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14  vinohraDnictví 
a vinařství

Réva vinná je jednou z nejstarších kultur-
ních rostlin pěstovaných člověkem. Původ 
kulturních odrůd Vitis vinifera subsp. vini-
fera není zcela jednoznačně vysvětlen. Jsou 
názory, že vznikla šlechtěním divoké révy 
vinné lesní (V. vinifera subsp. sylvestris), 
avšak někteří autoři toto zpochybňují a její 
genezi odvozují od dnes již vyhynulých tře-
tihorních druhů.

Lidé z mladší doby kamenné již znali plody 
révy, ale neznali ještě kvasný proces, a tudíž 
ani víno. Kavkaz a Írán, území v minulosti 
s velmi vyspělým zemědělstvím, jsou pova-
žovány i za oblast vzniku kulturní evropské 
révy vinné (Vitis vinifera subsp. sativa). Prv-
ní nálezy o záměrném pěstování révy vinné 
a výrobě vína jsou starší 5 tisíc let a pochází 
z oblasti Mezopotámie a Egypta. I bible po-
pisuje, že Noe vysadil vinici u Araratu, mezi 
Černým a Kaspickým mořem.

V Evropě se začal kult vína šířit přibližně 
před 3 tisíci lety, a to přes Řecko, Řím až na 
zbytek kontinentu. Na našem území, na již-
ní Moravě, přesahuje doba pěstování révy  
2 tisíce let a prakticky stejnou dobu se jednalo  
o „ekologické“ vinohradnictví.

Během devatenáctého století byly z Ame-
riky do Evropy zavlečeny choroby a škůdci 
révy, vůči kterým evropská réva neměla 
imunitu (na rozdíl od druhů amerických). 
Masovější problémy způsobilo nejdříve 
padlí révové. V Evropě bylo objeveno v roce 
1845. V roce 1850 bylo padlí révové popsáno 
již na většině území Francie, ve Španělsku, 
Itálii a na jihu Rakousko-Uherska. Na obra-
nu proti němu se začaly hledat chemické 
látky – produkty oboru tehdy se dynamicky 
rozvíjejícího. 

V té době se dovážely z Ameriky odolné 
druhy révy, důsledkem čehož bylo zavleče-
ní révokazu (kolem roku 1860), největšího 
škůdce evropských vinohradů. Révokaz byl 
již v roce 1872 spatřen v rakouském Kloster-
neuburgu, v roce 1874 v Maïarsku a v roce 
1890 na Moravě v Šatově u Znojma. V letech 
1901 až 1903 byl popsán ve Velkých Pavlovi-
cích, Čejkovicích a Mutěnicích. V roce 1907 
se rozšířil i do Velkých Bílovic, a to už byl za-
znamenán na 6 tisících ha vinic na Moravě.

V roce 1878 se k nežádoucím organismům 
importovaným do Evropy z Ameriky přidala 
i plíseň révová. Od roku 1880 již působila 
značné škody ve Francii, Itálii a na jihu Ra-
kousko-Uherska. V Dolním Rakousku se ob-
jevila poprvé v roce 1888. Od roku 1898 byla 
i na Moravě zákonem stanovena povinnost 
včas ošetřovat vinice. Kdo tak neučinil, byl 
potrestán pokutou či vězením.

Ne že by réva v Evropě předtím neměla 
žádné choroby a škůdce, ale nešlo o masové 
šíření či epidemie. Ty se začaly vyskytovat až 
koncem devatenáctého století. Výjimky sice 
existovaly, ale neopakovaly se pravidelně. 
Například v roce 1338 velká hejna kobylek 
z Uher zničila na Moravě veškerou úrodu. 
Místně kalamitní výskyt škůdce byl zase ře-
šen jeho ručním odstraňováním. Ve Falci bylo 
v roce 1841 z jedné vinice o ploše 0,25 ha se-
sbíráno 200 tisíc housenek obaleče.

