogenním 
prvkem.

Hnojení révy vinné 
draslíkem

Na hnojení draslíkem réva vinná reaguje 
velmi dobře, a to jak na správné hnojení 
vyššími a kvalitními výnosy, tak i na ne-
správné – růstovými a výnosovými depre-
semi a rovněž sníženou kvalitou hroznů.

Základ dobrého výživného stavu ré-
vového keře draslíkem je třeba spatřovat 
v kvalitní předvýsadbové přípravě pozem-
ku. V této fázi se hladina K upravuje až do 
hloubky 0,6 m a řídí se výsledky agroche-
mického rozboru půdních vzorků podle 
Mehlicha III a množstvím jílnatých částic 
v půdě:
�  lehké půdy (do 25 % jílu) – do 150 mg K.kg–1

�  střední půdy (25–40  % jílu) – 150– 
–400 mg K.kg–1

�  těžké půdy (40–70  % jílu) – 400–  
–450 mg K.kg–1

V souvislosti s draslíkem je třeba upo-
zornit na úpravu hladiny hořčíku, která 
vychází z toho, že optimální poměr dras-
líku k hořčíku je 3:1. Proto se základní 
hladina hořčíku upravuje maximálně na 
150 mg Mg.kg–1. Pro kvalitní produkci vína 
jsou upřednostňovány síranové formy 
draslíku.

Pro bilancování potřeby živin u plo-
dících vinohradů je možno počítat, že 

výnos 10 t hroznů z hektaru s odpovída-
jícím množstvím listů a dřeva v průměru 
odčerpá 50–70 kg N, 10–11 kg P, 60–80 kg 
K, 50–60 kg Ca, 8–9 kg Mg. Využitelnost 
živin révou vinnou je vysoká a v průmě-
ru se počítá, že dusík se využívá z 80 %, 
draslík ze 60 % a fosfor a hořčík ze 40 %. 
Dávky živin pro udržovací hnojení plodí-
cích vinic uvádí tabulka 3.

Základ výživy a hnojení révy vinné 
tvoří (s ohledem na jeho vysokou po-
třebu) aplikace draslíku do půdy a jeho 
příjem kořenovým systémem. Jako 
doplňkový způsob výživy a  hnojení 
makroelementy (kam řadíme i draslík) 
v případě deficience je možno využít 
mimokořenové aplikace (foliární výživa, 
aplikace na list). O tom, že tento způsob 
může být efektivní, svědčí naše vlastní 
výsledky. V tříletém hnojařském expe-
rimentu s révou vinnou odrůdy Zwei-

geltrebe, který byl realizován v  letech 
2011–2013 v Nosislavi (cca 20 km jižně od 
Brna) na půdě s dobrou zásobou draslíku, 
jsme použili čtyřnásobnou mimokořeno-
vou aplikaci draselného hnojiva soluSOP 
52 (52 % K2O, 18 % S), což je v podstatě 
síran draselný. Koncentrace roztoku pro 
postřik byla 1,8 %, dávka postřikové ka-
paliny na ha 400 l. Celkem bylo při 4 apli-
kacích, uskutečněných od konce května 
do konce srpna, aplikováno 12,5 kg K.ha–1. 
Z hlediska získaných tříletých výsledků 
tato mimokořenová aplikace přinesla 
zvýšení výnosu v průměru o 13,9 % opro-
ti draslíkem nehnojené kontrolní varian-
tě. Kvalitativní parametry hroznů (moš-
tu) se oproti kontrole nelišily. Výsledky 
našich experimentů prokázaly, že i na 
půdě s dobrou zásobou draslíku může 
listová aplikace této živiny přinést rele-
vantní navýšení výnosu. 

Vinice
Roční dávky živin v kg Celková roční 

dávka živin 
v kgN P K Mg

mladé, na lehčích půdách, 
výnos do 15 t z ha

80–100 35 135 20 270–290

v plné plodnosti, na 
hlubokých půdách, výnos 
nad 15 t z ha

100–120 45 165 25 335–355

zavlažované, výnos nad 
15 t z ha

120–140 55 195 30 400–420

Tabulka 3

Dávky živin pro udržovací hnojení plodících vinic  
v kg.ha–1 (Hubáčková, 1996)

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

• snížení úletu postřikové kapaliny
• snížení množství vody / ha

• použití ve všech růstových 
fázích rostlin

• nepěnivá formulace

KONCENTRACE: 0,025 – 0,05%
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Choroby a škůdci révy vinné 
v Rakousko-Uhersku se zaměřením 
na dnešní území ČR podle Vinařských 
obzorů (II. část – révokaz)

A by tehdy vinařství vůbec pře-
žilo, byly mimo dotací do vý-
zkumu nutné i dotace posti-

ženým vinařům: „Vinařské subvence. 
Český odbor v r. 1908 obdržel ze státní 
subvence 8000 K pro rok 1907 na mor. 
vinařství 60 % = 4480 K a zemské pro 
rok 1908 8000 K opět 60 % = 4480 K, 
úhrnem 8960 K  na české vinařství 
(německý odbor 40 % = 3520 K stát-
ní a 3520 K zemské subvence, úhrnem 
7040 K na německé vinařství). Za státní 
subvenci koupeno 214 peronosporových 
stříkaček po 30 K, jež rozdány okres. 
hospod. spolkům ve vinařských okre-
sích: Po 24 stř.: Vel. Pavlovice, Hodonín, 
Kyjov; po 20: Uh. Hradiště, Strážnice; 
Ždánice 19, Klobouky 18, Břeclava 16, 
Znojmo 10, Krumlov 8, Židlochovice 7; 
po 5: Uh. Brod, Ivančice, pomol. ústav 
v Bohonicích, Slavkov; Napajedla 4. Za 
každou stříkačku platil hosp. spolek po 
10 K. Stříkačky byly od firmy Nechvílo-
vy z Vídně, znamenitě se osvědčují, jsou 

trvanlivé a dobře pracovány, jen bylo by 
si přáti, aby podělení vinaři si jich vážili 
a šetřili, rovněž český odbor zaslouží si 
pochvaly za dodávání tak dobrých stří-
kaček. Spokojenost vinařů jest s těmito 
stříkačkami všeobecná.

Zemské subvence 4480 K použil český 
odbor na zakoupení 92 q modré skalice 
v ceně 70 K, rozdána hospodář. spolkům 
v ceně 23.33 K. Obdržely po 12 q: Vel. Pav-
lovice, Hodonín, Uh. Hradiště; Kyjov 11, 
Břeclava 10, Klobouky 9, Ždánice 7, Stráž-
nice 5, Znojmo 3, Krumlov 2, Židlochovice, 
pomol. ústav v Bohonicích, Slavkov, Uh. 
Brod, Ivančice, Napajedla po 1 q.

Stříkačky i  modrou skalici dodal 
Ústřední svaz čes. hospod. společenstev; 
dopravu skalice musili hraditi hospo-
dářské spolky, jež u Ústí n./L. v Čechách 
byla vysoká. Jakost skalice byla velmi 
dobrá. Subvenci na hubení révokazu má 
zemský výbor moravský, subvence na 
potírání ostatních škůdců má zeměděl-
ská rada.“      

Jedenáctá zpráva o činnosti, českého od-
boru zemědělské rady pro markrabství 
Moravské za rok 1908. VO 1909, str. 153
Jakou zhoubu révokaz způsobil ve vini-
cích, ukazuje přehledná tabulka.

Z uvedených čísel lze zjistiti, že zavle-
čením révokazu do Rakouska do dneška 
asi 70 % celkové viničné plochy zkáze 
propadlo. Úžasná rychlost, s jakou révo-
kaz vinařství hubí, nutila k tomu, pátrati 
co nejusilovněji po prostředku, kterým 
by se dalo naprostému zániku vinařství 
zabrániti. Z hmyzojedů, ve které bylo 
mnoho nadějí kladeno, osvědčil se pouze 
sirouhlík. Zastřikováním sirouhlíku do 
půdy za účelem přímého potírání révoka-
zu docíleno bylo tak pěkných výsledků, že 
se rozhodlo c. k. ministerstvo orby hradi-
ti rolníkům-vinařům 30 % nákupní ceny 
hmyzojedu tohoto. 

Zajímavé jsou záznamy o spotřebě si-
rouhlíku v Dol. Rakousích a na Moravě 
v posledních třech letech – jak vidno z ná-
sledující tabulky:

Na Moravě používá se sirouhlíku dle 
uvedených čísel poměrně málo, a to ještě 
skoro výhradně jen v německých vinař-
ských krajích. Vinařům české národnosti 
zdá se přímé potírání révokazu obtížné, 
proto činí také spotřeba sirouhlíku v čes-
kých vinařských krajích 100-300 kg za 
rok. Okolnost tu lze si snadno vysvětliti, 
pováží-li se, že v krajích našich polnímu 
hospodářství většina pozemků – mezi 
těmi i pozemky vhodné ku pěstění révy – 
se věnuje a na vinařství poměrně jen málo 
plochy odpadá; je-li pak vinařství některé 
obce ohroženo révokazem, tu je při ta-

Země

Celková plocha 
vinic dle operátu 

pozem. daně

Zamořené 
a podezřelé 

plochy

Procenta 
zamořených 

a podezřelých 
vinic

Počet 
obcí

v ha

Dolní Rakousy 39.713 36.961,35 93,07 545

Morava 12.119 7.390,95 60,99 88

Štyrsko 34.055 25.634,29 75,27 364

Kraňsko 11.631 11.271,00 96,90 88

Istrie 47.060 43.905,30 93,29 43

Terst 1.244 1.244,00 100,00 2

Gorice-Gradiška 6.977 6.486,13 92,96 81

Dalmacie 81.852 44.530,82 54,40 305

Tyroly 21.000 4.707,58 12,42 11

Dohromady 255.651 182.131,42 71,24 1 527

Tabulka 1

Přehled o řádění révokazu v Rakousku do konce roku 1909

Rok Dol. Rakousy Morava

1907 325.955 kg 17.800 kg

1908 497.501 » 43.780 »

1909 529.328 » 18.700 »
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kovém poměru polního hospodářství ku 
vinařství snadno pochopitelno, že je rol-
níku-vinaři možno zříditi si na vhodném 
pozemku, původně polnímu hospodářství 
věnovaném, novou vinici na americké 
podložce (která révokazu vzdoruje), dříve 
než révokaz vinici starou citelněji poško-
dí.

Vzhledem ku vypsaným poměrům od-
poručuje se také v poslední době v čes-
kých vinařských krajích jen ve výmineč-
ných případech přímé potírání révokazu 
sirouhlíkem, za to věnuje se ta největší 
pozornost vysazování vinic šlechtěnou 
americkou révou.

Aby přemoženy byly obtíže, s kterými 
jest obzvláště v první době při zakládání 
vinic dle nového způsobu bojovati, zřídily 
se státní a zemské révové školky na růz-
ných místech, jak v Mutěnicích, ve Vel. 
Pavlovicích, v Kyjově, v Čejkovicích, v Klo-
boucích u Brna a v poslední době také ve 
Strážnici. Každá státní a zemská školka 
sestává ze tří částí a sice:
1) Ze vzorné vinice,
2) z matečné vinice a 
3) ze školky samé v pravém slova smyslu 

se stratifikačním domkem.

Dobře srostlé, zakořeněné šlechtěné 
sazenice dodávají se rolníkům pokud 
zásoba stačí, za subvenční cenu, t. j. kus 
za 10 haléřů, kdežto cena šlechtěných 
sazenic obnáší nyní průměrně 17 haléřů 
za kus. Aby získány byly podrobné zku-

šenosti, které odrůdy podložek se pro 
různé vinařské obce, respektive i trati 
hodí, přiděluje se dobrým vinařům jistá 
část sazenic zdarma, čímž získá se větší 
počet »pokusných polí«; náhled, že bez-
platné přidělování sazenic slouží snad 
jen k tomu, aby si rolníci laciněji pořídili 
vinici, je tedy úplně klamným. Má-li vi-
nařství zamořených krajů nabýti většího 
významu, pak nesmí se náš rolník spo-
léhati při zakládání nových vinic jen na 
zásoby štěpů a řízků státních a zemských 
révových školek, nýbrž musí se snažiti 
zhotoviti si potřebné množství šlechtě-
ných sazenic v domácnosti a z vlastního 
materiálu.

Americké řízky zaopatří si nejsnad-
něji a v dostatečném počtu, zřídí-li si 
malou matečnou vinici; k účelu tomu 
dodávají se vinařům tak zvané americké 
kořenáče za cenu subvenční kus po 1 ha-
léři (tržní cena 4 haléře). Z jednoho sta 
matečných keřů lze obdržeti průměrně 
1500 řízků. Jak se řízky šlechtí a jak se 
šlechtěnci dále zacházeti nutno, naučí 
se každý vinař, má-li trochu dobré vůle, 
na praktických vinařských kursech, kte-
ré každoročně c. k. vinařský komisariát 
v Hodoníně ve všech důležitějších krajích 
vinařských pořádá; mezi účastníky kursů 
rozdělují se zdarma zvláštní štěpařské 
nože, zakoupené z dotace k tomu účelu 
povolené, čímž teprve dána je rolnictvu 
možnost vycvičiti se důkladně ve šlech-
tění americké révy.

Další výhoda, na kterou mohou vinaři 
zamořených obcí činiti nároky, spočívá 
v odpisu daně z vinice révokazem napa-
dené a v osvobození od placení daně vů-
bec z vinice vysázené šlechtěnou americ-
kou révou. Zákonem ze dne 3. října 1891 
(ř. z. č. 150) přiřknuto je majitelům vinic 
révokazem poškozených právo na odpis 
daně. Aby výhody té dosaženo bylo, je tře-
ba zažádati buď ústně neb písemně u c. k. 
okresního hejtmanství, aby byla škoda 
révokazem způsobená zjištěna a dle toho 
daň odepsána. Doporučuje se, podávati 
takové žádosti písemně (bez kolku) pro-
střednictvím představenstva obce; v žá-
dosti uvedeno budiž jméno majitele vinice 
a parcelační číslo pozemku; podotknouti 
nutno, že při vyřizování žádosti nenasta-
nou dle citovaného zákona žádné obtíže, 
není-li snad parcela v katastru jako vinice 
zanešena.

Daleko důležitější než odpis daně pro 
vinaře zamořených krajů je právo na úpl-
né osvobození od placení daně z nově 
zřizovaných vinic. Dle zákona ze dne 
26. června 1894 (ř. z. č. 138) jsou vinice, 
které v zamořených krajích na americ-
kém podkladě zřízeny byly, osvobozeny 
po dobu 10 let od placení daně. Žádosti za 
osvobození od placení daně podati může 
u příslušného c. k. berního úřadu nebo 
u evidenčního oddělení pozemkového 
katastru buď majitel sám, jeho splnomoc-
něný zástupce nebo také starosta obce; je 
úplně lhostejno, učiní-li se tak písemně 
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nebo ústně. Aby osvobození od placení 
daně povoleno býti mohlo, musí býti ná-
sledujícím podmínkám vyhověno:
1) Pozemek musí ležeti v území zamoře-

ném neb nesmí aspoň býti vzdálen více 
než 25 km od některé parcely, která je 
skutečně révokazem napadena; v po-
sledním případě vyhoví se žádosti jen 
tehdy, jedná-li se o zřízení šlechtěné vi-
nice na pozemku, na kterém byl starý 
vinohrad vyklučován.

2) Menší pozemky musí býti vysázeny 
šlechtěnou americkou révou po celé 
ploše, je-li výměra parcely značnější, 
nutno vysázeti révu aspoň na 2 500 m2 
(695 čtverečných sáhů).
Zákonem je ustanoveno, aby žádosti 

za osvobození od placení daně podávány 
byly nejpozději do konce prosince toho 
roku, ve kterém osázení dotýčného po-
zemku dokončeno bylo.

Že by mohly neutěšené poměry vina-
řů zřizování nových vinic náhradou za 
vinice révokazem zničené značně zdr-
žovati a snad i úplně zastaviti, nahléd-
la vláda velmi záhy a proto rozhodnuto 
bylo zákonem ze dne 28. března 1892 
(ř. z. č. 61) povolovati v nutných přípa-
dech zvláštní podpory ve formě nezúro-
čitelných půjček; utrpí-li vinař řáděním 
révokazu tak velkou škodu, že se octne 
v jakési nouzi, přísluší mu dle uvedené-
ho zákona právo žádati o poskytnutí ne-
zúročitelné půjčky, která by mu umož-
nila založení nové vinice na americké 
podložce.

Nezúročitelná půjčka ku zřízení vinice 
se šlechtěnou americkou révou povolí se 
jen pod tou podmínkou, je-li žadatel ma-
jitelem vinice, která byla révokazem zni-
čena neb aspoň citelněji poškozena. Zá-
konem ze dne 23. srpna 1895 (ř. z. č. 138.) 
bylo dodatečně ustanoveno, že nezúro-
čitelné půjčky dosáhnouti lze ne jen na 
parcelu, na které starý vinohrad révokazu 
podlehl, nýbrž i na některý jiný pozemek, 
na př. pole, hodlá-li je majitel zničené vi-
nice pěstování šlechtěné americké révy 
věnovati.

Vinaři  v  Dol .  Rakousích a  také 
i v německých krajích Moravy podáva-
jí ročně na sta žádostí o nezúročitelné 
půjčky, dle toho je také celkový obnos 
poskytnutých půjček pro kraje ty úžas-
ný. Z českých vinařských krajů došlo od 
doby zavlečení révokazu až do dneška 
asi 30 žádostí, přes to, že jsou poměry 
rolnictva našeho daleko neutěšenější 

než kde jinde; příčinu toho hledati lze 
někdy v nezdravém sebevědomí našeho 
rolníka, který ve své tísni vyhledává ku 
získání zápůjčky prameny zdánlivě tajné 
a diskrétní a mnohdy také v neznalosti 
vinařů, jak třeba o nezúročitelnou půjč-
ku zažádati.“ 

Výhody pro vinaře zamořených krajů. 
KAREL VOTRUBA, c. k. vin. komisař, 
Hodonín; VO 1911, str. 1–6                
Od doby zavlečení révokaza do českých 
vinařských krajů na Moravě uplynulo sot-
va 10 let a přece pokročilo zhoubné dílo 
škůdce tohoto již tak daleko, že téměř tře-
tina vinic českých krajů nákaze propadla. 
Koncem roku 1911 zamořeno jest celkem 
25 českých vinařských obcí a sice v soud-
ních okresích:
a) Znojemském: Kuchařovice 1903, Žero-

tice 1906, Přímětice 1907, Horní Duna-
jovice 1910, Tvoříhráz 1910, Domčice 
1910.

b) Hustopečském: Velké Pavlovice 1901, 
Rakvice 1904, Hor. Bojanovice 1904, 
Štarvičky 1905, Kobylí 1909, Bořetice 
1909, Vrbice 1909, Uherčice 1909, Něm-
čičky 1911.

c) Židlochovském: Nykolčice 1905, No-
sislav 1906, Křepice 1908, V. Němčice 
1909.

d) Klobouckém u Brna: Krumvíř 1909.
e) Hodoňském: Čejkovice 1902, Mutěnice 

1903.
f) Břeclavském: Žižkov 1903, Bílovice 

1907.
g) Mor. Krumlovském: Německé Knínice 

1906.

Oproti minulému roku 1910 zvýšila se 
zamořená plocha o 115.49 ha zjištěním 
révokaza v Němčičkách (u V. Pavlovic) 
na Hustopečsku; je tedy nyní celkem 
1165.56 ha zamořeno. Jelikož se v českém 
vinařském území přímé potírání révokaza 
sirouhlíkem jen výminečně provádí, pro-
padlo během krátké doby již asi 400 ha 
úplné zkáze. Náhradou za zničenou plo-
chu zřízeno bylo doposud asi 200 ha no-
vých vinic na americké podložce. 

Zpráva c. k. vinařského komisariátu 
v Hodoníně o stavu vinařství v českém 
území vínorodém na Moravě v r. 1911. 
Podána v IX. sezení zemské vinařské ko-
mise moravské v Brně 19. prosince 1911. 
K. VOTRUBA, c. k. vinařský komisař, 
Hodonín.“ VO 1912, str. 2–4.

Mšička révokaz tedy byla likvidována 
dlouho a  intenzivně, ale nakonec se 
s ní vinaři museli naučit žít. Již v roce 
1869 byla proti ní použita půdní injek-
táž sirouhlíku (CS2) a postupně jeho 
množství použité v evropských vinicích 
rostlo. Jen ve Francii bylo v roce 1878 
vpuštěno do vinic 200 tun nasyceného 
roztoku sirouhlíku, za deset let to bylo 
již 10 000 tun tohoto půdního jedu. Na 
Moravě, kam se révokaz dostal později, 
se poučili z francouzských zkušeností 
a vsadili spíše na podnože. Roční zamo-
ření viničních půd sirouhlíkem na Mo-
ravě zřejmě nepřesáhlo hodnotu 50 tun. 
Ale ve Francii se zkoušel i petrolej, jak 
v roce 1894 popisuje Held: Po vyklučení 
a vypálení vinice se do každého otvo-
ru po kořenovém kmenu vliv petrolej 
v množství 2 l/keř, „pojistilo“ se to si-
rouhlíkem (200 g/keř), otvor se zasypal 
a půda se plošně pokropila petrolejem 
v dávce 2 l/m2. Další metodou praktiko-
vanou ve Francii od roku 1870 bylo uto-
pení révokazu. Podle Piaze bylo v roce 
1889 takto zaplaveno 30 tisíc hektarů 
vinic na rovinách. Bylo nutné vytvořit 
vrstvu vody na povrchu půdy o výšce 20 
až 30 cm, takže na jeden hektar vinic 
bylo zapotřebí asi 30 milionů litrů vody. 
Mimo chemie a fyziky se problém řešil 
i biologicky, a to dvěma směry – kříže-
ním odolné americké révy s evropskou 
a štěpováním. Z první generace hybri-
dů se ale získávala málo hodnotná vína 
a ve většině zemí Evropy byly tyto hyb-
ridy později zakázány. Daly ale návod 
pro příští generace, kudy by se mohlo 
ubírat šlechtění, pokud bude zachována 
kvalita evropského vína.

Nakonec se prosadil nejlevnější způ-
sob, biologický, štěpování ušlechtilé révy 
na odolné podnože. Postup, který prak-
tikovali už před tisíciletími Římané pro 
přizpůsobení ušlechtilé révy různým 
stanovištím. Asi ne bezvýznamně tomu 
napomohl i c.k. zákon z roku 1894 o de-
setiletém osvobození od daní pro vini-
ce vysázené na amerických podnožích. 
K tomu mohl každý vinař, který vysadil 
štěpovanou vinici, získat bezúročnou 
půjčku a sazenice byly ještě dotovány. Ale 
své si to vyžádalo, i když převážně z dů-
vodu neznalosti vinařů. Ještě v roce 1909 
A. V. Horňanský napsal: „Mnozí vinaři 
dosud nevěří v existenci révokazu, spíše 
prý věří v révokaz ve sklepě – totiž v časté 
nezvané hosty.“ 
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Využití specifických „odpadů“ 
ve vinohradnictví a vinařství
Při současné produkci vína vznikají v celé vertikále následující „odpady“, často 
druhotné suroviny:

1. Plodné vinice:
�  osečkované letorosty – nyní se ponechá-

vají ve vinici, za I. světové války se pou-
žívaly jako krmivo pro domácí zvířectvo, 
ale s postupem chemizace se od toho 
upustilo. Rozvoj ekologického vinohrad-
nictví umožnil výzkum pro jejich využití 
ve farmaceutickém a potravinářském prů-
myslu, především pro obsah resveratrolu;

�  réví a kmínky po řezu – dříve se toto 
dřevo svazovalo do otýpek a odváželo 
k využití jako zdroj tepla v hospodář-
stvích a domácnostech, později se vy-
nášelo nebo ještě později vyhrnovalo 
z řádků vinohradu a na úvratích se pá-
lilo. Nyní se nejčastěji drtí přímo v me-
ziřadí a ve dřevě akumulované živiny 
se tak vrací do půdy v místech jejich 
odběru. Ovšem je diskutováno i možné 
rozšiřování chorob dřeva révy v řádku 
touto činností. V praxi se v omezeném 
rozsahu používá ořezané dřevo jako 
zdroj paliva ve speciálních kotlích. Za 

tím účelem je dřevo lisováno do balíků 
a štěpkováno nebo konečným topným 
médiem mohou být brikety.

2. Klučené vinice – i vinice musí být pra-
videlně obnovována, mimo révy vinné 
především opěrná konstrukce má omeze-
nou životnost. 
�  Révu lze likvidovat stejně, jako je uve-

deno výše, jen s jinými stroji, protože je 
třeba půdu zbavit i kořenů, a to v lepším 
případě jejich vyoráním a vysbíráním 
a v horším rozdrcením v půdě. 

�  Méně optimistický stav je v případě opěr-
né konstrukce. Nejjednodušší je to u ko-
vových opěrných tyček a ocelových drá-
tů – budou recyklovány po odevzdání do 
výkupny starého železa. Bambusové tyč-
ky se u nás prakticky nepoužívají, ale tam 
je likvidace taky jednoduchá – spálením, 
protože je to přírodní materiál jako dřevo 
révy. V případě plastových drátů, podle 
použitého materiálu, půjde buď o recyk-

laci, nebo rozdrcení a použití do staveb-
ních hmot. Ještě složitější je likvidace 
ocelových drátů potažených plastem. Ob-
dobně složitá situace je u sloupků. Staré 
betonové sloupky lze použít do staveb-
ních konstrukcí jako celek, v nejhorším 
případě přes skládku po rozdrcení jako 
součást stavebních hmot. Ocelové sloup-
ky se recyklují prostřednictvím sběren 
starého železa. Plastové sloupky se rov-
něž recyklují nebo použijí do stavebních 
směsí, ale již za poplatek přes skládky 
tříděného odpadu. U dřevěných sloupků 
závisí na tom, o jaké dřevo jde, protože 
podle toho se používá impregnace. Aká-
tové sloupky zpravidla nejsou vůbec im-
pregnovány nebo maximálně ožehnutím 
části, která bude v zemi. Takové sloupky 
se likvidují stejně jako dřevo révy. Z uve-
deného vyplývá, že již při stavbě opěrné 
konstrukce je do nákladů třeba zahrnout 
mimo funkčnosti i životnost a náklady na 
její budoucí odstranění.

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

a jahodníku

DÁVKA:
3 – 4 kg/ha

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

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

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

Agriphar_inz_Vinarsky obzor_210x99_3_2015  04.03.15  21:14  Page 2 ↙ inzerce
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3. Lisování hroznů – po vylisování zůstá-
vá z hroznů mimo tekutého podílu, moštu 
pro přípravu vína, i tuhý podíl, matoliny, 
složené ze slupek bobulí, třapin a semen.
�  Matoliny lze dále využít k získávání de-

stilátu, ke kompostování nebo k získá-
vání kyseliny vinné. Před destilací se na 
matoliny nalije voda v množství asi 20 % 
jejich objemu a nechá se zkvasit cukr 
v nich obsažený (žádný další cukr se ne-
smí přidávat). Po rychlém prokvašení to-
hoto poměrně malého obsahu cukru ná-
sleduje ihned destilace. Výtěžnost čistého 
alkoholu se pohybuje kolem 5 l/hl mato-
lin. Ke kompostování matolin se využí-
vají kalifornské žížaly, kterým je třeba 
plynule dodávat matoliny. Výsledkem je 
asi po roce kvalitní kompost s vysokým 
obsahem živin a humusu (obr. 1 a 2).  
Matoliny patří k největším přírodním 
zdrojům kyseliny vinné. Z matolin lze 
chemickým postupem vyluhovat vinný 
kámen v množství až 1 % jejich objemu. 
Na světě je celkem 11 podniků, kde tento 
proces probíhá.

�  Semena révy separovaná z matolin lze 
využít k získávání oleje, který se použí-
vá k přípravě jídel za studena. Oleje ze 
semen révy jsou k dostání v supermar-
ketech. Z jedné tuny semen je možné 
získat 0,5 kg oleje. Nejbližší větší podnik 
specializovaný na tento olej se nachází 
v rakouském Waldviertelu.

