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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387416
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


Konference k 90. výročí založení
Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně

© Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
ISBN: 978-80-7427-005-5



OBSAH

Úvod .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně - historie a současnost .  .  .  .  .  .  .  .  7
xx  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 



ÚVOD
 
Vážené dámy, vážení pánové 
 

do rukou se Vám dostává sborník referát , které zazn ly na konferenci po ádané k 90. 
výro í založení Výzkumné stanice vina ské v Karlštejn , konané 6. a 7. dubna 2009.  

Za átkem minulého století se za ala stup ovat nutnost a snaha o rozvoj vinohradnictví 
a vina ství. Období bylo poznamenáno postižením vinic mši kou révokazem a r znými 
houbovými chorobami dovezenými na sazenicích ze zahrani í. Na tyto patogeny nebyla naše 
evropská réva vinná odolná a bylo nutné rychle jednat, pokud se cht la vina ská tradice a 
výroba v naši zemi udržet a konkurovat tak jiným stát m, kde bylo vina ství bu  mén  
postižené, nebo m li již s tímto problémem jisté zkušenosti a za ali podnikat kroky k jeho 
náprav . Nové odr dy a sazenice bylo nutné testovat a sledovat jejich chování v našich 
nejsevern jších vina ských oblastech, aby byla zajišt na spolehlivá úroda a následn  i kvalita 
vína.  

Vlivem všech t chto událostí byly po eskoslovenské republice, zejména na Morav , 
zakládány pokusné vinice, které m li zabezpe it kvalitní zázemí pro testování nov  
dovezených odr d s jejich následným množením a uvedením do praxe. Za tímto ú elem 
vznikla 28. listopadu 1919 Pokusná stanice vina ská v Bud anech. Tato nevina ská obec byla 
vybrána zám rn . Byla dostate n  vzdálená od vina ských oblastí v echách i na Morav  a 
mohla tedy sloužit jako karanténní a odr dová zkušebna. Navíc této lokalit  nahrávala nejen 
poloha místních kopc  Plešivec a Vrše, ale i historický fakt, že první vinice zde byly založeny 
již za vlády Karla IV. 

Výzkumná stanice vina ská se zabývá jak inností v decko-výzkumnou, tak inností 
nevýzkumnou. Výzkumné úkoly se týkají nap . zp sobu ezu a vedení révy vinné, selekce 
rostlin odolných perenospo e, klonovou selekcí na mrazuodolnost, udržováním genových 
zdroj . V sou asné dob  je v genofondové sbírce 272 odr d. Z nevýzkumných inností je to 
p edevším výroba vína z hrozn  vyp stovaných na pozemcích stanice a prodávaných do 
obchodní sít  pod chrán nou zna kou „Karlštejnský“, „Karlštejnské“. Nem žeme však 
opomenout tradice, kterých se stanice ú astní. Její zam stnanci nechybí na r zných 
slavnostních akcích, jako je nap . Karlštejnské vinobraní, výstavy vín, Berounské trhy nebo 
Karlštejnský jarmark a další. 

Cílem konference nebylo samoz ejm  pouze seznámení se s historií Výzkumné stanice 
vina ské v Karlštejn , ale i p iblížení a shrnutí aktuálních poznatk  ze sou asného výzkumu, 
vývoje a legislativy v oblasti vinohradnictví a vina ství.  

P ísp vky byly p edneseny nejen od pracovník  stanice, a  už sou asných nebo 
minulých, ale také od mnoha odborník  spjatých s problematikou vína, vinohradnictví i 
vina ství. Byli jimi sou asní výzkumní pracovníci VÚRV, pracovníci ÚKZÚZ, SRS, MZe, 
ale také zástupci z univerzit MZLU, VŠCHT, VŠH, samotní producenti a výrobci vín a také 
zástupce firmy vyráb jící p ípravky na ochranu rostlin.  

Nesmíme zapomenout pod kovat všem, kte í se zasloužili o konání a organizaci 
konference. D kuje p edevším za podporu Vina skému fondu a za pomoc Cechu eských 
vina  a Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha. 

V íme, že i ti, kte í se nemohli konference p ímo ú astnit, si v tomto sborníku najdou 
mnoho cenných a zajímavých informací.   
 
 
V Karlštejn , 6. dubna 2009 
       Ing. Richard Kolek, Ing. Pavla Mýlová 
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VÝZKUMNÁ STANICE VINA SKÁ V KARLŠTEJN  - HISTORIE A 
SOU ASNOST 

Ing. Richard KOLEK 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumná stanice vina ská Karlštejn 

 

Abstrakt: 

 Zkoumání v r zných oblastech lidských pot eb se datuje již do dob první emeslné      
a zem d lské výroby. Nutnost zdokonalovat své pracovní postupy, nástroje a podmínky 
b hem výroby zem d lských plodin, popostrkávala lidstvo k zakládání spole enství,             
ve kterých by si jednotlivý lenové mohli sd lovat nové poznatky z praxe. Tak vznikaly r zné 
cechy, sdružení a v neposlední ad  i výzkumné stanice. V nich se koncentrovali jedinci, 
jejichž úkolem bylo zkoumání nad problémy ur ité výrobní i nevýrobní oblasti. Z tohoto 
popudu byla také dne 28. listopadu 1919 založena Pokusná stanice vina ská v Bud anech, 
která m la za úkol testování nových odr d, dovezených ze zahrani í, selektování 
nejkvalitn jších rostlin a jejich následným množením pro vina ské oblasti eské republiky. 

Klí ová slova: výzkumná stanice, vinohradnictví, vina ství, historie, sou asnost 

 Úkolem tohoto p ísp vku je krátké zmapování zkoumání v eských zemích a náhled 
do historie a sou asnosti Výzkumné stanice vina ské v Bud anech, pozd ji Karlštejn . 
 Nutnost poznávat zákonitosti mezi p írodními podmínkami a podmínkami 
v zem d lské kultu e, vedlo lidstvo již od nepam ti k zdokonalování pracovních postup      
p i práci ve vinohrad  a p i výrob  vína, zdokonalování nástroj  a metod výroby a prodeje, 
aby výsledný efekt po zdlouhavé a hlavn  namáhavé práci byl náležit  odm n n. 
 První po átky p stování révy vinné v našich zemích se datují již do dob ímských legií 
na našem území. Kdy vojáci do našich oblastí p ivezli snad nejstarší odr du Vitis vinifera – 
chrupku bílou.  

Z písemných památek je první zmínka v Kosmasov  kronice. Víno p stovala podle 
pov stí již kn žna Ludmila a tomuto emeslu u ila i svého vnuka, sv. Václava na nejstarších 
vinicích eské oblasti, které se nacházeli mezi obcemi Nedomice a D ísy u M lníka. 
Všeobecn  lze íci, že vina ství v dobách raného st edov ku jen kvetlo a nacházelo podpory   
u všech vládnoucích panovník . D kazem toho je i doba vlády Karla IV., který se významn  
zasloužil o rozvoj eského a moravského vina ství.  

Založením n kterých vinic v blízkosti nov  postaveného hradu Karlštejna, kopce 
Plešivec a Kn ží hora, dal Karel IV. nev domky podn t k založení, v dobách za átku 20. 
století, Pokusné stanice vina ské. Poloha byla vybrána nejen díky krásným jižním svah m, ale 
také díky dostate né odlehlosti od ostatních vina ských oblastí a tedy i ostatních vinic. Jedním 
z kritérií op tovného zvolení místa pro vinice byl také fakt rychle se ší ícího napadení 
révokazem a agresivními houbovými chorobami, které v této dob  m li na sv domí zkázu 
mnoha vinic a požadavek mnoha vina , aby byla z ízena karanténní stanice a odr dová 
zkušebna. O založení stanice se zasloužil prof. Karel Votruba. Ministerstvo zem d lství 
pronajalo pozemky o vým e 4867 m2 od ing. ermáka na 20 let. Stanice podléhala Státním 
výzkumným ústav m zem d lským v Praze – Dejvicích. 

V roce 1924 bylo již na vinicích stanice vysázeno 80 ušlechtilých odr d a dalších 60 
plodných hybrid . Z následného sledování byly do praxe uvád ny ty odr dy, které nejvíce 
spl ovali kvalitativní a kvantitativní parametry svou vhodností pro eskou vina skou oblast. 
Jelikož byl pozemek ve velice p íkrém svahu 20 – 30o, bylo zvoleno jeho rozterasování        
na malá polí ka o ší i 7 – 15 metr . Od roku 1921 byl správou vinic pov en vina ský 
instruktor pro echy Jan Dohnal. 
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V této dob  byla zbudována velká ást vinic na Plešivci, které se nacházeli v západní 
ásti svahu. Materiál na výsadbu této vinici byl dovezen z pokusné vinice v Kyjov , ale 

v tšina pocházela z pokusné vinice v Mut nicích. 
Na sklonku roku 1923 byl správou vinice pov en vina ský instruktor Tomáš 

Dohnal. Ten pokra oval v dalším budování a výsadb  vinic. Ke e byly vysazovány ve sponu 
100x100 cm, vedení bylo nízké na hlavu. Použité sazenice byli jak pravoko enné tak 
št pované na podnožích. Jelikož byla vým ra stanice velmi malá pro širší pokusnickou 
innost, byla stanice p i len na k Státním výzkumným ústav m pro rostlinnou výrobu 

v Praze. Vina ský pracovník pov ený vedením dojížd l do Bud an podle pot eby. Krom  
vedení zdejší stanice m l za úkol odborn  koordinovat mate nou a révovou školku 
v K ešicích na Litom icku. 

P ed ukon ením pachtovní smlouvy byla existence stanice ohrožena. Proto                 
se uvažovalo o p esunu tohoto výzkumu a celé stanice bu  do Výzkumného ústavu 
v ela ského v Dole, nebo do Pr honic. Nakonec se roku 1941 poda ilo kupní smlouvou 
zajistit další existenci stanice v obci Bud any. Celková vým ra byla v této dob  rozší ena na 
3,5 ha. Sou ástí této koup  byla i budova. Tím byl zajišt n p edpoklad pro širší 
výzkumnickou innost. V roce 1943 byl do ad pracovník  stanice p ijat budoucí vedoucí 
Vít zslav Hubá ek. 

Bohužel b hem druhé sv tové války nem la stanice možnost v tšího rozvoje ani 
personálního ani po stránce vybavení. Teprve až po osvobození se za ala výsadba vinic 
rozši ovat a s touto výsadbou se také zv tšoval sortiment sv tových odr d révy vinné. 

V roce 1949, kdy p evážná ást vinic byla v plné plodnosti, byl vybudován vinný 
sklep a následn  v roce 1952 byla postavena nová provozní budova. V tomto roce p ešla 
stanice pod editelství šlechtitelských a chovatelských stanic. Hned následující rok byla 
p e azena pod Krajský výzkumný ústav zem d lství v Klánovicích. 

V roce 1956 byla stanice p ejmenována na Výzkumnou stanici vina skou v Karlštejn . 
Op t byla p e azena, tentokráte pod Úst ední výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze – 
Ruzyni, který ídil stanici po stránce hospodá ské. Po stránce metodické byla stanice vedena 
Výzkumným ústavem vinohradnickým a vina ským v Bratislav .  

Za další dva roky p evzala stanice vinice o rozloze 0,50 ha ve Vonoklasech. Bohužel 
byly tyto od Karlštejna vzdáleny 18 km na p íkrém terasovitém pozemku, kde byla možná 
pouze ru ní práce. Když v tuhé zim  roku 1985 úpln  vinice vymrzla, byly pozemky p edány 
místnímu ú adu, aby je rozd lil na stavební parcely.  

 V 60. letech 19. století získala stanice povolení z ministerstva zem d lství prodávat 
víno i široké ve ejnosti. Na základ  tohoto povolení vznikla jedna z prvních nejznám jších 
zna ek „Eliška“. 

V roce 1971 se stal t etím vedoucím stanice Vít zslav Hubá ek. Za jeho p sobnosti 
nastaly na vinicích velké zm ny. Jedna bylo v letech 1977 – 1978 p istoupeno k rekonstrukci 
vinic na Plešivci – zterasování a vybudování nových panelových cest, odvodn ní svahu           
a novému osázení. Na rychlou obnovu t chto terasy byla dovezena ornice (skrývka)              
ze staveništ  v Beroun -st ed, ímž bylo dosaženo 60 cm mocnosti úrodného horizontu. 
Stejn  tak jako na Plešivci byly obnoveny v roce 1983- 1984 vinice v Lod nici, na které byla 
dovezena ornice ze stavby dálnice D5. 

V roce 1984 byla postavena fyziologická laborato . Tím získala stanice další prostory 
s laboratorním vybavením pro širší možnost výzkumu na rév  vinné. Další zm nou               
ve vybavení stanice bylo po ízení prvních v bec v republice nerezových tank  do sklepa 
místo d ev ných sud . Tím sice sklep ztratil na své romanti nosti, ale zato se jeho kapacita 
mnohonásobn  zvýšila a to z p vodních 500 hl vína na 65.000 hl vína. Což byl v tší posun 
stanice k marketingovému prodeji vyrobeného vína. Za vedení pana Hubá ka, ale p edchozích 
vedoucí, se toho událo velmi mnoho nejen ve zm nách stanice, ale i ve výzkumu                     
a v organizaci. 

První žena do ela stanice byla vybrána a dosazena na pomyslný tr n v únoru 1993. 
Touto ob tavou a zapálenou výzkumnicí a novou vedoucí stanice byla Doc. Ing. Marta 
Hubá ková, DrSc., která na stanici pracovala po svém p eložení z odd lení fyziologie od roku 
1982. Na stanici se v novala mnoha výzkumným zám r m, jejichž záv ry byly prosp šné  
pro další pokra ování a navázání nových výzkum . Krom  t chto výzkumných úkoly 
fyziologického charakteru, se hlavní m rou zasadilo o vytvo ení Národní kolekce genové 
sbírky, která je uložena ve t ech firmách. Jednou je karlštejnská stanice, která je doposud 
koordinátorem tohoto programu, další je Zahradnická fakulta v Lednici a t etí firma Ampelos 
ve Znojm . V za átcích byla genofondová sbírka vysázena na vinici Plešivec, potom byla 
p enesena na Vrše I.  

Za spolupráce svého manžela obnovila tradici Karlštejnského vinobraní, jehož 
hlavního scéná e se velmi ochotn  pan Hubá ek ujal. 

V roce 1998 byl postaven do vedení stanice Ing. Jan Kadlec, taktéž zkušený 
vinohradník a vina . Za jeho p sobení byla zrekonstruována správní a provozní budova 
stanice. Na vinicích Vrše I a Vrše II bylo zbudováno nové oplocení. 

Po této mužské mezih e ve vedení stanice byla do ela jmenována op t žena, a to 
RNDr. Olga Jandurová, CSc.  B hem svého p sobení se zasadilo o áste nou obnovu teras na 
Plešivci nad správní budovou. Zavedla do výzkumu stanice používání in vitro kultury, která je 
p edpokladem pro další rozší ení a možnosti ve výzkumu révy vinné. 

Od 90. let až do sou asnosti kr ek po kr ku se pracuje na obnov  vinic na Vrších II 
a na Plešivci. Z p edešlých zkoumání se p istupuje k postupné výsadb  bílých odr d na vinice 
Vrše II a p esunu a výsadb  modrých odr d na Plešivci. Tento p esun odr d byl zvolen        
na základ  dlouhodobých pozorování výnosu a kvality vína jednotlivých druh  na daných 
lokalitách. 

Za panování všech p edešlých vedoucích získala stanice za svou práci a hlavn  za vína 
nejedno uznání. Pokud se zmíním alespo  o posledních získaných je to zlatá a st íbrná 
medaile z Hradeckého poháru, n kolikrát získali vína ocen ní TOP 77 eské republiky          
a zlatou medaili M lnické sout že Winefest 2008. 

Tento vý et historie by nebyl úplný, pokud by nebylo zmín no o p idružených 
pracovištích, která až do nedávné doby pat ila ke stanici. 

Už bylo zmín no o vinicích ve Vonoklasech, které bohužel nedob e skon ili. 
Dalším z t chto pracoviš  byla Státní mate ná vinice a révová školka v K ešicích        

u Litom ic. Školka byla založena na pronajatých pozemcích vina ské firmy Herbst v Praze   
o vým e 8000 m2. Úkolem pracovišt  bylo zkoušení p stování podnožových rév 
v okrajových oblastech a množení révových sazenic pravoko enných i roubovaných. Vlivem 
okupace v roce 1938 byla p sobnost mate né vinice a révové školky p enesena do Dolu         
u Lib ic nad Vltavou. Po jejím založení p ešla do správy Výzkumného ústavu v ela ského, 
který na t chto vinicích hospoda í dodnes. 

Dalším nemén  d ležitým pracovišt m byly vinice v Lod nici, které v roce 1949        
o vým e n kolika ha p id lilo ministerstvo k výzkumné stanici. Z této vým ry bylo 7 ha 
vinic ladem na Kn ží ho e, které kdysi založil už v roce 1873 Antonín Cífka. Po jeho smrti 
však zpustly a zanikly. Vinice byly znovu modern  založeny a byl v nich vysázen velmi 
cenný biologický materiál – ozdravené bezvirózní klony. Bohužel v roce 1992 se vinice 
vrátila do rukou restituent , kte í o udržování a další p stování révy nem li žádný zájem        
a dnes jsou vinice ale i zámek op t zpustlé. 