Rozvoj chemie znamenal enormní užití 
chemických látek v zemědělství. V důsledku 
toho se koncem 19. století jenom proti pad-
lí révovému ve Francii ročně spotřebovalo  
100 tisíc tun síry. Například v jižním Tyrol-
sku se tehdy doporučovalo 60 až 100 kg síry 
na hektar vinice ročně. 

V té době se révokaz na kořenech révy li-
kvidoval sirouhlíkem. Ve Francii bylo v roce 
1888 aplikováno do viniční půdy 10 tisíc tun 
nasyceného roztoku sirouhlíku za účelem 
dezinfekce. V této dávce se pravděpodobně 
jednalo až o umrtvení půdy. Na Moravě bylo 
v roce 1907 spotřebováno 17,8 t sirouhlíku, 
následující rok již 43,8 t a síra byla rozdává-
na vinařům zdarma. 

V roce 1908 bylo moravským vinařům 
dodáno s dvoutřetinovou státní dotací  
214 zádových postřikovačů proti peronospoře. 

Naštěstí šlo o dobu, kdy byl již znám  
„biologický trik“, jak předejít škodám způ-

Zádové rozprašovače 
síry (kolem roku 1900)
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Réva vinná je 
jednou z nejstarších 
kulturních rostlin 
a pěstuje se  
i v ekologickém 
zemědělství
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Půdní injektor na 
sirouhlík (kolem  
r. 1900)

sobeným révokazem – štěpování ušlechtilé 
révy na odolné americké podnože. Tím byl 
zatím potlačen révokaz. Choroby révy však 
byly potírány pomocí chemických postřiků, 
čímž je typické celé dvacáté století a také po-
čátek jednadvacátého století.

Situace se značnými chemickými vstupy 
dala vzniknout ekologickému vinohrad-
nictví jako odnoži tehdejšímu vinohrad-
nictví konvenčnímu. Doba a výše důvěry 
spotřebitele si vyžádaly nejenom slovní 
záruku vinaře, že jde o produkt ekologic-
kého vinohradnictví, ale i jeho nezávislou 
kontrolu.

V roce 1991 vznikl ve Velkých Bílovicích 
svaz ekologického vinohradnictví Altervin, 
který se stal později sekcí svazu PRO-BIO. 
Nyní jsou ekologičtí vinaři v ČR členy svazu 
PRO-BIO a svazu Ekovín.

Současně s potíráním chorob pomo-
cí chemických přípravků však probíhal  
i biologický proces vedoucí k regulaci cho-
rob – křížení odolných druhů révy s kvalitní 
evropskou révou. V první fázi téměř 100 let 
vítězila chemie, nyní již existují v jednotli-
vých evropských zemích odrůdy révy, které 
se vyznačují jak vysokou kvalitou vína, tak 
více či méně zvýšenou odolností vůči jed-
notlivým chorobám. Právě tyto odrůdy jsou 
podstatné pro budoucí větší rozšíření eko-
logického vinohradnictví.

14.1  oDrůDy vhoDné pro ekologic-
ké vinohraDnictví

Zákon č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví 
a vinařství rozlišuje stejně jako Nařízení 
Rady (ES) č. 1493/1999 dva základní dru-
hy vína – stolní a jakostní víno stanovené 
pěstitelské oblasti (dále jen jakostní víno 
s. o.). U stolního vína rozlišujeme víno bez 
zeměpisného označení původu (dále stolní 
víno) a víno se zeměpisným označením pů-
vodu (dále zemské víno). Jakostní víno s. o. 
můžeme rozdělit na jakostní víno a jakostní 
víno s přívlastkem. Těch přívlastků je celá 
řada a podmínkou jejich přidělení je splně-
ní příslušných podmínek daných zákonem  
č. 321/2004 Sb. (dále jen zákon). I víno 
z ekologicky pěstovaných hroznů může být 
produkováno jen ve výše uvedených katego-
riích.