4. Příprava a zrání vína
�  Vinné kaly – tzv. kvasnice se dříve po-

užívaly k přikrmování hospodářských 

zvířat. Nyní, stále ještě v době inten-
zivní ochrany hroznů fungicidy, to roz-
hodně doporučit nelze, protože kaly na 
rozdíl do vína často obsahují jejich re-
zidua. Vinné kaly lze speciálními filtry 
přefiltrovat a oddělit tak tekutý a tuhý 
podíl. Filtrát je možné použít k přimí-
chání do jednoduššího vína, ale lépe 
destilovat na vínovici. Pevný podíl lze 
na jihu Evropy prodat specializovaným 
firmám, které se specializují na získává-
ní kyseliny vinné z kvasnic. Jinak jsou 
kvasnice nepříjemným odpadem pro 
čističky vod.

�  Ne úplně podařené víno rovněž nelze 
vypustit do kanalizace, a pokud ano, pak 
ve speciálním režimu. Většinou jde ale 
destilovat, když už ne na vínovici, tak 
na líh pro technické účely. Druhou mož-
ností je získat z něj pomocí octových 
bakterií ocet, ale to by nemělo probíhat 
ve sklepě s vínem. 

�  Staré nádoby na víno – i nádoby na 
víno mají omezenou životnost. Menší 
dřevěné sudy lze ještě použít jako stol-
ky, případně po příčném rozpůlení jako 
větší květináče. Velké sudy zase jako 
degustační prostory a byly používány 
i místo stabilních stanů. V německém 
Bad Dürkheimu je sud – restaurace (ale 
ten sud nikdy nebyl naplněn vínem). Ji-
nak je lze definitivně bez problémů lik-
vidovat spálením. Ocelové nádoby, stej-
ně jako plastové, mohou ještě posloužit 
jako nádoby na dešťovou vodu. Jinak 
pro ocelové, plastové a železobetonové 
nádoby při jejich likvidaci platí totéž co 

u sloupků z vinohradu ze stejných ma-
teriálů.

�  Vinný kámen, který ve větších nádo-
bách vzniká ve velkém množství, je vel-
mi výhodnou surovinou k výrobě kyse-
liny vinné.

5. Ostatní specifické odpady (voda, oba-
ly chemických přípravků, lahve, korko-
vé zátky)
�  Láhve – většina vinařů je nevykupuje 

zpět, i když větší podniky ano. Několika-
násobné použití je možné, ale vyžaduje 
důsledné vymytí a následnou kontrolu. 
Definitivní likvidace spočívá v recyklaci 
skla. Vinaři na sběr ze zákona přispívají 
prostřednictvím firmy EKO-KOM.

�  Zátky jsou převážně korkové, ale mohou 
být z různých materiálů a mají společný 
rys – jsou jednorázové. To znamená, že 
se k vinařům nevrací, spotřebitelé je od-
hazují do komunálního odpadu.

�  Obaly jsou různé, ale k nebezpečnému 
odpadu náleží obaly od přípravků na 
ochranu rostlin a obaly od některých 
přípravků používaných ve sklepě (dez-
infekce, síra apod.)

�  Voda – odpadní voda ve vinici vzniká 
jen při chemické ochraně rostlin, zvláš-
tě při vymývání aplikátorů. Ve sklepě je 
spotřeba vody na mytí zařízení podstat-
ně vyšší. V obou případech je nutné mít 
zajištěno zneškodnění kontaminujících 
látek, v nejlepším případě recirkulaci 
vody.

�  Teplo vzniká především během kvašení 
ve velkých tancích, kdy se v nich víno 
uměle ochlazuje. Odpadním produktem 
chladicího zařízení je teplo, které se 
v nejmodernějších vinařských podnicích 
dále využívá.

Výše uvedený výčet odpadů samozřej-
mě neobsahuje vše, co vzniká ve vinař-
ství. Odpady vznikají i činností strojů, 
především ve vinici, ale i činností člověka, 
zvláště ve sklepě (WC). Stejně je tomu při 
údržbě budov. 

Obr. 1: Hromada fermentovaného kompostu

Obr. 2: Detail kompostovaných matolin



377

Autor:
Petr Marcinčák

Vinařský obzor 7–8/2015 Vinařství

Matoliny a žížaly, ideální kombinace
Petr Marcinčák už osm let získává mimořádně kvalitní kompost díky žížalám, 
pomocí kterých likviduje matoliny. Ročně ve vinařství takto vyrobí kolem 600 tun 
kompostu, který využívají ke hnojení vinic. V článku pro Vinařský obzor shrnuje 
svoje zkušenosti. 

S chovem žížal jsme začali ve vi-
nařství před osmi lety, když jsem 
řešil dvě otázky. Jak naložit s ma-

tolinami, které kvůli nové legislativě již 
nebylo možné vyvážet jen tak na pole, 
a jak získat hnojivo do vinic obhospoda-
řovaných ekologicky. Umělá hnojiva jsou 
totiž v ekologickém vinohradnictví zaká-
zána a ekologičtí zemědělci mohou hnojit 
pouze komposty a hnojem. Ten ovšem 
nemůže pocházet z velkochovu, protože 
obsahuje různá rezidua. Řešení je geniálně 
jednoduché.  Z odpadu jsem udělal krmení 
a z krmení nejlepší ekologické hnojivo.

Pro výrobu vermikompostu jsem vy užil 
naši farmu v blízkosti Nového Přerova, kde 
pomocí žížal Eisenia foetida (tzv. kaliforn-
ské žížaly) přetváříme zbytkovou bioma-
su vznikající při výrobě. Jedná se zejména 

o matoliny, ale také seno, slámu, hnůj a trá-
vu. Vyrobený kompost – vermikompost – 
využíváme pro vlastní potřebu, pro hnojení 
vinic. Díky žížalám dochází k výraznému ze-
fektivnění přeměny zbytkové biomasy a zá-
roveň je dosaženo vyšší kvality produkova-
ného kompostu. Vzhledem k technologii, 
kterou používáme, je nutné pro ně zajistit 
optimální prostředí. Jde zejména o dosta-
tečný přísun organických surovin, vlhkosti, 
míry provzdušnění a teplotních podmínek.

Pro vermikompostování využíváme ne-
zastřešené volné plochy i kryté komposto-
vací plochy. Na nezastřešených plochách 
jsou zpracovávané suroviny ukládány do 
pásů, následně jsou do nich zakládány ná-
sady se žížalami a postupně se přisypává 
krmení. Veškerá manipulace je zajišťová-
na čelním nakladačem HON UN - 053.1.

Kryté kompostovací plochy jsou v ha-
lách, které v dřívějších dobách sloužily 
pro chov prasat. V halách je po stěnách 
pomocí hadice rozvedena zavlažovací 
voda. Hadice jsou opatřeny mlžícími trys-
kami pro rosení kompostu.

Ročně vyrobíme více než 600 tun 
vermikompostu. Vermikompost má 
v mnoha ukazatelích lepší vlastnosti 
než klasický kompost. Obsahuje enzy-
my, které přispívají ke zvýšení hnojných 
účinků a ošetřené rostliny jsou odolněj-
ší proti chorobám a škůdcům. Obsažené 
enzymy umožní lepší využitelnost mi-
nerálních látek již obsažených v půdě. 
Využitelnost minerálních látek v půdě 
je běžně 40–50 %, s obsahem enzymů 
z vermikompostu je jejich využitelnost 
v půdě 80–90 %. 
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Olej ze semen révy vinné: mimořádná 
dávka zdraví v každé kapce
Jedním z odpadů při výrobě vína jsou semena, ze kterých lze vylisovat olej. 
Firma Proqin z Velkých Němčic patří mezi průkopníky výroby této komodity 
v České republice. Podílela se přímo na vývoji potřebné technologie. Martin Prokeš 
shrnul postup vývoje a nejdůležitější údaje v odborné práci. Výňatky z ní poskytl 
Vinařskému obzoru.

R évový vinný olej je přírodní olej 
získaný lisováním semen révy 
vinné za studena. Obsažené lát-

ky jsou cenné především díky velmi vy-
sokému obsahu fenolových látek, jako 
například prokyanidinu (OPC) a vitamí-
nu E. Tyto látky jsou díky svým antioxi-
dačním vlastnostem nejlepšími bojovní-
ky proti volným radikálům v těle. Díky 
svému složení podporují elasticitu kůže 
a zabraňují předčasnému stárnutí buněk. 
Antioxidační účinky prokyanidinu jsou 
padesátkrát silnější než u vitaminu E 
a osmnáctkrát silnější než u vitaminu 
C. Prokyanidin je ve větším množství ob-
sažen pouze v révových semenech. Díky 
jedinečné technologii lisování za stude-
na vykazuje výsledný olej vysoký obsah 
prokyanidinu. Dalším významným anti-
oxidantem obsaženým v semenech révy 
je resveratrol. Tato látka je obsažena 
v semenech a slupkách modrých hroznů. 
Resveratrol má antioxidační a antibakte-
riální účinky a vykazuje široké působení 
na buňky, tkáně, orgány a celý organis-
mus. Brání stárnutí buněk a organismu 
a zpomaluje proces degenerace mozku 
(při Alzheimerově chorobě aj.). Resvera-
trol dokáže ochránit i poškozené buňky, 

které pak mají šanci na zhojení a přeži-
tí. Významné je působení této látky při 
nádorových onemocněních – resveratrol 
blokuje všechny posloupné procesy, bě-
hem nichž se zdravá buňka mění na buň-
ku rakovinovou. 

Hroznový olej ve skladbě mastných 
kyselin obsahuje vysoký podíl kyseliny 
linolové (omega 6). Díky tomu má olej 
příznivý vliv na kardiovaskulární systém, 
snižuje hladinu cholesterinu a triglyceridu 
a má podpůrné účinky při poruchách lát-
kové výměny. Používá se k ošetření kož-
ních onemocnění jako je atopický ekzém 
a akné, neboť příčinou těchto poruch je 
patrně nedostatek kyseliny linolové. Před-
časně narozené děti mají zvýšenou potře-
bu této esenciální mastné kyseliny, která 
je důležitá pro neurofyziologický růst 
a vývoj. Díky obsahu lecitinu působí vinný 
olej také na zlepšení duševního výkonu. 
Lecitin je součástí neuronů a podporuje 
přenášení podnětů.

Získávání semen révy vinné probíhá 
po vylisování hroznů pomocí separačního 
vibračního síta, kdy se odstraní semena 
z výlisků a suší se odpadním vzduchem 
z chlazení vína.

Olej ze semen révy vinné je získáván 
z usušených peciček, které se vyčistí a ná-
sledně lisují za studena s výtěžností 5–10 
% oleje. Po sedimentaci kalů se olej stáčí 
do skleniček o objemu 100 ml. Olej je zla-
tozelené barvy a řadí se mezi nejjemnější 
přírodní oleje. 

Výlisky, tedy odpad po vylisování se-
men, je možné a vhodné také dále využít 
jako mouku ze semen révy vinné. Samot-
ný olej ze semen révy vinné je jedlý olej 
s nejvyšším stupněm odolnosti proti pře-
pálení, má vysoký kouřový bod, a proto 
je za studena lisovaný olej z peciček révy 

vinné ideální a zdravý přípravek k smaže-
ní.

Využití révového oleje není omezeno 
pouze na potravinářství, ale také má ne-
malé a rovnocenné využití v kosmetice. 
Antioxidanty chrání kůži před vlivem 
volných radikálů. Také vysoký obsah vita-
minu E působí pozitivně na tělo. Vysoký 
obsah kyseliny linolové má pozitivní vliv 
na hladinu cholesterolu. Lidské tělo je 
schopné využít téměř trojnásobek nena-
sycené kyseliny linolové, životně důležité 
omega-3-mastné kyseliny. 

Hlavní způsoby využití révového oleje:
�  regionální gastronomie
�  studená kuchyně
�  smažení a pečení
�  masážní olej
�  přídavek do koupele

Potenciální produkty z lisování semen 
révy vinné a samostatných semen révy 
vinné:
�  100% extra panenský olej za studena li-

sovaný ze semen révy vinné
�  mýdla ze semen révy vinné
�  polštářky s pecičkami révy 

�  semena révy se po vyčistění zašijí do 
látkových sáčků-polštářků, mohou 
se ohřívat v mikrovlnné troubě nebo 
chladit v mrazáku; použití je možné: 
�  za tepla při křečích, na prokrvení, 

při namožených svalech, na zatuhlá 
záda, revmatické problémy, atd.

�  za studena při sportovních zraněních, 
lehkých spáleninách, zmírňuje bolesti 
při migréně, bolestech hlavy a zubů, 
pohmožděninách, výronech, atd.

�  mouka ze semen révy vinné
�  výlisky se jemně pomelou a plní do ba-

lení; vlastnosti révové mouky:
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Chemický vzorec prokyadininu, zdroj: 
Chemické listy, 2004
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�  antioxidační účinek působí mezi ji-
ným proti stárnutí

�  působí protizánětlivě
�  redukuje riziko s problémy krevního 

oběhu
�  révová mouka je velmi hořká, a není 

tedy vhodná k přímému použití
�  využití:

�  jako přídavek k mouce, 5–10 % do 
směsí na pečení chleba, pečiva 

�  jako přídavek do mouky na výrobu 
těstovin, do strouhanky

�  na jíšku do polévek, omáček 
�  jako přídavek do müsli

Sestavení technologické 
linky pro separaci 
a lisování 
Všechna navrhovaná řešení byla odborně 
konzultována s docenty Ústavu zahrad-
nické mechanizace Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně. Bylo navr-
ženo sestrojení technologického zařízení 
pro příjem hroznů typu mlýnkoodstopko-
vače s rozšířením pro částečnou předsepa-
raci semen révy vinné. 

Separátor semen je navržen tak, aby 
při pohybu po sítě došlo k přesýpání tří-
děného materiálu a postupnému oddělení 
semen. Separátor je vyráběn ve 2 varian-
tách – dvousítové a zjednodušené jedno-
sítové. 

Navržený princip separace je srovna-
telný s principem separace máku, kdy 
konstrukce separátoru typu KUT je vole-
na tak, aby při pohybu po sítě došlo k pře-
sýpání tříděného materiálu a tím i vysýpá-
ní máku z makovic a jejich zbytků. 

Pro dokonalou separaci semen z ma-
tolin je možné využít i princip používaný 
u čističky drobných semen, která velmi 
přesně třídí a čistí materiál na sítech 
za pomoci vzduchu, který prochází síty. 
Stroj je v základním provedení vybaven 
třemi síty za sebou a dvěma řadami sít 
nad sebou. Tento systém umožňuje přes-
né postupné třídění přiváděného materi-
álu. 

Stroj má v základním provedení dvě 
řady sít nad sebou, každá řada je osazena 
třemi síty za sebou. Toto uspořádání sít 
umožňuje třídit materiál na tři propady 
a dva přepady. Každá frakce je vedena ze 
stroje samostatně. Všechna síta jsou pro-
větrávána vzduchem. Množství procháze-
jícího vzduchu jednotlivými síty je možné 
přesně regulovat. Volba sít přesně podle 
tříděného materiálu společně s přesnou 
regulací množství procházejícího vzdu-
chu je zárukou přesného třídění. Běžně 
dosahovaná kvalita vyčištěné suroviny na 
tomto stroji je nad 99,5 % čistoty. Pohon 
stroje zajišťuje dvojice vibračních moto-
rů. Rychlost průchodu strojem je možné 
měnit podle potřeby. Čištění sít zajišťují 

pryžové kuličky, které se rozkmitávají vli-
vem vibrací pracovní skříně stroje. Celý 
stroj je snadno rozebíratelný a čistitelný. 
Pomocí speciálního zvedacího zařízení lze 
provést snadnou výměnu sít podle potře-
by.

Aspiraci stroje zajišťuje radiální ven-
tilátor (RVK) a  odstředivý odlučovač 
prachu nebo filtr s těsnícím ústrojím. Vy-
užitelnost jednotlivých frakcí závisí na 
kvalitě čištěné suroviny a na volbě zařa-
zených sít. 

Při procesu čištění drobných semen je 
vhodné doplnit linku s čističkou drobných 
semen zařazením pneumatického třídící-
ho stolu KPS. 

Surovina, která se zpracovává na čis-
tičce drobných semen KUT, by měla být 

Datum vzorku Datum analýzy Místo Vlhkost (%) Tuk (%)

10. 1. 2012 11. 1. 2012 Lisovna Farmet 15,81 11,19

10. 1. 2012 11. 1. 2012 Lisovna Farmet 14,64 7,61

10. 1. 2012 12. 1. 2012 Lisovna Farmet 15,46 7,79

10. 1. 2012 16. 1. 2012 Lisovna Farmet 14,12 7,84

10. 1. 2012 16. 1. 2012 Lisovna Farmet 24,04 9,38

10. 1. 2012 17. 1. 2012 Lisovna Farmet 22,36 8,93

Tabulka 1

Sledované hodnoty vzorků lisovaných semen,  
zdroj: výsledky projektu

Datum vzorku Datum analýzy Místo Vlhkost (%) Tuk (%)

15. 5. 2012 15. 5. 2012 Lisovna Farmet 8,81 9,49

15. 5. 2012 15. 5. 2012 Lisovna Farmet 10,04 8,67

Tabulka 2

Sledované hodnoty vzorků lisovaných semen,  
zdroj: výsledky projektu

Schéma principu separátoru drobných semen 
KUTR, zdroj: JK Machinery, s.r.o., 2011

Zařízení Farmer, zdroj: Farmet, 2011

Autor:
Martin Prokeš
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řádně předčištěná, aby bylo dosaženo co 
nejlepších výsledků čištění.

Technologie pro lisování 
semen révy vinné

Lisování za studena je proces bez pře-
dehřevu olejnatých semen. Technologií 
lisování za studena se lisují olejnatá 
semena řepky, slunečnice, lnu a dalších 
běžných olejnatých semen. Rovněž byla 
tato technologie doporučena pro lisová-
ní semen révy vinné, která jsou řazena 
do kategorie speciálních olejnatých se-
men, jako je artyčok, pupalka a konopí. 
Vzhledem k relativně malému množství 
získaných semen po separaci se dopo-
ručuje využití lisů s přiměřenou kapa-
citou. 

Olej získávaný lisováním semen révy 
vinné se využívá pro potravinářské, far-
maceutické a kosmetické účely.

Parametry olejnatých semen před liso-
váním:
�  minimální teplota semene 15 °C
�  vlhkost 5–7 %
�  nečistoty max. 2 % 
�  poškozená semena max. 2 %

Návrh kompletního zařízení pro lisová-
ní olejnatých semen a filtraci oleje:
�  lis Farmet UNO/DUO 
�  sedimentační nádoby
�  nádoba s čerpadlem 
�  filtr s ruční regenerací 
�  nádoba na vyfiltrovaný olej 
�  elektroinstalace 

Zařízení FARMER se skládá z lisu olej-
nin Farmet UNO nebo DUO, nad kterým 
je umístěna násypka na olejnatá semena. 
Pod lisem jsou umístěny plastové sedi-
mentační nádrže na vylisovaný olej. Jed-
na z nádrží je osazena čerpadlem, které 

dopravuje olej ze sedimentační nádrže do 
deskového filtru, který zachycuje zbytko-
vý prolis z oleje. Podstata filtrace spočívá 
v tom, že filtrovaný olej je protlačován 
filtračními deskami, které je nutné ručně 
regenerovat. Z filtru je olej dopraven do 
nádrže na čistý přefiltrovaný olej, ze které 
je možné olej stáčet.

Révový olej v produkci 
PROQIN 

V rámci spolupráce s vybraným sub-
jektem a dodavateli byla provedena sé-
rie zkušebních lisování na zkušebních 
zařízeních dodavatele. Pro první liso-
vání byly použity vzorky semen révy 
vinné z vlastní produkce a ruční sepa-
race PROQIN poprvé ze sklizně roční-
ku 2011. Byla samostatně separována 
semena révy vinné dvou odrůd bílých 
moštových hroznů a dvou červených 
moštových odrůd. Množství separo-
vaných semen bylo 200 kg od každé  
odrůdy. 

Olejnatá semena byla připravena s po-
žadovanými parametry před lisováním, 
které byly stanoveny spolupracujícím 
subjektem:
�  minimální teplota semene 15 °C
�  vlhkost 5–15 %
�  nečistoty max. 2 % 
�  poškozená semena max. 2 %

Na základě konzultací se spolupracují-
cími odborníky byl sestaven seznam důle-
žitých analytických hodnot, které budou 
u révového oleje sledovány:
1. Analytický rozbor přírodních olejů:
�  číslo kyselosti v mg KOH/g
�  číslo zmýdelnění v mg KOH/g
�  jodové číslo v g/100 g
�  hustota v g/ml

2. Stanovení mastných kyselin:
�  nasycené mastné kyseliny v g/100 g 

tuku
�  mono-nenasycené mastné kyseliny 

v g/100 g tuku
�  poly-nenasycené mastné kyseliny 

v g/100 g tuku

3. Stanovení polycyklických aromatických 
uhlovodíků:
�  benzoanthracen v µg/kg
�  benzofluoranthen v µg/kg
�  benzopyren v µg/kg
�  chrysen v µg/kg 

Parametr Výsledek Jednotka

Číslo kyselosti 0,77 mg KOH/g

Číslo zmýdelnění 196,6 mg KOH/g

Jodové číslo 108,5 g/100 g

Index lomu 1,476 –

Tabulka 3

Analytické hodnoty vzorků lisovaných olejů,  
zdroj: výsledky projektu

Parametr Výsledek Jednotka

Benzoanthracen 1,21 mikrogramů/kg

Benzofluoranthen 2,03 mikrogramů/kg

Benzopyren 1,67 mikrogramů/kg

Chrysen 1,95 mikrogramů/kg

Tabulka 5

Výsledky stanovení polycyklických aromatických 
uhlovodíků, zdroj: výsledky projektu

Parametr Výsledek Jednotka

Nasycené mastné kyseliny 10,85 g/100 g tuku

Mono-nenasycené mastné kyseliny 14,39 g/100 g tuku

Poly-nenasycené mastné kyseliny 74,73 g/100 g tuku

Tabulka 4

Výsledky stanovení mastných kyselin,  
zdroj: výsledky projektu
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Martin Prokeš:  
Prodali bychom desetkrát tolik
V Proqinu používají olej ze semen révy vinné jako doplněk. Zájemců o něj je kvůli 
unikátním vlastnostem dostatek. V zahraničí si technologie výroby pečlivě chrání, 
proto se u nás muselo začít s vývojem od nuly. 

Jak vás napadlo vyrábět olej ze semen 
révy vinné?
Chtěli jsme zpracovávat odpad a četli 
jsme o zpracování semen v Kalifornii, 
Německu a Rakousku. Byli jsme se na to 
dokonce i podívat u dvou výrobců oleje ze 
semen révy v Rakousku a Německu. Ale 
nechtěli nám proces ukázat, brali to jako 
výrobní tajemství.

Takže jste si museli poradit sami…
Ve spolupráci s  ústavem zahradnické 
techniky MENDELU jsme na to měli pro-
jekt. Vytipovali nám použitelné technolo-
gie a potom jsme jednu z nich reálně dali 
s dodavateli dohromady. Jedním z doda-
vatelů byla firma Farmet, která vyrábí 
lisy. Jsou podle mého názoru světovou 
špičkou. Měli už na lisování semen révy 
vinné spoustu dotazů, ale nikdo jim nepři-
vezl vzorek. Takže když jsme jim ho v roce 
2010 poskytli, byli moc rádi. Vyvíjeli jsme 
ho pak společně a finalizovali ho. Od té 
doby se tím zabývá víc firem.

Co bylo při vývoji nejdůležitější?
Teplota při lisování. Nesmí přesáhnout 
šedesát stupňů, aby byla kvalita oleje 
nejlepší. Naše výtěžnost je zhruba 70 lit-
rů oleje z tuny semen. Využít se ale dají 

i pokrutiny, které zůstanou po lisování. 
Můžou se namlet a přidávat do normál-
ní mouky, podíl je asi patnáct procent. Je 
z toho bezlepkový chleba nebo těstovi-
ny. Mouka ze semen révy vinné se dá jíst 
i sama, ale je dost hořká. S pokrutinami se 
také dá topit. 

Jaký je o olej zájem? 
Prodá se všechno. Kdybychom měli deset-
krát víc, tak to prodáme taky. Velký zá-
jem o něj mají ženy, protože má stahovací 
účinky na pleť, vyhlazuje vrásky, je plný 
antioxidantů. V jedné lžičce je jich stejně 
jako ve čtyřech litrech vína. Dá se používat 
na saláty stejně jako olivový olej nebo jen 
s chlebem k vínu. Výborná je s ním napří-
klad pečená řepa nebo grilované kozí sýry. 

Kdo patří mezi zákazníky? 
Biopointy, vinotéky. Vyhledávají to ma-
minky pro malé děti, protože olej je dob-
rý na suchou pleť proti ekzémům. Zájem 
projevil i kosmetický průmysl, ale nejsme 
schopni splnit ani nároky na množství, ani 
na cenu. Velkoobchodní cena je 150 korun 
za dcl včetně daně. Oni by chtěli maximál-
ně dvě stě korun za litr, ideálně 140, takže 
desetkrát méně. Má to smysl pro velké vi-
nařské podniky ve Španělsku nebo v Itálii. 

Nenapadlo vás vykupovat semena od 
ostatních vinařů?
Kdyby se cena měla navýšit ještě o cenu 
výkupu, už by byl produkt moc drahý. 
Nejnáročnější na výrobním procesu je 
sušení semen. Z padesáti procent vlhkos-
ti po separaci se musíme před lisováním 
dostat na deset procent. Je to hodně 
energeticky náročné. Lepší je tedy zís-
kat semena jako odpad za odvoz. Tunu 
jsme stahovali asi ze čtyř vinařství a bylo 
to hraniční množství, které jsme zvládli 
v době vinobraní zpracovat. Lisovat se 
sice může kdykoliv, ale sušení se musí 
udělat hned. 

Jak olej ve vinařství využíváte vy?
Hlavně se věnujeme sektům, olej je do-
plněk. Jde o to nabídnout zákazníkovi 
něco víc. Ideálně v budoucnu když přije-
de, ochutná všechny podoby révy vinné. 
Kromě vína také pečivo a olej ze stejné 
odrůdy. Pro nás je to doplněk, dáváme ho 
na Vánoce jako dárek v sadě s vínem, ze 
kterého je. Na každé degustaci ho také 
představujeme. Chceme olej dělat v něja-
kém rozumném množství. Pokud někdo 
bude chtít, rádi s ním budeme spolupra-
covat. Byli tady už někteří lidé, kteří se 
inspirovali. 

Text:
Zbyněk Vičar
Foto:
archiv Martina Prokeše
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Autor:
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Tekuté kaly a jejich likvidace
V současné době se celý svět potýká s problémem produkování a likvidace stále 
narůstajícího množství odpadů. Odpady vznikají ve všech odvětvích hospodářství, 
ale jen některé je možno využít jako surovinu pro další zpracování a „převtělení“. 
Například z tekutých vinných kalů lze vyrábět kyselinu vinnou.

S pecifickým druhem odpadu při vý-
robě vína jsou tekuté vinné kaly, ve 
vinařské terminologii jednoduše 

kvasnice. Kvasnice, bohatá usazenina na 
dně nádob po skončení kvašení moštu, 
činí 5–6 % odpadu z výroby vína. S likvi-
dací tohoto odpadu, resp. této suroviny, 
se vinaři vypořádávají po svém. Drobní 
a malí vinaři ji jednoduše vylévají. Střední 
a velcí vinaři si pořizují kalolisy.

Při použití kalolisu nebo rotačních 
vakuových lisů se oddělí tekutá část a zů-
stávají tuhé vinné kaly. Touto metodou je 
možné dosáhnou výlisnosti „vína“ 50 až 
65 % z objemu kvasnic. Získaný tekutý vý-
lisek se zařadí do jednoduchých sudových 
vín nebo se dá vypálit.

Tuhé kaly, s obsahem 6 až 15 %, jsou 
vhodnou surovinou pro výrobu kyseliny 
vinné, která je v podobě bezbarvých krys-
talků bez vůně a zápachu rozpustná ve 
vodě a víně. Kyselina vinná, někdy se jí říká 
i hroznová, je okyselující antioxidant použí-
vaný v různých potravinářských výrobcích 
(kompoty, marmelády, ovocné šťávy, pekař-

ské výrobky a je i v prášku do pečiva). Dále 
je využívána ve farmaceutickém průmyslu, 
v kosmetice a samozřejmě ve vinařství. Po-
užívá se ale i ve stavebnictví, kde přimícha-
ná do malty zpomaluje tvrdnutí, nebo se 
přidává do betonu a umožňuje betonování 
i při nižších venkovních teplotách. 