Záv rem chci stanici pop át do dalších let hodn  úsp ch  ve výzkumech, ale                
i v produkci vína a v ím, že se šedé mraky, které se v sou asnosti nad stanicí objevily, brzo 
rozplynou a Výzkumná stanice vina ská v Karlštejn  bude op t v pop edí vina ského               
i vinohradnického výzkumu jako v letech svého vzniku a letech jemu navazujících. 
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Národní program konzervace a využívání genetických zdroj  rostlin a 
agrobiodiversity na VSV Karlštejn v letech 2003 – 2008 

 
RNDr. Olga Jandurová CSc. 
VÚRV Ruzyn , VSV Karlštejn 

 
Abstract 
 

V období po skon ení prvního mezinárodního projektu zam eného na vypracování 
deskriptoru pro rod Vitis se práce s kolekcí 272 odr d zam ila p edevším na postupné 
vyhodnocování položek kolekce (v t íletých cyklech).  Výsledky hodnocení jsou pr b žn  
p edávány do databáze VÚRV EVIGEZ, a prost ednictvím partner  GENRES do 
mezinárodní databáze The European Vitis database (ECDB).  
        Zahájení nového navazujícího mezinárodního projektu RESGEN06 znamená pro nás 
možnost dalšího pokra ování v mezinárodní spolupráci a postupné zavád ní nových metod 
pro popisnou i konzerva ní ást práce na naší kolekci. Popisná ást práce je nyní zam ena na 
harmonizaci deskriptor  používaných pro révu a to OIV, EURISCO a IPGRI , s cílem 
sjednotit popisy tak aby byly pro uživatele co nej iteln jší a zachovaly si vysokou informa ní 
hodnotu. Budovaná sjednocená databáze by m la být voln  p ístupná uživatel m. 
Tým ešitel  projektu RESGEN06 byl rozší en na 25 pracoviš  a je proto kompetentn jší pro 
ešení dalšího významného problému, který mají všechny evropské kolekce révy a to je 

vysoké procento duplikací a obtížné ur ování synonym a homonym užívaných pro ozna ení 
odr d. Již v prvním projektu GENRESu se ustavila skupina ešitel  kte í se zam ili na 
možnost využít pro identifikaci odr d mikrosatelitní markery a byl vyzkoušen panel 6ti 
lokus . V novém projektu tato práce pokra uje, došlo k rozší ení po tu lokus  o t i a 
výsledky jsou koordinovány mezi zú astn nými pracovišti. P ímé využití molekulární 
identifikace je i v projektu prezentováno jako ur ení odr dy u položek s nejasným p vodem, 
p ípadn  ozna ených jménem synonyma.  
      Ideálním modelem pro práci s genofondovou kolekcí je spojení konzerva ní a popisné 
innosti se zhodnocením možností reintrodukce dané odr dy. Tato ást práce je v projektu 

RESGEN06 ešena ve spolupráci s p stiteli. Naším p ínosem pro tuto ást bylo konkrétn  
obnovení p stování odr dy Auxerrois v naší republice a dále práce hodnotící možnosti 
p stování a zpracování hrozn  u odr d schválených pro výrobu zemských vín u nás. Pro 
ur ení t chto odr d, které nejsou na listin  povolených odr d révy pro p stování v R, jsme 
vypracovali spole n  s pracovníky ÚKZÚZ deskriptor. 
 
Seznam publikací: 

Jandurová O. M. Casal R. The variation in bud bursting and grape veraison in last warm and 
dry seasons. Proceedings of the International Scientific Meeting Use of Genetics Resources of 
Cultivated Plants. Žatec 2008, p. 43-48 

Jandurová O. M. Casal R. Suitable gewnetic resources of frost hardiness, earliness in 
maturation and sugar accumulation in the Czech national grapevine collection. Report of Working 
Group on Vitis IPGRI, Rome, Biodiversity International 2008 pp70-72. 

Jandurová O. M. Casal R. Rozdíly v ranosti a cukernatosti u odr d révy vinné. Zahradnictví . 
10, 2008:pp 60-61 

Jandurová O. Casal R. Siccesful reintroduction of ancient grape varieties in the Czech 
Republic. Sborník Monitoring, hodnocení a využití rostlinných genetických zdroj  2008 VÚRV 
Ruzyn  in press 

Jandurová O. Vrána P. Must characteristics of selected grape varieties used for local wine 
production. Sborník Monitoring, hodnocení a využití rostlinných genetických zdroj  2008 VÚRV 
Ruzyn  in press   
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Project AGRI GEN RES 008 – Acronym: GrapeGen06, Management 

& Conservation of Grapevine Genetic Resources

Ing. Ricardo Augusto Casal 

Crop Research Institute, Karlstejn Research Station for Viticulture, Karlstejn 

Abstract

 For generations till today, grapevine has a great importance in human life and in 

way of living, being used for wine and spirit, us a normal fruit, for raisins and us grape 

juice. This project follows the recommendations of former projects: the ResGen CT96-

081 project and the Bioversity IPGRI’s Caucasus and Black Sea Vitis project. It will 

also work in coordination with the ECP-GR Vitis Working Group. It is a project partly 

financed by the European Union. It involves 25 public and private partners from 17 

countries over Europe. It is a 4 years project, started in 1 January 2007 and finish in the 

end of 2010. The contribution to ensure a successful long term preservation of the Vitis 

genetic resources is the main objective of GrapeGen06 for the use of future generations. 

Priority objectives are: Improve our knowledge of the genetic resources in Europe; 

Improve their conservation and management; promote their use in the future. The 

project is divided into 7 work packages (WP):  WP1 – Data acquisition for the SSR-

marker database within the EU-Vitis database; WP2 – Acquisition of primary and 

secondary descriptor data of old, endangered and autochthonous grape varieties; WP3 – 

On-farm evaluation of agronomic features of autochthonous varieties; WP4 – Study, 

identification and evaluation of Vitis sylvestris germplasm; WP5 – True-to-type 

analysis; WP6 – Database improvement and enrichment; WP7 – Organisation of safety 

duplication and preservation initiatives (wild and cultivated), it includes 

cryopreservation. Europe still lacks on accessible information about grapevine, this 

project seeks to improve the available and reliable information for all Europeans. 
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NOVÉ ODR DY RÉVY ZAPSANÉ DO SOK R 

Ing. Ivana Ludvíková 
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský Brno, odd lení vinohradnictví 

Oblekovice 16, 671 81, eská republika 
ivana.ludvikova@ukzuz.cz 

 

Úvod 

Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský provádí prost ednictvím odd lení 
vinohradnictví zkoušení odr d révy vinné, proto aby odr dy mohly být registrovány a 
následn  zapsány do Státní odr dové knihy R. Registrace odr d je základním 
p edpokladem uznávání a uvád ní do ob hu rozmnožovacího materiálu odr d d ležitých 
zem d lských a zeleninových druh , révy a chmele. Pouze z odr d zapsaných do Státní 
odr dové knihy R lze podle zákona o vinohradnictví a vina ství vyráb t jakostní víno 
stanovené oblasti.  
Podmínky pro registraci odr d jsou specifikovány v p íslušných paragrafech zákona . 
219/2003 o ob hu osiva a sadby.  
Ve zkouškách se hodnotí odlišnost, uniformita a stálost (zkoušky DUS) p ihlášených odr d 
dle protokolu CPVO (Odr dový ú ad spole enství) a obecných zásad zkoušení UPOV 
(Mezinárodní unie na ochranu nových odr d rostlin) a dále se posuzuje novost a vhodnost 
navrženého názvu odr dy. Nové odr dy révy se zkouší s ostatními srovnávacími odr dami 
po dobu dvou let. Vedle zkoušek DUS jsou sou ástí hodnocení odr d révy i zkoušky 
užitné hodnoty, které se provád jí podle metodiky Národního odr dového ú adu na vinici 
zkušební stanice Znojmo - Oblekovice. Zkoušky užitné hodnoty odr d révy trvají t i 
vegeta ní období.  
V roce 2007 byl ukon en zkušební cyklus ty  odr d révy vinné. Jedná se o jednu odr du 
moštovou bílou a t i moštové modré. Všechny ty i odr dy byly vyšlecht ny eskými 
šlechtiteli.  
 
Materiál a hodnocení 

Národní odr dový ú ad ÚKZÚZ  ukon il v roce 2008 správní ízení  ve v ci registrace ty  

odr d révy vinné. Odr dy byly zkoušeny v letech 2005-2007. Splnily všechna požadovaná 

kriteria odlišnosti, uniformity a stálosti. Prokázaly, že mají užitnou hodnotu dle zákona . 

219/2003 Sb. o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých 

zákon . 

Názvy t chto nových odr d jsou: RINOT, CERASON, FRATAVA, SEVAR. 

 

RINOT, pracovní název BV-67-6-6 

K íženec: Merzling x (Seyve Villard  12357 x Rulandské šedé) 

Žadatel o registraci: Ing. Miloš Michlovský, CSc. 

Datum registrace: 2008 
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Rinot je bílá moštová st edn  raná odr da, plná zralost za íná v druhé dekád  zá í. 

Dosp lý list st edn  velký až velký, p tiúhelníkovitého tvaru, profil epele rovný. Hrozen 

st edn  velký až velký, ídký až st edn  hustý. Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. 

Barva slupky žlutozelená.  

P i p stování pod fungicidní ochranou odr da odolná proti napadení plísní šedou, st edn  

odolná proti napadení plísní révovou a odolná proti napadení padlím révovým. 

Výnos hrozn  nízký až st edn  vysoký, cukernatost vysoká až velmi vysoká.  

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a bylinné chuti i v n , jemn  

aromatického typu. 

 

Bylo vydáno šlechtitelské osv d ení o d lení ochranných práv k odr d  podle zákona . 

408/2000 Sb.  

 
CERASON,  pracovní název Mi 5-100 

K íženec: (Frankovka x Svatovav inecké) x (Merlot x Seibel 13.666)  

Žadatel o registraci: Vilém Kraus, M lník 

Datum registrace: 2008 

 

Cerason je modrá moštová velmi pozdní odr da, plná zralost za íná ve t etí dekád  íjna.  

Dosp lý list st edn  velký, kruhovitého tvaru, profil epele zvln ný. Hrozen malý až 

st edn  velký, st edn  hustý. Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky 

modro erná, dužnina slabé antokyanové zbarvení. 

P i p stování pod fungicidní ochranou odr da odolná proti napadení plísní šedou, odolná 

proti napadení plísní révovou a odolná proti napadení padlí révovým.   

Výnos hrozn  st edn  vysoký, cukernatost vysoká až velmi vysoká. 

Víno výborné kvality, tmavo ervené až modro ervené barvy, ovocné v n , ovocné a 

ko enité chuti, harmonické, jemn  aromatického typu.  

 

Podána žádost o ud lení ochranných práv. 

 

FRATAVA, pracovní název 18/73 

K íženec: Frankovka x Svatovav inecké 

Žadatel o registraci: Lubomír Glos, Moravská Nová Ves 

Datum registrace: 2008 

 

Fratava je modrá moštová pozdní odr da, plná zralost za íná v první dekád  íjna. 

Dosp lý list st edn  velký až velký, p tiúhelníkovitého tvaru, profil epele zvln ný. 

Hrozen malý až st edn  velký, st edn  hustý až hustý. Bobule malá, tvar na profilu 

kruhovitý. Barva slupky modro erná, bez antokyanového zabarvení dužniny. 

P i p stování pod fungicidní ochranou odr da odolná proti napadení plísní šedou, odolná 

proti napadení plísní révovou a odolná proti napadení padlí révovým.   

Výnos hrozn  st edn  vysoký, cukernatost moštu st edn  vysoká.. 

Víno výborné kvality, tmavo ervené barvy, ovocné a ko enité v n  i chuti, sv ží, jemn  

aromatického typu.  

 

SEVAR 

K íženec: Seyve Villard  12/58 x Svatovav inecké F1 

Žadatel o registraci: ŠSV Polešovice, s.r.o. 

                                 Ing. Alois Tománek 

Datum registrace: 2008 

 

Sevar je modrá moštová st edn  raná odr da, plná zralost za íná v druhé dekád  zá í. 

Dosp lý list malý až st edn  velký, kruhovitého tvaru, profil epele tvaru V. Hrozen malý 

až st edn  velký, st edn  hustý. Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky 

modro erná, slabé antokyanové zbarvení dužniny. 

P i p stování pod fungicidní ochranou odr da odolná proti napadení plísní šedou, odolná 

proti napadené plísní révovou a odolná proti napadení padlím révovým.   

Výnos hrozn  nízký, cukernatost st edn  vysoká až vysoká.  

Víno výborné kvality, tmavo ervené barvy, ovocné a kv tinové v n  i chuti, jemn  až 

siln  aromatického typu.  

 

V registra ním ízení ÚKZÚZ  je v sou asné dob  16 nových odr d révy vinné. Viz 

Tabulka . 1 a 2 

 

U deseti z nich byla podána ‚Žádost o ud lení ochranných práv’. 

Ochrana práv k odr dám zajiš uje držiteli šlechtitelského osv d ení výlu né právo 

k využívání chrán né odr dy. Držitel šlechtitelských práv m že jiné osob  poskytnout 

souhlas k využíváním chrán né odr dy a stanovit výši licen ních poplatk  za využívání 
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odr dy. Ochranná práva lze ud lit odr d , která spl uje podmínky odlišnosti, uniformity, 

stálosti a novost a má vyhovující název. 

 

Odlišnost: Odr da je odlišná, jestliže se z eteln  odlišuje od každé jiné obecn   známé 

odr dy projevem nejmén  jednoho znaku vyplývajícího z jejího genotypu nebo kombinace 

genotyp .  

 

Uniformita: Odr da se považuje za uniformní, jestliže je dostate n  jednotná v projevu 

sledovaných znak . Míra uniformity se posuzuje v závislosti na zp sobu rozmnožování 

(rostliny cizosprašné, samosprašné i vegetativn  množené). 

 

Stálost: Odr da se považuje za stálou, jestliže v projevu sledovaných znak  z stává beze 

m ny po opakovaném množení nebo po množitelském cyklu.  

 

Novost: Odr da spl uje podmínky novosti, jestliže ke dni podání žádosti o ud lení 

ochranných práv nebyl rozmnožovací materiál použit ke komer ním ú el m: 

Na území R p ed více než jedním rokem a mimo území R p ed více než ty mi roky 

p ed podáním žádosti, pro národní odr dová práva 

Na území ES p ed více než  jedním rokem a mimo území ES p ed více než ty mi roky 

p ed podáním žádosti pro odr dová práva Spole enství. 

 

V podmínkách Evropského spole enství je ochrana práv ešena ve dvou úrovních: 

1. národní odr dová práva jsou uplat ována na území jednoho nebo více lenských 

stát , v eské republice podle zákona . 408/2000 Sb., o ochran  práv k odr dám, 

ve zn ní pozd jších p edpis  

2. odr dová práva Spole enství jsou uplat ována na území všech lenských stát  dle 

na ízení Rady (ES) 2100/94, o odr dových právech Spole enství, v platném zn ní  

 

Dle typu sledovaného znaku se používají r zné zp soby hodnocení (vizuální pozorování, 

m ení, po ítání, vážení a laboratorní testy).  

P íklady znak  hodnocených ve zkouškách uvádí Tabulka . 3 

 

 

Vedle zkoušek DUS Organizuje Národní odr dový ú ad u významných zem d lských 

druh  tedy i u révy zkoušky užitné hodnoty, které se provád jí podle metodik Národního 

odr dového ú adu na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a také na smluvních pracovištích 

jiných organizací. Nové odr dy révy se zkouší s ostatními srovnávacími odr dami obvykle 

t i roky v závislosti na klimatických podmínkách.  

 

Odr da má užitnou hodnotu, p edstavuje-li souhrnem svých vlastností ve srovnání s jinými 

registrovanými odr dami alespo  v n které p stitelské oblasti z ejmý p ínos pro p stování 

nebo pro její využití a nebo pro produkty od ní odvozené. Vykazuje-li odr da n které 

vynikající vlastnosti, m že být od jednotlivých horších vlastností odhlédnuto. 

V rámci zkoušek užitné hodnoty révy se sledují významné hospodá ské vlastnosti odr d 

jako jsou výnos, odolnost proti chorobám a šk dc m, u stolních odr d  tržní výnos. 

Sou asn  jsou hodnoceny technologické a kvalitativní parametry: cukernatost moštu, 

kyseliny moštu, organoleptické vlastnosti vína aj. 

 

Záv r 

Pro p stitele a další uživatele odr d je registrace nejen zárukou užitné hodnoty odr dy, 

odpovídající kvality rozmnožovacího materiálu, ale i zárukou ochrany zdraví lidí, zví at, 

rostlin a životního prost edí. ízení o registraci odr dy probíhá podle zákona . 219/2003 

Sb. o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon . O 

registraci odr dy rozhoduje Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský  

prost ednictvím Národního odr dového ú adu. Odr dy registrované v eské republice jsou 

zapsány ve Státní odr dové knize a taktéž zve ejn ny na webových stránkách ÚKZÚZ. 

Z národních seznam  registrovaných odr d lenských stát  jsou sestavovány spole né 

katalogy odr d druh  zem d lských rostlin a odr d druh  zeleniny. Odr dy v nich zapsané 

sm jí být uvád ny do ob hu ve všech lenských státech ES.  

 

Použitá literatura: 

Zákon . 219/2003 Sb. o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  

n kterých zákon . 