Pro stolní víno lze z hlediska zákona 
použít hrozny jakékoliv odrůdy révy nebo 
jejich směsi vyprodukované kdekoliv na 
území České republiky. Nařízením Rady  
č. 1493/1999 je stanoveno, že stolní víno 
nesmí být označeno názvem odrůdy a menší 
zeměpisné jednotky, než je členský stát a cu-
kernatost moštu lze zvýšit v našich podmín-
kách o 4,3 kg cukru na hektolitr v případě 
hroznů z Moravy a o 5,9 kg cukru na hekto-
litr v případě hroznů z Čech. Víno nepodléhá 
zatřídění Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí (dále SZPI). 

Pro zemské víno lze z hlediska zákona 
použít hrozny vyjmenovaných odrůd révy 
vyprodukované v Čechách nebo na Moravě. 
Může být označeno názvem odrůdy a sou-
časně označením „České zemské víno“ nebo 
„Moravské zemské víno“. Cukernatost moš-
tu, které musí hrozny přirozeně dosáhnout, 
činí alespoň 14 stupňů normalizovaného 
moštoměru (dále °NM), lze zvýšit v našich 
podmínkách o 4,3 kg cukru na hektolitr 
v případě hroznů z Moravy a o 5,9 kg cukru 
na hektolitr v případě hroznů z Čech. Víno 
nepodléhá zatřídění SZPI. 

Pro jakostní víno lze z hlediska zákona 
použít hrozny těch odrůd révy, které jsou 
zapsány ve Státní odrůdové knize, jestliže 
hrozny pocházejí výhradně z vinic ve vinič-
ních tratích. Víno může být označeno ná-
zvem odrůdy a musí být označeno názvem 
vinařské oblasti. Cukernatost moštu, které 
musí hrozny přirozeně dosáhnout, činí ales-
poň 15 °NM, lze zvýšit v našich podmínkách 
o 4,3 kg cukru na hektolitr v případě hroznů 
z Moravy a o 5,9 kg cukru na hektolitr v pří-
padě hroznů z Čech. Víno podléhá zatřídění 
SZPI. 

Pro jakostní víno s přívlastkem lze z hle-
diska zákona použít hrozny těch odrůd révy, 
které jsou zapsány ve Státní odrůdové knize, 
jestliže hrozny pocházejí výhradně z vinic ve 
viničních tratích. Víno může být označeno 
názvem odrůdy a musí být označeno názvem 
vinařské podoblasti, v níž byly hrozny sklize-
ny. Podle dosažené přirozené cukernatosti 
hroznů (minimálně 19 °NM) a způsobu pří-
pravy vzniká víno s přívlastkem – kabinetní 
víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr 
z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno nebo 
slámové víno. Cukernatost moštů nelze zvý-
šit! Hrozny kontroluje SZPI a víno podléhá 
zatřídění SZPI. 
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rozdělení vín v ČR 
podle kvality
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Moštové bílé odrůdy Moštové modré odrůdy
Aurelius Agni
Auxerrois Alibernet
Děvín André
Hibernal Ariana
Chardonnay Cabernet Moravia
Irsai Oliver Cabernet Sauvignon
Kerner Domina
Lena Dornfelder
Malverina Frankovka
Muškát moravský Laurot
Muškát Ottonel Merlot
Müller Thurgau Modrý Portugal
Neuburské Neronet
Pálava Rubinet
Rulandské bílé Rulandské modré
Rulandské šedé Svatovavřinecké
Ryzlink rýnský Zweigeltrebe
Ryzlink vlašský
Sauvignon
Sylvánské zelené
Tramín červený
Veltlínské červené rané
Veltlínské zelené
Veritas
Vrboska

Popis v tabulce uvedených odrůd je vzhle-
dem k rozsahu této publikace nemožný. Proto 
odkazujeme na publikace o konvenčním vino-
hradnictví, kde jsou všechny odrůdy popsány 
(např. Ludvíková, Sedlo, Ševčík 2004).