Kyselinu vinnou je možno ekonomič-
těji získávat z vinného kamene, který se 
usazuje na stěnách sudů a nádob s vínem. 
V současné době však jsou technologie vý-
roby vína poněkud uspíšené a zrání vína 
v sudech není v programu většiny vinařů. 

Výroba kyseliny vinné je naprosto při-
rozený proces s použitím kyseliny sírové, 
vody a vinanu vápenatého. Zpracování 
suroviny probíhá v několika fázích, a to 
koncentrace vodou, krystalizace, odstře-
ďování, sušení a drcení. Na konci celého 
procesu výroby kyseliny vinné zůstává 
bahnitý odpad znečišťující životní pro-
středí, který se likviduje pod přísným do-
hledem příslušných hygienických úřadů.

Italské firmy, do kterých tuhé kaly 
dodáváme, vyrábí denně 32 tun a ročně 

10 000 tun kyseliny vinné (Obr. 1 až 5 – 
Distillerie Mazzari S.P.A. S. Agata). Ex-
portují ji do celého světa, ale velkou kon-
kurencí je Čína s téměř nerozlišitelnou 
chemickou formou.

Problematiku odpadního vinného hos-
podářství je možno řešit také přímým 
prodejem kvasnic k dalšímu legálnímu 
zpracování. Surovina je od vinaře odve-
zena, uskladněna a následně lisována na 
velkokapacitním kalolisu (viz snímek). 
Tekutá složka je určena k destilaci, tuhá 
složka k výrobě kyseliny vinné. Tento 
způsob řeší vinařovi nejeden problém. 
Bezpracnou cestou se zbaví odpadu, má 
doklad o likvidaci odpadu, dostane ještě 
zaplaceno, nemusí poškozovat ČOV a ani 
si zvyšovat kyselost půdy na vinici. Proč 
nebýt dobrým hospodářem i ve vinném 
sklípku?

Na závěr si dovoluji předat vinařům 
informaci, že tuto službu bude pro letošní 
rok i léta budoucí zajišťovat váš partner 
nejbližší – BS vinařské potřeby s.r.o. Velké 
Bílovice, Žižkovská 1230. 

Kalolis Filtrace kyseliny vinné

Dovezené kvasnice BaleníZískávání kyseliny vinné
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Sanitace 2: Jak postupovat 
při lahvování
Každý ví, že bez dokonalé čistoty se víno nemůže do láhve dostat v odpovídající 
formě. Na jeho cestě při lahvování je však řada míst, na které je třeba si dát zvlášť pozor.

V ážené vinařky a vinaři, rád bych 
dnes navázal na loňské povídá-
ní o sanitaci. Pro připomenutí 

zopakuji, že veškeré povrchy, jenž jsou 
v kontaktu s hrozny a moštem, musí být 
čisté (vinný kámen odstraněn, všechny 
zažloutlé povrchy očištěny od hroznové 
šťávy i zbytků kvasnic či hroznů). Velmi 
důležitá je i pravidelnost sanitací v průbě-
hu sklizně, abyste zabránili kontaminaci 
z méně používaného vybavení. Osvědči-
lo se mi sanitovat pravidelně jeden den 
v týdnu veškeré vybavení – potrubí, hadi-
ce, koncovky, propojky, kádě, kýble, čerpa-
dla a další pomocné vybavení.

Dnešní díl o sanitaci se bude více vě-
novat přípravě plnícího zařízení, protože 
naplnění vína do láhví je naprosto klíčo-
vý krok k tomu, abyste mohli říct, že se 
vám víno (či daný ročník) povedlo. Těžko 
někomu vysvětlíte, že vyrobené víno bylo 
naprosto špičkové, pokud se vám nepoda-
ří jej naplnit se zachovanou kvalitou či ne-
dej bože se stane, že by se rozkvasilo nebo 
jinak mikrobiálně „pohnulo“.

Pokusím se vše naznačit v jednodu-
chých myšlenkách, které se snažím na 
základě zkušeností mít neustále na mysli. 
Věřím, že i vy byste si měli odpovědět, zda 
nad tím takto uvažujete. Jsem přesvědčen 

o tom, že pro mnohé z vás to bude opako-
vání samozřejmých postupů a úvah.

Nejprve si projděme lahvování hadič-
kou. Budete potřebovat kousek molitanu 
a čistič, který není na bázi chloru. Dostup-
né jsou třeba na bázi amoniaku. Čistič na-
stříkáte do hadičky, kterou chcete umýt, 
strčíte do ní kousek molitanu (můžete jej 
ustřihnout z houbičky na čistění nádobí) 
a protlačíte proudem vody. Tímto postu-
pem se zbavíte mechanických nečistot, 
a pokud použijete doporučený typ sani-
tačního prostředku, tak také i mikrobiál-
ní nečistoty. V případě, že máte k hadičce 
připevněný například kulový ventil pro 
lepší plnění, je potřeba i tento ventil dob-
ře umýt a vypláchnout sanitací.

Dále se často používá k plnění vína 
Oenomatik a menší i větší plnící linky, 
které jsou z nerezové oceli a propojení 
je buď hadicemi, nebo nerezovými trub-
kami. Platí pro ně stejná pravidla a nos-
ná myšlenka je postavená na faktu, že za 
koncovým filtrem MUSÍ být vše naprosto 
čisté. Pro každého je to asi samozřejmé, 
ale podívejme se na různá místa kontami-
nace, která jsou v trase vína do láhve.

Při používání Oenomatiku se hadičky 
od mechanických nečistot vyčistí opět 
molitanem a chemické čistění uděláte 

pomocí předepsaných sanitačních pří-
pravků. Nezapomeňte očistit plnicí jehlu 
a také ji propláchnout sanitací. Důležitá 
je i dosedací guma.

Při sanitaci plnící linky jsou samotné 
hadice nebo nerezové trubky, ve kterých 
je víno vedené, rovněž pečlivě vyčištěné. 
Ideálně se osvědčila kombinace chemic-
ké sanitace a páry. Tento druh čištění by 
měl předcházet samotnému plnění a po 
ukončení plnění je nutné opět celý sys-
tém propláchnout vodou a sanitací a opět 
uchovat pomocí sanitačních prostředků 
k tomu určených. Naprosto klíčové je pra-
videlně čistit všechny ventily (rozebrat), 
těsnění, dosedací gumy i ostatní těsnění, 
jež přichází do kontaktu s vínem. Frek-
venci si určete sami, ale při každodenním 
plnění a sanitaci se provádí toto čištění 
každý měsíc. 

Přeji mnoho kvalitně naplněných vín. 

TIP: Nepřeceňujte životnost 
membránové svíčky a její vlastnosti. 
Vlastnosti filtrační svíčky mohou 
být příliš dlouhým skladování 
v sanitačním roztoku porušeny 
a také sanitační roztok k uchovávání 
nemá neomezenou trvanlivost.

komplexní software nejen pro „vinaře“

↙ inzerce
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Oenoforum: Na Velehradě 
se utkalo 350 vín z 11 zemí
Ve dnech 10.–12. 6. proběhlo na Velehradě Oenoforum 2015. Tandem na sebe 
navazujících mezinárodních akcí – konference a soutěž vín – si i tentokrát kladl za 
cíl nastavit a udržet program a odborné parametry evropské úrovně. Nad rámec 
plánovaných osmdesáti účastníků jich nakonec konference přilákala 84. A soutěž, 
i přes nevýraznost ročníku 2014, svedla do přímé konfrontace bezmála 350 vín 
z 11 zemí.

M ezinárodní vinařská konfe-
rence s tématem Problematic-
ký ročník 2014 vyplnila první 

den celého projektu, tedy 10. červen. 
Zaplněný Slovanský sál v areálu vele-

hradské baziliky sledoval prezentace 
pěti řečníků: rakouského vinaře a peda-
goga Roberta Steidla, italského enologa 
Alfreda Tocchiniho, německého enolo-
ga Volkera Schneidera a v neposlední 

řadě vystoupení moravského tandemu 
Michal Kumšta a František Mádl. Hodi-
nové přednášky, které se zabývaly půso-
bením zbytkových pesticidů na kinetiku 
fermentace, netypickým stárnutím vína 

Nejlepší červené víno bylo letos až z Chile. Předávání ceny za nejlepší bílé víno soutěže

Marketing & ekonomika
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Text:
Svaz vinařů ČR
Foto:
archiv Svazu vinařů ČR

nebo problematikou ročníku 2014 v pod-
mínkách Rakouska respektive Moravy, 
umožnily přítomným nejen dostupnost 
teoretických poznatků. Každý předná-
šející současně prezentoval dva až čtyři 
vzorky, které byly svojí kvalitou spjaty 
právě s předkládaným tématem. „Ni-
kdy nenaleznete téma, které by oslovi-
lo v jeden čas a na jednom místě úplně 
všechny vinaře. Ale jsem přesvědčen, že 
koncept letošního ročníku oslovil a my 
v něm budeme pokračovat. Kombinace 
teoretických, ale aktuálních poznat-
ků s demonstrací, respektive degusta-
cí vhodných vín a otevřenou debatou 
je dobrou cestou. Již nyní diskutujeme 

číslo 
vzorku

katego- 
rie

přihlašovatel/
výrobce

název vína
jakostní 
zařazení

ročník země
číslo 
šarže

body
me- 
daile

speciální 
ocenění

93 A1/1 Makro Cash&Carry
Sommelier select 
Ryzlink rýnský

pozdní sběr 2013 CZE 3011 93,00 GG Champion 
white

285 B1/2
CHATEAU-VIN 
s.r.o. / Viňa 
Requingua

Cabernet 
Sauvignon

Grand 
Reserve

2012 CHL L4142 93,00 GG Champion red

72 A1/1
Zámecké vinařství 
Bzenec s.r.o.

Müller Thurgau, 
Grand Vins 
d’Alfons Mucha

pozdní sběr 2013 CZE 3026 89,20 G Winner of the 
category A1/1

114 A1/2 SONBERK a.s. SONBERK Pálava
výběr 
z hroznů

2012 CZE 1012 87,40 G Winner of the 
category A1/2

162 A2 Vinárstvo Golguz Rulandské šedé
VZH – výber 
z hrozna

2013 SVK L221 92,20 GG Winner of the 
category A2

192 A3
Vinařství Líbal 
s.r.o.

Sauvignon VOC Znojmo 2013 CZE 1310 88,20 G Winner of the 
category A3

263 B1/1
Libor Nazarčuk 
– Moravský 
sommelier®

Toro D’Oro 
Cabernet 
Sauvignon 
Reserve

varietal 
wine

2013 CHL L4349 89,00 G Winner of the 
category A1/1

306 B1/2 Víno Matyšák s.r.o.
Cabernet 
Sauvignon Gold

výber 
z hrozna

2009 SVK L16 90,00 G Winner of the 
category B1/2

226 C
SPIELBERG CZ, 
s.r.o.

Svatovavřinecké pozdní sběr 2014 CZE 432 85,20 S Winner of the 
category C

240 D Vinárstvo Golguz Rulandské bílé ľadový sber 2012 SVK L184 89,00 G Winner of the 
category D

216 E SONBERK a.s.
SONBERK 
Chardonnay & 
Rulandské šedé

pozdní sběr 2012 CZE 1512 83,40 S Winner of the 
category E

313 F
CHÂTEAU 
VALTICE – Vinné 
sklepy Valtice, a.s.

Cabernet 
Sauvignon, 
Merlot

výběr 
z hroznů

2012 CZE 390/12 88,40 G Winner of the 
category F

333 G
BOHEMIA SEKT, 
s.r.o.

Bohemia Sekt 
Prestige Brut

jakostní 
šumivé víno

2013 CZE 14015B 87,20 G Winner of the 
category G

Vinárstvo Golguz nejlepší 
kolekce vín

Tabulka 1

Přehled vítězů

Konference se odehrávala v reprezentativním historickém sále
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téma a odborníky pro nadcházející obdo-
bí,“ poznamenal Tibor Nyitray, prezident 
Svazu vinařů ČR.

Soutěž  Oenoforum 2015 – Czech 
International Wine Competition pro-
běhla 11. a 12. 6. taktéž v areálu baziliky 
na Velehradě. Obecný pokles počtu vín 
v soutěži (o 10%), který byl daný právě 
slabším ročníkem 2014, nikterak neubral 
na charakteru a úrovni celého podniku. 
„Již v průběhu, ale i mailem po skonče-
ní celé akce, jsem obdržel komplimenty 
a poděkování mezinárodních degustáto-
rů nebo čestných hostů, které nás utvr-
zují, že Oenoforum je dnes evropskou 
soutěží s vysokou úrovní. Akcí středního 
formátu s nekolísající mírou profesio-
nality a jedinečnou atmosférou. S touto 
tendencí Svaz vinařů přebíral Sauvignon 
forum a já jsem velmi rád, že bez kom-
promisů v tomto ohledu pokračujeme,“ 
dodává Tibor Nyitray.

Tradiční převahu mezi zastoupenými 
víny si také letos držela vína z odrůdy 
Sauvignon blanc, leč na paty obvyklému 
účastníkovi Oenofora šlapala vína z od-
růd Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a Ca-
bernet Sauvignon. Do soutěže byla hojně 
přihlášena vína z domácí slovácké podob-
lasti, ale také vína ze vzdálené Argentiny 
nebo Nového Zélandu. Z hlediska ročníků 
se v nejrozšířenějším počtu prezentovala 
vína z let 2014 a 2013. Tradičně a suverén-
ně nejobsáhlejší kategorií byla vína odrů-
dová suchá, samozřejmě bílá.

Dne 12. 6. v podvečerních hodinách 
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 
přímo na nádvoří velehradské baziliky 
pod moderátorskou taktovkou bývalé 
miss ČR, Lucie Váchové-Křížkové. Abso-
lutním vítězem bílých vín a tedy držite-
lem titul Champion white se stalo víno 
Sommelier select – Ryzlink rýnský, pozdní 
sběr 2013 CZE, číslo šarže 3011, do soutě-
že přihlášené společností Makro Cash & 
Carry. To pro změnu v červených vínech 
získalo ocenění Champion red zahranič-
ní víno firmy Viňa Requinqua – Cabernet 
Sauvignon Grand Reserve 2013 CHL, číslo 
šarže L4142, přihlášené firmou CHATEAU-
-VIN s.r.o.

Soutěž Oenoforum 2015, Czech In-
ternational Wine Competition se konala 
opět pod patronací OIV. Jeden z degustá-
torů mezinárodní jury a pozorovatel této 
organizace pan Gheorghe Arpentin z Mol-
dávie vyjádřil upřímnou spokojenost s or-
ganizací i průběhem. A deklaroval pod-
poru soutěži jak ze svojí strany, tak i ze 
strany OIV v roce příštím. Předpokládaný 
termín je opět červen a o místo konání se 
prozatím uchází dvě města reprezentují-
cí Jižní Moravu a západní Slovensko. Tak 
uvidíme...

Obě akce se konaly pod záštitou hejt-
mana jihomoravského kraje pana Michala 
Haška a za podpory Vinařského fondu. 

Degustace měla vysokou úroveň podle standardů OIV

Přednáška Michala Kumšty a Františka Mádla zaujala
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Komerční prezentace

Lamothe-Abiet – francouzská elegance 
s tradičními postupy při výrobě odrůdových vín

Francouzská tradice ve výrobě vína, která je synonymem společnosti Lamothe-
Abiet, si našla cestu do věhlasných oblastí vinařské mapy. Jménem společnosti 
Monos Technology, s.r.o., která se stala výhradním distributorem preparátů Lamothe-
Abiet pro český a slovenský trh, mám tu čest vám představit tuto francouzskou 
společnost podrobněji.

S polečnost Lamothe-Abiet založená 
v Bordeaux působí na trhu více než 
135 let. Snaží se inspirovat tradicí 

při vývoji nových enologických produk-
tů. Začátek společnosti je spojen s rokem 
1878, kdy jako první společnost vybudo-
vala zařízení pro výrobu a výzkum eno-
logických produktů do vína. Již od svého 
začátku se společnost vyznačovala silným 
zapojením do výzkumu v oblasti enologie 
se zachováním úcty k tradicím. 

Lamothe-Abiet se zaměřuje na vývoj 
a výrobu celého spektra preparátů do 
vína. Za posledních 10 let se stala lídrem 
v oblasti enologických produktů. Díky 
dlouholetým výzkumům pod vedením 
zkušených odborníků z Wine institut of 
Bordeaux se staly produkty Lamothe-Abi-
et neodmyslitelnou součástí výroby vína 
v nejprestižnějších vinařstvích na světě.

Hlavním odvětvím společnosti je vý-
voj a produkce ušlechtilých kvasinek spo-
lu s komplexní výživou. Společnost patří 
v tomto odvětví k absolutní špičce. Pro 
vývoj ušlechtilých kvasinek používá me-

todu postupné hybridizace. Tato metoda 
je velmi časově náročná a na celém světě 
provádí tento proces výroby pouze tři fir-
my. Jednou z prvních firem, která se začala 
touto metodou zabývat, byla právě Lamo-
the-Abiet. Díky samotnému vývoji vznikají 
ojedinělé typy kvasinek, které dokážou svůj 
profil přizpůsobit dané odrůdě a zdůraznit 
konkrétní terroir. V nabídce naleznete kva-
sinky pro vína bílá, červená a rosé. Kvasin-
ky se dělí na řadu L.A. a řadu Excellence. 
Enzymatické preparáty jsou účinnými ná-
stroji, aby zkrátily dobu zpracování, snížily 
namáhavé mechanické postupy a vyrobily 
víno vyšší aromatické a organoleptické 
kvality. Společnost Lamothe-Abiet je navr-
huje spolu s dánskou firmou Novozymes. 
Společnost Novozymes je světový lídr 
v bio-inovacích a spolu s Lamothe-Abiet 
navrhují certifikované produkty dle nejno-
vějších norem kvality FSSC 22000.

Více než 15 let se společnost Lamothe-
-Abiet angažuje ve výzkumu enologických 
taninů a zkoumání interakce mezi vínem 
a dubem. Na základě získaných poznatků 

společnost nabízí velkou škálu ellagických 
a galických  taninů. Veškeré taniny jsou vyrá-
běny metodou IDP (Instant Dissolving Pro-
cess), která umožňuje taninům dokonalou 
rozpustnost. Díky této metodě mohou být 
taniny Lamothe-Abiet aplikovány přímo do 
vína. Zajímavostí je rovněž nová řada Oeno-
bois, která nabízí široký výběr produktů vy-
robených z dubu pro přímý kontakt s vínem. 
Tato řada nabízí pečlivě vybrané produkty 
vyrobené z nejlepších francouzských dubů.

Díky kvalitě svých produktů spolupra-
cuje Lamothe-Abiet s nejlepšími světový-
mi producenty vína. Věřím, že vás krátké 
představení společnosti zaujalo a v letoš-
ní sezóně vyzkoušíte některý z produktů 
společnosti Lamothe-Abiet. 

Ing. Roman Bílek

Filip Mlýnek
(enolog vinařství Volařík)
Za úspěchem stoji surovina spolu s pečlivě 
vybranou kvasinkou. Kvasinky Lamothe- 
-Abiet jsou inspirovány přírodou. Kladou 
důraz na terroir a dodávají vínům fran-
couzskou eleganci.

Karel Průša
(enolog vinařství Na Soutoku)
Výživa pro kvasinky je nezbytnost. Díky 
komplexním výživám od Lamothe-Abiet 
dokážu plně kontrolovat alkoholovou 
fermentaci a docílit požadovaného vý-
sledku.

Karel Novotný
(enolog vinařství Štěpán Maňák)
K výrobním vinařským procesům nezbyt-
ně patří i enzymatické procesy. Lamothe- 
Abiet dokáží nabídnout to nejlepší na trhu 
a s  jejich enzymy dosahujeme výborné 
efektivity v prvopočátcích rodícího se vína.
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Stabilizace

Od roku 1878 se Lamothe-Abiet inspirovala tradicí 
a představovala budoucnost. Stejně tak její vývojáři 
enologických produktů a řešení, preferují při jejich vytváření 
udržitelný přístup, který je jednoduchý a snadno realizovatelný.

Za více než 130 let existence si firma vybudovala svým 
přístupem, kvalitou a vývojem pověst špičky v oboru  
a do jejich referencí patři nejprestižnější vinařství na světě.

Enologické 
poradenství  

+420 608 009 020
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Oenoforum získává 
v zahraničí na vážnosti
Žádná „malá domů“, Oenoforum je unikátní právě v tom, že o výsledku rozhodují 
zástupci řady vinařských velmocí. Je to pro ně zároveň zajímavá příležitost 
porovnat to nejlepší ze světové produkce s českými a moravskými víny. Jak toto 
srovnání dopadlo, to přímo ve Velehradě zjišťovala redakce Vinařského obzoru.

M oldavan Gheorge Arpentin není 
na Oenoforu žádný nováček. 
Letošní ročník byl jeho třetí, 

navíc už podruhé se účastnil jako pozo-
rovatel Mezinárodní organizace pro révu 
a víno OIV. Podle něj soutěž splnila všech-
ny standardy. A nejen to. „Můžu říct, že 
Oenoforum nabírá sílu. Myslím, že v blíz-
ké budoucnosti bude jednou z nejdůleži-
tějších soutěží ve střední Evropě,“ myslí 
si Arpentin. 

V Moldavsku je Morava jako vinař-
ská oblast dobře známá, Arpentin se o ní 
učil už na škole. Místní vína si už oblíbil. 
„Myslím, že bílá moravská vína mají sku-
tečně velký potenciál v různých stylech, 
suchých, polosuchých i v pozdním sběru. 
Projevují se velmi pěkně, originálně a au-
tenticky. Ostatní kolegové je také oceňo-
vali. Patřím mezi jejich milovníky a držím 
jim palce,“ říká Arpentin. 

Zároveň soutěž využívá, aby propa-
goval produkci svých krajanů. „Pro nás 
z Moldavska je soutěž velmi důležitá také 
proto, že Česká republika patří k jednomu 
z našich klíčových trhů. Proto se snažím, 

aby se na tuto soutěž hlásilo co nejvíc 
vín od nás,“ vysvětluje moldavský enolog. 
A dodává, že oceňuje jednotný přístup 
hodnotitelů. „Když bylo víno dobré, všich-
ni to tak cítili, a když bylo špatné, také 
to tak bylo. Myslím, že tomu napomohlo 
i jedno ze zadání soutěže, abychom spo-
třebitelům doporučili jen opravdu dobrá 
vína. Aby oceněním věřili, že jsou zaslou-
žená,“ shrnuje Arpentin.

K nejpřísnějším degustátorům patřil 
známý německý enolog a teoretik Vol-
ker Schneider. Publikoval už více než 400 
odborných článků v řadě zemí, některé 
z nich čtenářům přinesl i Vinařský obzor. 
Se svými zkušenostmi se podělil také na 
přednášce. „Mluvil jsem o netypickém 
stárnutí vína. Je to téma, kterému se 
věnuji už dvacet let na vědecké úrovni. 
Myslím, že tento problém neřeší vinaři 
jen v Evropě, ale na celém světě. Spousta 
lidí si ho nechce připustit,“ popsal obsah 
svého příspěvku Schneider. Z ostatních 
přednášejících ho nejvíc zaujalo společ-
né vystoupení Michala Kumšty a Fran-
tiška Mádla. „Byla to enologie na úrovni, 

přesně to, co potřebujeme. Méně klábose-
ní, více vědy,“ vzkazuje Schneider. 

Kvalita českých a moravských vín v le-
tošní soutěži podle něj kolísala. „Na jedné 
straně jsem ochutnal velmi kvalitní vína, 
na druhé straně měla řada nižší úroveň. 
Podle mého soudu v nich bylo víc dřeva 
než hroznů. Příliš mnoho chipsů. Dopo-
ručoval bych pracovat s nimi opatrněji. 
V mnoha případech bylo víno udělané 
přes kvalitu dřeva a ne přes kvalitu hroz-
nů. Je to ale bohužel evropská móda pra-
menící ze špatného enologického vzdě-
lání. V Americe je situace lepší. Stejně 
pečlivě jako hrozny je třeba vybírat dřevo 
a přemýšlet, jak ho extrahovat. Po týdnu 
ochutnat. Když to není dobré, pořídit jina-
čí,“ radí Schneider. 

Kritičtější přístup měl také italský eno-
log Alberto Tocchini. „O místních vínech 
jsme měli velkou diskuzi. V mezinárodním 
srovnání mi přijde, že pro některé z nich 
jsou typické stejné menší problémy. Lze je 
odstranit kvalitnější prací ve vinici a pak 
i ve sklepě. První krok je samozřejmě ve 
vinohradu. U červených vín je to ještě dů-

Miloš Holík získal hned několik prvenství, mimo jiné za nejlepší 
kolekci vín Volker Schneider patřil mezi nejkritičtější hodnotitele
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ležitější než u bílých. Červená vína vznika-
jí z devadesáti procent ve vinici, z deseti 
pak ve sklepě. U bílých je ten poměr vy-
rovnanější. Ale stejně, když vyprodukujete 
dobré hrozny, pravděpodobně budete mít 
dobré víno. Když jsou špatné, musíte být 
výborný chemický expert, abyste to zvlád-
li. Každopádně úroveň kvality vašich vín 
je velmi zajímavá a vidím zde možnost 
ještě ji zlepšovat,“ říká Tocchini. Celkově 
byl však velmi spokojený. „Je tu perfektní 
organizace včetně detailů. Moc se mi tu 
líbí,“ pochválil Tocchini pořadatele stejně 
jako ostatní cizinci. 

Asi nejblíž měl duševně k místu koná-
ní jeho kolega z Bulharska Stanimir Stoja-
nov. „Místo je skutečně fantastické, moc 
rád jsem se sem podíval. Poprvé jsem ve 
Velehradě, je to místo s dlouhou a zajíma-
vou historií nejen pro vás, ale i pro nás, 
Bulhary. Působili zde věrozvěsti Konstan-
tin a Metoděj,“ vyzdvihuje Stojanov, který 
měl i jinak pro všechny aspekty akce jen 
slova chvály. 

Mezi spokojenější degustátory patřil 
také rakouský enolog Robert Steidl.  „Le-
tos jsme měli méně vín, ale ta, co jsme 
ochutnali, byla dohromady velmi dobrá. 
Během obou dní jsme museli kvůli vadám 
v chuti odmítnout jen tři vína. Jsem tu už 
potřetí, je to pro mě velice dobře zorga-
nizovaná degustace a rád zase dorazím,“ 
slibuje Steidl. 

Ten si objevování místní produkce užil. 
„Je to výzva degustovat vína, která člověk 
tak dobře nezná. Osobně jsem si všiml, že 
fenolová struktura ve zdejších vínech je 
o něco intenzivnější než u nás v Rakous-
ku. Někdy to na nás může být až moc, ale 
dá se říci, že většina vín je perfektní. Je to 
zajímavé. Jsou tu ale chuti z různých ob-
lastí světa a každý je musí posoudit osob-

ně,“ myslí si Steidl. Také on patřil mezi 
přednášející a zaměřil se přitom na loňské 
problémy. „Jednou z nejdůležitější věcí je, 
aby se do sklepa dostala zdravá a kvalitní 
surovina. Při všech krocích se o ni pečlivě 
a správně starat a předcházet možným pro-
blémům. Mluvil jsem o roku 2014 a o zku-
šenostech, které jsme získali. Ukázalo se, 
že určité prostředky se osvědčily, bylo však 
důležité jejich okamžité použití. Neváhat 
a okamžitě jednat. Ať už jde o aktivní uhlí 
nebo o bentonit. Vzhledem k problémům 
s počasím se s nimi budeme muset naučit 
pracovat mnohem zručněji,“ varuje Steidl. 

Až z Portugalska dorazil enolog André 
Magalhães. A k tomu si vzal manželku. 
„Moje žena vyrábí v Portugalsku víno, loni 
jedno z nich získalo zlatou medaili v kate-
gorii červené cuvée (Quinta da Lapa Re-
serva 2010, pozn. red.). Byla velmi šťastná 
a letos se rozhodla jet sem se mnou. Je 
pro nás velice zajímavé vidět, jak se vyrábí 
víno v jiné zemi,“ vysvětluje Magalhães.

Ocenil především místní bílá vína. 
„Některá jsou skutečně na vysoké úrovni. 
Mohl jsem ochutnat dvě bílá a dvě červe-
ná. Zřejmě jsem neměl mezi červenými ta 
úplně nejlepší, ale obecně jsou velmi svěží, 
kvalita ovocitosti je velmi dobrá, odpovída-
jící kyselinky, zřejmě mají i dobrý potenci-
ál k archivaci. Bohužel jsem však chutnal 
jen mladá vína,“ lituje Portugalec. Domů si 
jako dárky odvezl Rulandské bílé a Pálavu. 