Zákon . 408/2000 Sb., o ochran  práv k odr dám, ve zn ní pozd jších p edpis  

Zprávy o výsledku zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti v etn  popisu odr d 

Výsledky zkoušení užitné hodnoty 

Metodika ÚKZÚZ pro zkoušky užitné hodnoty odr d révy 
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Tabulka . 1: 

Seznam odr d révy v registra ním ízení ÚKZÚZ  

Aktuální název Návrh názvu K ížení Žadatel 

Acolon  Fr x Dornfelder 1160 

Blauburger  Fr x MP 1229 

BV 12-141 Vesna /SV12375 x V R/ x /Merlot x S 

13.666/  

604 

BV 19-88 Savilon /SV12375 x V R/ x /Merlot x S 

13.666/ 

604 

C 2-36 Svojsen (RŠ x Leanka) x RR 887 

Cabernet Cortis  CS x Solaris 1239 

Cabernet Dorsa  Dornfelder x CS 1160 

EC 28 x MM 18/1 Mery EC 28 x Muškát moravský 605, 749 

Jakubské   1160 

L 3.9.25 Erilon FR x CabFr 887 

L-3-10-34 Nativa /FRxSV/x /Merlot x S 13.666                 604 

MI 5-26 Marlen /FRxSV/x /Merlot x S 13.666/ 1183 

MI 5-76 Kofranka /FRxSV/x /Merlot x S 13.666/ 887 

PE 25/03 Venus MT x T  604 

Regent  (SZ x MT) x Chambourcin 1229 

RRSZBB-DR Tristar RRxSZxRB   1197 

V R x MT  V R x MT 1144 

 

 

Tabulka . 2:  Seznam subjekt  - žadatel  

Kód Žadatel 

604 Ing. Miloš Michlovský, CSc.; Rakvice 

605 Šlechtitelská stanice vina ská, s.r.o. Polešovice 

749 Ing. Alois Tománek 

887 Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.; Lednicena Morav  

1144 Radim Masa ík; Uherské Hradišt  

1160 VERITAS SPOL spol. s r.o.; Bošovice  

1183 Vilém Kraus; M lník 

1197 Ing. Jan Rucki; Drnholec 

1221 Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, Institut für 

Rebenzüchtung.; Geilweilerhof 

1229 Ing. Pavel Mayer; Mikulov 

1239 Staatliches Weinbauinstitut Freiburg; Freiburg 

  

 

Tabulka . 3: P íklady znak  hodnocených ve zkouškách DUS 

Plodina: réva 

Kvantitativní 

CPVO 

. znaku 

Stadium  

BBCH 

Znak 

stupn  projevu 

Známka  

 

Odr dy - p íklady 

 

36. 89. Hrozen: velikost bez 

stopky 

  

  velmi malá 1 Kober 5BB 

  malá 3 Pinot noir N 

  st ední 5 Chasselas blanc B 

  velká 7 Müller Thurgau 

  velmi velká 9 Nehelescol B 

 

Kvalitativní 

41. 89 Bobule: barva slupky 

 (bez ojín ní) 

  

  žlutozelená 1 Chasselas blanc B 

  r žová 2 Chasselas rose Rs 

  ervená 3 Molinera gorda Rg 

  šedo ervená 4 Pinot gris G 

  tmav  ervenofialová 5 Cardinal Rg 

  modro erná 6 Pinot noir N 

 

 

Oblekovice, 27. 3. 2009  
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Uznávání rozmnožovací materiálu révy 

Ing. Michal Kurka, Ing. František B h nek, Ing. Miroslav Ra ický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastoupení bílých odr d v mladých výsadbách (2005 - 2008) 
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Zastoupení modrých odr d v mladých výsadbách (2005 - 2008)
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Uznávací ízení révy 

Zákon . 219/2003 Sb. (úplné zn ní . 316/2006 Sb.) a Provád cí vyhláška . 332/2006 Sb. 

§ 1 odst. 2 

Tento zákon se nevztahuje na rozmnožovací materiál p stovaných rostlin pro výzkumné a 
pokusné ú ely, pro šlecht ní nových odr d rostlin a pro uchovávání genetické rozmanitosti 
rostlin, s výjimkou rozmnožovacího materiálu révy. 

§ 2 odst. 1 písm. n) – kategorie RM révy:  

 rozmnožovací materiál p edstupn , ozna ení SE 1  

 základní rozmnožovací materiál, ozna ení E  

 certifikovaný rozmnožovací materiál, ozna ení C  

 standardní rozmnožovací materiál, ozna ení STANDARD  

 
Servisní autorizované diagnostické laborato e  
Servisní autorizované diagnostické laborato e pov ené Ministerstvem zem d lství eské 
republiky podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona . 326/2004 Sb.  o rostlinoléka ské pé i k níže 
uvedeným innostem v oblasti diagnostiky škodlivých organism : 

Zahradnická fakulta MZLU Brno v Lednici - Mendeleum  

         Adresa:                                  Valtická 337, 691 44 Lednice na Morav  

         Pov ený pracovník:              Ing. V ra Holleinová, Ing. Michal Adam 

         P o v   e n í :  
1. Testováním množitelského materiálu ovocných d evin na p ítomnost fytoplazmy  European 
stone fruit yellows phytoplasma (ESFY) metodou PCR 

2. Testováním rostlinných vir  révy, broskvoní a merun k metodou ELISA:  

       Ovocné d eviny :  

       - Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV), Apple mosaic virus (ApMV), Prune dwarf 
virus  (PDV), Prunus necrotic  ringspot virus (PNRSV), Plum pox virus  (PPV)  

     R é v a :      

     - Arabis mosaic virus (ArMV), Grapevine fleck virus (GFLV), Grapevine leafroll – assoc. 
virus – 1 (GLRaV-1), Grapevine leafroll – assoc. virus – 3  (GLRaV-3), Grapevine fleck 
virus ( GFKV) 

  3. Testováním rostlinných vir  a viroid  teplomilných ovocných d evin metodou d evitých a 
bylinných indikátor :  

       - Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV), Apple mosaic virus (ApMV), Cherry green 
ring mottle virus (CGRMV), Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV), Prune dwarf virus  
(PDV), Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV), Plum pox virus  (PPV), Strawberry latent 
ringspot virus (SLRSV), Peach latent mosaic viroid (PLMVd) 

Rozmnožovací materiál p edstupn  ozna ení SE 1 

* testovaný materiál je p stován v substrátu (technický izolát) nebo v p d  (prostorový 
izolát), kde testováním nebyla prokázána p ítomnost há átek Xiphinema a Longidorus  

* p ím si jiných druh , odr d a klon  se nesmí vyskytovat  
* rostliny napadené škodlivými organismy musí být z porost  neprodlen  odstran ny  
* je na základ  ú ední inspekce shledán prostý škodlivých organism  (GFLV, ArMV, 

GLRaV-1, GLRaV-3, GFkV - [GFkV povinné pouze pro podnože]). Tato inspekce 
se zakládá na výsledcích test  zdravotního stavu pomocí indexace nebo jiných 
mezinárodn  uznávaných metod, testy zahrnují všechny rostliny a jsou opakovány po 
p ti letech (platné od srpna 2011) 
 

Vzor ú ední náv sky rozmnožovacího materiálu révy      
Bílá s fialovým úhlop í ným pruhem – rozmnožovací materiál p edstupn  SE 1   
(p íloha . 15 k vyhlášce 332/2006 Sb.) 

 

Základní rozmnožovací materiál    ozna ení E 

* p ím si jiných druh , odr d a klon  se nesmí vyskytovat  
* rostliny napadené škodlivými organismy musí být z porost  neprodlen  odstran ny 
* testovaný materiál je p stován v p d  (prostorový izolát), kde testováním nebyla 

prokázána p ítomnost há átek Xiphinema a Longidorus (viz snímek . 4) 
* je udržován v prostorové izolaci 15-20 m od jiných netestovaných porost  révy  
* je vysázen na míst , kde nebyla réva p stována alespo  po dobu 6 let, p da je prosta 

há átek p enášejících virové choroby (rody Xiphinema a Longidorus) a pozemek je 
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chrán n proti splavení p dy z jiných pozemk , kde nebyla ov ena p ítomnost 
parazitických há átek  

* je na základ  ú ední inspekce shledán prostý škodlivých organism  (GFLV, ArMV, 
GLRaV-1, GLRaV-3, GFkV - [GFkV povinné pouze pro podnože]). Tato inspekce 
se zakládá na výsledcích test  zdravotního stavu, zahrnují všechny rostliny a jsou 
opakovány po šesti letech po ínaje od t etího roku porostu. Je-li porost pravideln  
kontrolován ú ední inspekcí, lze zdravotní testy zahájit od šestého roku porostu 
(platné od srpna 2011) 

 
Vzor ú ední náv sky rozmnožovacího materiálu révy            
        Bílá  – základní rozmnožovací materiál E (p íloha . 15 k vyhlášce 332/2006 Sb.)                       
                      

 

Certifikovaný rozmnožovací materiál ozna ení C 

* p ím si jiných druh , odr d a klon  se nesmí vyskytovat, odr dy p ípadn  jiné klony 
z eteln  ozna ené se nepovažují za p ím si 

* rostliny napadené škodlivými organismy musí být z porost  neprodlen  odstran ny, 
maximální výpad zp sobený škodlivými organismy nebo jinými p vodci chorob a 
initeli je 5%  

* je udržován v prostorové izolaci 8 - 10 m od ostatních vinic nebo sad   
* testovaný rozmnožovací materiál je p stován v p d , kde testováním nebyla 

prokázána  p ítomnost há átek p enášejících virové choroby (rody Xiphinema a 
Longidorus) a pozemek je chrán n proti splavení p dy z jiných pozemk , kde nebyla 
ov ena p ítomnost parazitických há átek  

* je na základ  ú ední inspekce shledán prostý škodlivých organism  (GFLV, ArMV, 
GLRaV-1, GLRaV-3, GFkV - [GFkV povinné pouze pro podnože]). Tato inspekce 
se zakládá na výsledcích test  zdravotního stavu pomocí obecn  p ijatých a 

standardizovaných  metod, zahrnují všechny rostliny a jsou opakovány po deseti 
letech po ínaje od pátého roku porostu. Je-li porost pravideln  kontrolován ú ední 
inspekcí, lze zdravotní testy zahájit od desátého roku porostu (platné od srpna 2012) 

 

Vzor ú ední náv sky rozmnožovacího materiálu révy        
     Modrá  – certifikovaný rozmnožovací materiál C (p íloha . 15 k vyhlášce .332/2006 Sb.)                         
                     

 

Standardní rozmnožovací materiál ozna ení Standard 

* odr dov  pravý a istý  
* ozna uje se STANDARD  
* v selektované vinici ur ené pro jeho produkci nesmí podíl výpadku rostlin 

zp sobených škodlivými organismy, p vodci chorob nebo jinými vlivy p ekro it 10 %  
* podíl p ím si v rozmnožovacím matriálu je max. 1%  
* podléhá vizuální kontrole 
* pouze pro výrobu sazenic a produkci roub , ne pro produkci podnoží!  
* u sazenic révy - nejmén  3 m od jiných porost  révy a zajišt ny tak, aby nedocházelo 

ke splavování p dy z vinic. 
 

Vzor ú ední náv sky rozmnožovacího materiálu révy           
 Tmav  žlutá  – rozmnožovací materiál STANDARD (p íloha . 15 k vyhlášce 332/2006 Sb.)                        
 

— 26 – — 27 –



 

Další požadavky na vlastnosti množitelských porost  révy 

• U skupin porost : 
  sazenic révy, podnožové vinice a selektované vinice musí být výskyt škodlivých 
organism  zaznamenán ve školka ské knize. 

•  U skupin porost : 
     podnožová vinice a selektovaná vinice je maximální stá í vinic ur ené k produkci 
podnožových ízk , ízk  a roub  25 let. 
 
Termíny p ihlašování porost  

• Podnožové a selektované vinice 
– do 31.5. 

• Révová školka – sazenice révy 
– do 20.6. 

• In-vitro  
– min. 20 dn  p ed expedicí 

• RM pro v decké a pokusné ú ely, pro šlecht ní 
– na základ  povolení MZe  

 
Výroba sazenic 

• ízky se odebírají po átkem Ledna p ed p íchodem prvních silných mraz . Balí se 
zpravidla po 100 ks, a skladují ve vlhkém písku. 

• V polovin  dubna se podnožové ízky má í týden ve vod  a pak se št pují kulturní 
odr dou. Pomocí št povacích strojk  se vytvo í na roubu i podnoži vý ez ve tvaru 
písmene omega a sesadí ob  ásti dohromady. 

• Takto vzniklé št py se parafínují a ukládají se do beden s pilinami (stratifikují) a 
prolévají se vodou. Bedny se ukládají do vytáp ných místností (28 – 30°C), kde 
dochází k tvorb  kalusu (sr stu podnože s o kem).  

• O ka mírn  v bednách naraší. 
• Po p echodu kv tnových mrazík  se školkují do polní školky a to tak, že se zapichují 

do p edem položeného pásu erné mul ovací fólie do hloubky 10 cm.  
• Ze zaparafinovaných roub  za nou vyr stat letorostky, které se musí pravideln  

ošet ovat proti houbovým chorobám. 
• V polovin  srpna se fólie strhne a zakrátí se r stové vrcholy. Lépe d evo vyzraje. Po 

opadu list  se školka vyo e, vyt ídí a svazkuje. Výt žnost se u dobrých školek 
pohybuje kolem 50 – 60%. 
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Výsledky klonové selekce na VSV Karlštejn

RNDr. Olga Jandurová, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumná stanice vina ská Karlštejn

VÚRV v.v.i. Praha-Ruzyn na svém pracovišti  ve Výzkumné stanici vina ské v Karlštejn
udržuje klonové selekce p ti moštových odr d. ást klon byla p ihlášena k uznání a byla i testována na 
moravských šlechtitelských stanicích v Polešovicích a Mut nicích. Vyšlecht né klony jsou zahrnuté do 
programu udržovacího šlecht ní, a o ka jsou nabízena školka ským podnik m pro výrobu sazenic. Na 
základ mnohaletého sledování a vyhodnocení sklizní individuálních ke jsme p ikro ili k p ihlášení
dalších klon k uznávacímu ízení. Sou asn reagujeme i na zm nu strategie p stitel , kte í již nepreferují
kvantitu produkce, ale jde jim spíš o vyrovnané sklizn s minimálními výkyvy v jednotlivých ro nících a 
kvalitu moštu. Našim novým selek ním kritériem se stala stabilita výnosu a v posledních letech jsme se 
v novali i otázce vlivu sucha s vyššími teplotami, protože se domníváme, že tento trend bude v dalším 
období významný. Rostliny vybírané k další selekci jsou testovány na viry. 

Z graf , které ukazují pr m rné sklizn /ke v ro nících 1999-2001 lze porovnat klony mezi 
sebou a podle vyzna eného intervalu spolehlivosti je možné posoudit i variabilitu výnosu mezi ke i téhož
klonu. Léta 1999 – 2001 pat í mezi klimaticky pr m rné ro níky a na Karlštejn se významn nelišila v 
množství srážek ani v pr m rných m sí ních teplotách.
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Z hlediska výše sklizn se statisticky významn lišily klony MT26/19 a MT30/34 a dále klon SZ61/32. 
Tyto klony byly p ihlášeny k uznávacímu ízení, protože vykazují stabilní nadpr m rné výnosy. 
Podobn stabilní výnosy p evyšující 2kg/ke jsou i u p ihlášeného klonu SV3/52.
Mezi sedmi hodnocenými klony Svatovav ineckého m l nejnižší výnos a zárove nejvyšší variabilitu mezi 
ke i klon SV7/8.

Na rozdíl od klimaticky pr m rných let 1999-2001 v posledních ro nících 2002-2005 jsme na karlštejnsku 
podobn jako i v celé R zaznamenali výrazný vliv zvyšujících se teplot a sou asn drastický deficit srážek. 
Souhrnn je tato zm na dokumentována na následujících grafech.

Teploty a srážky v agrometeorologických ro nících 2002 - 2006 
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Dlouhodob p sobící stres vyšších teplot spole n se srážkovým deficitem se odrazil v 
rychlejším dozrávání a nižších sklizních a to zejména u raných odr d.

V našich podmínkách se tento faktor projevil nejvíce u odr dy Muller Thurgau. U této odr dy 
se projevila sou asn i rozdílná tolerance jednotlivých klon v i stresu suchem s vysokými teplotami. V 
závislosti na tomto stresu  se zm nilo i po adí klon s ohledem na výnos, což dokumentuje tabulka, kde jsou 
porovnány pr m rné sklizn z období 99-01 s pr m rem za období 2005-2006. Pr m r udává výnos v 
gramech na ke . 

Výzkum  a selekce klonových potomstev p ináší evidentní doklady o tom, že tato metoda 
vede k optimálnímu p izp sobení populace k mikroklimaticdkým podmínkám lokality a proto by bylo 
optimální provád t u klon rajonizaci. Práce na tomto programu byly áste n finan n podpo eny z 
programu NAZV Výzkum ochrany zem d lských kultur proti vir m.

VLIV SUCHA NA VÝNOS KLON MT

Klon Ø výnos 99 - 01 Ø výnos 05 - 06 rozdíl

MT 26 – 19 3705,780 1 3024,236 2 618,544

MT 30 – 34 3537,437 2 2523,011 4 1014,426

MT 23 – 37 3294,529 3 2109,193 6 1185,336

MT 43 – 25 3116,917 4 4403,123 1 - 1286,206

MT 27 – 44 3119,502 5 1242,434 7 1877,068

MT 25 – 7 2964,569 6 2562,214 3 402,355

MT 33 – 16 2758,534 7 2155,739 5 602,795
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Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakult  MZLU v Lednici 
 

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. 
 Zahradnická fakulta Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn ,                         

Ústav vinohradnictví a vina ství, email: xpavlous@zf.mendelu.cz, tel: 519367251 
 
 
Souhrn: 
Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakult  pokra uje v tradici šlecht ní révy vinné a 
agrotechnických pokus  zam ených na optimalizaci kvalitativních parametr  hrozn . 
Rozsáhlá kolekce genových zdroj  slouží k získávání popisných dat, hodnocení odr d 
vhodných pro p stitelskou praxi a šlecht ní nových odr d s komplexní odolností k houbovým 
chorobám. Velmi významná je také otázka testování podnožových odr d na odolnost ke 
ko enové form  révokazu. V nov  založeném podnožovém pokusu jsou hodnocené otázky 
vlivu podnoží na r st odr d, kvalitu hrozn  a vína a p íjem jednotlivých makroprvk  a 
mikroprvk . Agronomické pokusy a genové zdroje jsou hodnocené rovn ž formou 
mikrovinifika ních pokus .  
 