Zemské víno lze získávat z hroznů uvede-
ných v tabulce a dále z následujících odrůd:

Blauburgunder, Bouvierův hrozen,  
Čabaňská perla, Červenošpičák, Damas-
cenka, Dívčí hrozen, Chenin blanc, Jakub-
ské, Kadarka modrá, Kamenorůžák bílý,  
Malbec, Malingre, Modrý Janek, Muškát žlutý,  
Ortliebské žluté, Portugalské bílé, Pracht-
traube, Ryzlink buketový, Sauvignon šedý, 
Sémillon, Sylvánské červené, Syrah, Veltlín-
ské červenobílé, Viognier. 

Víno z ekologicky pěstovaných hroznů lze 
produkovat ve všech kategoriích vín a žád-
ná speciální omezení vzhledem k odrůdám 
nejsou. Přesto by bylo chybou vysadit no-
vou vinici pro ekologické pěstování a pou-
žít k tomu některou z odrůd náchylných na 
choroby, např. Modrý Portugal. Pro výsad-
bu nových ekologických vinic lze doporučit 

Seznam odrůd révy, 
ze kterých lze v ČR 
získávat jakostní 
víno a jakostní víno 
s přívlastkem

především interspecifické odrůdy odolnější 
vůči houbovým chorobám. Tyto odrůdy byly 
šlechtěny s cílem zisku kvalitního vína při 
zvýšené odolnosti vůči běžným houbovým 
chorobám. Bohužel jich v České republice 
zatím není mnoho zaregistrováno.

Pro ekologické vinohradnictví v prvních 
desetiletích 21. století můžeme doporučit 
následující odrůdy:

• Auxerrois
• Hibernal
• Malverina
• Muškát moravský
• Pálava
• Ryzlink rýnský
• Tramín červený
• André
• Cabernet Moravia
• Dornfelder
• laurot
• Rubinet
• Rulandské modré
Toto doporučení je třeba brát jako časově 

omezené, a to do doby, než budou registro-

Odrůdy vhodné 
pro EZ
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vány odrůdy vhodnější. Výběr odrůd vhod-
ných pro ekologické vinohradnictví není 
jednoduchý, každý biovinař má na to svůj 
názor, protože vždy záleží i na stanovišti, 
kde se vinice nachází. 

Při přechodu z konvenčního na ekologic-
ké vinohradnictví je nutné počítat s dobou 
přechodného období, která nemůže být 
kratší než 3 roky. Během této doby nelze 
víno označovat jako produkt ekologického 
vinohradnictví, ale pouze jako víno z parcel 
přecházejících z konvenčního na ekologické 
vinohradnictví.

14.2 založení vinice

Správné založení vinice vyžaduje náklady 
přesahující 850 tisíc Kč.ha-1 (bez nákupu 
půdy). Vzhledem k tomu, že vinohrad bude 
během příštích třiceti let poskytovat úrodu, 
nevyplatí se šetřit na úkor kvality.

14.2.1 Přípravné práce před zalo-
žením vinice

Mezi tyto práce patří výběr a případně za-
koupení nebo pronájem vhodného pozem-
ku, výběr odrůdy a podnože, určení sponu 
a způsobu vedení, zajištění sazenic, získání 
povolení k výsadbě, případná úprava terénu 
a příprava půdy.

v Pozemek
Zákonem č. 115/1995 Sb. byly u nás 

stanoveny vinařské obce a jeho novelou 
zákonem č. 216/2000 Sb. byly v jednotli-
vých vinařských obcích stanoveny viniční 
tratě. Nyní je vše uvedeno v prováděcích 
vyhláškách k zákonu č. 321/2004 Sb. Pouze 
ve vinicích v těchto tratích lze produkovat 
hrozny vhodné k získávání jakostního vína 
a jakostního vína s přívlastkem. Stejně tak 
státní podpora na výsadbu vinic se před 
vstupem ČR do EU poskytovala jen v pří-
padě výsadby ve viniční trati. Rozhodne-li 
se pěstitel vysadit vinici mimo tyto tratě, 
odsoudí se sám předem k produkci pouze 
stolního vína. 