Miloš Holík ze Slovenska stál na pomy-
slné druhé straně barikády. Se svými víny 
slavil u hodnotitelů úspěch, získal hlavní 
cenu za nejlepší kolekci a uspěl i v dalších 
kategoriích. „Jsme tu poprvé a o to víc mě 
to těší, že jsme uspěli na takovéto meziná-
rodní výstavě. Je to jeden z našich největ-
ších letošních úspěchů. Obě vína, která vy-
hrála, byla zlatá i v Paříži na výstavě před 

měsícem. Ještě víc mě těší vítězství kolek-
ce. Udělat jedno víno, se kterým vyhrajete, 
a dvě tři vám propadnou, je lehčí než před-
stavit ucelenou kolekci, kde jsou všechna 
vína na vysoké úrovni,“ vyzdvihuje Holík. 
Podle něj je podstatou úspěchu mít vlastní 
vinohrady a vybírat z nich to nejlepší. 

„Máme 240 hektarů a z toho zpraco-
váváme třetinu, zbytek prodáváme. V té 
třetině se zvlášť věnujeme řezu, víc se 
o ni staráme, šetrněji ji ošetřujeme po-
střiky. Určíme si, z které odrůdy chceme 
jaký přívlastek a uděláme pak probírku, 
aby bylo maximálně šest tun z hektaru. 
Máme také výbornou půdu. Naše rýňáky 
mají podobné parametry jako moselské 
z oblasti Porýní. Mikroklima u nás dotváří 
řeka Váh, která je také přibližuje podmín-
kám v Porýní,“ popisuje příznivé faktory 
Holík. Také on si myslí, že význam Oeno-
fora stabilně roste. 

Organizátoři chtějí dát stoupajícímu 
vlivu výstavy další výrazný impuls. Proto 
se začali domlouvat s řadou účastníků ze 
zahraničí, jakým způsobem by mohli akci 
podpořit a zpropagovat i ve své domovině. 
Jako velmi nadějná v tomto ohledu vypa-
dá diskuze s rakouským enologem Rober-
tem Steidlem. 

Robert Steidl při přednášce Pozorovatel OIV Gheorge Arpentin

Italský enolog Alberto Tocchini
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Text:
???
Foto:
???

Nejdůležitější je 
o vínu diskutovat
Enologem soutěže Oenoforum 2015 byl Petr Ptáček. Podle něj se tuzemská vína 
rozhodně neztratila.

Jakým způsobem probíhal výběr nejlep-
ších vín? 
Hodnotilo se v pěti komisích po sedmi 
členech, kteří dle přidělených bodů určili 
vítěze v jednotlivých kategoriích. O Šam-
pionech rozhodla až subkomise složená 
z předsedů jednotlivých komisí, pana 
Arpentina, jenž měl z OIV dohled, a mně 
jako enologa soutěže. Šampion se vybíral 
ze suchých červených a bílých vín.

Jak byste obecně zhodnotil kvalitu de-
gustovaných vzorků? 
Při takovém typu soutěže jaké OIV má 
pod patronací nejsou nekvalitní vzorky. 

Jak česká a moravská vína v konkurenci 
ze zahraničí obstála? 
Určitě se nemáme za co stydět, neztratili 
jsme se.

Měl jste sám nějakého jiného favorita? 
Ne.

Jak jste si s ostatními porotci rozuměli? 

To by asi měli zodpovědět oni, ale já jsem 
byl spokojený, protože při každém kom-
plikovaném vzorku byli všichni otevření 
diskuzi. A to je u vína nejdůležitější. 

Marketing & ekonomika
Text:
Zbyněk Vičar
Foto:
archiv Svazu vinařů ČR
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Enometrics XXII – výroční 
sympozium Evropské společnosti 
vinařských ekonomů (EuAWE – 
European Association of Wine 
Economists)
Společnost, která byla založena v roce 1991 ve Francii, má za cíl podporovat 
výměnu informací ekonomického aplikovaného výzkumu ve vinohradnictví 
a vinařství. Pomáhat tvorbě vztahů mezi členy organizace, podporovat výuku 
a výzkum ve vinařském odvětví a rozvíjet vztahy mezi obdobnými společnostmi. Od 
svého založení si přeje seskupovat všechny evropské specialisty i nejvýznamnější 
světové specialisty, kteří se pohybují v odvětví vína. 

Za tím účelem již od roku 1991 
pořádá výroční konference 
podle pravidla „jednou ve 

Francii a následně dvakrát mimo Francii“ 
na území státu a instituce členů asociace 
v Evropě nebo na jiném kontinentu svě-
ta.

Od roku 2006 v Bordeaux vstoupili do 
tohoto koloběhu vědeckých světových 
sympozií také zástupci České republiky, 
jmenovitě akademičtí pracovníci Ústa-
vu managementu Mendelovy univerzity 
v Brně. V roce 2013 na výročním sym-
poziu společnosti, které se konalo na 
Universitě v Talce (Chile), se rozhodlo, 
že výroční sympozium v  roce 2015 se 
uskuteční v Brně na Mendelově univer-
zitě. Na tomto sympoziu byli na valném 
shromáždění společnosti zvoleni do čest-
ných funkcí Ing. Sylvie Formánková, Ph. 
D. – místopředsedkyní vědeckého výboru 
společnosti – a prof. Ing. Pavel Tomšík, 
CSc. – presidentem společnosti na tříleté 
období.

Na základě tohoto akceptovaného roz-
hodnutí se započalo s přípravami na br-
něnskou konferenci.

Výroční sympozia společnosti jsou po-
řádány pod patronací Světové organizace 
pro vinohradnictví a víno (OIV) a stejně 
tomu bylo i s konferencí na Mendelově 
univerzitě v Brně ve dnech 27. až 30. květ-

na 2015. Sympozium se tak v roce 2015 do-
stalo do společnosti dalších 13 sympozií, 
které jsou pořádány pod patronací OIV 
(http://www.oiv.int/oiv/info/frsymposia) 
v zemích velkých producentů vína – v Por-
tugalsku, Španělsku, Francii, Číně, Řecku, 
JAR a Brazílii. 

Brněnské sympozium Enometrics XXII 
se konalo v uvedeném datu rovněž pod 
patronací rektora Mendelovy univerzity 
v Brně a jeho ojedinělý význam odborný 
a společenský současně potvrdily svou 
garancí další instituce – Ministerstvo ze-
mědělství ČR (ministr Marian Jurečka), Ji-
homoravský kraj (hejtman a jeho náměst-
ci), město Brno (primátor Petr Vokřál), 
Vinařský fond, Svaz vinařů ČR a Národní 
vinařské centrum.

Sympozia se zúčastnilo se svými pří-
spěvky celkem 18 zemí ze čtyř kontinentů 
– z Evropy, Severní Ameriky (USA), Jižní 
Ameriky (Peru) a Asie (Korejská republi-
ka).

Vedle vědeckých příspěvků, které byly 
prezentovány v moderních prostorách 
Provozně ekonomické fakulty v jednot-
livých tematických sekcích, byla konfe-
rence geniálně oživena návštěvou Salo-
nu vín České republiky. V historických 
prostorách zámku ve Valticích tak moh-
li účastníci degustovat 100 nejlepších 
vín České republiky a udělat si přehled 

o kvalitě moravských a českých vín, kte-
rá již tradičně získávají významná oce-
nění na mnohých světových vinařských 
soutěžích.

Odborné  sekce  byly  zaměřeny  na:                                         
Vinařskou historii; Strategie a perspekti-
vy; Produkce vína, prodej a analýzy trhu; 
Analýzy spotřeby vína a marketing vína; 
Gastronomie; Vinařská turistika. 

Organizační tým Ústavu managemen-
tu odvedl vynikající práci. Sympozium 
účastníky nadchlo po stránce vědecké, 
odborné i společenské. Díky vydařenému 
počasí účastníci sympozia poznali také 
krásy Jižní Moravy. Nejednalo se pouze 
o pohled na vinicemi zaplněnou krajinu, 
ale i o gastronomické vjemy. K těmto 
vjemům významně a nezapomenutelně 
přispěly produkty, které věnovaly spo-
lečnosti Proqin, Vinselekt Michlovský, 
Kolby, Sonberk, Bohemia Sekt a Vinař-
ství Lednice. 

Díky patří i Vinařskému obzoru, kte-
rý se stal mediálním partnerem sympozia 
a na jehož stránkách se postupně objeví 
některé články, které byly prezentovány 
na sympoziu Enometrics XXII (http://
www.vdqs.net/2015Brno/index.asp?lan-
gue=fr).

Prvním příspěvkem je článek, který 
následuje – Faktory rentability produkce 
hroznů v České republice. 

Text:
Pavel Tomšík
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Faktory rentability 
produkce hroznů v České 
republice
Příspěvek analyzuje vztahy mezi rentabilitou vinohradnictví na straně jedné 
a cukernatostí a výnosem hroznů ve vinohradnictví ČR v letech 1995 až 2014 
na straně druhé. Jeho cílem je zjistit, co z toho více ovlivňovalo rentabilitu 
vinohradnictví v ČR v posledních dvaceti letech. Často se diskutuje o tom, zda lze 
dosáhnout při vyšším výnosu hroznů také vysoké nebo alespoň mírně nadprůměrné 
cukernatosti, a taky jak je to s rentabilitou jejich produkce pro prodej. K odpovědím 
můžeme dojít pomocí dvou hlavních cest, a to buď mikro posouzením (opakovatelné 
a vícekrát provedené pokusy) nebo makro posouzením – sběrem průměrných dat za 
celou posuzovanou oblast. Zde byla zvolena cesta makro posouzení, tedy statistická za 
Českou republiku z let 1995 až 2014. Tato dvacetiletá řada dat vychází z každoročního 
šetření Svazu vinařů ČR o sklizni hroznů u svých členů. 

S naha vinařů o zvyšování cukerna-
tosti v hroznech je patrná od im-
plementace nového vinařského 

zákona v České republice v  roce 1995. 
Cena hroznů v ČR se zpravidla stanovu-
je v závislosti na odrůdě a cukernatosti. 
Přes specializační význam produkce vína 
v regionu Čechy a zvláště Morava schází 
institucionální ukotvení ekonomického 
výzkumu, ale i výzkumu vůbec pro odvět-

ví vinohradnicko vinařské. Různé kore-
lační vztahy ve vztahu k produkci hroznů 
a posouzení pravděpodobnosti pro ma-
nažerské rozhodování je ve výzkumných 
odkazech problematické nacházet. Pro-
blematikou rentability se musí zabývat 
každý producent. Rentabilita produkce 
hroznů je také nutná pro stanovení ceny 
vína. Cílem výzkumu je zjistit na základě 
dvou významných faktorů – hektarového 

výnosu a cukernatosti vinných hroznů – 
korelační vliv na cenu hroznů a následně 
na rentabilitu produkce. 

Byla využita data získaná za dvacet 
let (1995 až 2014) Svazem vinařů ČR. Tato 
data byla zjišťována z 25 procent plochy 
plodných vinic České republiky a od vi-
nařských podniků, které zpracovávaly 
průměrně 33 procent produkce hroznů 
České republiky. Každým rokem (1995 až 
2014) se šetření účastnilo přes 100 nej-
významnějších vinařských podniků, po 
celou dobu se jednalo o přibližně stejný 
soubor respondentů. U vinařů byl zjišťo-
ván mimo jiné jejich průměrný hektaro-
vý výnos hroznů, průměrná cukernatost 
a průměrná prodejní i nákupní cena hroz-
nů. Z těchto každoročních výsledků byly 
provedeny analýzy dvacetiletých vztahů 
mezi cukernatostí a výnosem hroznů, ce-
nou a výnosem hroznů, rentabilitou pro-
dukce a cukernatostí hroznů, výnosem 
a rentabilitou hroznů. Následně byla tato 
data statisticky zpracována. Výpočty ko-
relací a vizualizace výsledků byly prove-
deny v roce 2015 pomocí programu Excel.

Celková plocha plodných vinic v České 
republice se ve sledovaném období pohy-

R2 = 0,0494 

15

16

17

18

19

20

21

22

2 3 4 5 6 7 8 9

C
u

k
er

n
at

os
t 

(s
tu

p
n

ě 
N

M
)

 

Výnos hroznů (t/ha) 

Obr. 1: Závislost cukernatosti na výnosu hroznů v ČR za roky 1995 až 2014 
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bovala v rozmezí od 10 679 ha do 17 463 
ha. Rozšíření celkových ploch je ve vztahu 
k finančním podporám v období před vstu-
pem do Evropské unie v roce 2004. Prů-
měrně 50 až 60 procent sklizených hroznů 
révy vinné v ČR bylo každoročně obcho-
dováno. 

1. Vztah mezi cukernatostí a výnosem 
hroznů
Mimo extrémní pěstitelské podmínky 
a extrémní podmínky počasí zde ve sle-
dovaném rozsahu neexistuje významná 
korelační závislost (viz obr. 1). K těm 
extrémním podmínkám patřily roky 1996, 
2001 a 2014, kdy byl výnos průměrný 
a cukernatost velmi nízká. Dále to byly 
ročníky s nízkým výnosem a vyšší cuker-
natostí: 1997, 2006 a 2010. Nejčastěji se 
však v normálních ročnících průměrný 
výnos hroznů v ČR pohybuje od 4 do 7 t/
ha a průměrná cukernatost při tomto vý-
nosu mezi 17 až 21 ºNM.

2. Vztah mezi cenou hroznů a jejich vý-
nosem
Výnos hroznů na utváření jejich ceny ne-
měl v posledních 13 letech prakticky žád-
ný význam. Cenu ovlivňují jiné faktory. 
Pěstitel nedostane žádnou kompenzaci 
za nepříznivý průběh počasí, je to jeho 
podnikatelské riziko. Viz obr. 2. Z grafu je 
také patrný pomalý vliv inflace.

3. Vztah mezi rentabilitou produkce 
hroznů za účelem prodeje a jejich cu-
kernatostí
V případě rentability produkce hroznů 
samozřejmě hraje významnou roli při po-
suzování úspěšnosti jednotlivých let více 
faktorů – poptávka po hroznech z České 
republiky a jejich nabídka, prodej vína 
a  jeho cena ve světě, zásoby vína, ale 
i předpokládaná úroda hroznů ve světě či 
hospodářská recese. Zpravidla je v každém 
jednotlivém roce cena hroznů stanovena 
podle odrůdy a cukernatosti. Průměrná 

Autoři:
Pavel Tomšík, Jiří Sedlo
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cena v posledních třech letech (2012 až 
2014) klesla z 18 Kč/kg na 15,70 Kč/kg.

Ani tady neexistuje prokazatelná sou-
vislost mezi průměrnou cukernatostí 
hroznů původem z ČR a zde také proda-
ných a rentabilitou jejich produkce (viz 
obr. 3). Například v roce 1997 byla při prů-
měrné cukernatosti 18,3 ºNM rentabilita 
nejhorší za sledované období, a to v dů-
sledku nejnižšího výnosu hroznů. Naopak 
při nejnižší cukernatosti (15,8 a 16 ºNM) 
v letech 1996 a 2001 nebyla rentabilita pří-
liš pod nulou. Ve většině let se rentabilita 
produkce hroznů na prodej pohybuje ko-
lem nuly, ale v tom zbytku je pouze v zá-
porných číslech. V posledním desetiletí 
činila průměrná ztráta pěstování hroznů 
1,80 Kč/kg, což je podnikům kompenzo-
váno dotacemi v rámci SOT s vínem EU. 
V posledních dvaceti letech byly ziskové 

(bez započtení dotací) jen 4 roky a v roce 
2013 byly právě pokryty náklady.

4. Vztah mezi výnosem hroznů a rentabi-
litou jejich pěstování za účelem prodeje
Zde vychází mimořádně silná vazba ren-
tability na výnos hroznů v daném roce 
(obr. 4). Z grafu vyplývá, že od výnosu 
hroznů 5,5 t/ha se rentabilita pohybuje 
kolem nuly, kdežto při výnosu do 5 t/ha 
je vždy jen v záporných číslech. Ale další 
zvýšení výnosu hroznů nad 6 t/ha již vede 
jen k nepatrnému zvýšení rentability je-
jich pěstování a nad 7 t/ha k žádnému. 
Zřejmě je důvodem pokles ceny hroznů.

Závěr 

Cílem výzkumu bylo zjistit na základě 
dvou významných faktorů – hektarového 

výnosu a cukernatosti vinných hroznů – 
korelační vliv na cenu hroznů a následně 
na rentabilitu jejich produkce. Z dvacetile-
té statistiky (roky 1995 až 2014) Svazu vi-
nařů ČR vyplývá, že rentabilitu produkce 
hroznů za účelem jejich prodeje nevytváří 
jejich dosažená cukernatost, ale hektaro-
vý výnos hroznů. Vliv na cenu má podle 
dalších zjištění také poptávka po určité 
odrůdě. Zpravidla je v každém jednotlivém 
roce cena hroznů stanovena podle odrůdy 
a cukernatosti. Zjištěné optimum rozpětí 
hektarového výnosu se pohybuje od 5,5 t 
do 7 t/ha při průměrné cukernatosti 18,5 
až 21 ºNM. Výnos hroznů nad 7 t/ha již ne-
zvyšuje nákladovou rentabilitu. Výsledky 
výzkumu vycházejí z průměrných dat za 
celou republiku, nikoliv z dat výsledků jed-
notlivých podniků, které si v daném roce 
vzájemně konkurují a pokud dosáhnou 
výraznějších odlišností oproti průměru, 
mohou tím být podstatně ovlivněny. Jest-
liže rentabilita produkce hroznů neroste 
s cukernatostí a do jisté míry i s hektaro-
vým výnosem nad 7 tun, je nutné zvažovat 
integrální produkci vína v celé vertikále 
vinohradnicko vinařské. Prodej jakostního 
lahvového vína a jeho ziskové marže mo-
hou sanovat nákladovou rentabilitu vino-
hradnické produkce. Vertikální integrace 
jako modifikace úspor z rozsahu musí být 
využita právě v odvětví vinohradnicko vi-
nařském. Vinařství bylo historicky vždy 
chápáno jako integrální celek. 

 

Kontaktní adresa:
Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc., Mendelova 
univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 
Brno, e-mail: tomsik@mendelu.cz

y = 0,1195x3 – 2,8594x2 + 22,672x – 59,127  
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Obr. 4: Rentabilita produkce hroznů a jejich výnos v letech 1995–2014
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Na hradě Špilberk hodovaly tisíce lidí, konal 
se čtvrtý ročník Špilberk Food Festivalu

O víkendu od 5. do 7. června patřil 
brněnský hrad Špilberk milovní-
kům dobrého jídla a kvalitního 

pití. Již počtvrté si sem návštěvníci ze 
všech koutů České republiky i zahraničí 
přijeli vychutnat kulinářský svátek jmé-
nem Špilberk Food Festival. Letos se před-
stavilo 13 restaurací, které připravily pro 
návštěvníky desítky netradičních i kla-
sických specialit. Podle odhadu navštívilo 
letošní ročník zhruba 6 500 lidí.

Překrásný výhled na moravskou met-
ropoli, romantická terasa, nadbraní a ná-
dvoří hradu Špilberk v kombinaci s gas-
tronomickými pochoutkami od předních 
českých šéfkuchařů. To byl v jedné větě 
čtvrtý ročník Špilberk Food Festivalu. 
Stejně jako v minulých letech jsme kladli 
důraz na snoubení jídla a vína. Ke každé-
mu pokrmu tak byl návštěvníkům dopo-
ručen vhodný druh vína.

Snoubení vína s jídlem 
a novinky na Špilberk Food 
Festivalu
Návštěvníci si mohli vybrat z bohaté na-
bídky pokrmů, restaurace nabízely rozma-
nitá menu. Ochutnávaly se mořské plody, 
zvěřina, hovězí, ryby, kombinace sladkých 
a slaných chutí, každý chod byl vhodně 
snouben s doporučeným vínem. Pro čtvrtý 
ročník jsme připravili také několik novinek.

KOISHI fish & sushi restaurant letos 
připravil pro návštěvníky speciální KOISHI 
menu v Královské kapli. „Chtěli jsme pře-
nést atmosféru našeho podniku do nád-
herných prostor hradu a posílit tak kom-
plexní zážitek, na který jsou zvyklí u nás 
v KOISHI. Menu mělo 5 chodů snoubených 
s vínem, z toho ke 3 chodům byly hned 3 
druhy vína. Každý vzorek vína totiž rozvine 
chuť jídla jiným směrem,“ přiblížila novinku 
Simona Elsnerová, spolumajitelka KOISHI 
a dodává: „Jsme moc rádi, že návštěvníci 
této možnosti využili a zaujalo je to natolik, 
že KOISHI menu v Královské kapli budeme 
chtít připravit určitě i na další ročník.“ 

Další novinkou bylo pivní sommelier-
ství připravené partnerem festivalu Sta-
robrno. Společně s restaurací U Fidela na-
bídli degustační menu, kde se pro změnu 

skloubilo jídlo s pivem. Během všech tří 
dní hrály návštěvníkům také živé kapely, 
jazzové trio, cimbálová muzika pod zášti-
tou WeddingBands.cz a další. 

Bohatý doprovodný 
program

Náplň letošního Špilberk Food Festiva-
lu byla opravdu bohatá. Svůj um před-
stavil Jakub Jurka, který se zaměřuje 
na budoucnost kuchyně – molekulární 
mixologii. Dále si návštěvníci mohli užít 
vystoupení mistra světa v míchání neal-
koholických nápojů Achima Šipla, šéfcuk-
rářku Adélu Hostáškovou nebo na barma-
na s ohnivou show Martina Vogeltanze. 
Nechyběl ani přední český šéfkuchař Da-
libor Navrátil, který provedl návštěvníky 
celým festivalem.

Na Kenwood podiu se při cooking 
show představil také zahraniční host, 
francouzský šéfkuchař restaurace Le Ba-
ron Rouge Guillaume Delaunay. Se svým 
vystoupením sklidil velký potlesk, stejně 
jako sushimaster Noritada Saito z KOISHI 
restaurant, který v nedělní pravé poledne 
ukázal, jak se porcuje více než 100 kilový 
tuňák. Stejně jako loni si mohli návštěvní-
ci zasoutěžit v otevírání ústřic a navštívit 
několik degustací.

Řízené degustace vína letos probíhaly 
na dvou místech. Společně s VOC Znojmo 
proběhly speciální řízené degustace s pro-
hlídkou kasemat, které se i loni těšily vel-
ké oblibě. Druhou možnost ochutnat víno 
společně s výkladem od vinařů měli ná-
vštěvníci v Babinský bistru, kde probíhaly 
řízené degustace Wine bar & shop PETIT 
CRU. Novinkou byly degustace čajů od 
Klásek Tea, degustaci kávy provedl Julius 
Meinl. Už osvědčené degustace destilátů 
proběhly s Dios trading.

Co nejvíce chutnalo?

Návštěvníci si mohli vybrat z bohaté 
nabídky menu od 13 restaurací. „U nás 
rozhodně u návštěvníků zvítězily grilo-
vané tygří krevety na lanýžovém risottu 
s krevetovým bisque v kombinaci s Char-
donnay barrique, ročník 2013 od vinařství 

Veverka,“ říká manažerka restaurace Va-
loria Jana Protivová. V Sono restaurant 
si pochutnávali o na polévce a desertu. 
„Dali jsme si s manželem karotkový chilli 
krém a Dark Chocolate Cake s jahodami. 
Jsme opravdu nadšení,“ svěřila se jedna 
z návštěvnic Lenka Pospíšilová.

„V našem stánku se snědlo téměř 3 000 
ústřic, zájem nás opravdu překvapil. Je vi-
dět, že je rok od roku o ústřice větší zájem, 
protože jsme byli vyprodaní dřív než skon-
čil festival,“ říká Simona Elsnerová, spolu-
majitelka KOISHI restaurant. Nebyly to 
ale pouze mořské plody, které šly během 
4. ročníku opravdu na „dračku“, návštěv-
níci si vychutnávali i další jídla. „Pralinka 
z bažanta v restauraci Na pekárně, kterou 
jsem ochutnal, byla výborná. Přítelkyně 
byla nadšená nejvíce z Beef Potate burge-
ru, který ochutnala v Butcher‘s,“ svěřil se 
s gastronomickými zážitky Milan Třešník.

„Všechna jídla na festivalu byla vý-
borná. Zmínit ale musím určitě dezert 
od Noem Arch, čokoládový fondán byl 
vynikající. No a už názvem mě zaujal Je-
lenobot, lahodný grilovaný hřbat z jelena, 
grilovaná chobotnice, dresink z pomeran-
če a růžového zázvoru, zvěřinový demi-
-glace v Pavillon Restaurant,“ vyzdvihl 
jídla Jiří Bílek, hlavní organizátor. „Mně 
velmi chutnala pikantní thajská polévka 
s grilovanou krevetou v restaurantu Va-
loria a Kafé Belegradum – kávový dezert 
s mléčnou pěnou a nočkem z pečeného 
kakaa v restauraci Na Pekárně,“ doplnila 
Kateřina Bílková, hlavní organizátorka.

Stoupající návštěvnost 
i spokojenost 

„Jsme moc rádi, že se letošní ročník vyda-
řil. Přišlo zhruba 6 500 účastníků a máme 
velmi pozitivní ohlasy. Už samozřejmě 
přemýšlíme, čím překvapit příští rok,“ 
shrnula víkend Kateřina Bílková, organi-
zátorka festivalu.

Špilberk Food Festival se konal pod zá-
štitou primátora statutárního města Brna 
Ing. Petra Vokřála, za podpory statutární-
ho města Brna, s finanční podporou Jiho-
moravského kraje a poděkování patří také 
Muzeu Města Brna. 
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eDegustace: Přímé spojení 
na jižní Moravu odkudkoliv
Petra Tomčalová zaujala se svým projektem degustací po internetu. Stačí, aby 
vinař dorazil do studia v Dolních Bojanovicích, a jeho vína si mohou společně s jeho 
výkladem vychutnat současně desítky či dokonce stovky lidí prakticky kdekoliv, kde 
je přístup k internetu. Za nový nápad, jak mohou vinaři využívat online marketing, 
získala třetí místo v jihomoravské části soutěže Rozjezdy roku. 

Mohla byste popsat hlavní myšlenku 
svého projektu?
Vinaři se nemohou rozkrájet. Dělají 
spoustu činností. Chtěla jsem jim tu práci 
zjednodušit. Nabízím jim moderní efektiv-
ní propagaci. V jeden čas z jednoho mís-
ta obsáhnou spoustu lidí. Během hodiny 
a půl, či dvou hodin i s cestou, si zajistí 
nové zákazníky a odprezentují po celé 
České republice, co mohou nabídnout. 
A funguje to dlouhodobě.

Jak typická edegustace probíhá?
Celá akce má několik fází. Nejprve s vina-
řem natočím několikaminutový medailo-
nek, kterým na degustaci zvu na domov-

ských stránkách projektu eDegustace.cz. 
Propaguji ji takto měsíc. Během té doby 
se mi nahlásí lidé, kteří se chtějí ochut-
návky interaktivně zúčastnit. Objednají 
si předem degustační sety, i když to není 
podmínka, aby mohli degustovat s námi 
z pohodlí domu. Ty jim dorazí dva dny 
před konáním degustace.

Mohla byste typický degustační set po-
psat?
Je složený z deseti lahví. Zákazníci si mo-
hou vybrat, jestli chtějí malý, nebo velký 
degustační set. V prvním případě se jed-
ná o vzorky v dvoudecových lahvičkách, 
které sama připravuji a zasílám divákům. 

V druhém případě si objednávají klasické 
láhve o objemu 0,75 l. Záleží na každém, 
jak velká společnost se u degustace sejde. 
Pak se můžeme pustit do vlastní online 
ochutnávky. Bývá většinou první čtvrtek 
v měsíci a trvá tak hodinu a čtvrt. Začí-
náme přesně o půl deváté. Lidé se připojí 
přes počítač a živě sledují, co se děje ve 
studiu. 

Co je čeká? 
V živém přenosu se milovníci vín setkáva-
jí s moderátorkou, vinařem a someliérem. 
Divák tedy dostane informaci jak nezá-
vislou, tak i od someliéra a zároveň do-
poručení týkající se párování jídla a vína. 