Klí ová slova: 
réva vinná – víno – kvalita hrozn  – management zelených prací – podnož – genové zdroje – 
šlecht ní na odolnost 
 

Na realizaci a vyhodnocování vinohradnických pokus  provád ných na ústavu 
vinohradnictví a vina ství se podílí lenové ústavu vinohradnictví a vina ství v rámci svých 
výzkumných aktivit. 
 
1. Metody hodnocení kvalitativních parametr  hrozn  
 

Zrání hrozn  je fyziologické období, které za íná v okamžiku zam kání bobulí a trvá do 
plné zralosti plod . Procesem zrání hrozn  je výrazn  ovlivn na kvalita hrozn  a vína. Zrání 
také umož uje hrozn m vytvo it jejich odr dové vlastnosti (GOMEZ a MARTINEZ, 1995). 

Cukernatost je podle našeho vina ského zákona nejd ležit jším parametrem pro 
klasifikaci vín. Zárove  je i nejjednodušeji m itelným kvalitativním parametrem, kdy ji ve 
vinici m žeme zjiš ovat pomocí refraktometru, a po vylisování moštu ve vinném sklep  
pomocí moštom ru. 

Optimální zralost hrozn  je však t eba definovat na základ  z etelných chemických, 
biochemických nebo senzorických znak , které je t eba využívat pro stanovení optimální 
technologické zralosti hrozn . 

Odr da révy vinné má velmi výrazné vlastnosti, které ur ují kvalitu hrozn . Chemické a 
senzorické složení bobulí je výrazn  ur ované odr dou révy vinné, ale zárove  ovliv ované 
podmínkami okolního prost edí a agrotechnickými zásahy p i p stování révy vinné. 
Kombinace uvedených kvalitativních parametr  m že sloužit ke stanovení zralosti hrozn : 
cukernatost, titrovatelné kyseliny, kyselina vinná, kyselina jable ná, hodnota pH, aromatická 
a fenolická zralost. 

Z t íletých pokus  a hodnocení cukernatosti, obsahu titrovatelných kyselin, obsahu 
kyseliny vinné, jable né a citrónové, hodnoty pH moštu, aromatické a fenolické zralosti je 
možné vyvodit tyto záv ry: 

- K cukernatosti je t eba p istupovat p edevším jako k potenciálnímu obsahu alkoholu. 
- Velmi významným parametrem jsou organické kyseliny v hroznech. Tento parametr je 

t eba vždy hodnotit. 
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- Dynamika zm n titrovatelných kyselin je závislá na vývoji, respektive snižování 
obsahu kyseliny jable né. 

- S vývojem organických kyselin velmi úzce souvisí hodnota pH moštu. 
- Hodnota pH je dalším významným parametrem kvality hrozn . Je t eba ho vždy 

stanovit p i sklizni hrozn . Hodnota pH má velmi významný vliv na kvalitativní 
parametry vína. Významn  rozhoduje o rozvoji negativní mikroflóry a umož uje 
optimalizovat kvašení mošt . 

- Aromatická a fenolická zralost nekoresponduje p ímo úm rn  se vzr stající 
cukernatosti. 

- Vývoj aromatické zralosti koresponduje s „terroir“ lokality. Rychlý vzestup 
cukernatosti neumož uje optimální vývoj aromatické zralosti. Aromatická složka 
hrozn  se lépe vytvá í p i pozvolném dozrávání hrozn . 

- U fenolické zralosti nelze formulovat takto z etelné záv ry. Je možné se setkat 
s fenolicky zralými hrozny v kategorii kabinet, ale také s fenolicky nezralými hrozny 
v kategorii výb r z hrozn . 

- Velký vliv má p edevším odr da a dále zatížení ke , zp sob regulace násady hrozn  
a management zelených prací. 

 
2. Využití genových zdroj  révy ve vinohradnickém výzkumu 

 
Genové zdroje révy udržované v kolekci na Zahradnické fakult  jsou využívané ve 

šlecht ní odr d s odolností k houbovým chorobám. Mezi d ležité sou ásti šlechtitelského 
procesu pat í screening a následný výb r semená  na odolnost k houbovým chorobám.  

Kolekce semená  byla hodnocena na odolnost k plísni révy (Plasmopara viticola) 
podle metodiky, kterou uvádí KOZMA a DULA (2003). Semená e byly hodnoceny 
následující 5-ti bodovou stupnicí: 
 

Bodové 
hodnocení 

Napadení v % Popis p íznak  

1 0% Bez p íznak  a hypersenzitivní reakce, drobounké 
skvrny, žádná sporulace 

2 0,1-10% Hypersenzitivní reakce, žádná sporulace 
3 10-30% Hypersenzitivní reakce, slabá sporulace 
4 30-50% Olejové skvrny, silná sporulace 
5 Více než 50% Olejové skvrny, silná sporulace, sporangia, nekrózy. 

Tabulka 1: Stupnice na hodnocení odolnosti k plísni révy (Plasmopara viticola) podle 
KOZMA a DULA (2003). 
 
 

V pokusu bylo hodnoceno 6 populací vzniklých samoopylením, 4 kombinace citlivé x 
odolné odr dy a 1 kombinace odolné x odolné odr dy. Podrobné výsledky ukazuje tabulka 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kombinace Kombinace 
odr d 

Celko
vý 

po et 

1 2 3 4 5 Pom r Pom r 

Mi-5-55 samoop. 45 4 19 15 2 5 38/7 5:1 
Mi-5-70 samoop 51 2 24 17 7 1 43/8 5:1 
Mi-5-76 samoop 21 1 3 6 8 3 10/11 1:1 
Mi-5-86 samoop 16 1 6 3 3 3 10/6 2:1 

Mi-5-106 samoop 29 3 9 8 5 4 20/9 2:1 
Mi-5-114 samoop 43 8 19 7 6 3 34/9 4:1 

Sauvignon x Solaris C x O 38 8 9 10 4 7 27/11 3:1 
Nitra x Solaris C x O 45 12 8 10 7 8 30/15 2:1 
Váh x Solaris C x O 32 10 6 9 4 3 25/7 3:1 

Dunaj x Solaris C x O 25 9 6 4 0 6 19/6 3:1 
Merzling x Solaris O x O 36 5 6 13 3 9 24/12 2:1 

Tabulka 2: Hodnocení odolnosti k plísni révy (Plasmopara viticola) ve vybraných populacích 
semená . 
 

Výsledky ukazují, že v k íženích citlivé x odolné odr dy a odolné x odolné odr dy je 
pom r odolných : citlivým rostlinách 3:1 nebo 2:1. U samoopyleních populací se pom ry 
pohybují od 1:1 až po 5:1. 

 
3. Vzájemný vztah podnoží a ušlechtilých odr d révy vinné 
 

V roce 2008 se za al hodnotit podnožový pokus s odr dami: Hibernal, Cerason a Mi-5-
26. Výsadba podnožového pokusu je umíst na ve vini ní trati „V Mendeleu“. Odr dy jsou 
našt pované na podnožích: Kober 5 BB, Kober 125AA, Craciunel 2, Teleki 5C, Amos, 
Börner, k íženec K1 x SO4 a pravoko enná odr da. Sklize  prob hla 14.10.2008. 
 

Odr da Podnož Hmotnost 100 
bobulí 

pH Titrovatelné 
kyseliny (g.l-1) 

Cukernatost 
(°NM) 

Kober 5 BB 158,28 3,10 8,30 22,80 
Kober 125 AA 158,26 3,24 8,40 22,40 

Craciunel 2 156,78 3,22 8,00 22,40 
Teleki 5 C 148,30 3,30 7,50 21,80 

Amos 152,64 3,10 7,70 22,40 
Börner 174,14 3,25 8,40 22,90 

Hibernal 

K1xSO4 168,92 3,11 8,20 22,90 
Kober 5 BB 123,18 3,15 10,70 19,50 

Kober 125 AA 126,86 3,23 10,50 18,90 
Craciunel 2 118,46 3,15 10,70 18,60 
Teleki 5 C 124,28 3,19 9,00 20,50 

Amos 99,36 3,21 8,40 21,20 
Börner 138,50 3,40 9,20 20,10 

K1xSO4 133,26 3,15 9,40 20,60 

Cerason 

pravoko enné 119,88 3,30 9,30 19,50 
 

Výsledky prvního roku hodnocení je t eba považovat pouze za informativní, avšak je 
možné pozorovat u jednotlivých podnoží zajímavé trendy: 

- velmi slabý r st byl u všech odr d pozorovaný u podnože Amos, kdy délka letorost  
se pohybovala mezi 30-70 cm. Hrozny o bobule byly malé. Malou velikost bobulí lze 
vid t ve výsledcích u odr dy Cerason na hmotnosti 100 bobulí. 

- Naopak výrazn  vyšší hmotnost 100 bobulí byla pozorovaná u obou odr d na podnoži 
Börner.  
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- Hibernal i Cerason dosáhly na podnoži Börner vysoké cukernatosti a rovn ž vysoké 
hodnoty pH moštu. 

- Nejvýrazn jší vliv na obsah titrovatelných kyselin m la podnož Teleki 5C, kde bylo u 
obou odr d dosaženo nižších hodnot. 

 
V rámci podnožového pokusu probíhalo rovn ž hodnocení vybraných makroprvk  a 

mikroprvk  v listových apících. Konkrétn  byly stanovované tyto prvky: N, Ca, P, K, Mg, 
Mn, Zn, Fe. Hodnocení bylo provád né v dob  kvetení révy vinné a za átku zam kání bobulí. 
Zajímavých rozdíl  mezi jednotlivými podnožovými odr dami bylo dosaženo zejména u 
draslíku (K) a ho íku (Mg). Výsledky hodnocení u odr dy Hibernal jsou zobrazené 
v diagramech 1 a 2. 
 
 

Obsah drasíku (K) v listových apících u odr dy Hibernal na r zných podnožích
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Diagram 1: Obsah draslíku (K) v listových apících u odr dy Hibernal na r zných podnožích. 

 
Zm na obsahu draslíku v listových apících je ovlivn na vývojem bobulí a ukládáním 

draslíku v bobulích.   
V pr b hu svého vývoje jsou bobule nejvýrazn jším p íjemcem draslíku, zejména 

v období od zam kání bobulí do sklizn  hrozn .  
V dob  sklizn  hrozn  se v bobulích nachází i více než 60% z celkového obsahu 

draslíku v nadzemní ásti ke e (WILLIAMS aj., 1987). 
P i výrazném p íjmu draslíku bobulemi se hromadí vyšší množství, než-li to, které ke  

p ijímá. Od zam kání do sklizn  hrozn  proto obsah draslíku v kmínku, ko enech, letorostech 
a listech klesá (CONRADIE, 1981). 

Tyto rozdíly proto nazna ují, že významné množství draslíku akumulovaného 
v bobulích v tomto období je do nich p ivád no z jiných orgán  ke e (MPELASOKA aj., 
2003). Tuto skute nost potvrzují i výše uvedené výsledky. 

 
 
 

Obsah ho íku (Mg) v listových apících u odr dy Hibernal na r zných podnožích
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Diagram 2: Obsah ho íku (Mg) v listových apících u odr dy Hibernal na r zných 
podnožích. 
 

Ve vztahu k ho íku (Mg) jsou naproti tomu listy velmi významným p íjemcem ho íku 
po celou dobu vegetace. 
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VÝVOJ A NOVÉ TRENDY V OBLASTI PRACOVNÍCH OPERACÍ A 
MECHANIZA NÍCH PROST EDK  VE VINOHRADNICTVÍ 
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 Mendelova zem d lská a lesnická univerzita v Brn , Zahradnická fakulta v Lednici,       

Ústav zahradnické techniky 
 
 
Abstrakt 

eské vinohradnictví se v tržních podmínkách Evropské unie výhledov  neobejde bez 
snižováním pracnosti jednotlivých operací a s ní spojenou minimalizací pracovních náklad . 
V R vyžadují sou asné p stitelské technologie 600–800 hodin práce. Porovnání t chto 
hodnot s údaji vysp lých vinohradnických stát  (Itálie, N mecko), kde se tato hodnota 
pohybuje na úrovni 250–300 hodin na 1 ha vinice, ukazuje na velké využívání 
mechaniza ních prost edk  nahrazujících ru n  provád né operace. 
 
Klí ové slova: vinohradnictví, pracnost operací, mechaniza ní prost edek 

Cílem tohoto p ísp vku je provedení rozboru pracnosti u pracovních operací v pr b hu 
p edchozích cca 40 let v souvislostech s uplatn ním mechanizace.  

Pro zachycení vývoje je porovnávána pracnost na 1 hektar plodné vinice u pracovních 
operací provád ných: 

 
A) v 70-tých letech 20. století (využití dostupné zem d lské techniky) 
B) na p elomu tisíciletí (využití speciální vinohradnické techniky) 
C) v první polovin  21. století (výhledov  využití moderních asto více ádkových stroj  a 

adaptér ) 
Jednotlivé pracovní operace jsou se azeny tak, že respektují jejich provád ní v pr b hu 

vegetace. V 1. ásti bude pozornost v nována ezu, vyvazování a likvidaci odpadního réví. 
      Jednou z prvních pracovních operací provád ných v našich podmínkách v zimním a 
jarním období pat í ez révy vinné. Porovnání hodnot pracnosti p i ezu révy uvádí graf 1.  

 

 
                               Graf 1: Hodnoty pracnosti p i ezu révy   
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      Z rozboru hodnot uvedených v grafu 1 vyplývá, že se pracnost p i zimním ezu 
provád ném pomocí standardních ru ních n žek pohybuje v pr m ru na úrovni 70 h.ha-1. 
Tento zp sob ezu se z hlediska asového vývoje od 70-tých let po sou asnost principieln  
prakticky nezm nil a je stále ješt  využíván u p evážné v tšiny našich p stitel . P ibližn  
kolem p elomu tisíciletí se za ínají u v tších vinohradnických provoz  využívat elektrické 
n žky. Jejich použití asto v kombinaci se standardními n žkami umož uje snížení pracnosti 
na 50 h.ha-1, což p edstavuje p i porovnání se standardní technologií asi 25 % asovou úsporu. 
Nejnov jší trendy v této oblasti vystihuje využívání stroj  pro p ed ez. Tyto stroje jsou 
v sou asnosti nabízeny ve dvojím provedení – jako traktorové nesené, nebo jako adaptéry 
k multifunk ním portálovým nosi m. Výkonnost dosahovaná p i jejich nasazení je tém  
srovnatelná a pohybuje se podle podmínek stanovišt  na úrovni 0,5 ha.h-1. Díky t mto stroj m 
lze dosáhnou snížení pracnosti na 42 h.ha-1 (úspora 40 %), kdy 2 hodiny práce p ipadají na 
práci stroje pro p ed ez a zbývajících 40 hodin na ru ní dopracování s využitím ru ních 
n žek.  
 Pracovní operaci navazující na ez révy p edstavuje vyvazování taž . Z hlediska 
asového vývoje se tato pracovní operace provád la i po p echodu k vrcholovým tvar m révy 

ru n . Tento tradi ní zp sob je zcela b žn  využíván až do sou asnosti a jeho pracnost se 
pohybuje v pr m ru kolem 40 h.ha-1 (graf 2). P ibližn  v 90-tých letech minulého století se p i 
vyvazování tažn  za aly v širším m ítku uplat ovat také mechanické vázací klešt . Toto 
ná adí umož uje v závislosti na konstruk ním provedení fixaci letorostu pomocí plastové 
pásky nebo ocelové sponky. Celková pracnost se pak u této operace pohybuje na úrovni 22 
h.ha-1, což p i porovnání s klasickým ru ním vyvazováním iní úsporu až 45 %. Teprve na 
po átku nového tisíciletí za ínají být ve vinohradnických podmínkách R postupn  zavád ny 
také elektrické vázací klešt  umož ující další snížení pracnosti až na 17 h.ha-1. Dosahovaná 
úspora pracnosti tak iní až 58 %. V nejbližší dob  nelze v našich podmínkách s ohledem na 
p evládající typy vedení o ekávat další zvyšování efektivity p i provád ní této operace. 
Jistým ešením by byl p echod na kordónové tvary, které jsou b žné v zahrani í, s ezem na 
krátké ípky. U t chto p stitelských tvar  lze p i využití stroj  pro p ed ez výrazným 
zp sobem snížit pracnost p ipadající na ru ní dopracování ponechaných ípk  a tém  zcela 
vypustit operaci spojenou s vyvazováním.    

 

 
                    Graf 2: Hodnoty pracnosti p i vyvazování taž   
 
      V poslední dob  p edstavují aktuální a velmi diskutovanou oblast pracovní operace 
spojené s odstra ováním (využíváním) odpadního réví vznikajícího po zimním ezu vinic. 
V pr b hu minulého století byl tento problém ve velkovýrobních podmínkách ešen pomocí 

jednoduchého ná adí v podob  traktorových nesených vidlí. S jejich pomocí bylo réví uložené 
v mezi adí vyhrnováno na okraj pozemku a následn  páleno. Celková pracnost p ipadající na 
tento zp sob odstra ování inila cca 1,5 h.ha-1 (graf 3). Teprve v 80-tých a 90-tých letech 
minulého století došlo k postupnému zavád ní drti -mul ova , které umož ují podrcení 
réví p ímo v mezi adí vinice. Tento zp sob je v sou asnosti využíván na více jak 2/3 
p stitelských ploch R a lze jej proto považovat za referen ní. Pracnost p ipadající na 
provedení této operace se pohybuje kolem 2 h.ha-1. Vedle podrcení réví jsou tyto stroje 
využívány také p i údržb  zatravn ného mezi adí.  
 