Vstupem ČR do EU se stala evropská naří-
zení přímo platná a nadřazená nad zákony 
ČR. Tím také vše, co je uvedeno v Nařízení 
Rady (ES) č. 1493/1999, je automaticky plat-
né i v ČR a náš vinařský zákon se tomu musel 
přizpůsobit.

V praxi to při zakládání nového vinohradu 
znamená, že je nutné nejdříve získat výsad-
bové právo. Možností, jak toto právo získat, 
je více, počínaje nárokem vinaře za vyklu-
čenou vinici, přes zakoupení tohoto práva 
od svého kolegy, až po přidělení ze státní 
rezervy. Upraveno je to opět v Nařízení Rady 
č. 1493/1999 a v zákoně č. 321/2004 Sb. Vše 
souvisí s registrem vinic, který vede Ústřed-
ní kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(dále ÚKZÚZ), kam je nutné zasílat přísluš-
né žádosti a oznámení.

Vinohrad by se měl vysazovat na pozem-
ku ve viniční trati, ideální je přiměřený svah 
s jižní expozicí. Nadmořská výška by neměla 
být zbytečně vysoká, na každých 100 m n. m. 
klesá teplota asi o 0,6 °C. Eliminovat by se 
měly i mrazové kotliny a podmáčená půda. 
Nejvhodnější jsou půdy štěrkovité a kameni-
té, protože jsou teplejší. Naproti tomu jílovité 
půdy jsou chladnější, ale zato vododržnější 
a „výživnější“. Réva nesnáší zamokřené stu-
dené půdy, ale ani přílišné sucho (za mini-
mum se považuje 300 mm srážek za rok).

Ideální je případ, kdy pozemek pěstitel 
přímo vlastní nebo připravuje jeho koupi. 
V případě nájmu je v zájmu pěstitele uzavřít 
dlouhodobou smlouvu, ze které bude jed-
noznačně jasné, na jakou dobu se smlouva 
uzavírá, jak bude pozemek předán zpět ma-
jiteli a jak bude naloženo s právem na opě-
tovnou výsadbu. 
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Správné založení 
vinice je nákladné, 
nevyplatí se však 
šetřit na úkor 
kvality

Keř révy vinné  
v dobré kondici
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v Výběr odrůdy a podnože
Odrůda a podnož by měly být voleny již 

pro konkrétní polohu a půdu. V ekologic-
kém vinohradnictví to platí o to více, protože 
pro korekci chyb zde máme později méně 
nástrojů.

O odrůdách pro ekologické vinohradnictví 
bylo pojednáno již v podkapitole 14.1. Samo-
zřejmě při výběru konkrétní odrůdy je nutné 
zvažovat nejenom zákonné normy a vhod-
nost dané odrůdy pro ekologické pěstování, 
ale také dostupné pozemkové podmínky, 
možnosti zpracování hroznů a v neposlední 
řadě i marketingové otázky.

Obecná vhodnost konkrétní podnože pro 
určitou odrůdu a půdu v konvenčním vi-
nohradnictví je popsána v řadě odborných 
publikací. Ekologické vinohradnictví se vy-
značuje nižším množstvím dusíku v půdě 
a s tím souvisejícím ne příliš bujným růstem. 
To poněkud posouvá vhodnost jednotlivých 
podnoží, takže v ekologickém vinohradnictví 
podnož:

• Amos snáší jen nižší obsah vápníku 
v půdě, má vysokou mrazuvzdornost 
a krátkodobě odolává i suchu. Je vhod-
ná do lehčích půd. Pro slabý vzrůst je 
její využití v ekologickém vinohradnic-
tví problematické.

• Kober 5 BB je pro ekologické vinohrad-
nictví zpravidla velmi vhodná. Snáší 
ještě střední obsah vápníku, obdobně 
je tomu se suchem, ale ve štěrkovitých 
a písčitých půdách v některých letech 
vymrzají kořeny. Ideální pro ni jsou 
méně živné skeletové, hlinité nebo 
sprašové půdy.