Marketing & ekonomika
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Text:
Zbyněk Vičar
Foto:
archiv Petry Tomčalové

Vinař si svoje produkty sám okomentuje. 
Diváci se mohou zúčastnit online cha-
tu, takže mohou průběžně klást otázky, 
které v průběhu přenosu zodpovídáme. 
Zároveň mohou hlasovat o nejoblíbenější 
víno degustace, které jim nejvíce chutna-
lo. Z hlasujících následně vylosuji jednoho 
výherce, který obdrží láhev vína od vinaře 
zdarma. Přenos z degustace je maximálně 
interaktivní, využíváme vše, co prozatím 
technika umožňuje.

Letní degustace budou však jiné. Ne-
budou přímo s vinaři, ale pro zpestření 
máme pro diváky degustace vín vždy s ně-
jakou odrůdou vína od různých vinařů.

Pak záznam dáte na youtube?
Ano, prostřednictvím youtube ho sdílím 
na domovských stránkách. Ale zatím je 
to neveřejné, je to jen v členské sekci na 
webu eDegustace.cz. Kdo má zájem, jed-
noduše se k němu dostane, když se při-
hlásí pouze vložením svého emailu. Pak 
má přístup ke všem záznamům. Medai-
lonek s vinařem je však na degustace.cz 
volně přístupný. Vinař si záznam degus-
tace může sdílet na svých internetových 
stránkách. Na webu každopádně zanechá 
nesmrtelnou stopu, která může dlouhodo-
bě oslovovat zákazníky. 

Jak je to finančně?
Náklady na realizaci přenosu nejsou nic 
malého, takže se na tom spolupodílí vi-
nař. Jsou to ale prozatím skutečně jen 
příspěvky na nezbytné náklady. Zákazníci 
za přenos neplatí nic. Za sklepní ceny si 
kupují degustační set vín. Cena za malý 
degustační set vín se pro zákazníky – di-
váky pohybuje kolem osmi set padesáti 
korun i s poštovným.

Objednávají si pak lidé od vinařů?
Projekt je v začátku, prozatím jsem měla 
šest degustací, kde se postupně vychytá-
vala technická část přenosu. Bylo to velmi 
náročné. Nyní, když vše běží stoprocent-
ně, odráží se to i ve sledovanosti a objed-
návkách.

Pro vinaře je to zajímavé také z dlouho-
dobého hlediska. Lidé ochutnají malé vzor-
ky vín pomocí edegustace z domu, a jak-
mile jedou na Moravu, vědí, kde se mají 
osobně zastavit, kde jim víno chutnalo.

Podle čeho vinaře vybíráte?
Tímto projektem jsem chtěla hlavně docí-
lit toho, aby lidé věděli, kdo je výrobcem 

vína, kdo víno přímo vyrábí. A tedy uká-
zat osobnost vinaře, jak se projevuje, jak 
moc do toho dává své srdce, za čím si sto-
jí, jaké má plány do budoucna a podobně

Jsem pro milovníky vína průvodkyní, 
která lidem pomáhá poznávat fér vinaře 
z Moravy. Fér pro mě znamená nejen to, 
že hrozny, které používá pro výrobu vína, 
pochází z jeho vlastních vinic, ale musí 
být také fér celou svojí osobností – tím, 
co dělá a kým je.

Jaký zatím máte rekord, kolik lidí se na 
online degustaci přihlásilo?
Bylo jich osmdesát najednou z celé Čes-
ké republiky, to je rekord. V další fázi má 
vinař ještě měsíc degustovaná vína u mě 
na webu eDegustace v prodeji, takže si je 
každý může objednat. Už mám stálé kli-
enty, kteří se těší na každou degustaci. 
Živý přenos je velmi pestrou, zajímavou 
záležitostí. Samozřejmě se počítá s tím, že 
většina vinařů a someliérů před kamerou 
nikdy nestála.

Není to pak problém?
Není jednoduché si představit, že se ně-
kdo za kamerou na nás dívá a čeká, co 
řeknete. V tu chvíli vidíme pouze dvě ka-
mery a připadáme si, že mluvíme sami pro 
sebe. Musíme si představit ty diváky, kte-
ří nás sledují, a komunikovat s nimi. Pár 
vzorků před degustací stres odbourá a de-
gustace se odvíjí v pohodě a dobré náladě. 
Užijeme si u toho dost zábavy.

Co vám pak vinaři na tento zážitek ří-
kají?
Často mi děkují za velkou zkušenost. Jsou 
spokojení především sami ze sebe, že se 
zvládli takto představit, a samozřejmě 
následně za ohlasy diváků k vínům, kteří 
si je často pochvalují už během přenosu 
v online chatu.

Zájemce z řad vinařů o online degus-
taci mám už do konce roku. Zatím oslo-
vuji mladší generaci, protože by těmto 
novinkám měla být více nakloněna, ale 
mile mě překvapilo, že to zaujalo i vinaře 
ve zralejším věku. Jednoduše žijeme ve 
21. stolejí a záleží jen nás, jak tuto dobu 
využijeme. 

Kdo chce vystoupit z řady a být něčím 
zajímavější, nemůže dělat věci stereotyp-
ně pořád dokola. Nestačí napodobovat to, 
co je již vymyšlené a zajeté x let. Výjimeč-
nost každého spočívá ve schopnosti umět 
se odlišit a vždy tady bude někdo první, 

kdo ten první krok udělá, a ten bude vidět 
nejvíce. 

Spousta lidí ale odvahu nenajde…
Bohužel spousta lidí se bojí udělat tento 
krok, ať je to v jakékoliv oblasti nebo obo-
ru. Většinou proto, aby se náhodou něja-
kým způsobem neztrapnili před okolím. 
Ale pokud vím, co chci, jdu si za tím, dě-
lám věci poctivě a věřím tomu (a sobě). Je 
potřeba ukázat se a projevit se i jinak, ne-
tradičně. I z toho nyní netradičního bude 
za čas to normální, tradiční. Ten, kdo si to 
uvědomí teď, bude už dál než ti ostatní.

Vzpomeňte si, který vinař vám utkvěl 
v paměti a líbí se vám. Je tradiční, dělá 
vše jako většina ostatních, nebo je v ně-
čem jiný (ať už vínem nebo marketingem), 
zajímavý, inovativní a právě proto jste si 
na něj vzpomněli…?

Dají se zákazníci, diváci nějak obecněji 
popsat?
Je to věková kategorie kolem čtyřicet let. 
Mají rádi víno, kvůli pracovnímu vytížení 
se ale moc často nedostanou na Moravu. 
Chtějí poznávat nová vína a vinařství, ne-
jsou konzervativní. Většinou to jsou man-
želské páry s malými dětmi. 

Rádi si večer po práci udělají příjem-
ný večer, pozvou si své hosty. Dnes už je 
připojení k internetu běžné všude, takže 
si mohou vzít počítač na zahradu, na do-
volenou, na chatu a připravit si zajímavé 
zpestření. Zatím jsou zákazníci převážně 
z Prahy a z Karlových Varů. Může to být 
ovlivněno i tím, že jsem na začátku šla 
pomalejší, ale spolehlivější cestou – na 
doporučení. 

Plánujete nějakou větší propagaci?
Dosud jsem nedělala žádnou větší rekla-
mu. Jen se více věnuji svému blogu, kde 
natáčím různá videa s vinaři a píši člán-
ky o víně, a také sociálním sítím – Face-
booku a Linkedinu, Twitteru, Google+ 

Ve studiu před online degustací
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apod. Je to dobrá cesta, jak díky nim pro-
pagovat vinaře před ochutnávkou. Je to 
cesta, jak udržovat pozornost, jak s lidmi 
komunikovat. Neslouží přímo k prodeji, 
ale je to velmi dobrý marketingový ná-
stroj. Lidé se chtějí online primárně bavit 
a zjišťovat, co je kde nového, ne aby jim 
bylo něco podsouváno ke koupi. To vidí 
všude kolem.

Ve výsledku by ale zákazníci nakupovat 
měli, ne?
Ze všech informací, které lidem dávám, 
ale nakonec tato „chuť koupit si“ nenásil-
ně pro zákazníka vyplyne. Celkově jsem 
nechtěla dělat větší propagaci, než vychy-
tám všechny technické detaily. A to mám 
naštěstí již za sebou.

Plánuji si i oslovování zákazníků off 
line přímo v dění, například při otevře-
ných sklepech, kdy právě milovníci vína 
cíleně přijedou na Moravu za vinařem 
a rozhodně je bude zajímat i informace, 
jak se může vinař dostat za nimi i s víny 
do domu nebo kdekoliv jinam.

Co byl zatím největší problém? 
Je to živý přenos, hrozí tam spousta 
komplikací. Původně jsem si myslela, že 
budeme vysílat přímo od konkrétního 
vinaře, z jeho sklepa, aby diváci viděli 
i jeho prostředí. Ale jednoduše to nejde. 
Připojení k internetu musí být velmi kva-
litní. V začátcích, když jsme točili právě 
od vinaře, se nám stávalo, že přenos úpl-
ně spadl a lidé čekali s lahvičkami vína 
natěšeni doma na přenos, který se neko-
nal. Někdy zase byl velmi špatný obraz 
a zvuk. Dovedete si představit, jaké to 
bylo pro ně zklamání a pro nás všechny 
také.

Nyní máme profesionální techniku, 
dvě kamery, střižnu, každý má svůj mik-
rofon, celkové vybavení je za několik set 
tisíc, je to jako televize. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat Ton studiu z Dolních 

Bojanovic, které provádí natáčení. Šli do 
nápadu se mnou a je to pro ně také no-
vinka. Berou to jako výzvu. Ve svém týmu 
spolupracuji jen s lidmi, kteří nevidí pro-
blém, ale řešení.

Kde jste vzala inspiraci, v zahraničí?
Tam jsem nic takového neviděla. První 
myšlenka byla s naším vinařstvím, které 
mají rodiče. Když byl nový ročník vín, tak 
jsem vždycky svým VIP klientům posílala 
malé degustační sety, dvoudecové lahvič-
ky s degustačním listem jako pozornost, 
aby si prověřili nový ročník a dali nám 
zpětnou vazbu, jak se jim líbí, co by chtěli 
jinak. Moc se jim to líbilo. 

Následně, když přijeli k nám do vinař-
ství, už jsme se bavili konkrétně. Nakoupi-
li vína a cítili se opravdu jako VIP hodno-
titelé. Uvažovala jsem, že by bylo také fajn 
být s nimi v přímém kontaktu, když víno 
degustují nezávisle na místě. 

Seznámit je s příběhem vína, jak vzni-
kalo … to zajímá každého. Protože mě 
baví internet a online-marketing, napad-
la mě myšlenka spojení internetu právě 
s ochutnávkami vína na dálku. Prakticky 
jako videokonference  živě. A vyzkoušela 
jsem ji.

A výsledek?
Mělo to úspěch, a tak jsem přemýšlela dál. 
Nám to funguje a mohlo by to fungovat 
i ostatním. Uvědomila jsem si, že vinaři 
pořád jedou v určité rutině.

Ochutnávky vína ve vinotéce, restaura-
ci nebo ve sklepě u vinaře, kde jsou osob-
ně přítomni jejich obchodní zástupci nebo 
několik dalších osob a prezentují svá vína 
pro několik málo desítek osob. Je to hod-
ně o čase, který tomu všemu musí vinař 
obětovat.

Osobní setkání se zákazníkem je sa-
mozřejmě nenahraditelné, ale může tomu 
předcházet zajímavý „předskokan“ – on-
line degustace, které časově nejsou vůbec 
náročné, a vinař obsáhne daleko více zá-
kazníků a navíc dlouhodobě. Když se jed-
nou natočí video na youtube, je prakticky 
nesmrtelné.

Jaké další výhody má internet?
Možnosti internetu mě fascinují. Vinař 
může prakticky během jedné své online 
degustace obětovat čas dvě hodiny a se-
známit jeho vinařství se stovkami, tisíci 
nebo desítkami tisíc lidí z České republi-
ky. Navíc internet je bez hranic, stačí dát 

do videa anglické titulky a máte hned me-
zinárodní degustaci. 

Jsem z podstaty vizionář a  tvůrce. 
Mám ráda nápady, které mění lidem život-
ní styl. Řekla jsem si, že když to funguje 
u mě, můžu to nabídnout i ostatním. Tak 
vznikl projekt internetových degustací 
eDegustace.cz.

Jste sommelierka?
Mám sommelierské i degustační zkoušky. 
Vystudovala jsem na vysoké obor Marke-
ting a management zahraničního obcho-
du. Tam jsem poznala, že mě baví vymýš-
lení nových cest. Tohle je výsledek. Jde to 
zatím velmi dobře. Obvykle trvá dva roky, 
než se ukáže, jestli má start-up projekt 
smysl. Já v ten můj pevně věřím.

Jak vůbec hodnotíte úroveň marketin-
gu v našem vinařství?
Každé vinařství má svoji vlastní úroveň 
marketingu, podle toho, na jakou cílovou 
skupinu zákazníků se orientuje. Všímám 
si, že ve většině případů záleží vinařům na 
dosažených oceněních, které získávají je-
jich vína na prestižních výstavách. Někdy 
je to ale celý jejich marketing. 

Máme spoustu šikovných vinařů, kte-
ří vědí, jak zaujmout. Udělat zajímavou 
show kolem vinařství, dát vínu pěkný obal 
s příběhem, je to nejlepší. Ve finále si lidé 
kupují osobnost vinaře. To, jak je jim sym-
patické vše, co se děje kolem vinařství.

A to jsme zase na začátku v edegusta-
cích, tady se dělá show s příběhem v no-
vém trendu – online.

Co plánujete dál?
Lidé chtějí žít zdravě, oceňují kvalitní gas-
tronomii, je to trend. Plánuji ještě další 
rozvoj konceptu, ale nechci teď prozrazo-
vat, jakým směrem. Už mě totiž zkopíro-
vali na Slovensku včetně názvu. Samozřej-
mě se to dalo čekat, je to v pořádku, mám 
alespoň motivaci jít dále. 

Edegustace se snímá na dvě kamery Degustační set
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Vinařská turistika 2015: 
Novinkou jsou sklepní uličky
Juraj Flamik z Nadace Partnerství stál u zrodu vinařských cyklostezek na jižní 
Moravě a věnuje se jim dodnes. Podle něj udělali vinaři v této oblasti obrovský 
pokrok a jde o jeden z nejúspěšnějších projektů svého druhu ve střední Evropě. 
Teď všechny, kdo se na něm podílí, čeká další důležitá výzva, přilákat zahraniční 
klientelu. Novinkou je také zapojení sklepních uliček.

Letos začíná propagace čtyř nejlépe při-
pravených vzorových sklepních uliček. 
Podíleli jste se na jejich výběru. Jak jste 
přitom postupovali? 
Kritéria jsme zpracovali s Národním vi-
nařským centrem. Rozhodující nebyla ani 
jejich velikost, ani historická zachovalost, 
ani kvalita vína. Dívali jsme se na to čistě 
z pohledu vinařské turistiky. Ulička musí 
být kompaktní, mít minimálně dvacet 
sklepů vedle sebe a mít typický, alespoň 
částečně dochovaný původní charakter, 
i když nemusí být památkově chráněná. 
Musí tam také být subjekt, který zaručí 
rozvoj služeb, informační systém, dobrou 
dostupnost, přístupovou cestu, služby, 
stravování a do vzdálenosti dvou kilome-
trů i ubytování. V uličce musí probíhat 
akce vinařské turistiky. Podle těchto kri-

térií jsme v každé vinařské podoblasti na-
šli jednu, která tomu vyhovuje. Další jsou 
na seznamu čekatelů.

Jaký typ turistů by tato místa měla při-
lákat?
Vinařská turistika je takzvaný zážitkový 
mix. Málokdo může setrvat několik dní 
po sobě jenom u degustování vína. Běžní 
lidé rádi kombinují fyzickou aktivitu, jízdu 
na kole nebo pěší výlety, s večerním po-
sezením ve sklípku a návštěvou známých 
turistických cílů, jako je Salon vín nebo 
Muzeum vína na Mikulovském zámku. 
Kdo chce, může se orientovat podle obrov-
ské nabídky akcí. Ve všech čtyřech vybra-
ných sklepních uličkách je dobré ubytovací 
a sklepní zázemí. Typický návštěvník tam 
kvůli vínu stráví den, dva. Podnikatelé by 

měli spolupracovat a společně nabídnout 
právě ten mix zážitků, který pak návštěv-
níka v uličce a okolí zdrží na další dva dny. 
I vinařské obce by měly více spolupraco-
vat a nabízet ještě větší turistické produk-
ty. Každý si zatím hraje na svém písečku. 
Když to hodnotíme podle akcí otevřených 
sklepů, vím jen o dvou případech, kde se 
obce snaží spolupracovat a dělat to společ-
ně. Jsou to Březí a Dolní Dunajovice a pak 
na Podluží – Moravská Nová Ves, Prušánky, 
Poddvorov a Hrušky. Zvu všechny na naše 
Festivaly otevřených sklepů, kde jsou zapo-
jení vinaři až z pěti obcí najednou.

Kde se zde fenomén sklepních uliček 
vzal? 
Sklepní uličky jsou typické pro takzvanou 
Panonskou oblast, což je severní Maďar-

Autor:
Zbyněk Vičar
Foto:
Zbyněk Vičar, archiv Nadace Partnerství
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sko, Dolní Rakousko, jižní Morava a jižní 
Slovensko. Má to řadu sociálních, eko-
nomických a kulturních důvodů. Velmi 
zkráceně, původními majiteli vinohradů 
byla církev, šlechta, pak postupně bohatí 
měšťané a všichni tihle si budovali cent-
rální sklepy či dvory, kde se zpracovávaly 
hrozny a vyrábělo víno. Typickým příkla-
dem takových městských sklepů je Pavlov 
nebo Mikulov. Později s uvolněním vlast-
nických poměrů a zrušením poddanství 
se vinohrady dostaly i do rukou domkařů 
a drobných zemědělců. Drobní vlastníci 
neměli podmínky vytvořit si doma vi-
nařský dvůr, a proto začali stavět sklepní 
stavby co nejblíže svého vinohradu, aby 
tam mohli úrodu zpracovávat. Tak vzni-
kaly celé uličky sklepů. Téměř nikde v Ev-
ropě je neuvidíte v tomto měřítku. 

Liší se od sebe sklepy podle regionů?
Překvapivě ne. Je asi deset typů sklepních 
staveb a jsou různě rozeseté po celé Mo-
ravě. Velmi podobné jsou i na Slovensku, 
v Maďarsku a Rakousku. 

Kde je jich nejvíc?
Dominantní je Dolní Rakousko. Je tam 
evidovaných a popsaných tisíc sklepních 
uliček a jsou opravdu nádherné. V našem 
průvodci sklepními uličkami jižní Moravy 
jsme jich popsali šedesát. Možná bychom 
dali dohromady sto lokalit, kde je více 
sklepů pohromadě. Podstatný není jen po-
čet, ale také stav, v jakém se sklepy zacho-
valy. V Rakousku jsou dlouho přísně chrá-
něné. Působí dojmem jakéhosi skanzenu, 
vypadají velmi původně, jako z pohádky. 
U nás byla ochrana minimální a jakýmko-
liv přestavbám, které ničily tohle jedineč-
né kulturní dědictví, nebylo možné nijak 
zabránit. Kdo neměl peníze, tomu sklep 
padal, kdo je měl, tak ho zničil přestav-
bou. Použil levné materiály, střechy jak na 
horských chatách, balkóny, velkoplošná 
okna, dveře vybourané z paneláků. 

Je tedy ještě co propagovat?
Naštěstí se stav sklepů zlepšuje. Ještě 
před deseti lety byl na naše sklepní uličky 
opravdu zoufalý pohled. Těžko se hleda-
ly pozitivní příklady citlivého přístupu 
a úcty k těmto stavbám lidové architek-
tury. Dnes už je to lepší. Mnohé sklepy 
vlastní rekreanti a mají vyšší nároky na 
své bydlení než vinař, který tam jen vyrábí 
víno. I vinaři se o ně lépe starají, začínají 
respektovat původní stav, alespoň co se 

týče venkovní hmoty stavby. Ale všechno 
má své pro a proti. 

Jaká „pro“ naše sklepní uličky mají?
V Dolním Rakousku se povedlo zachovat 
původní stav díky řadě restrikcí a omezení. 
To je současně důvodem, proč tam sklepy 
nejsou zdaleka využívané pro vinařskou 
turistiku jako u nás. V Dolním Rakousku 
jsou uličky, ve kterých není vybudovaná 
ani kanalizace. Kolegové z Weinviertlu ne-
ustále řeší úkol, jak uličky oživit. U nás je 
problém obrácený. Nenastavili jsme žád-
nou míru ochrany a za účelem budování 
degustačních sklepů, ubytování nad skle-
pem, rozšíření technologické části nebo 
dokonce propojení více sklepů, bylo mož-
né sklep jakýmkoliv způsobem přestavět 
a tudíž zničit původní architekturu. Tak 
se stalo, že naše sklepy jsou téměř všech-
ny vy užívané, kypí životem, stále se v nich 
vyrábí nebo skladuje víno, bují vinařská tu-
ristika. Takže paradoxně jsou v Rakousku 
sklepy levnější než u nás, protože je mno-
hem těžší je kvůli řadě předpisů využívat. 

Dlouhodobě se věnujete rozvoji vinař-
ské cykloturistiky. Jaký je přínos mo-
ravských vinařských stezek?
Bohužel neexistují čísla o návštěvnosti 
a obratech ve vinařských a turistických 
zařízeních. Když se ale podíváte na to, že 
vznikají cyklosklípky, cyklopenziony a nej-
různější kombinace podobných služeb, tak 
je to důkaz, že dnes podnikatelé význam 
této klientely pochopili. Cykloturista po-
dle dlouhodobých statistik, které máme 
k dispozici ze světa, utratí při svém vý-
letu největší peníze. Víc než motorizova-
ný nebo pěší turista. Moc si toho neveze, 
dnes jsou lidé zvyklí jezdit na lehko, a pro-
to více cestou utrácí. V Dolním Rakousku 

i na Slovensku nám počty cykloturistů zá-
vidí. V České republice není žádný srovna-
telný tematický cykloturistický produkt. 
Vinařské stezky jsou zařazeny do všech 
informačních materiálů Jihomoravského 
kraje, Centrály turistického ruchu jižní 
Moravy a v poslední době i do kampaně 
Czech Tourismu. Národní agentura projekt 
zařadila mezi top produkty České repub-
liky v oblasti aktivní turistiky. To vše ge-
neruje návštěvnost a příjmy. Ať si každý 
podnikatel v turistice zkusí odpovědět 
otázku, jak by na tom byl, kdyby tady ne-
byly cykloturisté. Kdo by tvořil jejich kli-
entelu a čím by si ji udržel? Vinařské stez-
ky budou cyklisty lákat na Moravu pořád.

Kolik sem tedy cyklostezky přitahují 
návštěvníků z ciziny?
Uvidíme. Žádná kampaň v zahraničí do-
sud neběžela. Návštěvnost jižní Moravy 
z ciziny je jinak docela dobrá díky památ-
kám UNESCO. Na kole sem jezdí stále víc 
lidí ze Slovenska a z Polska. Rakouských 
návštěvníků je úplné minimum. Pak jsou 
Němci, kteří jezdí po celé Evropě, nějací 
Nizozemci a Angličani. Zatím ale dominují 
domácí turisté a Slováci. Každopádně ze 
strany podnikatelů je očekávání solvent-
nější zahraniční klientely. Pokud ji ale 
chceme uspokojit, tak máme co dohánět 
v kvalitě služeb a v údržbě značení. 

Zmínil jste problémy s údržbou znače-
ní. Čím jsou způsobené?
Projekt dostal do vínku velmi problema-
tické majetkoprávní vztahy. Sice byly 
dostupné státní prostředky na značení 
cyklostezek, ale nebyl dořešený systém pře-
dání majetku do správy investorů, čili obcí. 
Značky tak nemají ve většině případů ma-
jitele. A obce nemůžou dát peníze na údrž-
bu majetku, který nevlastní. Při rozsahu 
projektu od Znojma po Uherské Hradiště 
samozřejmě těžko hledat místně působící 
subjekt, který by se toho chopil. Patnáct let 
se proto o značení stará naše Nadace Part-
nerství. Zajišťujeme veškerý marketing, 
propagaci, organizaci akcí i shánění pro-
středků od soukromých dárců či spravová-
ní dotačních prostředků z Jihomoravského 
kraje nebo z Evropské unie. Stav směrové-
ho a informačního značení je ale kritický.

Proč?
Když se přes Czech Tourism chlubíme 
v zahraničí něčím, co je ve velmi špatném 
technickém stavu, není to dobrá vizitka. 
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Odpovědnost za projekt naštěstí projevu-
jí i obce. Se čtyřiceti vinařskými obcemi 
máme podepsané smlouvy o spolupráci. 
Zahrnuje péči o značení, podporu mar-
ketingu, organizaci akcí na jejich území 
a tak dále. Je to smlouva o službách a cena 
je pět tisíc korun ročně pro obec. Jsou to 
malé peníze, ale pro nás důležité, protože 
máme díky tomu stabilní partnery. Jiho-
moravský kraj pravděpodobně vytvoří 
dotační titul, díky kterému bude možná 
i průběžná údržba, což bude mnohem 
méně nákladné než jednorázové opravy 
po mnoha letech. Už teď se nám daří šet-
řit díky slučování značení na jeden ukaza-
tel. Jako první v České republice jsme s Ji-
homoravským krajem zpracovali takzvaný 
systém optimalizace. Tím se stává značení 
přehlednější, hezčí a hlavně ekonomicky 
výhodnější, protože jednu značku lze udr-
žovat mnohem levněji, než sloupek, který 
vypadal jak vánoční stromeček.

Někteří vinaři si stěžují, že cykloturisté 
jim u stezek trhají hrozny.
Je to paradox. Na prvním setkání s vi-
naři někdy po roce 2000 bez zkušeností 
s cyklisty říkali, že jim budou krást hroz-
ny a zavolají na ně berňák. Pak jsme celé 
roky na to neslyšeli žádnou stížnost. Zlo-
děj je podle mě definovaný jinak, než že si 
utrhne hrozen u cesty. 

Ale v součtu z toho můžou být značné 
škody.
Moc jsem se s  tím nesetkal, ale dove-
du si představit, že v některých místech 
s frekventovanou cyklistickou stezkou vi-
nohradem to každého láká ochutnat. Do-
poručovali jsme tam vinařům dát tabul-
ku, že hrozny jsou stříkané ochrannými 
prostředky a že konzumace je na vlastní 
nebezpečí. To je nakonec pravda. Oplocení 
vinohradu je také legitimní věc. 

Dalším zmiňovaným problémem bývá 
to, že cyklisté by neměli vůbec pít alko-
hol. 
Ano, v ČR platí tzv. nulová tolerance pro 
všechny účastníky silniční dopravy. My 
projektem vinařských stezek také nepro-
pagujeme pití alkoholu, ale na druhé stra-
ně je přirozené, že vinařská turistika bez 
ochutnání vína nemůže fungovat. Hodně 
se o tom mluví, dokonce i mezi politiky, 
ale legislativně to není dořešené. Na jedné 
straně jsme rádi, že víno se stalo tahákem 
pro turisty, kteří plní lůžka ubytovatelů, 

utrácí za služby a zvyšují popularitu jižní 
Moravy a zdejších vinařů, na druhé straně 
je až absurdní, že to vše se děje vlastě je-
nom díky tiché toleranci policie. Navíc to 
všichni prezentují tak, jakoby se to dělo jen 
na jižní Moravě nebo jenom na vinařských 
stezkách. Copak v Budějovicích, na Plzeň-
sku nebo kdekoliv jinde si cyklisté nedají 
dvě, tři piva? Nebo na Valašsku frťana? 

Co s tím? 
Je nezbytné to pojmenovat tak, že Česká 
republika jako jeden z mála států upro-
střed Evropy nemá zavedenou toleranci 
minimálního množství alkoholu. Nejen 
pro cyklisty, ale i pro řidiče. Z 35 států Ev-
ropy jsme bez tolerance jenom my, Sloven-
sko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina a Eston-
sko. Jde o politický problém. Setkal jsem 
se opravdu výjimečně s tím, že by policie 
na vinařských stezkách někoho chytla, 
dala mu dýchat a pokutovala ho. Spíš jsem 
zažil situace, kdy se cyklisty snažila usměr-
nit nebo jim pomoci. Myslím, že turisti 
jsou v tomto velmi disciplinovaní. Nejezdí 
opilí. Část případů opilých cyklistů jde i na 
vrub místních. Když jede strýček ze sklepa 
večer na kole, tak se to může stát. 