 
                       Graf 3: Hodnoty pracnosti p i odstra ování réví 
 

Teprve v n kolika posledních letech se na území R za ínají postupn  zavád t a 
ov ovat nové stroje umož ující využití réví pro energetické ú ely. Jedná se p edevším o lisy 
umož ující svinování nebo lisování réví do balík  a nejnov ji také nové typy drti  se 
zásobníkem na d evní št pku. Nap íklad p i technologii lisování réví do balík  iní celková 
pracnost operace 3,3 h.ha-1. Vedle asu p ipadajícího na vlastní lisování (2 h.ha-1) je totiž 
nutné p ipo ítat také as pot ebný na nakládání a svoz balík  z vinice (cca 1,3 h.ha-1).     
Z grafu 3 je proto patrné, že tyto pracovní operace p edstavují až 65 % nár st pracnosti a 
nazna uje opa ný trend – za ekologi t jší likvidaci platíme vyšší pracností. 

Práv  tato skute nost vyvolává mezi laickou i odbornou ve ejností pom rn  širokou 
diskuzi. Je pot ebné zohlednit, že réví z jednoho hektaru p edstavuje v istých živinách 
v pr m ru 30 kg dusíku, 3 kg fosforu, 10 kg draslíku, 12 kg vápníku, 2 kg ho íku, o které je 
vinice p i energetickém využití réví ochuzena (hodnotu t chto istých živin je v sou asných 
cenách možno vy íslit ástkou 1780 K ). Je nutné si však uv domit, že živiny p i zapravení 
réví nep ichází do p dy jednorázov , ale postupn  v závislosti na rychlosti rozkladných 
proces , p i kterých však dochází k nezanedbatelným ztrátám. Naproti tomu cenu tepla 
obsaženou v réví z jednoho hektaru lze orienta n  vy íslit ástkou cca 4200 K . Pouhé 
srovnání ceny istých živin a ceny energie p edstavuje zjednodušený pohled na danou 
problematiku, nebo  podrcení a zapravení hmoty do p dy vyžaduje ur ité náklady, stejn  jako 
získání energetické št pky danou technologií.  

I p es to, že jsou pracovní operace umož ující energetické využití réví spojené 
s nár stem pracnosti, lze s ohledem na trvale rostoucí ceny energie o ekávat v nadcházejícím 
období jejich zavedení do provozní praxe.    
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Další velmi obsáhlý soubor pracovních operací provád ných ve vinicích p edstavují 
zelené práce. adíme sem išt ní kmínk , podlom, vylamování zálistk , zastrkování 
letorost , odlist ní zóny hrozn , ose kování letorost  a regulaci násady hrozn . 

Práv  podlom a vylamování zálistk  p edstavují z hlediska asového vývoje pracovní 
operace, které byly a jsou až do sou asnosti standardn  provád ny ru n . Ani výhledov  nelze 
o ekávat, že by u t chto pracovních operací rozší ilo využití mechanizace. Pracnost se p i 
podlomu pohybuje kolem 30–50 h.ha-1, p i vylamování zálistk  kolem 50–70 h.ha-1.  

K výraznému posunu a zefektivn ní došlo u zvedání letorost  do dvojdrátí op rné 
konstrukce. Tato operace je charakteristická pro rýnsko-hessenské vedení. U ostatních typ  
vedení jako nap . Vertiko nebo záclona  se tato operace v bec neprovádí. Cílem této operace 
je zabránit vyklán ní mladých dosud nezd evnat lých letorost  do mezi adí a jejich 
vylamování, usm rnit jejich r st a vhodným rozložením mezi dvojdrátí zajistit jejich 
dostate né oslun ní.  

V asné zvedání a vyvazování letorost , tzv. formování zelené st ny, výrazn  snižuje 
stupe  poškození porostu pr jezdem dalších stroj  p i kultivaci a chemické ochran . Ve 
vinohradnicky vysp lých zemích je od 80. let p i provád ní této operace využíváno speciáln  
konstruovaných stroj , ozna ovaných jako zveda e letorost .  

V podmínkách R jsou zveda e letorost  postupn  využívány od konce minulého století 
a jejich po et zejména u v tších vinohradnických podnik  postupn  vzr stá. Nejrozší en jší 
jsou šnekové typy zveda , jejichž pracovní ústrojí umož uje mechanické p iklán ní a 
zvedání letorost  do vertikální polohy s následnou fixací dvojicí plastových š r s využitím 
svorek. 

 

 
        Graf 4: Hodnoty pracnosti p i podlomu a zastrkování letorost  

 
Z hodnot uvedených v grafu 4 vyplývá, že se celková pracnost pot ebná na ru ní 

podlom a následné zastrkování letorost  do dvojdrátí op rné konstrukce pohybuje v pr m ru 
kolem 90 h.ha-1. Tuto hodnotu lze v provozní praxi u malých a st edních p stitel  snížit jen 
obtížn  nap . vyšším po tem dvojdrátí, nebo využitím pohyblivého dvojdrátí i 
zapracovaností pracovník . Naopak výraznou úsporu až 39 % lze docílit p i provedení 
ru ního podlomu s následným mechanizovaným zvedáním letorost , kdy se celková pracnost 
snižuje na 55 h.ha-1.   

Další pracovní operací, která v posledních desetiletích prošla pom rn  výrazným 
vývojem p edstavuje ose kování letorost . Tato pracovní operace byla zpo átku provád na 
ru n  s využitím ru ního ná adí (srp, n žky), teprve s p echodem vinohradnictví do 

velkovýrobních podmínek za aly být využívány traktorové nesené ose kovací lišty. Hodnoty 
uvedené v grafu 5 nazna ují výrazné zvýšení efektivity p i p echodu od ru ního 
k mechanizovanému ose kování. Úspora pracnosti p i tom iní až 88 %. Ose kovací lišty 
byly z po átku konstruovány jako jednostranné jednoduché s pracovním ústrojím s 
protib žnou žací lištou, která byla v 80-tých letech nahrazena rota ními noži s pohonem od 
hydromotor . K dalšímu výraznému rozvoji t chto stroj  došlo v 90-tých letech minulého 
století p echodem ke konstrukci tunelových ose kova , ešených nejprve jako 
jednostranných a pozd ji také oboustranných umož ujících p i pr jezdu ošet ení dvou celých 
ádk . Tyto stroje napomáhají další racionalizaci a vedou ke snížení pracnosti až na 1,3 h.ha-1, 

což p i porovnání se standardním ru ním provád ním operace iní úsporu až 93 %.  
Nejnov jší konstrukce v oblasti t chto stroj  pak sm ují k využívání adaptér  pro 
multifunk ní portálové nosi e. Tyto adaptéry jsou ešeny jako t í ádkové tunelové a v našich 
podmínkách prozatím nejsou b žn  rozší eny. Vedle vysoké po izovací ceny jsou hlavními 
d vody tohoto stavu rozdílné spony výsadeb, nevyhovující op rné konstrukce a p edevším 
rozt íšt ná p dní držba, která znesnad uje jejich nasazení. 

 

 
                     Graf 5: Hodnoty pracnosti p i ose kování letorost  
 

 
Defoliace vinic nachází v posledních letech mezi p stiteli stále širší uplatn ní. Tento 

trend je ovlivn n adou faktor , z nichž lze uvézt nap . požadavky na ekologické aspekty p i 
p stování révy, pot ebu redukce listové plochy s ohledem na zdárné provedení 
mechanizované sklizn  hrozn , vysoké nároky na dobrý zdravotní stav hrozn  a jejich 
kvalitu. Úsp šnost defoliace a její výsledný efekt (vyzrálost hrozn  a množství obsahových 
látek v hroznech) jsou podmín ny zejména termínem, zp sobem, intenzitou a rozsahem 
provedení. Tato pracovní operace se za ala v širším m ítku uplat ovat již ke konci 70-tých 
let minulého století. Zpo átku se jednalo o ru n  provád nou pracovní operaci, p i které se 
pracnost v závislosti na zp sobu provedení (jednostranné, oboustranné) pohybovala kolem 
22–45 h.ha-1. Teprve ke konci 90-tých let minulého století za aly být ve vinohradnických 
podmínkách R uplat ovány defoliátory, které p isp ly k výraznému zvýšení efektivity této 
operace, která se snížila o cca 72–86 % (graf 6). Nejnov jší trendy v oblasti konstrukce t chto 
stroj  pak sm ují k využívání tunelových defoliátor  nesených na traktoru nebo 
multifunk ním portálovém nosi i.   
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                     Graf 6: Hodnoty pracnosti p i odlist ní zóny hrozn  
 

P i kultivaci mezi adí vinic našly z hlediska vývoje uplatn ní r zné typy 
mechaniza ních prost edk . Nejb žn jší byly bezpochyby radli kové kyp i e v r zném 
provedení, ale také talí ové brány nebo rota ní kyp i e.  Graf 7 nazna uje vývoj pracnosti p i 
provád ní této operace, která se v sou asnosti pohybuje kolem 1,7 h.ha-1.  Nejnov jší kyp i e 
využívané ve vysp lých vinohradnických státech pak sm ují ke konstrukci adaptér  
k multifunk ním nosi m v podob  kyp i , které umož ují sou asn  kultivaci dvou mezi adí 
p i jednom pr jezdu. Pracnost tak lze snížit až na 0,8 h.ha-1.  
 
 

 
                    Graf 7: Hodnoty pracnosti p i kultivaci mezi adí 
 

V souvislosti s postupným uplat ováním zásad integrované produkce a p echodem 
p stitel  k tomuto systému, došlo v 90-tých letech minulého století k postupnému zavád ní 
zatravn ného mezi adí do vinic. Pro údržbu rostlinného pokryvu za aly být využívány 
traktorové nesené mul ova e. V sou asnosti pat í tyto stroje k základnímu mechaniza nímu 
vybavení v tšiny podnik . Pracnost se u této operace pohybuje kolem 1,5 h.ha-1. Nejnov jší 
typy t chto stroj  jsou ešeny jako dvo ádkové adaptéry, které snižují celkovou pracnost o 
polovinu (graf 8).   

 
                   Graf 8: Hodnoty pracnosti p i mul ování mezi adí 
 

Vývoji v oblasti technologií a uplat ovaných mechaniza ních prost edk  se nevyhnuly 
ani stroje pro údržbu p íkmenných pás  vinic. Standardní ru ní ná adí bylo ve 
velkovýrobních podmínkách nahrazeno v 70 a 80-tých letech využitím herbicidních rám . 
Toto ešení umožnilo výraznou úsporu  pracnosti až o 97 % (graf 9). Na druhou stranu nelze 
opomíjet nár st náklad  na herbicidní p ípravky a jejich negativní dopad na životní prost edí. 
P ibližn  v polovin  80-tých let minulého století za ínají být do p stitelské praxe zavád ny 
nožové výkyvné sekce. K jejich nejv tšímu rozší ení pak došlo v 90-tých letech minulého 
století, kdy byl jejich sortiment navíc dopln n o další konstruk ní varianty v podob  
výkyvných vyžínacích sekcí s r znými typy pracovních orgán . Snížení pracnosti nazna uje 
graf 9.   
 

 
                   Graf 9: Hodnoty pracnosti p i kultivaci p íkmenných pás  vinic 
 

Oblast chemické ochrany vinic a využívaných mechaniza ních prost edk  
p edstavuje z pohledu vinohradnictví klí ovou roli. Post ikova e s r zné konstrukce, které 
byly využívány v 70-tých letech minulého století byly postupn  nahrazovány výkonn jšími 
typy rosi  s nižší spot ebou post ikové kapaliny. Pracnost se tak snížila z 2,5 h.ha-1 na 0,9–
1,7 h.ha-1 v závislosti na celkovém objemu zásobní nádrže a s ním související pot ebou pln ní. 
Za vrchol v oblasti aplika ní techniky lze v sou asnosti považovat rosi e v podob  
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více ádkových adaptér  k multifunk ním nosi m ná adí, které se za ínají rozši ovat už i 
v podmínkách R. Jejich p edností je zejména v asnost provedení zásahu, kterou lze 
dosáhnout díky vysoké výkonnosti až 5 ha.h-1 (graf 10). 
 

 
                  Graf 10: Hodnoty pracnosti p i chemické ochran  vinic 
 

Z pohledu pracnosti p edstavuje jednu z nejnáro n jších pracovních operací sklize  
hrozn . Standardní áste n  mechanizovaná sklize  s využitím r zných typ  obal  a 
mechaniza ních prost edk  nej ast ji traktorových p ív s , byla v 90-tých letech 
zefektivn na využíváním sklízecích van (graf 11), které se rozší ily zejména u st edních 
p stitel . Ve stejné dob  se u v tších p stitel  s koncentrovanými plochami vinic za ínají 
využívat sklíze e hrozn  nové konstrukce, které umož ují snížení pracnosti na 3–4 h.ha-1 

v závislosti na konstruk ním provedení (náv sné, samojízdné). S ohledem na rostoucí cenu 
ru ní práce a nedostatek sezónních pracovník , lze o ekávat také v nadcházejícím období 
další rozší ení t chto stroj .  
 

 
                  Graf 11: Hodnoty pracnosti p i sklizni hrozn  

 

Získané hodnoty navíc umožnily provést vzájemné porovnání jednotlivých operací jak 
nazna uje graf 12. Pomocí žlutých šipek jsou pak zvýrazn ny pracovní operace s nejvyšší 
pracností – jedná se o ez, formování listové st ny a sklize  hrozn . 
 

 
   Graf 12: Porovnání pracností podle operací 

 
V tomto p ísp vku je dokumentován vývoj pracnosti na 1 hektar plodné vinice u 

jednotlivých pracovních operací v pr b hu posledních 40ti let. Pracovní operace, ná adí a 
mechaniza ní prost edky používané pro jejich provedení byly v p edchozím textu hodnoceny 
pro podmínky 70-tých letech 20. století (var.A), p elomu tisíciletí s využitím speciální 
vinohradnické techniky (var.B) a první poloviny 21. století (var.C). Porovnání celkových 
hodnot pracnosti za rok pro 1 ha vinice podle jednotlivých variant nazna uje graf 13. 
Z hodnot uvedených v tomto grafu je patrné že díky širšímu zavád ní mechanizace do 
vinohradnické praxe m že docházet k výraznému snížení pracnosti, která se v sou asných 
podmínkách R pohybuje kolem 380 h.ha-1. Varianta C ozna ující výhled do nejbližších let 
nazna uje možnosti dalšího snižování pracnosti až na cca 150 h.ha-1, které však bude 
podmín no využíváním moderních asto více ádkových stroj  a adaptér  s podmínkou jejich  
efektivního využívání. 
 

 
                  Graf 13: Porovnání celkových hodnot pracnosti podle jednotlivých variant 
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Záv r: 
Získané výsledky lze shrnout do n kolika následujících bod : 

- k možnostem snižování pracnosti p i p stování vinic pat í náhrada ru n  
provád ných operací použitím mechaniza ních prost edk  

- vynechání operací s ohledem na kvalitu produktu je asto nemožné, ru ní provedení 
nezvládnutelné (mzdy, ATL) 

- pro každou skupinu stroj  musí být známy podmínky jejich nasazení (rozsah, 
výkonnost, nákladovost) 

- nejmodern jší technické systémy budou vyžadovat profesionální obsluhu (se znalostí 
p stitelské i technické problematiky) a budou provozovány formou služeb 

- nov  zavád né výkonné mechaniza ní prost edky mohou n kdy znamenat zm nu 
filozofie p stitelského postupu  (multifunk ní nosi e) 

- perspektivy využívání progresivních stroj  v R bude podmín no vývojem 
p stitelsko ekonomických podmínek 

 
 Výhledov  bude proto možné o ekávat zejména rychlé zavád ní stroj  pro p ed ez, 
defoliaci, šetrn jší chemickou ochranu, mechanizovanou sklize  (náv sné typy). Pozvoln jší 
pr b h pak lze o ekávat p i zavád ní stroj  pro zvedání letorost , mechanizovanou sklize  
(samojízdné typy) a multifunk ních nosi  ná adí.   
 
 
Kontaktní adresa: 
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova zem d lská a lesnická univerzita v Brn , 
Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, Valtická 337, 691 44 Lednice 

Legislativa týkající se vinohradnictví a vina ství v R 
 

Ing. Antonín Králí ek, Ing. Ivana Mužíková, MZe 
 
 
Abstract 
 

Evropské spole enství reformuje spole nou organizaci trhu s vínem již pot etí od roku 
1960. Reforma v 60. letech se týkala bezpe nosti potravin, zlepšování produktivity a 
stabilizace trhu, v 90. letech pak konkurenceschopnosti a rozvoje venkova a v roce 2007 byla 
zam ena na snižování nadprodukce stolních vín, podporu výroby jakostních vín, propagace 
vín p vodem z EU na sv tových trzích, modernizace p stování révy i sklepních hospodá ství 
a na šetrnost k životnímu prost edí.  

Zákony a na ízení týkající se vinohradnictví a vina ství, platné v R: 

Zákon . 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vina ství a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  (zákon o vinohradnictví a vina ství), ve zn ní pozd jších 
p edpis  (novely zákona 321/2004 Sb. v postupném sledu: 179/2005 Sb., 411/2005 
Sb., 444/2005 Sb., 215/2006 Sb., 311/2008 Sb.)  
Vyhláška . 323/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona 
o vinohradnictví a vina ství, ve zn ní pozd jších p edpis  (novela vyhlášky 
437/2005 Sb.) 
Vyhláška . 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vina ských podoblastí, 
vina ských obcí a vini ních tratí, v etn  jejich územního vymezení 
Na ízení vlády . 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek p i provád ní opat ení 
spole né organizace trhu s vínem, ve zn ní pozd jších p edpis  
(novely na ízení vlády 245/2004 Sb. v postupném sledu: 83/2006 Sb., 33/2007 Sb., 
320/2008 Sb.) 
Poslední novelou je Na ízení vlády . 82/2009 Sb., aplikující SOT s vínem dle 
evropské legislativy, která umož uje administraci finan ních prost edk  z evropských 
zdroj  dle p tiletého programu podpor pro vinohradnictví a vina ství R, který je 
aplikovatelný od 5. 3. 2009 (novela na ízení vlády . 245/2004) 
NR (ES) 479/2004, o spole né organizaci trhu s vínem, o zm n  na ízení 
(ES) . 1493/1999, (ES) . 1782/2003, (ES) . 1290/2005 a (ES) . 3/2008 a o zrušení 
na ízení (EHS) . 2392/86 a (ES) . 2493/1999 
NK (ES) 555/2008, kterým se stanoví provád cí pravidla k NR (ES) . 479/2008 
o spole né organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se t etími 
zem mi, produk ní potenciál a kontroly v odv tví vína. 