Jak jste spokojený s rozvojem asfalto-
vých cyklostezek?
Jsou dotační tituly na budování cyklos-
tezek, ale příjemce musí zaručit, že stez-
ku nebudou používat auta. Jenže obce 
a vlastníci pozemků chtějí umožnit příjezd 
technikou na pole či do vinohradu, takže 
požadují vybudovat ne cyklostezky, ale ob-
služné komunikace, a na ty se už dotace 
nedají čerpat. Přesto je nárůst kilometrů 
stezek s kvalitním povrchem velký. V za-
čátcích vinařských stezek jsme si mysleli, 
že nikdy nedostihneme Dolní Rakousko 

s jejich 2 000 km cyklotras po asfaltova-
ných cestách (převážně právě po obsluž-
ných komunikacích). Dnes je ale úroveň 
odklonění vinařských stezek z frekvento-
vaných silnic dobrá a nadále se zlepšuje. 
Máme luxusní úseky, například mezi Mi-
kulovem a Novým Přerovem nebo po bý-
valé železnici mez Kyjovem a Mutěnicemi. 

Když všechno shrneme, jste optimista…
Určitě. Vinařská turistika za posledních 
deset let na jižní Moravě prožila obrov-
ský boom. Je to nejvitálnější a nejlépe 
prosperující segment turistiky. Prožívá 
spontánní rozvoj, vinaři jsou podnikaví 
a v počtu nových ubytovacích zařízení 
je vinařská oblast Morava určitě daleko 
přede všemi ostatními regiony ČR. Je zde 
více nových nápadů a nadšení než ve ved-
lejším Dolním Rakousku. Zkuste si sečíst, 
kolik investic vložili vinaři do nových hal 
a technologií, oprav sklepů, ubytovacích 
kapacit, restaurací, hotelů… Ukažte mi 
většího vinaře, který to nedělá. Dohro-
mady jsou to miliardy vložené do rozvoje 
vinařství a vinařské turistiky. Vytvořila se 
tím nová pracovní místa, mladí lidé našli 
trvalou práci. Vinaři by to nedělali, kdyby 
v tom sami neviděli budoucnost. 

Co byste si ještě přál?
Aby se našla velká vinařská firma, která 
by se stala sponzorem Moravských vinař-
ských stezek. Ten projekt vznikl díky vizi 
neziskové organizace, porozumění staros-
tů obcí a státním financím. Zisky ale při-
náší konkrétním poskytovatelům služeb 
ve vinařské turistice. Potenciál projektu je 
stále velký, ale podmínky pro získání ve-
řejných dotací se stále zhoršují. Vinařské 
stezky nám ještě mají co dát, ale musíme 
o ně pečovat. 
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Otevřené sklepní uličky 
vyprávějí příběhy
Sklepních uliček je na Moravě asi 100. Jejich genius loci, stále lepší a lepší 
kvalita zdejších vín a pohostinnost místních lidí, sem lákají tisíce návštěvníků. 
Pro snadnou orientaci připravila jihomoravská Centrála turistického ruchu novou 
webovou stránku www.sklepni-ulicky.cz, která je plná informací o sklepních 
uličkách, jak jejich historii, tak i současnosti, a naleznete zde pozvánky na vinařské 
i gastronomické akce a mnoho dalších informací. 

W ebová stránka je k dispozici 
nejen v českém, ale i němec-
kém a anglickém jazyce. Vy-

šla také nová edice tištěných materiálů, 
které provedou sklepními uličkami a mís-
ty, která jsou spojena s vínem a regionální 
gastronomií na jižní Moravě a ve Wein-
viertelu.

Díky pilotnímu školení lze v některých 
uličkách využít služeb certifikovaných prů-
vodců. Centrála cestovního ruchu – Jižní 
Morava, z.s.p.o. připravila pro návštěvníky 
také tzv. TOP sklepních uliček v Novém 
Šaldorfu-Sedlešovicích, Pavlově, Bořeticích 
a Prušánkách – výstavní expozice přímo 
v autentických sklepních prostorech. 

Pro tipy, kam ve sklepní uličce zajít, si 
stačí stáhnout novou aplikaci pro chytré 
telefony a tablety. Jsou v ní i informace 
z historie uličky nebo základní popis a in-
formace o místních zajímavostech.

Aplikaci si jednoduše a zdarma stáhnou 
majitelé těchto zařízení zadáním slovního 
spojení sklepní uličky v obchodě s aplika-
cemi. Je dostupná v českém, německém 
a anglickém jazyce a nabízí informace 
o 33 sklepních uličkách na jižní Moravě. 
V devíti obcích jsou také instalovány tzv. 
infosudy, na kterých se návštěvníci do-
zvědí základní informace o dané sklepní 
uličce, a díky QR kódu si mohou pohodlně 
stáhnout tuto novou aplikaci. Jsou insta-
lovány v Novém Šaldorfu-Sedlešovicích, 
Bořeticích, Pavlově, Prušánkách, Mutěni-
cích, Blatnici pod Svatým Antonínkem, 
Hnanicích, Vrbici a petrovských Plžích.

Další informace lze získat na kontaktu 
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, 
Radnická 2, 602 00 Brno, info@ccrjm.cz. 

4 Top sklepní uličky

1. Svobodná republika 
Kravihorských vinařů

Bořetice, Velkopavlovická vinařská pod-
oblast
Vinařskou dominantou obce je malebná 
vesnička vinných sklípků pod Kraví ho-
rou, která se nachází zhruba půl kilome-
tru severozápadně od samotné obce. Čítá 
něco kolem 260 sklepů. Sklepy jsou uspo-
řádány ve dvou hlavních „ulicích“ (Horní 
a Dolní Frejd), které leží nad sebou. Čím 
jsou ale bořetické sklepy hlavně zajímavé, 
je život v nich a turistická nabídka.

Dne 12. listopadu 2000 si zdejší vinaři 
založili recesistickou „Svobodnou spolkovou 
republiku Kraví hora“ s vlastní vládou a pre-
zidentem, která organizuje vinařské, kultur-
ní a recesistické akce. Republika má své síd-
lo ve vinném sklepě (ev. č. 199). V roce 2003 
byla postavena na kravihorském Vinckově 
náměstí kaplička zasvěcená patronu vinařů 
sv. Urbanovi. Další zajímavostí je pomník 
Kvasinky vinné. Republika vydala také pasy, 
poštovní známky nebo vlastní platidlo.

Hlavní atrakce: Výstava „Svobodná re-
publika Kravihorských vinařů“, Bořeti-
ce, Spolkový sklep č. 199
Recesistické akce  spojené s fungováním 
„Svobodné spolkové republiky Kraví hora“ 
udělaly z malé vesnice na Hustopečsku 
pojem. Nikde jinde na Moravě totiž v sou-
vislosti s vínem nenarazíte na  pasovou 
povinnost při překračování hranic vinař-
ského okrsku, na  nutná razítka, o ústavě 
republiky a hymně nemluvě. 
Akce:
�  Den otevřených sklepů, poslední sobota 

v květnu
�  Martinské víno – putování po vinných 

sklepech, listopad
�  Prohlídka sklepní uličky – celoročně

2. O víně a písku z Modrých 
sklepů

Nový Šaldorf-Sedlešovice, Znojemská 
vinařská podoblast
Starý Šaldorf, Nový Šaldorf a Sedlešovi-
ce jsou nyní části jedné obce. Vznikly na 
brodech přes řeku Dyji, která je odděluje 
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Text a foto:
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava

od města Znojma. Obec je jedním z nejvý-
znamnějších vinařských center na Znoj-
emsku i na Moravě. Nacházejí se zde dvě 
sklepní uličky. Větší v Novém Šaldorfu, 
která se nazývá Modré sklepy, a menší 
v Sedlešovicích.

Areál „modrých“ sklepů je jedním z nej-
větších na Znojemsku. Více než 180 vinař-
ských staveb zabírá plochu devět hektarů 
a tvoří sklepní náměstí dlouhé 800 metrů. 
Tajemství názvu souboru Modré sklepy se 
ukrývá pod zemí. Materiál podloží tvoří 
pískovec prostoupený vrstvami modroše-
dého jílu, který působí dojmem namodralé 
výzdoby. Zvláštností je i technologie hlou-
bení sklepů, které byly postupně kopány 
do délky i do šířky. Mimo „modrých“ skle-
pů jsou v lokalitě i stavby, jejichž klenba 
je z pálených cihel. 

V Novém Šaldorfu zaujmou lisovny 
spojené po dvou k sobě. Každá má vlastní 
vchod, sklep i lis. Pestrobarevné omítky 
jsou většinou hladké, typická pro sklepní 
stavby na Znojemsku je kombinace hru-
bozrnné omítky s hladkými šambránami 
kolem vstupních otvorů a oken. Starší li-
sovny historické a architektonické hodno-
ty jsou především na pravé straně areálu, 
novodobé vinařské stavby vlevo od silnice 
poskytují větší komfort a často i stravová-
ní a ubytování.

Hlavní atrakce: Výstava „O víně a písku 
z Modrých sklepů“, sklep 47/s 
V těsné návaznosti na staré královské 
město Znojmo se prostírá obec Nový 
Šaldorf – Sedlešovice s areálem nazva-
ným Modré sklepy. Od ostatních vinných 
sklepů je odlišuje technika jejich zbudo-
vání, tj. vyhloubení v pískovci. Kopáním 
v měkkém písku vznikly rozlehlé sklepy, 
jejichž stěny lákaly místní neprofesionál-
ní adepty výtvarného umění k realizaci 
cyklů obrazů čerpajících jak z historie, tak 
i z každodenního života. 

Akce:
�  Otevřené sklepy a kopání písku pro Ví-

deň, třetí sobota v lednu
�  Svatý Martin v Modrých sklepech, lis-

topad
�  Prohlídka sklepní uličky – celoročně

3. Jak se dělá víno

Pavlov, Mikulovská vinařská podoblast
Pavlov patří k nejstarším vinařským ob-
cím na Moravě. Na místních vínech znal-

ci oceňují především originální ovocitou 
svěžest, aromatičnost a kořenitost danou 
unikátním vápencovým podložím úpatí 
Pálavy. V odrůdové skladbě nabízených 
vín převládají vína bílá.

Nedílnou součástí Pavlova je pozoruhod-
ný soubor nadsklepních vinařských domů, 
které byly v minulosti obývány drobnějšími 
majiteli vinic. Charakteristickým znakem je 
nika pro sošku světce, nejčastěji sv. Urbana 
jakožto patrona vinařů. Nadsklepní vinař-
ské domy s renesančními a barokními já-
dry jsou soustředěny převážně podél České 
ulice a ulice Na Cimbuří. Pavlovská náves, 
dávné bydliště zámožných vinařů, a přilehlé 
uličky Česká a Na cimbuří jsou ojedinělými 
ukázkami venkovského baroka a vývoje vi-
nohradnických staveb. 

Jedinečnou příležitostí k ochutnávce 
jsou dva klenuté sklepy pod radnicí s vin-
ným archivem. Součástí historie pavlov-
ského vinařství je i rekonstruovaný vřete-
nový lis z roku 1851. 

Hlavní atrakce: Výstava „Jak se dělá 
víno“, Na Cimbuří 159
Návštěvníka v Pavlově upoutá především 
architektura nadsklepí. V expozici se na-
víc seznámí se sklepním hospodářstvím, 
habány a historií odrůd Aurelius či Pálava.

Akce pořádané ve sklepní uličce:
�  Přes tři sklepy aneb Jarní přechod Pá-

lavy, jaro
�  Svatomartinský den otevřených sklepů, 

listopad
�  Letní otevřené sklepy v Pavlově

4. O nechorských sklepech 
a búdách

Prušánky – Nechory, Slovácká vinařská 
podoblast
Proslulá viniční hora Nechory dala jmé-
no i kolonii sklepů na okraji vinohradů, 
asi kilometr za obcí. Dříve byly vinné 

sklepy vyhloubeny za vesnicí při cestě 
do Čejkovic. V sídle panství se tehdy 
nacházel i nejbližší kostel a prušánečtí 
občané, zejména muži, na nedělní boho-
službu často vůbec nedorazili. Ve snaze 
zabránit „pohanským podzemním mším“ 
místních vinařů nechali majitelé sklepy 
zbourat a poskytli pozemky k výstavbě 
sklepů v Nechorách. A pro jistotu necha-
li postavit nový kostel přímo v Prušán-
kách.

Neobvyklý název sklepní vesnice vy-
světluje pověst o nestřídmém vinaři, kte-
rý cestou domů upadl a zůstal ležet u ces-
ty. Na otázku kolemjdoucích „Si chorý?“ 
odpověděl: „Ne chorý, opitý.“ Jiný výklad 
tvrdí, že ten, kdo pije víno z prušáneckých 
sklepů, je zdravý, a ne chorý. Nechory byly 
a dodnes jsou důležitým společenským 
centrem, kde se vinaři scházejí nejen v ne-
děli, ale i ve všední den. 

Největším folklorním svátkem jsou 
krojované hody. Pořádají se začátkem 
srpna na prostranství u obecního úřadu 
a hodové veselí trvá tři dny. V obci se udr-
žují i tradiční zvyky vinařů, zarážání hory 
a vinobraní, které probíhají v příjemném 
prostředí vinných sklepů u Nechor.

Hlavní atrakce: O nechorských sklepech 
a búdách, Prušánky – Nechory, Obecní 
sklep zahrádkářů č. 72
Návštěvník výstavy se zde seznámí s  vi-
nohradnickou a vinařskou obcí Prušánky 
a především se zcela svébytným urbani-
stickým útvarem, tj. s areálem vinných 
sklepů v části zvané Nechory. Ve vinařské 
expozici se návštěvník seznámí se zvyky, 
které provázely život a práci ve vinohra-
du, a zjistí, co bylo „zarážání hory“ nebo 
kdo je „hotař“.

Akce:
�  K Nechorám do sklepa, červen
�  Prohlídka sklepní uličky – celoročně 
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Vinařství Špalkovi: 
Ve sklepě nespěcháme
„Brácho, posbírej vejce, ať to nerozšlapou,“ loučí se Marek Špalek s bratrem Petrem 
na začátku naší návštěvy. Slunko svítí a vanilková zmrzlina s dýňovým olejem 
a semínky se stará o idylu před sklepem se špalkem v logu. Vinařství Špalek 
bezezbytku naplňuje romantické představy o malém vinařství. Právě v této 
kategorii získali Špalkovi ocenění pro Vinařství roku 2014. 

R odinné vinařství s deseti hektary 
vinic sídlí v obci Nový Šaldorf po-
blíž Znojma. Najít sklep na hlavní 

cestě není díky logu v podobě špalku s ty-
pickým klínem složité. O to složitější byl 
příběh, na jehož konci je vynikající víno. 
„Staříček Špalek přišel osídlovat pohraničí 
v pětačtyřicátém z Jablůnky na Valašsku. 
Původně vlakem mířil do Mikulova a od-
tud do Perné. Tu jako zahradník znal, pro-
tože odtud bral předpěstovanou sadbu. Na 
trati ale byla výluka, a tak místo toho při-
jel do Znojma, kde nakonec zakotvil. Něja-

ký čas byl na chalupě spolu s původními 
německými obyvateli. Ti odcházeli s tím, 
že se za nějakou dobu vrátí...,“ připomněl 
Petr Ilgner nelehkou dobu. Jeho příjme-
ní může mást. „Já jsem z mámina první-
ho manželství. Vinařství nicméně máme 
s tátou Františkem a bráchou Markem na 
třetiny, všichni děláme všechno,“ vysvětlil. 

Ilgner nejvíce vinařských zkušenos-
tí nabyl v Rakousku. „Vzdělávat jsem se 
začal ve Znojmě na zemědělské škole na 
oboru ovocnář zelinář. To hlavní o vinař-
ství jsem se ale naučil v Rakousku. Štěs-

tím bylo, že jsem se dostal do vinařství, 
které přecházelo z kvantity na kvalitu. 
Zkoušeli tehdy různé věci. Ty, které fun-
govaly, jsme posléze implantovali u nás. 
Například bílá vína v dubovém sudu nebo 
odbourávání kyseliny jablečné u červe-
ných. U nás se o tom ještě ani nemluvilo 
a my už to dělali. Má to i humorné strán-
ky – když mi tu prodejce nabízí novinku, 
odvětím, že jsme ji už v roce 1994 použí-
vali v Rakousku. Zkušenosti ze zahraničí 
jsou k nezaplacení,“ radí muž z vinařství, 
které je součástí VOC Znojmo. 

406
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Cestou vlastních vinic

Špalkovi jdou cestou vlastních vinic. 
„Hrozny si chceme dělat sami, jen asi 20 
procent přikupujeme. Z deseti hektarů 
mám všechno na Kraví hoře u Znojma. 
Lokalita je výběžkem Českomoravské vr-
choviny, všechno je relativně blízko a spe-
cifická je tím, že ani v nejextrémnějších 
letech nevymrzá – je tam průvan na jaře 
i v zimě,“ popsal. 

Co do počtu odrůd se Špalkovi drží při 
zemi. „Máme deset odrůd a jejich počet 
rozšiřovat nechceme, ačkoli dotazy zákaz-
níků po dalších odrůdách k tomu lákají. 
Podle nás by to ale bylo kontraproduk-
tivní. Ve vinohradu převažuje Sauvignon, 
Zweigeltrebe, Veltlínské zelené, Ryzlink 
rýnský. Z deseti odrůd vyrábíme patnáct 
typů vín, například cuvée Gryllus, což je 
latinské označení pro cvrčka. Ve vinohra-
du, odkud sklízíme hrozny, je jich totiž 
spousta. Cuvée z modrých hroznů děláme 
od roku 2000 a je to naše nejdražší červe-
né. Trošku jím boříme poučku o tom, že 
nejdražší by mělo být to, čeho je nejmé-
ně,“ uvedl Ilgner s úsměvem. Červené víno 
tvoří 40 procent produkce. 

Co se týká půd, převažuje jílovitá půda 
s příměsí písku, někde jsou ale i spraše. 
„Je to hodně těžká půda, která vysychá na 
kámen. Sázíme na podnože SO-4 v úzkém 
sponu 2 x 1 metr nebo 90 centimetrů. Na 
hektaru máme 5 tisíc keřů. Jde nám o to, 
aby réva vinná nerostla bujně. 

Používáme dřevěné krajní sloupky, 
protože máme pohyblivé dvoudrátí. Aká-
tové dřevo umožňuje nosné hřebíky za-
tlouci v námi požadované rozteči. Dřevo 
kupujeme nařezané, sloupky jsou trvan-
livé a pružné, když do nich člověk naje-
de s mechanizací, nic se nestane. Jsou za 
cenu dřeva, jeden za asi třicet korun. Spon 
i použití sloupků přivezl brácha z Němec-
ka, kde jako student pracoval,“ popsal vi-
nař Petr. 

Zimní řez provádí na 7 až 8 oček podle 
odrůdy, třeba ryzlinky řežou na 10 až 12 
oček. „Letos jsme pořídili odlisťovač zóny 
hroznů, samozřejmě máme i osečkovač, ji-
nak zelené práce děláme ručně – vylamu-
jeme jalové letorosty, zálistky v zóně hroz-
nů, u modrých odrůd si troufneme odlistit 
více. U Zweigeltrebe jsme zkoušeli půlení 
hroznů, ale bylo to náročné a upustili 
jsme od toho. Spíše děláme to, že v době 
zaměkání hroznů chodíme a ostříháváme 
celé hrozny, na kterých je patrné zavadání 

nebo nedostatečný vývoj,“ popsal Ilgner. 
Nejstarší vinohrady mají 20 let, obnovou 
se tedy budou zabývat až další generace.

„Všechno je samozřejmě o ekonomice. 
My děláme spíše dražší vína a na 10 ha 
máme tři zaměstnance a dva brigádníky, 
abychom stíhali. Kdyby to takto chtěl 
dělat velký podnik, potřebuje na 100 hek-
tarů padesát lidí. Stejně tak máme dva 
traktory a firma, která má 10krát tolik 
hektarů, nemá dvacet traktorů,“ poukázal 
na to, že se zaměřují na kvalitu. „Zrovna 
dnes přijeli na zelené práce dva studenti 
z Francie ze zemědělské školy v Amboise 
na Loiře. Od té doby, co jsme vyhráli Vi-
nařství roku, se k nám jezdí učit z Fran-
cie,“ zažertoval Ilgner. 

Sklizeň odváží z vinohradu v 30kilo-
vých „masovkách“. „Přes vibrační setřásač 
sypeme hrozny do mlýnku a poté lisuje-
me. Před třemi lety jsme začali pěstovat 
révu v režimu BIO a doteď jsme vydrželi, 
letos nám bude končit přechodné období. 
Loni jsme stříkali 10krát, některá místa 
i víckrát. Musím říci, že se nám to daří dr-
žet v dobrém zdravotním stavu i přesto, 
že nepoužíváme razantní chemické pří-
pravky. Mám dobrý pocit z toho, že když 
otevřu postřikovač, cítím pomeranče, ne 
chemii. Děláme matení samců feromony, 
eventuálně používáme Biobit na obaleče,“ 
popsal vinař péči o vinohrad. 

Stádo bariků

Špalkovi ročně vyprodukují 50 tisíc lahví. 
„Ve sklepě se snažíme nespěchat. Když 
děláme v nerezu, tak ať mošt klidně zo-
xiduje, potom jej odkalíme a při kvašení 
případně ještě provzdušníme. Pak už se 
snažíme, aby to nedýchalo,“ popsal vinař. 

Víno Špalkovi dělají i v dřevěných sudech 
– Rulandské bílé a Ryzlink rýnský ve dvou 
sudech o objemu dvou tisíc litrů. „Víno ne-
cháme v sudu vykvasit, poté leží na jem-
ných kalech až do další sklizně,“ popsal 
Ilgner. 

V menších šaržích potom připravu-
jí víno na přírodní bázi. „Dáváme do něj 
buď žádnou, nebo minimum síry. Jsou to 
500litrové sudy, kde víno zraje i více než 
dva roky. Těmi se spíše bavíme. Je to úpl-
ně jiné víno. Když jde člověk ochutnávat, 
musí přeřadit na jinou rychlost a dívat se 
na to úplně jinak. Věřím, že je to budouc-
nost, že za nějaký čas budou lidé na tako-
vou chuť připraveni a budou ji vyžadovat. 
Ve víně jsou oxidativní tóny, ale je plné 
a krémovité. Je to jiný požitek než rych-
le udělaná vína. Ta rozhodně nezatracuji, 
hodí se do horkých dní, každé víno má své 
místo,“ uvedl. 

V technologiích vsadili Špalkovi na 
kvalitní odstopkovač, chlazení pro regula-
ci teploty při kvašení a jednoduchý desko-
vý filtr. „Některá mladá svěžejší vína z ne-
rezu lahvujeme už v březnu.“ Pro plnění 
lahví využívají mobilní plničku. „Když po-
třebujeme nalahvovat 5 tisíc lahví, tak si 
to uděláme sami s využitím naší primitiv-
ní plničky.“ Pro červená vína a bílé z dře-
věných sudů používají korkové zátky, na 
ostatní šroubovací uzávěry.

Dřevěné sudy jsou srdcem sklepu. „Ka-
ždý rok dokupujeme asi čtyři barikové 
sudy, celkem jich máme stovku. Naku-
pujeme u rakouského výrobce sudy Stoc-
kinger. Dřevo je ze severního Rakouska 
typu manhartsberg, které dodává nádech 
pražené kávy. Falcké dřevo je po kokosu 
a slavonské dřevo po vanilce, ožehnutí 
sudů máme střední. Víno ze všech typů 
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sudů mícháme dohromady, nechceme, aby 
bylo jednostranné. Naopak chceme, aby 
bylo dřevo cítit jen jako doplněk. V bari-
kových sudech víno leží deset měsíců, po-
tom je stočíme a sudy chystáme na další 
ročník. Při výrobě barikového vína je 20 
procent sudů nových a zbytek je použi-
tých. U Rulandského bílého nám jde o to, 
aby bylo dřevo ve víně cítit, u ostatních 
bílých nikoli.“

Ledovka: mediální hit

Cena vína přímo ve sklepě u Špalků se 
pohybuje od 150 do necelých 400 korun. 
„Všechno prodáváme v  lahvích. Určitě 
ale nechceme jít do supermarketů, takže 
je náš trh relativně omezený. Hlavním 
trhem je už tradičně pro všechny vinaře 
Praha a Čechy obecně,“ uvedl. 

Po ocenění pro Vinařství roku Špal-
kovi dostávali gratulace, ale i nabídky na 
rozhovory od novinářů. „Cítíme, že se více 
prodává, ale není to dvojnásobný nárůst. 
Ocenění bohužel přišlo ve špatné době, po 
loňské hnilobě máme 50procentní pokles 
produkce, takže v podstatě nemáme co 
prodávat.“ Vinařských soutěží se Špalko-
vi účastní spíše v menší míře. „Obvykle se 
nám ale podaří probojovat s nějakým ví-
nem do Salonu vín. Letos ale asi budeme 
muset kvůli propadu v produkci nominač-
ní kola vypustit,“ popsal Ilgner. 

V propagaci vinařství stojí za pozor-
nost facebooková stránka, na kterou Ma-
rek Špalek přidává fotky přímo z vinařství 
a komentuje aktuální dění ve vinici. „To 
je správná cesta. Facebook by měl bavit 
a pokud možno i vzdělávat,“ uvedl nedáv-
no pro Vinařský obzor odborník na design 
webů a sociální média Jan Řezáč. Čas od 

času vinařství inzeruje v lifestylových ma-
gazínech se zaměřením na víno. 

Špalkovým se začátkem roku poda-
řil husarský kousek, když vyrobili jako 
jedni z mála asi 50 litrů ledového vína. 
„Lisovat jsem se jej naučil v Rakousku 
a vyrábíme jej už od roku 1997. Nejlepší 
ledové je z Ryzlinku rýnského, ale dělá-
me jej i z Veltlínského bílého. U ryzlinku 
je totiž problém, že se neudrží na keři 
a opadává. Ledové víno je vždy loterie, 
ale letos se nám vyplatila. Třikrát jsme 
byli v televizi a v několika novinách. Už 
proto se vyplatí toto víno dělat,“ těší Ilg-
nera reklama, která by běžně stála stov-
ky tisíc. „Když se ledové víno povede, je 
to jedna báseň. K prázdné skleničce mů-
žete čichat ještě 2 hodiny a stále krásně 
voní,“ vylíčil. 

Zajímavou atrakcí pro návštěvníky de-
gustačního sklepa je rozměrný historický 
lis. „Někdy v něm lisujeme, každého zau-
jme. Pro návštěvníky máme co do občers-

tvení připraveno vinařské prkénko s paš-
tikou, klobásami a sýry. Naší specialitou 
je vanilková zmrzlina s dýňovým olejem 
a semínky. Pokud má někdo zájem o spe-
ciální jídlo, nebrání se tomu, aby si je ob-
jednal. Snažíme se ovšem vyhýbat tomu, 
aby u nás lidé slavili narozeniny a obec-
ně si sklep pronajímali na oslavy. Vítáme 
návštěvníky se zájmem o víno a osvětu. 
Všechno směřujeme k vínu,“ uzavřel Ilg-
ner. 

Body navíc v soutěži Vinařství roku 
Špalkovi dostali také za zbudování roz-
hledny, nebo spíše většího posedu. „Jsme 
tu na hranici chráněné oblasti, takže nám 
rozhlednu zakázali. Zbudovali jsme tedy 
menší s parametry posedu. Kromě něj 
stojí u vinohradu i další specialita – hmyzí 
hotel. Na metru čtverečním jsme v něko-
lika patrech vytvořili příznivé podmínky 
pro ještěrky, drobný hmyz a ptáky. Každý 
má své patro, ve kterém je chráněn pleti-
vem,“ uzavřel Ilgner. 
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Česko-italská spolupráce 
v oblasti laboratorních 
analýz vína
Laboratorní analýzy vína dnes představují pro českého vinaře v některých 
případech jak zákonnou povinnost, tak účinnou cestu pro cílené zvyšování 
kvality výsledného produktu. A o kvalitní víno jde vinařům i akreditované 
Laboratoři společnosti BS vinařské potřeby v první řadě. Proto její zaměstnanci 
zdokonalují jak technické vybavení, tak prohlubují své zkušenosti a znalosti. Dokládá 
to cesta do italské společnosti ISVEA, která je mezinárodně uznávaná v oblasti 
specializovaných zemědělskopotravinářských laboratorních analýz.

M oderní laboratoř společnosti BS 
vinařské potřeby ve Velkých Bí-
lovicích zahájila činnost v roce 

2012. Od té doby pracuje na zvyšování 

úrovně i šíře poskytovaných služeb tak, 
aby nabízela českým producentům vína 
o krok lepší služby než konkurence. S tím-
to cílem vyrazili zástupci firmy na odbor-

nou exkurzi do Toskánska, kde zjišťovali, 
jak funguje provoz laboratoří společnosti 
ISVEA. „Mezi oběma stranami došlo nejen 
k výměně praktických zkušeností, ale byly 
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učiněny také první kroky ke spolupráci 
vedoucí k rozšíření služeb pro tuzemské 
vinaře,“ uvedl Ing. Miloš Balga, spoluma-
jitel BS.

Patnáct let zkušeností v oboru analy-
tických služeb a nejmodernější technolo-
gické vybavení činí z italské společnosti 
špičku na poli specializovaných výzkumů 
v sektoru zemědělského a potravinář-
ského průmyslu v Evropě. Akreditovaná 
laboratoř této společnosti se specializuje 
na analýzu vína a vinné révy, olivových 
olejů, piva, octů, vody, půdy apod. Dlou-
hodobě budovaná prestiž přináší firmě 
mezinárodní uznání. Zároveň byla v Itálii 
jmenována referenční laboratoří a arbit-
rem v individuálních i soudních sporech 
a spolupracuje s mnoha vědeckými odbor-
níky, univerzitami a vyhlášenými vinaři.

Vinařům nabízí ISVEA pestrou šká-
lu laboratorních testů čítající okolo 200 
různých analýz. Číselné výsledky rozborů 
jsou jen pomyslným odrazovým můstkem 
pro následné poradenství. ISVEA tak hra-
je roli erudovaného odborníka, jenž s vi-
naři kontinuálně komunikuje a pomáhá 
jim při rozhodování o zásazích ve vinicích 
či v průběhu zpracování vína. Pokud je 
z rozborů patrný složitější problém vína, 

je konkrétně prodiskutován a italská la-
boratoř poradí vinaři, jak víno ošetřit, 
aby dosáhlo určených kvalitativních stan-
dardů. Kromě rozborů vzorků poskytuje 
ISVEA i vzdělávací kurzy pro samotné vi-
naře, zabývá se jednotlivými tématy (např. 
jak vhodně stabilizovat víno), ale i širšími 
okruhy problematiky (např. management 
vinic).

V našich podmínkách zatím vinaři pre-
ferují spíše laboratorní testování vína a na 
základě jeho výsledků se rozhodují sami 
bez následné konzultace. Situace na ital-
ském vysoce konkurenčním trhu s vínem 
je poněkud odlišná – vinaři se musí roz-
hodovat kvalifikovaně, aby ze své úrody 
dostali ten nejlepší výsledek. Proto hojně 
využívají systém konzultací s odbornými 
poradci, kteří jim pomáhají zkvalitňovat 
výsledný produkt. Tento proces je v Itálii 
již zažitou a efektivní součástí řízeného 
zpracování vína.

Tuzemští vinaři nicméně v oblasti la-
boratorního testování vína učinili za po-
slední roky velký pokrok. „V roce 2012 při-
jala naše laboratoř v průměru 500 vzorků 
vína měsíčně, v loňském roce se jednalo 
již o 850 vzorků,“ upřesňuje Ing. Miloš 
Vidlář. České vinařské firmy se postupem 
času učí efektivně reagovat na tvrdý kon-
kurenční boj, a proto využívají co nejvíce 
možností, jak být o krok napřed. V sou-

časné době, kdy je ožehavým tématem 
pančování vína, je nejen pro velká vinař-
ství zásadní otázkou odhalení původu su-
dových vín. To je nyní díky specializova-
ným italským rozborům možné.

Také předsběrové analýzy, které tvoří 
již běžnou součást rozborů v laboratoři 
BS vinařské potřeby, jsou jedním z prv-
ních kroků ke kvalitnějšímu vínu. „I naši 
vinaři už pochopili, že vinicí a z ní skli-
zenou surovinou vše začíná a že je nutné 
zamyslet se již ve vinohradu, jakého vína 
chtějí docílit. V Itálii jsou třeba rozbory 
půdy či listů révy vinné běžnou součástí 
práce i v malých a rodinných vinařstvích,“ 
přibližuje Miloš Vidlář. Laboratoř ve Vel-
kých Bílovicích nabízí na 2 desítky druhů 
rozborů, avšak díky zahájené spolupráci 
s italskou společností ISVEA je možné 
vinařům poskytnout i velmi specifické 
analýzy.

V dnešní době již nelze spoléhat jen na 
vlastní smysly a intuici. Moderní techno-
logie dokážou vinařům pomoci tam, kde 
jejich vlastní, ač zkušený úsudek nestačí. 
Česko-italská spolupráce v oblasti labora-
torních služeb, speciálních rozborů a eru-
dovaného poradenství otevírá českému 
vinaři nové možnosti, jak vyrobit vysoce 
kvalitní produkt a vybudovat si tak na 
trhu výhodnější pozici. 



inzeratHobracol 200_CZ.indd   1 16.06.15   11:16

Weby jako víno

X Production
kreativní studio

www.xproduction.cz



Fenomén víno

412

Text:
Jan Pirk
Foto:
kiva.cz

Pirk: Víno na  
jídelníček patří
Člověk je podle stavby 
svého zažívacího ústrojí 
všežravec. To znamená, 
že by měl jíst pestrou 
stravu v množství 
přiměřeném svému 
kalorickému výdeji. 
A víno do našeho 
„potravinového řetězce“ 
podle mého názoru 
zcela jistě patří. 

I v  živočišné říši známe případy, 
kdy zvířata pojídají zkvašené plo-
dy. Takže jsme vlastně nevymysleli 

nic nového, pouze jsme zdokonalili to, 
co pudově cítili naši zvířecí předci. Ten-
to nápoj provází lidstvo po celou dobu 
historie, což je doložitelné archeologic-
kými nálezy. Víno, pokud člověk nemá 
nemocná játra, obsahuje zdraví a tělu 
prospěšné látky, jejichž výčet se s postu-
pujícími výzkumy mění a byl opakovaně 
publikován, takže není třeba ho znovu 
zdůrazňovat. Jak prokázaly experimen-
tální práce prof. Šamánka, vliv na srdeč-
ně cévní systém je u moravského bílého 
vína stejně blahodárný jako u červené-
ho francouzského. Takže závěrem bych 
chtěl říci, že víno je nápoj, který je sou-
částí lidské kultury od nepaměti, a v při-
měřeném množství jej považuji za nápoj 
duši i tělu prospěšný, a navíc – in vino 
veritas. 

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 

je významný kardiochirurg, 
přednosta Kardiocentra a Kliniky 
kardiovaskulární chirurgie 
IKEMu.
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Šamánek: Chtěl bych, aby všichni 
věděli, že pravidelné pití vína je 
zdraví prospěšné
Víno je zdravé. O tomto výroku dnes nepochybují nejen vinaři a milovníci vína,  
ale už pronikl i na veřejnost. Je to zejména zásluhou prof. MUDr. Milana Šamánka,  
DrSc., FESC, který veřejnosti předložil výsledky světových studií o víně a tím nápoj  
zpopularizoval. Světově respektovaný dětský kardiolog se však nikdy nepovažoval za  
odborníka na víno. Smyslem jeho snažení je právě osvěta o tomto kulturním nápoji  
z odborného pohledu lékaře.  

„Pročítám vědecké studie z celého světa 
a závěry týkající se vína bych chtěl předat 
všem, kteří na jejich studium čas nemají,“ 
říká Šamánek. Ze závěrů studií vyplývá, že 
pravidelné střídmé pití vína je v mnoha 
ohledech zdraví prospěšné. 

Nejen vinařům jste se vryl do paměti 
díky pozvání Marka Ebena do pořadu 
Na plovárně. Tam mnozí poprvé slyšeli 
o výsledcích vědeckých studií, které sle-
dovaly vliv pití vína, potažmo alkoholu 
na lidské zdraví. Vinaři vás díky tomu 

považují za takřka jednoho ze svých. 
Jak to vnímáte vy? 
Sám jsem se nikdy za vinaře nepovažo-
val a vínu nerozumím zdaleka tak jako 
skuteční vinaři. Vím, které mi chutná, 
a které ne. Snažím se pít pouze naše 

Autor:
Jiří Hloušek
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vína. Za vinaře považuji člověka, který 
se narodí do vinařské rodiny, žije v ta-
kové rodině, nebo je z rodiny, která se 
vinařství někdy věnovala. Ty mám rád, 
mezi tyto lidi jsem zapadl a nesmírně 
si jich vážím. Jejich práce je úžasná, ale 
zároveň nesmírně těžká. Je to poslání. 
Mým posláním v  oblasti vinařství je 
říci lidem všechno, co vím o tom, jak je 
víno zdraví prospěšné, ale také jak může 
zdraví poškodit.

To, že je víno zdravé, se poslouchá hez-
ky. Jak to ale jde dohromady s tím, že je 
alkohol vlastně buněčným jedem? 
To je pravda, ale až od určitého množ-
ství. Celé to začalo v roce 1979, kdy mla-
dý výzkumník A. Selwyn St. Legere do-
stal úkol zjistit příčiny úmrtí obyvatel 
z 18 vyspělých zemí ve vztahu k pití al-
koholu. Závěrem výzkumu bylo, že v ze-
mích, v kterých převažovalo pití tvrdého 
alkoholu, lidé umírali více než v zemích, 
v kterých se konzumovalo především 
víno. Tato práce vzbudila velkou pozor-
nost v celém vědeckém světě a vedla 
k následování. 

Konkrétně u jakých chorob byla úmrt-
nost nižší? 
Tehdy i dnes byla nejčastější příčinou 
úmrtí ischemická choroba srdeční neboli 
srdeční infarkt. Další výzkum dokázal, že 
střídmé pití vína snižuje riziko srdečního 
infarktu až o polovinu. Vědci v americké 
vládní instituci, která má bojovat proti 

pití alkoholu, tomu nechtěli uvěřit a udě-
lali si výzkum vlastní. Prospěšnost alko-
holu jim dokonce vyšla ještě větší, než 
v jiných studiích. Zjistili, že riziko infarktu 
klesá až o 60 %. 

Předkládaná zjištění se týkají jen vína, 
nebo alkoholu obecně? 
To, co je zdraví prospěšné, není pouze 
víno, ale každý nápoj obsahující alkohol. 
Víno má však tu jedinečnou vlastnost, 
že se zdraví prospěšné dávky alkoholu 
dosáhne pomaleji, než při pití tvrdého al-
koholu, takže umožňuje delší společenský 
kontakt. Ve srovnání s pivem zase neza-
těžuje organismus spoustou nežádoucích 
látek. 

Co dělá víno zdraví prospěšným?
Je to obsah alkoholu, který se projeví 
zvýšením hladiny HDL cholesterolu pře-
zdívaného „hodný cholesterol“. Mohou 
k tomu přispívat také různé polyfenoly 
obsažené ve víně, ale musí být rozpuště-
né v alkoholu. Primární složkou je sám 
alkohol.

Od objevu St. Legera o rozdílech v úmrt-
nosti a vlivu pití alkoholických nápojů 
uběhlo několik desetiletí. Jaká další 
zjištění následovala? 
Další výzkum ukázal, že pití vína neje-
nom snižuje výskyt srdečního infarktu, 
ale rovněž až trojnásobně zmenšuje riziko 
opakování ataky infarktu. Takže po in-
farktu nemáme abstinovat, nýbrž máme 

pokračovat v konzumaci malého množ-
ství alkoholu. Dále bylo prokázáno, že pití 
malého množství alkoholu podstatně sni-
žuje nejen výskyt srdečního infarktu, ale 
také výskyt mozkových cévních příhod 
neboli mozkových mrtvic. Snížení rizika 
je patrné také u hypertenze čili vysoké-
ho krevního tlaku, o kterém se dříve na-
opak tvrdilo, že alkohol vysoký krevní tlak 
zhoršuje. 

Co studie z poslední doby, přinesly další 
zajímavé výsledky? 
Letos vyšla v prestižním žurnálu Euro-
pean Heart Journal senzace. Ukázalo se, 
že u lidí pijících víno klesá nejen riziko 
srdečního infarktu, ale také riziko srdeč-
ního selhání z jiných příčin. Riziko selhá-
ní srdce z jakékoliv příčiny se pitím vína 
snižuje zhruba o dvacet procent. Také již 
víme, že diabetes mellitus (nepřesně cuk-
rovka) u konzumentů vína, pokud se vů-
bec objeví, vzniká podstatně později než 
u abstinentů a úmrtnost na něj je nižší. 

Co argumenty, že pití alkoholu negativ-
ně ovlivňuje funkci jater?
Jaterní cirhóza je v souvislosti s pitím 
alkoholu skutečně největším strašákem, 
podle mne oprávněně. Díky vědeckému 
pokroku dnes nicméně víme, že postižení 
jater může být alkoholové a nealkoholo-
vé. Zastoupeny jsou takřka stejnou měrou. 
Nealkoholové postižení můžeme již dnes 
zjistit vyšetřením magnetickou rezonan-
cí, ultrazvukem a jaterními testy. V roce 
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2008 bylo prokázáno a později opakovaně 
potvrzeno, že riziko nealkoholového po-
škození jater lze výrazně snížit konzumací 
vína.

Má víno i nějaké další příznivé účinky?
Ukázalo se, že pití alkoholu jednoznačně 
příznivě ovlivňuje vitalitu starších lidí. 
Z výzkumů vyplynulo, že celoživotní nebo 
krátkodobí abstinenti na tom byli výrazně 
hůře, než konzumenti přiměřeného množ-
ství alkoholu. Anglická psychiatrická spo-
lečnost a další instituce došly k závěru, 
že by osoby pokročilého věku měly pít 
o něco více alkoholu, než doporučujeme 
mladším osobám, protože pravidelné pití 
alkoholických nápojů výrazně zlepšuje je-
jich fyzické i mentální schopnosti. Podle 
mě je to zásadní poznatek, protože lidstvo 
zřetelně stárne, umíráme později a udržet 
si dobrou pohyblivost a zdravou hlavu je 
to nejpodstatnější. 

Světová zdravotnická organizace 
(WHO) za rizikovou konzumaci alko-
holu označuje vypití průměrně 20–40 g 
alkoholu denně u ženy, což je jedno až 
dvě piva nebo 2–4 dcl vína. U muže se 
udává rozmezí 40–60 g alkoholu denně, 
tedy dvě až tři piva či 4–6 dcl vína. Kolik 
vína by podle vás lidé měli pít? 
My tvrdíme, že u nás bychom měli kon-
zumovat poněkud menší množství alko-
holu, tedy muži 40 g alkoholu, což jsou 
asi čtyři dcl vína, a ženy polovinu. Ženy 
totiž mají jen 30 procent alkohol-dehyd-
rogenázy, což je enzym, který odbourává 
alkohol. Větší množství vypitého alkoho-
lu na základě svých výzkumů doporuču-
jí např. Španělé. Také všeobecně velmi 
uznávaný finský lékař profesor Kari Po-
ikolainen, který byl ve Světové zdravot-
nické organizaci odborníkem přes víno, 
loni vydal knihu „Perfect drinking and its 
enemies“ (Perfektní pití a jeho nepřátelé), 
kterou provází slogan „Drinking a bottle 
of wine a day keeps the doctor away“ 
čili Vypití láhve vína denně drží doktora 
v povzdálí. Je to pro nás trošku provo-
kace, ale Poikolainen není člověk, který 
by si mohl dovolit něco takového jen tak 
plácnout.

Jak často je vhodné alkohol užívat? 
Jedna ze studií původem z Austrálie přišla 
se závěrem, že se má pít pět až sedm dní 
v týdnu. Američané tomu nevěřili a udě-
lali si svoji studii a zjistili totéž. Doporu-

čované malé množství by lidé teoreticky 
měli pít denně. Podle mě ale rozhodně 
není správné, když člověk přijde z práce 
rozčilený a v nepohodě a už hledá láhev 
s vínem, aby se uklidnil. Je třeba, aby se 
víno vychutnávalo ve společnosti a v po-
hodě a mělo by lidi povznášet a ne ubíjet. 

Jaká denní doba je pro pití vhodná? 
Už od římských dob platí to, že by se mělo 
pít večer po jídle. Já jsem obecně pro, 
aby se večeřelo dříve a pak se otevřela 
láhev vína a mluvilo se o něm, chutnalo 
se a mohla se prožívat kultura vína. To je 
rozdíl oproti tvrdému alkoholu. Když si 
dám slivovici, tak dosáhnu doporučova-
né denní dávky alkoholu po jedné štam-
prli. Oproti tomu láhev vína můžeme pít 
v příjemné společnosti celý večer. Člověk 
ochutnává, srovnává. To je to, co nenabízí 
žádný jiný alkohol. 

Lze uvedenou denní dávku vína dopo-
ručit každému? 
To rozhodně ne. V době, když jsem byl 
v Americe, jsme měli přítele, který tvrdil, 
že nemůže vůbec pít víno. Nevěřil jsem, 
tak nám to jednou předvedl. Po vypití 
2 dcl vína zrudl, potil se, naskákaly mu 
vyrážky a třásl se, srdce mu tlouklo jako 
o závod a měl horečku. Bylo to v době, 
kdy jsme si mysleli, že existuje jen jedna 
alkohol-dehydrogenáza a jedna aldehyd-
-dehydrogenáza a všichni jich mají stejně. 
Od té doby se zjistilo, že jich je několik. 
Náš známý měl alkohol-dehydrogenázu 
zvýšenou, proto rychle odboural alkohol, 
ale zůstal mu v těle jedovatý aldehyd, 
a protože neměl dost aldehyd-dehydroge-
názy na jeho odbourání, nastal u něj stav, 
kterému se říká Asian flush. Teď už víme, 
které národy mají zvýšenou citlivost k al-
koholu, jako např. některé asijské národ-
nosti nebo Indiáni.

Jaké další skupiny lidí by alkohol určitě 
pít neměly? Co děti?
Alkohol jednoznačně nedoporučujeme 
těhotným a kojícím ženám. Pít by neměli 
lidé užívající léky – případně se musí po-
radit s lékařem. Samozřejmě abstinovat 
by měli řidiči. S mladými lidmi je to těžké. 
Mozek, který je alkoholem poškozován, 
zraje přibližně do 27 let, takže do té doby 
by bylo rozumné nepít. To je ale nemož-
né, a proto zákony v jednotlivých zemích 
zakazují pití alkoholu mladistvým do 18, 
případně 21 let. 

Je alkoholismus podmíněn geneticky? 
Zatím se nepodařilo prokázat gen odpo-
vědný pouze za alkoholismus, ale věřím, 
že dědičnost v tom hraje roli. Podle mého 
názoru těžko vznikne alkoholik z člově-
ka, který pochází z rodiny, kde alkoho-
lici nejsou. Já bych však nedoporučoval 
pít dětem z rodin alkoholiků. Vede mě 
k tomu zkušenost ze studií prováděných 
u odloučených dvojčat z rodin alkoholi-
ků. Přišly na to, že je jedno, v jakém pro-
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středí dvojčata vyrostla, ale obě se stala 
alkoholiky.

Jak se vlastně definuje alkoholik? Pro 
mnohé je to člověk, který pravidelně 
pije alkohol. Podle takového měřítka by 
alkoholiky byli i lidé, kteří se řídí vaši-
mi doporučeními… 
Definicí alkoholismu je několik. V zásadě 
je to osoba, jejíž pití alkoholu má nega-
tivní sociální dopady a působí negativně 
na své okolí. V žádném případě to nemu-
sí být člověk, který pije pravidelně i větší 
než námi doporučované množství alko-
holu. Neznám také vinaře, který by byl 
chronickým alkoholikem, ale možná mám 
pouze štěstí.

Vy a vaši kolegové jste přišli s receptem 
na takzvaně zdravé pití. Můžete naopak 
popsat, jaký způsob pití je škodlivý? 
Nesmírně škodlivé je takzvané binge 
drinking, což je výraz pro vypití velkého 
množství alkoholu najednou. Takhle pili 
Arabové, kteří nepili alkohol pro požitek, 
ale proto, aby se rychle opili. Usnadňova-
la to vrozená odchylka alkohol-dehydro-
genázy a aldehyd-dehydrogenázy. Opilí 
Arabové přiměli Mohameda k zákazu pití. 
Podobně to bylo i v Americe v době mého 
pobytu. Práce tam byla tvrdá a v sobotu 
večer nás šéf pozval k sobě na návštěvu. 
Ženy šli s paní domu do salonu, kde pily li-
monádu, my s pánem do knihovny, kde se 
pila whisky nebo brandy a většinou jsme 
se opili. Tímto způsobem pila dříve také 

celá Anglie, jak ukazují obrazy z té doby. 
Je známé, že binge drinking zvyšuje pod-
statně úmrtnost.

Můžete rozvést váš názor na látky jako 
antioxidanty a další, kterým i mnozí vi-
naři přisuzují zdraví prospěšné účinky 
vína? 
Antioxidanty ve víně jsou, ale podle ob-
rovských celosvětových studií nejsou pří-
činou toho, že je víno zdravé. Nezatracuji 
je, ale příznivě účinkuje alkohol i v jiných 
druzích alkoholických nápojů bez polyfe-
nolů. Například resveratrol, kterému řada 
vinařů přisuzovala prospěšnost vína. 
Skutečně je to nesmírně užitečná lát-
ka – zpomaluje stárnutí buněk, omezuje 
zánět plic, zlepšuje srdeční onemocnění 
a další. To všechno však bylo prokázáno 
pouze u buněčných kultur a kvasinek, ale 
ne u lidí. Člověk by musel denně vypít 
400 litrů červeného vína, aby měl účin-
né množství resveratrolu. Resveratrol 
má navíc nepříjemné vlastnosti, že mizí 
při otevření láhve a jakmile se dostane 
do krve, je velmi rychle metabolizován, 
takže nemůže účinkovat. Víc o tom pí-
šeme jinde.

Jak jde dohromady „zdravost“ vína s řa-
dou nepřírodních prostředků, které se 
používají k ochraně révy vinné nebo při 
výrobě vína ve sklepě? 
To víte, bylo by to ideální, kdybyste se 
při pěstování vinné révy mohli obejít bez 
všech chemikálií a nepotřebovali jste žád-

nou ani ke konzervaci vína. Jenže to, bo-
hužel, většinou nejde. 

Ve vašem výzkumu jste se de facto vy-
mezil proti takzvanému francouzskému 
paradoxu. Můžete to připomenout? 
Francouzský paradox byl doslova šílen-
ství, které vyvolali američtí reportéři, 
když citovali francouzského profesora 
Renaulda, který prohlásil v době, kdy byla 
v Americe spousta infarktů myokardu 
a ve Francii podstatně méně, že je to pi-
tím červeného vína ve Francii. Tak vznikl 
„francouzský paradox“. Všichni se toho 
tehdy chytili, i když šlo především o rekla-
mu pro francouzské červené víno a poz-
ději se ukázalo, že to není pouze červené 
víno, ale i bílé a jiný alkohol, které působí 
zdraví prospěšně.

Vy jste také porovnávali prospěšnost 
bílého a červeného vína v našich pod-
mínkách. 
Náš vzorek měl „jen“ 52 lidí a krátkou 
dobu sledování, ale přinesl zajímavý vý-
sledek. Nejtěžší bylo najít skupinu lidí, 
kteří nepijí přes den alkohol. Nakonec 
jsme vybrali železničáře v Nymburku, 
kteří přes den pít nemohli a večer byli 
zvyklí pít pivo. Nejprve jsme je nechali 
měsíc pít bílé, po roce jsme to zopakovali 
s červeným vínem. Postupovali jsme po-
dle vědeckých zákonů, analyzovali jsme 
krev, cholesterol, výšku, váhu, dělali ja-
terní testy atp. U bílého vína nám vyšly 
jednoznačně kladné výsledky, u červené-
ho nikoli. Ale toto je, ve srovnání s obrov-
skými světovými studiemi, pouze první 
český příspěvek.

Uvedl jste, že je vztah alkoholu velmi 
pravděpodobně podmíněn geneticky. 
Jaké bylo v tomto ohledu vaše mládí? 
Jsem z rodiny, kde otec byl malíř a natě-
rač, takže v zimě neměl práci, a tak ofi-
ciálně pálil v pálenici slivovici. Přežil to, 
protože byl abstinent. Ale v ložnici ve-
dle postele měl flašku slivovice, a když 
dal ráno nohy z postele na zem, sáhl po 
ní a dal si glg. Celý den už nepil. Vyrostli 
jsme s bratrem v této rodině, kde se ne-
pilo. V neděli jsme šli pro sedmičku pře-
rovského piva, ale táta do hospody nikdy 
nechodil. Máma dělala vaječný koňak ze 
slivovice, aby uctila časté návštěvy. Nevy-
rostli jsme tedy v rodině, kde by se pilo, 
takže jsem ani já později nepil. Pivo mi 
nechutnalo a víno u nás nebylo. 
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1. Jednoznačně. Nejen svým antioxidač-
ním působením pomocí minoritních ob-
sahových látek, ale hlavně díky alkoholu, 
který odbourává stres. S tímto faktem 
pracuje spousta mých zákazníků, přede-
vším vysoce postavených manažerů, kteří 
jsou přes den vystaveni velkému psychic-
kému tlaku. Rádi si večer v klidu otevřou 
lahev, případně dvě.
2. Stalo se mi snad jen jednou, že mi při 
degustaci někdo vyvracel pozitivní účinky 
vína na lidské zdraví. Jednalo se o právě 
vystudovanou paní doktorku, která měla 
starost o svá játra. V ostatních případech 
se konzumenti rádi ztotožňují s názorem, 
že víno je z léků ten nejpříjemnější. Rád 
dávám za příklad svého dědu, který měl 
víno opravdu rád. Vyráběl si ho ne na ve-
černí konzumaci jako my dnes, ale na ce-
lodenní pití a dožil se, při veselosti jemu 
vlastní, 91 let.
3. Stále více, především ve světě, přibý-
vá studií, které zkoumají tuto proble-
matiku. Některé z nich jsou zajímavé, 
spousta z nich je ale neobjektivních, 
protože je zaměřena na určitý typ vín, 
jehož prodej výsledky studie podporují. 
Výsledky lze totiž vždy ovlivnit vhod-
nou statistickou metodou. Jsem rád, že 
jsem měl příležitost při zpracování své 
dizertační práce nahlédnout pod po-

kličku tohoto složitého technologicko-
-biochemicko-fyziologického fenoménu. 
Náš ústav pod vedením Doc. Balíka spo-
lupracoval s katedrou analytické chemie 
na Přírodovědecké fakultě v Olomouci 
a Lékařskou fakultou tamtéž. Nás vina-
ře – technology v Lednici zajímalo, jak 
víno vyrobit tak, aby bylo co možná 
nejzdravější. Připravili jsme tedy vzor-
ky jednoho vína různými způsoby zrání, 
katedra analytické chemie měřila jednot-
livé vznikající polyfenoly, které zároveň 
separovala a izolovala, a lékařská fakulta 
zkoušela jejich působení na buňku. Došli 
jsme k zajímavým závěrům. Ve zkratce 
řečeno, důležité je, aby víno obsahova-
lo vyšší množství polyfenolů, ať už při-
rozených, nebo exogenních. Z těch pak 
reakcemi odehrávajícími se při zrání, 
např. oxidací, kondenzací nebo polyme-
rací, vznikají látky, které mají různou 
zdravotní prospěšnost. Pro mnohé bude 
možná překvapením fakt, že přirozeně, 
nebo chcete-li autenticky, vyráběné víno 
nemusí být z hlediska obsahových látek 
vždy to nejzdravější.

Lubomír Glos, 
Moravská Nová Ves,  
www.vinarstvi-glosovi.cz

1. Na tuto otázku nelze dát jednoznačnou 
odpověď. Ne každé víno může prospívat 

zdraví. Navíc lidská populace je velmi roz-
manitá a kvůli tomu může být reakce or-
ganismu na konzumaci různá.
2. Otázky kolem zdravotní prospěšnosti 
pití vína na lidský organismus návštěvní-
ky degustací velmi zajímá. Proto je důle-
žité o této problematice co nejvíce vědět, 
aby zákazníci mohli dostat co nejvíce ob-
jektivních informací.