Na ízení Komise vztahující se k NR (ES) 479/2009, která jsou v sou asné dob  projednávána 
ve spole ném ídícím výboru pro spole ný zem d lský trh v Bruselu (víno je jeho sou ástí 
od 1. srpna 2008): 

NK (ES) – týkající se ozna ování vín (pravd podobn  vyjde do podzimu 2009) 
NK (ES) – týkající se registr  vinic a podávání povinných hlášení do EU 
(pravd podobn  vyjde do konce roku 2009) 
NK (ES) – týkající se enologických praktik užívaných v EU (pravd podobn  vyjde 
do konce roku 2009) 
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Zm ny ve výskytu chorob a poruch révy 
 

Ing. Petr Ackermann, SRS Brno 

 

 

Zm ny výskytu škodlivých organizm  i poruch nej ast ji souvisejí se zm nami 

pr b hu po así nebo s extrémním pr b hem po así. Zm ny m že vyvolat také výskyt 

agresivn jších forem patogenu nebo p ekonání odolnosti hostitele patogenem. Významné 

m že být také zvýšení dispozice hostitele zejména v souvislosti se zm nou agrotechniky 

(nap . mén  vzdušný systém vedení, nevhodný termín ezu), p ípadn  zavle ení patogenu. 

V posledních letech došlo ke zm n  ve výskytu i u hlavních patogen  révy. V d sledku 

oteplení se zvyšuje frekvence ro ník  se škodlivými výskyty padlí révy a mén  astý je 

výskyt patogen  vázaných na ovlh ení.  

Pokud jde o choroby, u nichž došlo k nár stu výskytu, je t eba uvést p edevším 

fytoplazmové žloutnutí a ervenání révy, bakteriální nádorovitost a ch adnutí a odumírání 

ke  révy.  

Fytoplazmové žloutnutí a ervenání révy (Potato stolbur phytoplasma) se vyskytuje na 

celém území Moravské vinohradnické oblasti. Výskyty jsou zpravidla ojedin lé, extrémní 

napadení však dosáhlo i 80% ke . P íznaky se projevují na listech, hroznech i letorostech. 

Postiženy mohou být celé ke e nebo ásti ke . Listy bílých odr d se zbarvují žlutozelen , 

asté je zlatožluté zbarvení okolí žilek, listy modrých odr d tmavo erven . Mladé hrozny 

zasychají, starší zavadají a bobule scvrkávají. Letorosty jsou kratší, sv šené, nestejn  a 

pozd ji vyzrávají. Nemocné ke e na ja e normáln  raší a odkvetou. První p íznaky 

onemocn ní se zpravidla projeví v polovin  ervence, typické p íznaky až v období po átku 

zrání. P íznaky se významn  m ní v pr b hu let. Patogen je široce polyfágní, z kulturních 

rostlin napadá p edevším lilkovité, mi íkovité i révu. Významné rezervoárové rostliny jsou 

svla ec rolní a kop iva dvoudomá. Patogen je p enosný živo išnými vektory, p edevším 

žilnatkou vironosnou. Žilnatka se infikuje na rezervoárových nebo dalších hostitelských 

bylinách. P enos je perzistentní. Ochranná opat ení spo ívají v produkci zdravého 

výsadbového materiálu a regulaci výskytu žilnatky vironosné a hostitelských bylin. 

V mladých výsadbách je t eba nemocné ke e nahradit podsadbou, ve starších výsadbách je 

možno nemocné ke e zmladit a zap stovat nové kmínky. 
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V letech 2001 – 2006 došlo k významným výskyt m bakteriální nádorovitosti révy 

(Rhizobium vitis, R. radiobacter). Druh R.vitis je vázán na révu a vinice, napadení m že být 

systemické. P i napadení vznikají v míst  št pování nebo na bázi kmínk  r zn  velké a 

utvá ené nádory, které se postupn  rozpadají. Ke vzniku nádor  je zapot ebí p ítomnost 

patogenu, poran ní a vhodné podmínky. Mimo ádné výskyty souvisely s výsadbou 

infikovaného materiálu (p edevším dovozy) a jarními mrazy v létech 2002 a 2005, kdy došlo 

k pokles m teplot na -4 až -6°C, k poškození pletiv a následn  k tumorogenezi. Ochranná 

opat ení spo ívají p edevším v produkci zdravého výsadbového materiálu a zabrán ní 

poran ní v etn  poškození jarním mrazem. Napadené ke e lze ponechat ve výsadb , pokud 

ch adnou lze zap stovat nový kmínek. 

Nár st výskytu byl v posledních letech zaznamenán také u syndromu ch adnutí a 

odumírání ke  révy (esca, ch adnutí mladých ke  révy). Na listech postižených ke  

vznikají žlutozelené skvrny (bílé odr dy) nebo ervenofialové skvrny (modré odr dy). Skvrny 

se zv tšují a od st edu nekrotizují. Postupn  vznikají rozsáhlé nekrózy mezinervových pletiv a 

okraj  list . Nekrózy jsou u bílých odr d žlutozelen  u modrých odr d ervenofialov  

lemované (tygrovitost). Hrozny jsou menší, idší a na bobulích vznikají ernofialové skvrny. 

Na pr ezu kmínkem jsou patrné nekrózy, pozd ji bílý rozklad jádrového d eva. Ke e 

ch adnou a zpravidla za teplých letních období náhle hynou. P í inou onemocn né je více 

druh  patogenních hub (houby rodu Fomitiporia, Stereum hirsutum, houby rodu 

Botryosphaeria, Phaeomoniella chlamydospora, houby rod  Phaeoacremonium

a  Cylindrocarpon).  V našich podmínkách byly na ch adnoucích ke ích zjišt ny houby rodu 

Fomitiporia a mén  asto i Botryosphaeria. Toto zjišt ní nevylu uje p ítomnost ostatních 

patogen . K napadení ve vinicích dochází p es poran ní nebo z p dy. Zdrojem ší ení m že 

být i výsadbový materiál. Ochranná opat ení spo ívají p edevším v produkci  zdravého 

výsadbového materiálu, omezení zdroj  infekce ve vinicích a okolí vinic, v optimalizaci 

termínu ezu a dodržování zásad obm ny porost . 

V posledních letech se opakovan  setkáváme s výskyty poškození révy (p edevším 

hrozn ) slune ním zá ením (slune ní úpal a slune ní spála). Slune ní úpal je zp soben 

tepelným I  zá ením, v podstat  p eh átím, které vyvolá propadání pletiv, zm nu zbarvení, 

scvrkávání a usychání skupin bobulí nebo i celých hrozn . K nejrozsáhlejšímu poškození 

došlo v roce 2007. Slune ní spála je zp sobena krátkovlnným UV-B zá ením. P i poškození 

vznikají na bobulích tmavé mapovité skvrny. U obou p í in mohou být poškozeny také listy. 

V lo ském roce byly zjišt ny na více lokalitách silné výskyty abiotického vadnutí hrozn , 

které postihuje p edevším odr du Zweigeltrebe. V období dozrávání se zastaví vývoj hrozn , 

bobule zavadají a scvrkávají se. T apina i stope ky bobulí jsou v dob  projevu poškození 

zelené. Jde o komplexní poruchu, která souvisí p edevším s nedostatkem draslíku nebo 

nevhodným pom rem K : Mg. Významnou roli m že mít také st ídání teplot a další faktory 

ovliv ující p edevším p íjem živin. Mimo ádný výskyt souvisel p edevším s extrémn  

suchým po asím (špatný p íjem draslíku) a teplotními výkyvy v pr b hu srpna.  

Další významnou poruchou je abiotické odumírání t apiny hrozn . Na t apin  se 

v období od po átku zrání projeví tmavší, pozd ji hn do erné oválné skvrny, které se 

zv tšují, až obepnou t apinu. ásti pod postiženým místem zavadají, p ípadn  i zasychají. 

Onemocn ní souvisí p edevším s nedostatkem vápníku. Výskyt podporuje nadbytek draslíku a 

dusíku, zejména v amoniakální form  a chladné a deštivé po así (horší p íjem vápníku). 

Výskyt lze omezit v asným opakovaným ošet ením porost  listovými hnojivy s obsahem 

vápníku. 
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Virová onemocn ní révy a jejich eliminace 
 

 
Ing. V ra Holleinová 

 Zahradnická fakulta MZLU v Brn  – ústav Mendeleum, Lednice 
 
 

Po vstupu eské republiky do Evropské unie došlo ke zm nám v eské legislativ  
týkající se kvality rozmnožovacího materiálu révy. Podle vyhlášky . 332/2006 Sb. bude od 
roku 2011 nutností prokázat u množitelských kategorií „p edstupe “ (SE 1), „základní 
rozmnožovací materiál“ (E) a „certifikovaný rozmnožovací materiál“ (C) nejen p vod 
rozmnožovacího materiálu, ale i jeho negativní test na p ítomnost p ti virových patogen  - 
roncet (v jí ovitost), mozaiku huseníku, dva typy svinutky a u podnoží navíc na latentní 
skvrnitost révy. Významn  rozší en je v R virus révy A, asto zam ovaný za svinutku. 

Detekce a identifikace vir  v rostlin  je možná laboratorními metodami sérologickými 
(ELISA) a molekulárními (nap . RT-PCR). Znalci p íznak  chorob zp sobených viry mohou 
identifikaci vir  provád t vizuáln  na d evinných i bylinných indikátorových rostlinách. 

Rostlinné viry jsou nebun né ástice, schopné života a rozmnožování jen 
v hostitelské bu ce. Jsou to nitrobun ní parazité.  

Roncet – v jí ovitost  GFLV  (Grapevine fanleaf virus) – má více kmen : typický 
roncet, žlutou mozaiku, lemování žilek a další (Vanek, 1992).  P íznaky jsou r zné – sr stání 
letorost , vidli natost, otev ený stopkový  úhel u list , v jí ovité stažení žilnatiny, sv tlé 
skvrny v mezižilním pletivu, panašování až žloutnutí, deformace listu, krátko lánkovitost, 
slabý r st, sprchání a hráškovat ní bobulí. Snižuje plodnost a životnost ke . Podle kmene 
viru m že dojít k rychlému odumírání ke e nebo k víceletému krn ní.  

P enos je možný pouze hlísticemi (Xiphinema index, X. italiae) (Bovey a kol., 1980) a 
sr stem nemocné rostliny se zdravou (št pování). Nep enáší se p i ezu a zelených pracích 
vzhledem k obsahu inhibi ních látek v listech. Tyto látky inaktivují  labilní virus. (Vanek, 
1992). 

Mozaika huseníku ArMV  (Arabis mosaic virus) je asto latentní, proto bývá 
neú inná vizuální selekce. P íznaky p ipomínají roncet. Na listech se vyskytuje rozší ený 
stopkový úhel, v jí ovité stažení žilnatiny, asymetrie epele, ostré ozubení. N kdy jsou listy 
malé žlutozelen  zbarvené. U Ryzlinku rýnského, kde byl prokázán pouze ArMV, bylo 
pozorováno totální zežloutnutí list  a kv tenství a intenzivní ervené zbarvení letorost . Na 
Chrupce se projevilo silné sprchání, zkrácená internodia, dvojité uzly,   (Bovey a kol.1980). 
Dalšími projevy bývají pozdní rašení, tenké výhony, celkov  slabší až zakrslý r st ke e, který 
m že vést k úhynu rostliny b hem tuhé zimy. 
P enos hlísticemi Xiphinema diversicaudatum – dýkovec evropský, ale nikoliv X. index 
(Bovey a kol., 1980). 

Latentní skvrnitost GFkV (Grapevine fleck virus) – ve školkách dochází 
k rapidnímu snížení r stu výhon  a odumírání št p . Kratší výhony na napadených jedincích 
jsou patrné z dálky.  U Chrupky byl pozorován slabý r st, nevýrazná chu , snížená 
cukernatost. asto se vyskytuje v kombinaci s dalšími virovými chorobami. (Vanek, 1992). 
Na indika ních rostlinách V. rupestris du Lot cv. St. George vznikají skvrny jako zesv tlení 
žilek t etího ádu se sou asným svinováním listových epelí sm rem nahoru. Virus je možné 
eliminovat termoterapií. Je rozší en na velkém po tu odr d i podnoží na celém sv t . 
P enaše  není znám. (Bovey a kol., 1980). Rozši uje se št pováním. 
  Svinutka  GLRaV  1-9 (Grapevine leafroll associated viruses) má dosud 9 známých 
typ  (Gugerli, 2003). V EU a R je povinné testování na typ 1 a 3. Je považována za 
nejškodliv jší virovou chorobu. Zp sobuje opožd né rašení, snížení úrodnosti až totální 
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neplodnost, snížení cukernatosti, horší vybarvení bobulí, zpožd né zrání, p ed asné zbarvení 
list  a jejich opad postupující od paty ke e. Listy modrých odr d ervenají a z stává zelený 
lem podél žil 1. a 2. ádu, svinují se okraje epele sm rem dol . epel se stává k ehkou a 
pozd ji nekrotizuje. U bílých odr d mezižilní pletivo p ed asn  žloutne. Svinutka typu 1 
(GLRaV-1) zp sobuje výrazné svinování okraj  list  a sv tle ervené zbarvení epelí, 
zatímco svinutka typu 3 (GLRaV-3) se projevuje st edn  silným svinováním a intenzivn  
erveným až purpurovým zbarvením list  (Zimmermann, 1990). Svinutka typu 2 (GLRaV-2) 

se podílí na inkompatibilit  roubu s podnoží. Velmi citlivé jsou na ni 1103 Paulsen a Kober 
5BB (Pirolo a kol., 2006). Rozší ena je na odr d  Cabernet Sauvignon. 

Svinutky se asto vyskytují latentn . Na amerických podnožích (krom  V. riparia) 
jsou h e vizuáln  pozorovatelné (Martelli, 1993). 

GLRaV-1 je krom  vegetativního množení rozši ována ervci Parthenolecanium corni 
– puklice švestková, Heliococcus bohemicus – ervec eský a Phenacoccus aceris – ervec 
javorový (Sforza, et.al., 2000; K dela, Kocourek a kol., 2002). GLRaV-3 p enášejí ervci 
Pseudococcus longispinus – ervec paprs itý a Planococcus ficus (Rosciglione and 
Gugerli,1989; Tanne, Ben Dov and Raccah, 1989; K dela, Kocourek a kol., 2002). 

Svinutka m že být zam n na s p íznaky korkovat ní k ry (corky bark) a vrás itosti 
kmene (Grapevine stem pitting associated virus), které pat í do komplexu virových 
onemocn ní zp sobujících degeneraci d eva. Do této skupiny patogen  bývá azen i virus 
révy A (Grapevine virus A - GVA). Zatímco u svinutek z stává zelený pás kolem žil, u 
uvedených onemocn ní d eva se listy barví do ervena v etn  žilek. Bylo zjišt no, že 
specifické variety GVA zp sobují odumírání celých výsadeb odr dy Shiras v jižní Evrop , 
Austrálii a jižní Africe vlivem poškození kmínk  a místa št pování. Toto onemocn ní bylo 
pozorováno rovn ž u odr d  Merlot, Gamay a dalších (Goszcynski, 2006; Habili, Randles, 
2004). 

Eliminace virových patogen  ve vinicích je velmi obtížná. Výskytu lze p edejít 
výsadbou zdravého množitelského materiálu na pozemky prosté hlístic p enášejících n které 
viry, dále chemickou ochranou zam enou na likvidaci p enaše  (nap . puklic). P i št pování 
je nutno desinfikovat pracovní nástroje a ná adí a množit výhradn  rozmnožovací materiál 
testovaný na p ítomnost virových patogen . 
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Hudba pro Vaše vinice 

Ing. Marian Havli ek 
Bayer CropScience 

Ve všech evropských vina ských zemích, stejn  jako u nás, pat í peronospo e v oblasti 
fungicidní ochrany nejv tší díl pozornosti. Je na ni  také vynakládána podstatná ást 
prost edk  ur ených k boji proti chorobám. Proto každý p ípravek obsahující novou ú innou 
látku, lišící se principem p sobení oproti stávajícím substancím, vzbuzuje pozornost a zájem 
vina . 
 

Výzkumné laborato e Bayer CropScience  neustále pracují na nových a lepších 
ešeních problém , které trápí nejen p stitele révy vinné. Vývoj v oblasti peronosporových 

fungicid  p inesl objev v podob  nové ú inné látky iprovalicarb. 
Tato ú inná látka je prvním reprezentantem  nové chemické skupiny CAA - amidy kyseliny 
karboxylové.  Iprovalicarb je specificky ú inkující systémová ú inná látka, zajiš ující 
kontrolu nad chorobami skupiny oomycetes v rév  vinné, ale také v bramborách a zelenin . 
Iprovalicarb je rostlinou p ijímán velmi rychle, v pletivech se ší í akropetáln  a je rovnom rn  
rozvád n do všech rostlinných ástí. Absorpce se navíc z eteln  urychluje za teplých a 
vlhkých podmínek. To je jedna z mimo ádných výhod použití iprovalicarbu, protože za t chto 
klimatických podmínek  siln  vzr stá infek ní tlak peronospory. Iprovalicarb poskytuje 
preventivní ú innost po dobu 10-12 dn .  Do 3 dn  dokáže p sobit kurativn . Velmi 
významný je navíc jeho eradikativní efekt formou antisporula ní ú innosti. Ve vý tu 
vlastností nelze také opomenout vynikající toxikologický, ekotoxikologický a ekobiologický 
profil. Mezi iprovalicarbem a ostatními specifickými peronosporovými ú innými látkami jako 
jsou nap . metalaxyl i cymoxanil neexistuje k ížová rezistence.  