O  prospěšnost konzumace hroznů 
a vína se lidé zajímali už v dobách, kdy se 
s révou poprvé setkali. O využívání vína 
při léčení různých chorob a neduhů se 
dovídáme ze záznamů z dob egyptských 
faraonů. Velké množství informací po-
chází od léčitelů a učenců z doby helén-
ské a také za vlády Římanů, kdy se víno 
doporučovalo při léčení mnoha nemocí. 
Římská vojska byla pravidelně zásobo-
vána vínem, které přispívalo k dobrému 
zdravotnímu stavu. Pasteur prohlásil víno 
za nejhygieničtější nápoj. U nás se ještě 
koncem padesátých let minulého století 
v lázních Dolní Lipová léčilo hroznovými 
kůrami a červeným vínem, které nesmělo 
být sířené.

Pokud v dřívějších dobách bylo víno 
skladováno v neplných nádobách a v tep-
lém prostředí, často docházelo k jeho zne-
hodnocení činností bakterií. Z toho dů-
vodu se začalo používat různých výluhů 
rostlin, pryskyřice, mořské vody, zvýšení 
alkoholu a síry. Rozšíření používání síry 
někdy dosáhlo takového množství, až se 
víno stalo nepitelným. Z toho důvodu 
v Německu mezi lety 1415–1487 vyšla řada 
císařských výnosů, které zakazovaly po-
užívání síry do vína. A v roce 1487 císař 
Maxmilián I. povolil pouze 32 g síry na 
1 000 l vína. Ve Francii bylo používání síry 
oficiálně povoleno až v 18. století.

Podrobněji o tom pojednává článek „Co 
ještě o vínech autentistů nebylo napsáno“, 
VO 03/2013.

Je podle vás víno 
nápojem, který 

prospívá zdraví?

1
Co slyší vaši klienti, 
když dojde na tuto 

otázku?

2
Zaujal vás některý 

ze závěrů vědeckých 
studií doma či 
v zahraničí?

3
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3. Většina posledních vědeckých vý-
zkumů se zaměřuje na příznivý vliv re-
sveratrolu, alkoholu, polyfenolů, oleje 
z peciček, výluhů ze slupek a kombina-
cí vína a pokrmů. To je jen část složek, 
které se v hroznech a následně ve víně 
nacházejí. Poslední analytické výsledky 
francouzských výzkumníků uvedené 
v knihách doc. Michlovského – Oxid si-
řičitý, Bobule, Výroba bílých vín, Výroba 
červených vín nám dávají nahlédnout, 
kolik prvků a substancí hrozen a ná-
sledně víno obsahují. Přitom jsou v čisté 
fyziologické formě načerpané přes koře-
ny révy nebo vytvořeny biochemickými 
pochody přímo v rostlině. Často mohou 
být v příznivějších koncentracích než 
v mnohých draze prodávaných léčivých 
vodách.

Většina vína se dnes vyrábí jen jako 
alkoholický nápoj. Proto se také použí-
vané moderní technologie zaměřují na 
to, aby víno konzumentům chutnalo, 
a nehledí se na to, aby většina příznivých 
složek, které v bobulích jsou, se do vína 
dostala. Při zpracování se nebere v úvahu 
to, že nevhodnou manipulací nebo pou-
žitím přídatných látek se jejich množství 
snížilo nebo došlo k jejich úplnému od-
stranění. Má-li mít víno více příznivých 
nebo léčebných vlastností na zdravotní 
stav konzumentů, je nutno tomu přizpů-
sobit nejen technologii výroby, ale i pěs-
tování révy.

Ing. Pavel Vajčner, 
ředitel a.s. Znovín Znojmo, 
Šatov, www.znovin.cz

1. Určitě. Pokud víno pijeme s rozumem, 
pravidelně a spíše v menším množství, tak 
je zdravé. 

Je zdravé nejen svým obsahem, ale 
i tím, že zlepšuje celkovou náladu a tím 
i psychiku, což je v dnešní době zvláště 

důležité. První a pravděpodobně jediné 
skutečné výzkumy v České republice – 
působení červeného a bílého vína na 
krevní obraz člověka, provedl pan profe-
sor Šamánek a doc. Urbanová v Poděbra-
dech. Znovín Znojmo tehdy poskytl bílé 
Veltlínské zelené a následující rok červe-
né Svatovavřinecké. Obě vína byla podá-
vána v množství 3 dcl na osobu denně 
po dobu 40 dní. Hodnoty krevního ob-
razu se vylepšily po podávání červeného 
vína ve dvou ukazatelích, u bílého vína 
dokonce ve třech ukazatelích, a to stati-
sticky významně. Závěrečné doporučení 
pak bylo vypít denně: muži 4 dcl a ženy 
2 dcl. 
2. Odpovídám, že víno je zdravé ze všech 
pohledů a působí pozitivně na všechno. 
Je důležité ho však pít s mírou, nejlépe 
láhev o obsahu 0,75 l pro pěkný večer ve 
dvou. 
3. Sleduji to prostřednictvím pana profe-
sora Šamánka a doc. Urbanové. Poslední 
jsou informace o působení vína na játra 
člověka. Od 1. srpna vyjde zajímavý článek 
v „Katalogu vín, služeb a informací Zno-
vínu“ od pana profesora Šamánka a doc. 
Urbanové s názvem „Každodenní mírné 
pití vína zlepšuje funkci jater“. Další infor-
mací je, že tolik dříve opěvovaný resvera-
trol však není tím hlavním, co působí na 
zdraví člověka. Pozitivně působí komplex 
všech látek, které jsou součástí vína, a ze-
jména pak optimální množství alkoholu 
ve víně.

Vlastimil Peřina, 
Ekofarma Vinný sklep Eben, 
Lednice na Moravě 

1. Určitě ano! Víno lidstvo provází od ne-
paměti. Důkazem očekávání jeho prospěš-
nosti pro zdraví je i znění, význam a přání 
každého přípitku „Na zdraví!“ Zapomí-
ná se však na všude přítomné a varovně 

platné „ale“ – jaké víno, kdy a kde a hlavně 
kolik!
2. Naše letitá zkušenost potvrzuje, že náš 
zákazník je odborně teoreticky i prakticky 
zdatný. A když už přichází na víno odrůd 
méně rozšířených, tedy speciálních, má 
vkus vytříbený a na nás je naplnit a ne-
zklamat jeho přání a očekávání odlišného 
efektu. Naše kvalitativní argumenty týka-
jící se zdravotního prospěchu a informa-
ce týkající se ekologie, včetně genetické-
ho základu a genetické mladosti nových 
odrůd, se potvrdí tehdy, když se zákazník 
vrátí a tvrdí, že již jiné víno nejen nechce, 
ale ani nemůže. 

Naše hlavní zásada je, že nikdy ne-
doslazujeme. Velikost i termín sklizně 
podřizujeme kvalitě. I pan prof. Kraus 
říkával a radil, že „největší problém u ro-
zumného pití vína není ani tak alkohol 
a určitá hladina SO2, ale řepným cukrem 
doslazované víno z nezralých hroznů 
s vysokým obsahem kyseliny jablečné, 
protože z řepného cukru a při biologic-
kém odbourávání kyseliny jablečné vzni-
ká větší množství vyšších aminů, tedy 
histaminů, které jsou zdraví škodlivé až 
jedovaté“.

Proto závěrem klasické a vzletné do-
poručení: „Nutno rozumně víno konzu-
movat pro efekt pozvednutí a nikoliv 
‚upadnutí‘, aby stále a trvale platilo, že 
umění koštérské je malý obrázek velké-
ho umění žít.“
3. Závěry vědeckých studií o prospěšnos-
ti a škodlivosti vína na lidské zdraví jsou 
lidově nadneseně řečeno ode zdi ke zdi. 
Proto je jednodušší všímat si toho, co 
módnost a tvorbu historických vln zájmu 
vytváří. Průhlednou reklamu a propagaci 
bílého a hlavně červeného, které je pro 
kameru viditelnější, současně vytváří 
např. televizní seriál Ordinace v růžové 
zahradě. Dříve to byli národní umělci, na-
příklad Jan Werich a Miroslav Horníček. 
Ale bez populismu se vraťme až do sta-
rověku, přímo do „starého zákona“, kdy 
lidský věk byl více než třikrát delší než 
současný, přitom víno ke „starému záko-
nu“ patřilo. Otázkou je, zda se dostaneme 
na třikrát vyšší průměrnou konzumaci 
vína ve prospěch délky lidského zdraví 
a života.

Závěr: Protože v mém věku je normální 
více radit, než poslouchat to, co za myš-
lenky nestojí, doporučuji: „Jestliže ‚maká-
te‘ (fyzicky), jezte, pijte, a pokud možno 
i žijte, ale chytře.“ Na zdraví! 
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Grilovaná vepřová panenka marinovaná 
v česneku, petrželce a olivovém oleji 
s argentinskou salsou crijolla

V epřovou panenku naložte nejlépe 
přes noc do olivového oleje, se-
kaného česneku, petrželky a čer-

stvě drceného pepře. Záleží jen na vašich 
možnostech či vkusu, zda použijete gril 
plynový, elektrický nebo gril na dřevěné 
uhlí. 

Gril dobře rozpalte, maso položte na 
rozpálenou mřížku a  zaklopte víkem 
nebo poklopem. Grilujte na mírném ohni 
přibližně pět minut z každé strany. Jak-
mile je maso z obou stran „zatažené“ a má 
vypálenou mřížku, ztlumte plamen nebo 
umístěte maso k okraji grilu, kde není vy-
staveno tak vysoké teplotě. Upéct maso 
spolehlivě dorůžova vyžaduje velkou 
praxi. Pokud chcete zaručit perfektní vý-
sledek, použijte digitální teploměr, který 
koupíte téměř kdekoliv již od tří set ko-
run. Zhruba po deseti minutách zkontro-
lujte teplotu uvnitř masa. Teplota masa 
uprostřed se po vyjmutí z grilu ještě mír-
ně zvýší v závislosti na teplotě, při které 
jste maso grilovali. 

Dobře ugrilovaná vepřová panenka 
bude mít uprostřed 55–57 °C. Z grilu ji vy-
ndejte o něco dříve, tedy při 53 °C a nech-
te takzvaně odpočinout při „pokojové“ 
teplotě, ale v případě grilování spíše ven-
kovní teplotě. Všechna šťáva tak zůstane 
uvnitř masa a při krájení nevyteče. 

Na salsu, tedy jakousi studenou omáč-
ku k masu, pokrájejte všechnu zeleninu 
na co nejmenší stejné kostičky. Strouž-
ky česneku rozdrťte a překrájejte též na 
drobné kostičky. Koriandr jemně posekej-
te a smíchejte všechny komponenty. Do-
chuťte solí, pepřem a červeným vinným 
octem. Pokud salsu zamícháte den pře-
dem a uchováte v lednici, bude lepší. 

Miloš Michlovský pro kombinaci s ví-
nem doporučuje tento recept raději bez 
česneku nebo opravdu jen skromně. Po-
žitek z pokrmu znásobí klidně i opulentní 
bílé víno – batonážované, zrající v sudu 
(ne v novém, 2–3 vína typu Cha, RB, ale 
i RR). Vhodné je i červené, spíše mladší 
(tj. 2–3leté) s ovocitým projevem (trans-

formované ovoce) ZW, VAV, ale i ladně 
odbouraná Frankovka. 

4 porce
Grilovaná panenka
vepřová panenka 2 ks (700–1 000 g)
česnek 8 stroužků
plocholistá petržel 1 svazek
čerstvě drcený pepř
panenský olivový olej 100 ml

Salsa Crijolla
žlutá cibule 1 ks
červená paprika 1 ks
zelená paprika 1 ks
masité rajče 1 ks
česnek 1 stroužek
koriandr 1 malý svazek
panenský olivový olej 50 ml
k dochucení vinný červený ocet, 
pepř a sůl
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Salát Panzanella 
Panzanella je svěží toskánský salát. V nejprostší a tradiční podobě je z rajčat, 
staršího chleba, bazalky a olivového oleje. Později se objevuje obohacen o některé 
další suroviny.

D obře očištěnou a omytou zeleni-
nu pokrájejte na kostky přibližně 
dva krát dva centimetry, olivy po-

nechte v celku a červenou cibuli nakrájej-
te na jemnější půlměsíčky. Bazalku nase-
kejte najemno. Vše smíchejte s olivovým 
olejem a vinným octem, osolte a opepřete. 
Promíchejte zeleninu s chlebovými kruto-
ny, aby lehce nasákly šťávu a chuť celého 
salátu a servírujte.

Foccacia  je  jednoduchý ita lský 
chléb téměř shodný s těstem na pizzu 

Založte kvásek z části mouky, vlažné 
vody a droždí. Poté co vzejde, vmíchejte 
zbytek mouky, olivový olej, osolte a dů-
kladně zpracujte v bochánek hladkého 
těsta. Nechte vykynout na teplém místě 
v misce zakryté utěrkou. Rukama přímo 
v plechu vytvořte placku o síle přibližně 
dva centimetry a promačkejte do ní rozta-

ženými prsty důlky po celé ploše. Těsto by 
se tak mělo rovnoměrně upéct.

Vložte do trouby předehřáté přibližně 
na 220 °C a pečte 10–15 minut, dokud fo-
caccia nezezlátne.

Hotový chléb nechte pozvolna vy-
chladnout. Nakrájejte na kostky o veli-

kosti dva krát dva centimetry a opečte 
zprudka na olivovém oleji. Po zchlad-
nutí vmíchejte do připravené panza-
nelly.

Ke snoubení doporučuje Miloš Mich-
lovský suché rosé tiché i suchý růžový 
sekt (mladý, Charmat). 

4 porce
Chléb Focaccia:
hladká mouka 400 g
vlažná voda 150 ml
droždí 20 g
panenský olivový olej 50 ml
sůl podle chuti

Salát Panzanella:
velká masitá rajčata 2 ks

červená paprika 1 ks
zelená paprika 1 ks
červená cibule 1 ks
oloupaná salátová okurka zbavená 
jadřince 1 ks
bazalka 1 svazek
černé olivy bez pecky 100 g
sůl, pepř
červený vinný ocet
panenský olivový olej
krutony z  focacci
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Název
Datum

Místo Město www Telefon
od do

Vinaři obce Jízdy králů se představují 11. 7. 11. 7. sklepní kolonie Skoronice www.skoronice.cz 605 206 541
Dobývání dobšických sklípků 11. 7. 11. 7. sklepy a sklepní uličky Dobšice www.vinari.dobsice.cz 603 447 594
Úvod do degustace vína 17. 7. 17. 7. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz 519 352 072
Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska 18. 7. 18. 7. Mikulov a okolí Mikulov www.stezky.cz 608 337 137
8. Den otevřených sklepů v Hovoranech 18. 7. 18. 7. vinné sklepy Hovorany www.vinozhovoran.cz 605 870 249
Tour Aliance vinařů V8 napříč ČR 23. 7. 23. 7. hotel Alcron Praha www.8v.cz 777 630 434
Tradiční krojované babské hody Dolní Věstonice 24. 7. 25. 7. kulturní dům Dolní Věstonice www.vestonicka-beseda.webnode.cz 602 136 500
Degustace vína – věda i umění 24. 7. 24. 7. Národní vinařské centrum, Zámek 1 Valtice www.vinarskecentrum.cz 519 352 072
Zámecká vinařská romance 25. 7. 25. 7. Jevišovice 1, Starý zámek Jevišovice www.jevisovice.cz 515 231 225
Božické otevřené sklepy 25. 7. 25. 7. Obecní sklep, sklepní ulička a další sklepy Božice www.dbv.webnode.cz 606 513 683
Zámecká vinařská romance 25. 7. 25. 7. Starý zámek Jevišovice www.jevisovice.cz 515 231 225
Den otevřených sklepů Jaroslavice 1. 8. 1. 8. sklepní městečko Jaroslavice www.jaroslavictivinari.cz 602 974 255
Šardické sklepy dokořán 1. 8. 1. 8. vinné sklepy Šardice www.vinozesardic.cz 602 146 935
Den vinařů 1. 8. 1. 8. areál vinných sklepů Plže Petrov www.obec-petrov.cz 602 780 508

Setkání Pod Předníma 1. 8. 1. 8. náměstí sv. Jana, sklepní trať Pod 
Předníma, obec – vinné sklepy Velké Bílovice www.velkebilovice.cz 519 367 111

Vinařská akademie I –  Kadet 7. 8. 9. 8. učebna Vinařské akademie Valtice Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437
Zarážení hory a degustace vín pod širým nebem 7. 8. 8. 8. historické náměstí Mikulov www.moravinmikulov.eu 519 510 005
Festival autentických vín na Moravě 7. 8. 9. 8. vinné sklepy zúčastněných vinařů Bořetice www.autentiste.eu 775 184 403
Blatnické búdy pod hvězdami 8. 8. 8. 8. areál historických sklepů Stará hora Blatnice pod Sv. Antonínkem www.vinariblatnice.cz 608 861 146
Vavřinecké putování po sklepech 8. 8. 8. 8. vinné sklepy Hrušovany nad Jevišovkou 603 839 601
Noční otevřené sklepy 8. 8. 8. 8. sklepní ulička Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.vinaricek.cz 777 561 535
Galerie Rýnských ryzlinků České republiky 14. 8. 15. 8. sklepní prostory pod sokolovnou Bzenec www.galerierr.info 602 751 081
Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 15. 8. 15. 8. zámek Slavkov – Austerlitz Slavkov u Brna www.bankavin.cz 602 515 861
Otevřené vinné sklepy 15. 8. 15. 8. areál vinných sklepů Čejč www.cejc.cz 603 569 921
Galerie rulandských vín v ČR 15. 8. 16. 8. sportovní hala Klavaňova gymnázia Kyjov www.cechkyjovskychvinaru.cz 602 937 871
Víno bez hranic / Wein ohne Grenzen 21. 8. 22. 8. náměstí Svobody Valtice www.vinobezhranic.cz 608 905 905
Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 22. 8. 22. 8. Biskupský dvůr Brno www.bankavin.cz 602 515 861
Víno a burčák z otevřených sklepů 22. 8. 22. 8. sklepní uličky Mikulčice www.infomikulcice.cz 731 159 010
IX. roč. Zarážání hory ve Vlkoši 22. 8. 22. 8. vlkošské búdy Vlkoš www.vlkos.cz 606 231 642
Zarážání hory u Hotařské búdy pod vrchem Žerotín 22. 8. 22. 8. Hotařská búda Strážnice www.straznice-mesto.cz 731 230 547

Zarážání hory 22. 8. 22. 8. ulice Horenského práva, sklepní trať Pod 
Předníma, vinné sklepy v obci Velké Bílovice www.velkebilovice.cz 519 367 111

TOP Víno Slovácka 2015 22. 8. 22. 8. multifunkční zařízení u ZŠ Polešovice Polešovice www.kis-zvzk.cz 572 551 219
Otevřené sklepy v Ratíškovicích 22. 8. 22. 8. Vinařské sklepy Slavín Ratíškovice www.vinoratiskovice.cz 723 128 202

Výstava nominační soutěže do Salonu vín 22. 8. 22. 8.
výstava – sál společenského domu, 
Herbenova 4; doprovodný program – ulice 
Na Hradbách a Vinařská

Hustopeče www.hustopece.cz 775 095 526

VinoForum 2015 Pardubice 24. 8. 25. 8. hotel Euro Pardubice www.pardubickyfestivalvina.cz 732 508 986
Zarážení hory Němčičky 28. 8. 28. 8. kaplička U Větřáka, kulturní dům Němčičky (okr. Břeclav) www.slovackysklep.cz 603 534 595
Velkopavlovické vinobraní 28. 8. 29. 8. sokolovna a okolí historické sýpky Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz 519 428 101
Pardubický festival vína 28. 8. 29. 8. zámek Pardubice Pardubice www.pardubickyfestivalvina.cz 732 508 986
Forum Moravium 2015 28. 8. 29. 8. Vinařství Baloun, Nádražní 4 Velké Pavlovice www.forummoravium.cz 603 258 436
XI. Den otevřených sklepů 29. 8. 29. 8. sklepní uličky Čejkovice (okr. Hodonín) www.vinozcejkovic.cz 774 867 406
Otevřené sklepy Němčičky 29. 8. 29. 8. vinné sklepy Němčičky (okr. Břeclav) www.nemcicky.cz 777 255 842
Zarážení hory Kobylí 29. 8. 29. 8. Suchořádská zmola Kobylí www.kobyli.cz 519 431 106
Šardický vinobraní 30. 8. 30. 8. areál za starou školou Šardice www.vinozesardic.cz 602 146 935

Putování za hustopečskými vinicemi v době zrání hroznů 4. 9. 5. 9. Loucký klášter, Nosislav, Starovice, 
Uherčice Znojmo www.znovin.cz 515 266 620

Vinařská akademie II – Vinařství ČR 4. 9. 6. 9. učebna Vinařské akademie Valtice Valtice www.vinarska-akademie.cz 774 145 437
V. slavnosti vína a burčáku v Ústí nad Labem 4. 9. 4. 9. Lidické náměstí Ústí nad Labem www.ortopedicke-centrum.cz 602 441 392
Mutěnické vinařské dny 4. 9. 5. 9. amfiteátr Pod Búdama Mutěnice www.mutenice.cz 518 370 425

Putování za burčákem po Modrých Horách 5. 9. 5. 9. cyklostezka Modré Hory – Velké Pavlovice, 
Němčičky, Bořetice, Kobylí, Vrbice Velké Pavlovice www.modrehory.cz 774 364 013

Zarážení hory Bořetice 5. 9. 5. 9. areál sklepů Kraví hora Bořetice www.boretice.cz 519 430 103
Zarážení hory Vrbice 5. 9. 5. 9. sklepní lokalita Stráž Vrbice www.vinarivrbice.cz 731 469 553
Národní soutěž vín znojemské vinařské podoblasti 2015 5. 9. 5. 9. kulurní dům Dolní Kounice 725 805 017
Historické městské slavnosti Rosa coeli 5. 9. 5. 9. Masarykovo náměstí Dolní Kounice www.dolnikounice.cz 513 030 427
Zarážání hory 5. 9. 5. 9. areál vinných sklepů Čejč www.cejc.cz 603 569 921
Zarážení hory 5. 9. 5. 9. Konice u Znojma Znojmo www.hroznovakoza.cz 608 309 277
Den otevřených sklepů Nosislav 5. 9. 5. 9. vinné sklepy Nosislav www.czsnosislav.cz 776 070 644
Zarážání hory v Nechorách 5. 9. 5. 9. Nechory – vesnička vinných sklepů Prušánky www.nechory.cz 518 374 125
Hornobojanovské vinobraní 5. 9. 5. 9. Areál volného času Horní Bojanovice www.zahradkarihornibojanovice.cz 724 570 772
Vinařské slavnosti Olbramovice 5. 9. 5. 9. obecní dům Olbramovice 731 469 324
Vinobraní pod hradbami 5. 9. 6. 9. u hradeb kostela sv. Jakuba Nosislav www.nosislav.cz 724 185 254
Vinobraní 6. 9. 6. 9. u Myslivny – sklepní ulička Hrušky (okr. Břeclav) www.hrusky.net 607 730 109
Výstava vín přírodního parku Výhon 6. 9. 6. 9. kulturní centrum, Městečko 54 Nosislav www.czsnosislav.cz 724 316 520
Terroir znojemských vín 10. 9. 13. 9. štukové sály Louckého kláštera Znojmo www.szv.estranky.cz 515 213 145
Tour Aliance vinařů V8 napříč ČR 10. 9. 10. 9. bude upřesněno Hradec Králové www.8v.cz 777 630 434
Ochutnávka vín VOC Znojmo u rotundy sv. Kateřiny 11. 9. 12. 9. Znojemský hrad u rotundy sv. Kateřiny Znojmo www.vocznojmo.cz 737 815 402

Pálavské vinobraní 11. 9. 13. 9. historické centrum, amfiteátr, Kozí hrádek, 
Svatý kopeček, zámek Mikulov www.palavske-vinobrani.cz 519 324 922

Národní soutěž vín mikulovské vinařské podoblasti 2015 11. 9. 13. 9. sál mikulovského zámku Mikulov www.narodnisoutezvin.cz 602 470 261
Znojemské historické vinobraní 11. 9. 12. 9. Městská památková rezervace Znojmo www.znojemskevinobrani.cz 733 144 596

Sýry, ryby, zvěřina a víno 11. 9. 12. 9. renesanční radnice – radniční sál, radniční 
sklepy a arkádové nádvoří Prachatice www.syryrybyavino.cz 388 312 273

Po kobylských uličkách za burčákem 12. 9. 12. 9. vinné sklepy Kobylí www.vinarizkobyli.cz 606 483 074
Vinobraní 12. 9. 13. 9. vinice sv. Kláry Praha 7 – Troja www.botanicka.cz 736 611 992
Ochutnávka vín odrůdy Cabernet Moravia 12. 9. 12. 9. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.vinarimnves.cz 608 875 445
Vinobraní 12. 9. 12. 9. sklepní uličky Výmol a Zátiší Moravská Nová Ves www.mnves.cz 774 722 714
Vinobraní na Kuksu 12. 9. 12. 9. areál Hospitalu a obce Kuks Kuks www.vinobranikuks.cz 603 843 903
Strážnické vinobraní 12. 9. 12. 9. náměstí Svobody Strážnice www.straznice-mesto.cz 605 784 183
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 12. 9. 13. 9. všechna zákoutí královského města Uherské Hradiště www.slavnostivinauh.cz 602 767 518
Trojské vinobraní 12. 9. 12. 9. zahrada Trojského zámku Praha-Troja www.mctroja.cz 284 691 121
Vinobraní na zámku Kačina 12. 9. 12. 9. zámek Kačina Svatý Mikuláš www.vinobraninakacine.cz 736 536 488
Roudnické vinobraní 12. 9. 12. 9. zámecký areál Roudnice nad Labem www.roudnicke-vinobrani.cz 412 871 075
Národní soutěž vín slovácké podoblasti 2015 12. 9. 12. 9. Vinohradská ulice Uherské Hradiště www.slovactivinari.cz 606 714 041
Kobylská záhrádka 12. 9. 14. 9. Sokolovna a přilehlá Sokolská zahrada Kobylí 602 733 057
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

Prodám 
�  používaný horizontální lis WOTTLE RS 450
�  pneumatickou uzavíračku lahví s vakuovou uzavírací 

hlavou 
�  6-ti jehlovou hladinovou plničku
�  sterilizátor
�  lepidlovou etiketovačku – Enos 800
Kontakt: +43 664 281 0011,  
nebo mail office@maschinenhandel-bauer.at
Podrobnosti na www.maschinenhandel-bauer.at

Prodám nádrže 3 000 l a 1 700 l, vinařské bedny, buben 
na mytí lahví, vysokozdvižný vozík letos. Příští rok 
lahvovací linku a další příslušenství, bude se hodit po 
zákazu sudového, přejít na lahvové nabízím i s odbytem. 
Kontakt: vino@vino-jiha.cz, 603 480 722

Výsevní dny 2015 70 Kč
podle Marie Thunové

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

↙ řádková inzerce

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

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

Příprava červených vín 564 Kč
Autor: Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Vázaná plnobarevná kniha formátu B5 Pří-
prava červených vín je určena všem produ-
centům vína. Kniha podává ucelený přehled 
o složení červeného vína a významu jednot-
livých látek pro kvalitu konečného produk-
tu – lahvového vína. Zabývá se ale především 
postupem, jak pozitivní látky udržet a  na-
opak negativní potlačit. Kniha pojednává 
o  technologickém postupu přípravy červe-
ných tichých suchých vín a  samostatně se 
zabývá víny zrajícími v dřevěných sudech.

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.



Vetropack Moravia Glass, akciová společnost 
CZ-697 01 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

LEHKOST POTŘEBUJE SKLO.
Lehké, stabilní, ekologické. Vylehčené sklo má silné argumenty, pokud jde o ochranu životního prostředí. 
Vylehčené sklo snižuje spotřebu energie, surovin a také tvorbu emisí CO2. Stabilita a pevnost zůstávají zachovány. 
Stejně jako všechny ekologické přednosti skla. Lehkost potřebuje sklo – a vylehčené sklo potřebuje Vetropack.
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Fungicid vyšší třídy.

   excelentní účinek proti šedé hnilobě 
a příbuzným chorobám

   specifi cký mechanismus účinku

   dlouhodobá preventivní ochrana

   základ antirezistentní prevence

   krátká ochranná lhůta

  usnadnění sklizně

  jistota výnosu a kvality

... klíč ke kvalitě.

Specialista 
na šedou 
hnilobu

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