 
Fungicid Melody combi p edstavuje optimální kombinací výše popsaného 

systémového iprovalicarbu a dostate n  známé kontaktní ú inné látky folpet. Tento p ípravek 
poskytne vysokou úrove  ochrany zejména proti peronospo e, bílé hnilob  a ervené spále. 
Disponuje také významnou vedlejší ú inností v i erné skvrnitosti a šedé hnilob  (botrytid ), 
která je deklarovaná v etiket .  Jedná se tedy o fungicid s mimo ádn  širokým spektrem 
p sobení. Registrovaná dávka je v rozp tí 1,8-2,5 kg/ha. Konkrétní dávka se aplikuje  podle 
druhu choroby, vývojové fáze révy a infek ního tlaku. To vede nejen k maximáln  ú elnému 
využití p ípravku podle velikosti listové plochy, ale také k úsporám z hlediska nákladovosti na 
hektar ošet ení. 

 
Boj proti peronospo e bude jist  hlavním d vodem použití Melody combi. V tomto 

p ípad  je možné se spolehnout v obdobích od kv tu až po uzavírání hrozn  na vysokou 
jistotu zásahu i za silného infek ního tlaku. Melody combi poskytuje preventivní ochranu 
proti peronospo e po dobu 10-12 dn , za nižšího infek ního tlaku 14 dn . Kurativn  ú inkuje 
do  72 hodin a má nejsiln jší antisporula ní p sobení mezi sou asnými fungicidy. S Melody 
combi je tedy možné v od vodn ných p ípadech zachra ovat i situace „když už to uteklo“, ale 
up ednost ována by m la být preventivní aplikace. P i lé ebném použití je na míst  volit 
kratší intervaly mezi ošet eními do hranice 10 dn . Vedle dalších významných chorob nabízí 
Melody combi také velmi dobrý preventivní ú inek proti botrytid . Ideální použití je p i 
dokvétání, ale hlavní pak v dob  uzavírání až zam kání hrozn .  
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P i pot eb  rozší ení ú innosti proti padlí révy je Melody combi bezproblémov  mísitelné 
s p ípravky Zato nebo Falcon. Ochranná lh ta je 28 dn . 
 

Melody combi je povolen bez omezení v systému Integrované produkce hrozn  a vína 
(neobsahuje mancozeb, m  ani metiram)  
Melody combi je v distribu ní síti k dispozici v 5 kg balení. 
 

Jsem p esv d en o tom, že  Melody combi má všechny p edpoklady  vysoce 
spolehlivého nástroje pro boj s peronosporou a dalšími chorobami révy, a že skute n  p inese 
„skv lou hudbu“ do Vašich vinic. 
 
 
 
Rozsah registrace a dávkování Melody combi : 
 
peronospora   do po . kvetení (BBCH 16-61)  1,8-2 kg/ha 
   od kvetení  (od BBCH 61)   2-2,5 kg/ha 
bílá hniloba        2,5    kg/ha 
ervená spála        1,8-2 kg/ha 

 
významná vedlejší ú innost : 
erná skvrnitost       1,8-2 kg/ha 

šedá hniloba (botrytida)      2,5    kg/ha 

Využití kryoprezervace pro konzervaci genetických zdroj  révy 
vinné. 

 
 

Ing. Petra Jadrná, PhD., Ing. Miloš Faltus, PhD., Ing. Ji í Záme ník, CSc. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 – Ruzyn  

 
 

Kryoprezervace je metoda vhodá pro konzervaci genetických zdroj  rostlin. Spo ívá 
v uchovávání živých  ástí rostlin v teplot  hluboko pod bodem mrazu. Standardn  se používá 
tekutý dusík o teplot  jeho bodu varu, tedy -195,79°C. P i této teplot  dochází k zastavení 
metabolických i všech ostatních proces  v pletivech. Vzorky jsou zárove  chrán ny p ed 
vlivy abiotických i biotických stresor , a proto je tato metoda vhodná pro dlouhodobé 
skladování genetických zdroj  rostlin, p edevším t ch, jež nelze ú eln  uchovávat jiným 
zp sobem, tedy vegetativn  množených i rekalcitrantních genotyp . Zárove  se jedná 
o relativn  levnou metodu pro dlouhodobé uchování genofond ; pro krátkodobé uchování, 
kdy je pot eba rychlejší dostupnost materiálu, je vhodn jší zvolit jiné zp soby konzervace 
(p edevším in vitro kultury). U rostlin je kryoprezervace vhodná p edevším pro vegetativn  
množené druhy, pro rekalcitrantní druhy (jejich osivo nevydrží vysychání a není možné je 
skladovat b žným zp sobem). Kryoprezervovat lze i rostlinné druhy citlivé v i nízkým 
teplotám. 

Hlavním p edpokladem k úsp šnému zvládnutí kryoprezervace je zamezení tvorby 
ledových krystal  z vody p ítomné v bu kách b hem jejich hlubokého zmrazování. P ed 
kryoprezervací je nutno dehydratací zahustit bun ný roztok ve vzorku tak, aby se voda 
v n m obsažená p em nila b hem snižování teplot v amorfní skupenství. Teplota, p i níž 
k tomuto jevu dochází, se nazývá „skelný p echod“ a ústí ve vznik „biologického skla“. 
Dehydratace se v rámci kryoprotokol  provádí n kolika zp soby: 1) Mrazová dehydratace 
spo ívá v sublimaci vody z pletiv po jejím koncentra ním spádu do chladného vzduchu pod 
bodem mrazu a následná desublimace v míst , kde se nachází ledové krystaly. 2) Osmotické 
dehydratace je dosaženo vystavením pletiva osmotiku, kdy dochází k p esunu vody 
z bun ných roztok  do roztoku osmotika až do vyrovnání osmotických koncentrací obou 
roztok . 3) P i dehydrataci vysoušením ve vzduchu uniká voda z pletiva do vzduchu s nízkou 
relativní vzdušnou vlhkostí; dehydratace tohoto typu se provádí nad silikagelem nebo 
v proudícím sterilním vzduchu ve flow-boxu. 

Laborato  fyziologie a kryobiologie rostlin pod OGŠKP, VÚRV, v. v. i., zapo ala 
s kryoprezervací rostlinných druh  již p ed 20 lety. Od roku 1998, kdy byl získán první 
projekt na kryoprezervaci ovocných d evin, se kryoprezervací vybraných zem d lsky 
významných rostlinných druh  zabývá intenzívn . Laborato  ešila a eší více projekt  
zam ených na kryoprezervaci jednotlivých druh  i skupin druh . Spole ným cílem všech 
t chto projekt  bylo a je vytvo it nástroje pro Národní program konzervace a využívání 
genetických zdroj  rostlin. Druhy, s nimiž má laborato  zkušenost, jsou: Solanum tuberosum, 
Allium sativum, Humulus lupulus, Malus domestica, Pyrus communis, Fragaria × ananassa, 
Prunus avium a Prunus cerasus. Na všechny tyto druhy byla úsp šn  aplikována metoda 
kryoprezervace a op tovné regenerace, u všech druh  šlo o in vitro kultury. 

Laborato  od roku 2007 eší problematiku kryoprezervace dormantních pupen  révy 
vinné v rámci projektu Grapegen 06: „Management & Conservation of Grapevine Genetic 
Resources“; WP 7: Organisation of safety duplication and preservation iniciatives (wild and 
cultivated).  Koordinátorem projektu za VÚRV., v. v. i., je Ricardo A. Casal. Prozatím nebyl 
kryoprotokol pro dormantní pupeny révy vinné úsp šn  vyvinut v této laborato i ani v jiných 
tuzemských i zahrani ních laborato ích. Od roku 2009 se VÚRV, v. v. i., resp. Miloš Faltus, 
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stává ešitelem projektu NAZV: „Kryoprezervace genetických zdroj  révy vinné“, pro 
optimalizaci kryoprezervace in vitro kultur révy vinné za ú elem konzervace nejvzácn jších 
položek z genofondové sbírky VSV Karlštejn. Sou ástí projektu je rovn ž vybudovat základy 
in vitro banky odr d vinné révy ze sbírky VSV Karlštejn, jež bude využita v Národním 
programu konzervace a využívání genetických zdroj  rostlin.  

Oproti kryoprezervaci dormantních pupen  existují již pro in vitro kultury 
ze zahrani ních laborato í kryoprezerva ní protokoly, kryoprezervace byla zvládnuta 
u vzrostných vrchol  révy vinné i u bun ných (suspenzních) kultur révy vinné. Pro vzrostné 
vrcholy je používán dvoustup ový vitrifika ní protokol (Matsumoto a Sakai, 2000) 
i enkapsula n -dehydrata ní protokol (Wang et al., 2003), pro suspenzní kultury 

enkapsula ne-dehydrata ní protokol. P i kryoprezervaci vzrostných vrchol  se ukázaly jako 
životn jší vzrostné vrcholy starších explantát  s vyzrálejšími pletivy, rovn ž explantát  
vystavených p sobení nižších teplot (Zhao et al., 2001). 

Cílem laborato e OGŠKP je úsp šn  zvládnout kryoprezerva ní protokoly 
dormantních pupen  a in vitro kultur vinné révy, p i emž bude využíváno metod otužení 
rostlinného materiálu a dehydratace (u dormantích pupen  dehydratace mrazem p i -4°C, 
v p ípad  in vitro kultur dehydratace vzrostných vrchol  explantát  osmotikem) pro p ípravu 
pletiv p ed kryoprezerva ním procesem za ú elem zvýšení p ežití.  
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Plís ová kontaminace a její vliv na kvalitu vína 
 
  Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., Bc. Tomáš Bryzgal, Bc. Martin Knytl 

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
Technická 5, 166 28 Praha 6, jaromir.fiala@vscht.cz 

 
 Abstract 
  
 P ítomnost plísní je ve vinohradnictví a vina ství v tšinou dosti nežádoucí. Nelze 
však pln  zamezit jejich výskytu, nebo  se dostávají do kontaktu se surovinou b hem 
vegetace révy vinné p ímo na vinohradu. 
 Hlavním úkolem tohoto p ísp vku je zmapovat jednotlivé druhy napadajících plísní, 
jejich projevy, vliv podmínek na jejich výskyt, opat eních zamezujících výskytu t chto plísní 
a v neposlední ad  p ehled jejich metabolit  – mykotoxin , které jsou v poslední dob  
obzvlášt  sledovány z pohledu jejich zdravotního rizika.  
 Mykotoxiny jsou jako toxické produkty n kterých rod  mikroskopických vláknitých 
hub (plísní), p i jejich parazitickém r stu, známy už adu let. Široce se zkoumal a zkoumá 
jejich vliv na zdraví lov ka. Byla zjišt na nap íklad karcinogenita, mutagenita nebo 
nefrotoxicita n kterých druh  mykotoxin . Z t chto d vod  je sledování množství 
mykotoxin  vyskytujících se v lidské diet  nutností. 
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Senzorické hodnocení vína 
   

Ing. Marie Cíchová, Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. 
Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Technická 5, 166 28 Praha 6, jaromir.fiala@vscht.cz 
 
 
Abstract
 
 Charakteristická chu  vína je ovliv ována spoustou složek a faktor , mezi které pat í 
odr da révy vinné, zp soby obd lávání, složení p dy a v nemalé mí e také technologické 
postupy použité p i výrob  vína.  

P i zrání dochází k tvorb  ester , které udávají charakteristickou ovocnou v ni vína. 
Pat í mezi n  ethylacetát, hexanoát, ethylhexanoát, etylkaprylát (v n  po jablkách), 
isoamylacetát (v n  po banánech) a 2-fenyletylacetát (v n  po ovoci s medovým nádechem). 
Také velmi d ležitými slou eninami ve vín  jsou polyfenolické látky, které zásadním 
zp sobem senzorické vlastnosti vína ovliv ují, také mají p íznivé ú inky na lidské zdraví. 

P ídavkem komer n  dostupných aditiv (nap . tanin ) m žeme výrazn  ovlivnit chu   
a v ni vína, jak pozitivn  tak i negativn . Do vína jsme taniny dávkovali v koncentracích        
1 a 5 g/hl. Vína byla p ed i po p ídavku tanin  degustována. 

Smyslem degustace vína je senzorická – smyslová analýza vína; poznání                      
a vyhodnocení jeho charakteru a kvality; p ípadn  porovnání kvality ady vín mezi sebou. 
K hodnocení se v tšinou využívá metoda tzv. 100 bodového systému, kdy pro jednotlivé 
bodované vlastnosti vína je ud lován ur itý po et bod . 
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Vliv použité technologie na hodnoty polyfenol  a rozpušt ného kyslíku 
 

  Bc. Jan Pet í ek, Ing. Marie Cíchová, Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.  
Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 

Technická 5, 166 28 Praha 6, jaromir.fiala@vscht.cz 
 
 Abstract 
  

Polyfenoly p edstavují skupinu chemických látek, která je v p írod  hojn  zastoupena. 
Tyto slou eniny se vyskytují nap .:v zelenin , aji, v bobulích hroznového vína i ve vín  
samotném. Polyfenoly ovliv ují barvu, chu  a kvalitu vína. Významné jsou také jejich 
antioxida ní vlastnosti, které v pr b hu výroby víno chrání p ed negativním vlivem kyslíku. 
Podle použitých technologií p i zpracování hrozn  na mošt se hodnoty celkových polyfenol  
liší. V pr b hu zrání vína jsou p ítomné polyfenoly ovlivn ny rozpušt ným kyslíkem, který je 
podle zp sobu výroby vína v n kterých opera ních procesech žádán nebo se jeho kontaktu 
s kyslíkem snaží p edejít. 
Tato práce byla zam ena na sledování hodnoty celkových polyfenol  a zastoupení 
jednotlivých polyfenolitických slou enin p i použití sedimentace a flotace b hem odkalování. 
Koncentrace celkových polyfenol  se stanovovala pomocí Folin-Ciocalteuova inidla 
spektrofotometricky p i vlnové délce 700 nm. Jednotlivé polyfenoly byly p e išt ny pomocí 
SPE kolonek a následn  stanoveny metodou HPLC s DAD detekcí.  Z d vodu vlivu kyslíku 
na množství p ítomných polyfenol  ve vín  byla stanovena hodnota rozpušt ného kyslíku 
pomocí m i e kyslíku a teploty TYP MKT 44A u jednotlivých opera ních proces  (filtrace, 
stá ení z tanku do tanku, p i p evozu vína z jednoho sklepa do druhého a p i stá ení do láhve). 
 
Auto i d kují spole nosti Bohemia Sekt a.s. za materiální pomoc a odborné konzultace. 
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RENESANCE VINA STVÍ ANEB NÁVRAT K TERROIR 
 

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. 
Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice 

 
 
„Není modern jších vín než t ch, která jsou produktem hrozn  révy vinné vyjad ující terroir a 
respektující jeho okolí.“ (Aubert de Villaine, Domaine de la Romane´Conti) 
 
 
Co je terroir ve vina ství? 
 

- nejvíce osobitý a „nejpln jší“ projev jedine nosti a originality vína 
- vztah ty  základních složek (teplo, sv tlo, vodní režim, geologie), které spot ebiteli 

zaru í, že se v láhvi vína odrazí originalita ur itého místa (tj. zachování p vodní chuti) 
- živá vini ní tra  – základní p edpoklad p irozeného vinohradnictví (pravého A.O.C.) 
- absence jakýchkoliv syntetických chemických p ípravk  p i ošet ení p dy 
- absence jakýchkoliv syntetických chemických p ípravk  (systémových, hloubkových i 

kontaktních) v ochran  révového ke e 
- absence um lé závlahy vinic 
- nejvyšší stupe  originality a jedine nosti vína je i v originalit  a jedine nosti ro níku 

(žádné vyrovnávání sklizní a „vyrovnávání“, tj. p ibližování jednotnosti kvality 
um lou úpravou vodního režimu, tj. závlahou) 

- v p irozeném vinohradnictví nem že být víno pokaždé stejn  dobré (tj. uniformita 
kvality), ale tím, že je vždy pravdivé, je vždy „jinak“ dobré 

 
Pro  návrat k terroir? 
 
Historie: 

- do 2. pol. 19. st. – zlatý v k evropského vina ství 
- 20. století: 

o 30. léta (pravá terroir) – spojení ur itého druhu vína s ur itou lokalitou 
o 60. léta – herbicidy (ztráta p irozené úrodnosti p dy a originality vína) 
o 70. léta – um lá hnojiva (nerovnováha ve výživ  rostliny, narušení kolob hu 

v p írod ) 
o zelená hnojiva – nitrožilní injekce 
o další porušení rovnováhy – plošná desinfekce = mrtvá p da 
 

Sou asnost - konven ní vinohradnictví: 
- totální závislost na chemickém pr myslu a mechanizaci 
- zbytková rezidua, zne ist ní podzemních a povrchových vod 
- syntetická hnojiva = destabilizace r stových pom r  
- nové choroby rostlin, zví at, lidí 
- genetické manipulace 
- ztráta originality a jedine nosti zp sobená ztrátou spojení s osobitými vlastnostmi 

lokality (víno je více produkt technologie než plod p írody) 
- široké spony – povrchový ko enový systém 
- zm ny v biochemickém složení rostliny (oslabení indukované rezistence) 
- zm ny v biochemickém složení bobule ( i ení mošt , vín, stabilita) 
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Zít ek – víno zít ka: 
- posílení projevu vini ní trat  – terroir 
- za ít u p dy – ta musí hý it životem (1g p dy = 1 mld. mikroorganism ) 
- oživení et zce života 
- p irozený biodynamický vývoj: vzájemné ovliv ování pevného (p dy) a 

atmosférického (klimat, mikroklimat) sv ta (p irozená úrodnost, kolob h života) 
 

Návrat k terroir = p irozené vinohradnictví 
 

- terroir není pouze marketing 
- terroir = p irozený biologický vývoj 
- terroir = základ vinice; závisí na stanovišti, geologii povrchu p dy a jejího podloží, 

vodním režimu a expozici 
- cru = základní prvek p irozeného vinohradnictví 

 
P irozené vinohradnictví = cru 
 

- cru – zahrnuje více prvk : 
polohu, p du, podnebí, odr du, zp sob p stování, technologii, vina e se svou filosofií, 
um ním a kreativitou 

- to vše vyjad uje celkovou kvalitu a slávu 
- jestliže jeden z t chto prvk  chybí, tak nem žeme mluvit o cru 
(Émile Peynand, Jacques Blouin) 

 
Kodex p irozené kvality vína 
 
P irozený vývoj révového ke e 

- réva vinná – v p írod  se voln  množí semenem 
- semená  – hluboký ko enový systém (kulatý ko en); heterozygotnost – vegetativní 

množení (hospodá ský význam); husté spony  
 

Zásadní principy (nevyhnutelné postupy) p irozeného hospoda ení ve vinici a ve sklep : 
 
Po et jedinc  na 1 hektar 

- min. 9 000 ks 
- spony: 1,2x0,9; 1,2x0,8; 1,1x0,9; 1x1 

 
Ošet ení p dy (obd lávání vinic) 

- p irozené zatravn ní, mul ování, hloubkové kyp ení aj. 
- provád t absolutn  bez jakýchkoliv herbicid  

 
Výživa (kompost, org. hnojiva) 

- spo ívá v podpo e mikrobiálního života v p d  
- zásadn  nepoužívat chemická hnojiva, která narušují p dní život a metabolismus révy 

vinné 
- nepoužívat rovn ž um lou závlahu vinic 

 
Ochrana 

- používat výhradn  p írodní p ípravky (dravé rozto e, výluhy, vodní sklo aj.) tak, aby 
se dodržovali platné normy ekologického zem d lství 

- absence jakýchkoliv syntetických chemických p ípravk  (jak systémových, tak i 
hloubkových a kontaktních) 

 
P irozená selekce 

- zásadn  nepoužívat geneticky modifikované ani jinak upravené sazenice 
- pro ú ely množení provád t fytosanitární selekci, p irozený výb r zachovávající 

biorozmanitost – tzv. masová selekce (ne individuální klonová selekce) 
 
P irozená technologie 

- sklize  provád t zásadn  ru n  na jednu i více etap, s minimálním porušením hrozn  
do doby lisování 

- používat výhradn  p írodní kvasinky (z vinohradu), absence jakýchkoliv exogenních, 
geneticky modifikovaných, aromatických aj. kvasinek 

- nepoužívat žádné enzymy, bakterie, aktivátory kvašení (dusíkaté látky, vitamíny – 
Thiamin, aromatické p ísady aj.) 

- dbát na p irozenou bohatost vína, nepoužívat kryoextrakci (kryoselekci), ani 
kryomaceraci, ani koncentraci (vakuové vypa ování, osmóza aj.) 

- nedopustit jakoukoli zm nu p írodní rovnováhy hroznového moštu nebo vína 
- není dovoleno okyselování ani odkyselování, chaptalizace (cukrem, zahušt ným 

moštem) 
- je zakázáno i ení a ostrá p ípadn  sterilní filtrace – tj. jakákoliv filtrace pod 2 

mikrony 
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Sv t bublinek ve vín  
 

Ing. Vít zslav Šuhájek 
BOHEMIA SEKT, a.s. 

 
Abstract 
 

Základem a p edpokladem úsp chu zna ky je vždy spolehlivá a trvalá kvalita. 
BOHEMIA SEKT je klasickým zna kovým výrobcem, který si klade za cíl budovat zna ky 
vysoké hodnoty a kontinuáln  je rozvíjet. Základem výroby zna kového šumivého vína jsou 
ne ast ji jakostní vína tuzemského p vodu. Po p idání tirážního likéru a kultury kvasinek 
následuje sekundární fermentace. Jedním z produkt  tohoto procesu alkoholového kvašení je 
oxid uhli itý, jehož p sobení v šumivém vín  je nezastupitelné. P idáním vhodného 
dosážního likéru se dosáhne optimálních analytických hodnot a senzorických vlastností 
produktu.  
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Výroba rosé v R – vhodné odr dy, volba stylu a prezentace 
 

Ing. Jan Stávek 
 Ústav poskliz ové technologie zahradnických produkt , Zahradnická fakulta v Lednici, 

MZLU Brno, info@enolog.cz 
 
Úvod 
Stejn  jako u ostatních typ  vína i u rosé vín je styl a aroma výsledného produktu 
ovliv ovano použitou odr dou Vitis vinifera L.. Nap íklad rosé z hrozn  odr d Rulandské 
modré a Cabernet Sauvignon mají výrazn  odlišný aromatický profil. Rozdíl m že být 
zvýrazn n ješt  p sobením mikroklimatických podmínek. Jisté ovšem je, že odr dový rozdíl 
nebude u r žových vín tak markantní jako v p ípad  vín ervených a to z toho d vodu, že 
slupky modrých hrozn  z stávají v kontaktu s moštem pouze omezenou dobu, takže se 
vyluhuje pouze omezené množství aromatických látek (Morgan 2005). Zkušenosti n kterých 
výrobc  vín dokonce dokazují, že kvalita r žového vína ani tak nezávisí na použité odr d , 
jako spíše na vyzrálosti hrozn , které byly použity a zp sobu jejich vinifikace. D ležitým 
fenoménem dnešní doby je volba ízené vinifikace hrozn  a vhodné použití preparát  pro 
výrobu vína tak, aby se získalo rosé žádaného stylu. 
 
Odr dy povolené pro výrobu jakostních vín v R 
Dalo by se íci, že v dnešní dob  moderních technologií, které mohou podtrhnout nebo 
naopak potla it barevný potenciál odr d révy vinné, a zásadním zp sobem tak ovlivnit 
barevnost výsledného vína, nemá použitá odr da velký význam. Vhodnými technologickými 
zásahy je dnes totiž možné vyrobit inkoustov  zbarvený Modrý Portugal nebo Cabernet 
Sauvignon bled -r žové barvy. K tomu, abychom dokázali pracovat s danou surovinou 
správn , je ovšem nutné porozum t zastoupení barevných slou enin v jednotlivých modrých 
odr dách a pochopit jejich chování v pr b hu výroby vína. Jedin  tak potom m žeme vyrobit 
barevn  atraktivní ervené a r žové víno nebo dokonce klaret. (Stávek a kol. 2007) 
 

Obsah anthokyanin  v odr dových vínech ro níku 2007
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Graf 1 ukazuje, že modré odr dy povolené v R pro výrobu jakostních vín poskytují vína s r znou barevnou 
intenzitou. Empiricky vzato, mén  barevné jsou nap íklad Rulandské modré, Frankovka, naopak intenzivn jší 
v barv  mohou být Svatovav inecké, r zné Cabernety nebo André. Nejvíce barviv obsahují tzv. barví ky 
Alibernet, Neronet, Rubinet, aj. (Stávek a kol 2007) 
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Vliv zralosti hrozn  
Dozrávání hrozn  zahrnuje soubor fyzikálních a biochemických proces , které za ínají 
zam káním a kon í konzumní zralostí hrozn . B hem této doby hrozen získá optimální 
vlastnosti pro výrobu vín nebo jeho konzumaci. Z tohoto d vodu zp sob dozrávání hrozn  
determinuje kvalitu hrozn  a moment sb ru kvalitu výsledného vína (Pérez-Magariño a kol. 
2006)  
Obecn  existuje n kolik stup  zralosti, podle kterých je možné volit datum sklizn . Tyto se 
v tšinou neshodují v termínu. Jedná se o fyziologickou zralost, industriální (vyšší výnos 
hmotnosti hrozn  i cukernatosti) a technologický (stav, ve kterém má hrozen optimální 
parametry pro výrobu vína s ohledem na cht ný styl výsledného produktu). (Pérez-Magariño a 
kol. 2006)  
Optimální vyzrálost hrozn  pro výrobu rosé se v tuzemských podmínkách pohybuje od 19 do 
23 °NM. Nedostate ná vyzrálost zp sobuje nízký extrakt a ne p íliš pozitivních tón  v aroma. 
Hrozny p ezrálé asto postrádají pot ebný obsah kyselina a jejich aroma neodpovídá trend m 
sv žího stylu rosé vín, který je momentáln  nejžádan jší.  
 
 

 
 
Graf 2 ukazuje názory výrobc  vín na ideální cukernatost suroviny pro výrobu rosé vín. 
 
Styly vín 
Obecn  každá modrá odr da m že být použita pro výrobu rosé. U vín této kategorie se totiž 
v tšinou nejedná o výraz odr dy, ale spíše o styl vína (Morgan 2005). Hort (2008) rozd luje 
odr dy na vhodné pro klarety a rosé. Pro klarety jsou podle n j nejvhodn jší Pinot Noir, 
Cabernet Sauvignon a Frankovka. Pro rosé se nejvíce hodí Zweigeltrebe a Svatovav inecké.  
Dalším p ístupem je pohlížení na cílovou skupinu konzument  a použití výsledného vína. 
Existují rosé velmi jednoduchá, která jsou ur ena pro bezmyšlenkovitou konzumaci jako 
aperitivy nebo p i zahradních barbecue. Další skupinou jsou rosé vhodná do gastronomie, 
která mají nižší aromatickou intenzitu a vyšší i nižší obsah strukturních tanin , podle kterého 
lze víno kombinovat s rozli nými druhy pokrm . Poslední nejspecifi t jší skupinou jsou rosé 
meditativní, která nemají s moderním asto „navon ným“ rosé nic spole ného. Jsou to vína 
pro nejnáro n jšího konzumenta, který dokáže ocenit terroir nebo rustikální p ístup 
k technologii. Tato vína jsou asto ro níková a jejich stá í m že být i více než 10 let. 

Ideální cukernatost moštu 
pro výrobu rosé vín
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P i výrob  následujících styl  vín m že být použitá odr da pomocným prvkem. Proto je níže 
uveden charakter nejb žn ji používaných odr d v R. 
Odr da Pinot noir má specifický cihlový barevný odstín a výrazn  nízkou intenzitu a je hojn  
využívaná pro výrobu rosé z údolí eky Loiry. (Morgan 2005) Poskytuje jednoduchá vína 
s nižším obsahem kyselin a t íslovin. Na M lníku byla d íve podávána pod názvem m lnický 
Labín. (Hejduk 2005) 
Odr da Cabernet sauvignon je sympatická svým jednoduchým, p ímým a atraktivním aroma, 
které asto p ipomíná tóny erného a erveného rybízu, což z odr dy d lá velmi žádanou. 
(Curt 2005) Jsou z n j asto vyráb na vína v Novém sv t , kde se vyrábí v intenzivn jších 
barevných formách (hlavn  jižní polokoule).  
Odr da Frankovka se zdá být spolu s odr dou Zweigeltrebe nejvhodn jší odr dou pro výrobu 
rosé v R. Jejich aromatické spektrum spl uje požadavek ovocitosti a vyvážený obsah 
barevných a t íslovitých látek, což je vhodným kritériem p i vinifikaci. asto poskytují vína 
s t eš ovým a rybízovým buketem. 
Specifickou odr dou je také Merlot. Jeho aroma je asto jemných ovocných plod  až 
marmeládových. Typický charakter je sametový, jahodový. T íslovité látky jsou mnohem 
slabší než u Cabernetu. ím mén  t íslovin víno má, tím rychleji by m lo být zkonzumováno. 
(Curt 2005) 
 
Prezentace rosé 
R žová je barvou výraznou nejen na pohled, ale i svým názvem. Tento fakt je základem 
úsp ch  rosé vín, ale zárove  jejich odmítání konzervativními konzumenty a rádoby znalci. 
Na r žovou barvu vín bychom se nem li dívat jako na n co anomálního, barva vína by pro 
nás m la být pouze dopl ující informací k celkovému hodnocení. Jak již bylo výše uvedeno, 
je pouze d sledkem použité odr dy a technologie. Navíc je nutno podotknout, že rosé vína 
mají z ídka kdy barvu, o které se dá íci, že je r žová. Jist  jste se setkali s pojmy jako šedavá, 
vodová, cibulové slupky, koroptví oko, malinová, meru ková, m d ná. To všechno jsou 
barvy používané p i popisech r žových vín. Z výše uvedených fakt  vyplývá, že název 
„r žové víno“ není úpln  š astným pojmenováním této kategorie vín. Rosé je mnohem více 
než pojmenování barvy. Zna í použitý zp sob vinifikace, styl vína a navíc, je vhodn jším 
názvem pro prezentaci našich „mén  zbarvených vín z modrých hrozn “ k prezentaci 
v zahrani í.  
 
Záv r 
Vina ství v eské republice stojí p ed obrovskou šancí ukázat sv tu, že se také zde da í 
výrob  vynikajících rosé. Zapot ebí bude vyvinout zna ku, jež bude dostate ným 
marketingovým nástrojem, který jednoduše a p esto komplexn  popíše charakter našich rosé. 
Charakter tuzemského rosé bude záležet pouze na výrobcích samotných a na jejich pot eb  
sdílet stejnou myšlenku s konkurencí s cílem dosažení lepších prezenta ních výsledk . 
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VÝVOJOVÉ TRENDY V MARKETINGU VÍNA 
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Abstract

I když eská republika nepat í mezi zem  s velkým objemem produkce hrozn  a révového 
vína, není její marketingová pozice v rámci Evropské unie nevýhodná anebo zanedbatelná. 
Vinohradnictví a výroba vína u nás mají již tisíciletou tradici a zcela ur it  lze konstatovat, že tyto 
innosti byly a jsou významnou sou ástí našeho kulturního d dictví a zdrojem pracovních p íležitostí 

a že se v eských zemích již po staletí spolupodílejí na tvorb  kulturní krajiny. 
V sou asné dob  se vinohradnictví a vina ství podílí na celkovém objemu rostlinné výroby p ibližn  
5%; v Jihomoravském kraji však je tento podíl zhruba ty ikrát vyšší a pohybuje se kolem 20%. 
Pokud se týká celkové vým ry vinic, nachází se ve vina ské oblasti Morava celkem 96% všech 
výsadeb a zbývající 4% jsou ve vina ské oblasti echy. 

Hovo íme-li o marketingu vína a o vývojových trendech ve spot eb  tohoto ušlechtilého 
nápoje, musíme mít na pam ti, že umírn ná a zodpov dná konzumace vína je nedílnou sou ástí 
evropského kulturního d dictví a je podporována orgány EU. Naším prvo adým úkolem je proto tyto 
snahy všestrann  podporovat.  

Pot šitelný je fakt, že i pr m rná spot eba vína v eské republice se postupn  zvyšuje a že 
jeho obliba mezi spot ebiteli nar stá. I když naše zem  tradi n  pat í mezi nejv tší konzumenty piva 
na sv t  (kolem 160 litr  na osobu za rok) a ani konzum destilát  není zanedbatelný (cca 8 litr  na 
osobu za rok) lze považovat za pozitivní, že od roku 1994 do roku 2009 (tj. v pr b hu 15 let) se 
celoro ní spot eba vína zvýšila z 15,4 na p ibližn  17,5 l/osobu a podle n kterých odhad  by se po 
roce 2010 m la zvýšit až na p ibližn  21 litr  na osobu a rok. 

Na uspokojení spot ebitelské poptávky domácí produkce samoz ejm  nesta í a je proto t eba 
ji pokrývat dovozem, který v sou asnosti pokrývá p ibližn  50 – 60 % celkové poptávky. Nejv tšími 
dovozci jsou Špan lsko, Itálie, Ma arsko a Slovensko. Levná a mén  kvalitní stolní vína jsou 
dovážena p edevším z jihu Evropy, vína jakostní a p ívlastková ze st edoevropské oblasti a ze 
zámo í. 

I když je dnes zcela jasné, že domácí produkci vín nebude možno dále zvyšovat, m li 
bychom se zam it p edevším na výrobu a export vysoce kvalitních vín jakostních a p ívlastkových. 
O perspektivnosti této koncepce sv d í fakt, že se naše vína již n kolik let výrazn  prosazují i 
v mezinárodním m ítku a že ada eskomoravských vín byla v posledních letech ocen na na mnoha 
evropských výstavách a p ehlídkách v Rakousku, N mecku, Slovensku, Itálii, Izraeli, Belgii, Francii, 
USA, ín  a dalších zemích.  

V referátu je popsán vývoj vinohradnictví a výroby vín na Novém Zéland , kde b hem 
pouhých dvou nebo t í desetiletí došlo k rychlému a bou livému rozvoji jak celkového objemu 
výroby, tak také exportu. Srovnáváme-li kvalitu a image eských a novozélandských vín, musíme 
konstatovat, že eská republika v tomto sm ru zna n  zaostává. Ve zkušenostech a úsp ších 
novozélandských p stitel  lze nalézt mnohá pou ení a inspiraci. 

V záv re né ásti referátu jsou uvedeny n které nám ty týkající se možností zintenzivn ní 
marketingových aktivit eských a moravských producent  vína a zlepšení komunikace s domácími i 
zahrani ními konzumenty a obchodními partnery. 
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