• so 4 docela dobře odolává vyššímu obsa-
hu vápníku, ale špatně suchu a zasolení. 
Nejvhodnější jsou humózní hlinité půdy. 
Nachází uplatnění při roubování se spr-
chavými odrůdami, naštěpované odrůdy 
mají slabší až střední vzrůst, v ekologic-
kém vinohradnictví nachází uplatnění 
méně často než K 5 BB.

• Craciunel 2 patří k nejvhodnějším 
pro ekologické vinohradnictví. Dobře 
snáší vysoký obsah vápníku i sucho. 
Vyhovují ji téměř všechny půdy s výjim-
kou velmi těžkých.

• Teleki 5 C se doporučuje pro hlinité 
půdy, průměrně odolává suchu a kon-
centraci vápníku. Nesnáší studené 
a vlhké půdy a půdy písčité. Naštěpova-

né odrůdy mají slabší až střední vzrůst, 
pro ekologické vinohradnictví proto až 
na výjimky není nejvhodnější.

• 125 aa má podobné vlastnosti jako Ko-
ber 5 BB, lépe snáší vysoký obsah váp-
níku v půdě, ale hůře sucho. Nesnáší 
mělké půdy a suchá stanoviště, naopak 
jí vyhovují půdy na spraších, hlinité 
půdy až těžší. Pro ekologické vinohrad-
nictví je vhodná.

• LE – K/1 nesnáší vyšší obsah vápníku 
v půdě, ale dobře odolává suchu. Je 
vhodná pro písčité, štěrkovité a kameni-
té půdy v ekologickém vinohradnictví.

v Určení sponu a způsobu vedení
Během posledních padesáti let se v našich 

klimatických podmínkách všeobecně zaved-
ly drátěnky, které tvoří oporu souvislým stě-
nám keřů. Výjimky jsou jen převážně ručně 
obdělávané příkré svahy, kde se stále ještě 
uplatňuje vedení s oporou pro individuální 
rostlinu.

U drátěnek se při stanovování šířky mezi-
řadí vychází z šířky strojů, které jím budou 
projíždět, a z výšky stěny. Při vyšší stěně 
a užším meziřadí mohou být sousední řádky 
podstatnou část dne zastíněny, což není pro 
révu vhodné. To platí zvláště pro orientaci 
řádků ve směru východ – západ, kdežto při 
orientaci sever – jih je zastínění v čase nej-
intenzivnějšího slunečního záření (kolem 
poledne) podstatně nižší.

Spon vinice, zvláště šířka meziřadí, je 
určen předpokládanou technikou pro ob-
dělávání. Ta se vyvíjí a navrhují se stále 
výkonnější stroje menších rozměrů s nižší 
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hmotností. Na druhou stranu stoupá i zhut-
nění půd, a tím i potřebný výkon traktoru 
pro zpracování půdy. Například kolem roku 
1920, kdy byly práce prováděny koňmo 
a ručně, bylo doporučováno meziřadí o šíř-
ce 0,9 až 1,2 m a vzdálenost rostlin v řádku  
0,7 až 1,0 m. Na 1 ha tak bylo zapotřebí  
9 až 16 tisíc rostlin. Po kolektivizaci země-
dělství se spon vinic přizpůsobil běžné polní  
mechanizaci, tehdejší náš průmysl nebyl 
schopen vyrábět speciální traktory do vinic, 
jak tomu bylo v zemích EHS. 

Od počátku šedesátých let se z důvodu 
dosažení použitelnosti traktorů ve vinohra-
dech prosazovalo meziřadí 3,0 m. To při 
vzdálenosti rostlin v řádku 1,2 m znamená 
2800 rostlin na hektar. Tato značná redukce 
počtu rostlin se projevila na jejich zvýšeném 
zatížení, stresu a nakonec odumírání.

Z těchto důvodů lze v současnosti do-
poručit střední vedení s meziřadím 2,2 až  
2,4 m a vzdáleností rostlin v řádku 1,0 až 
1,2 m (3500 až 4500 rostlin na hektar). Je 
ale zapotřebí používat viničních traktorů, ne 
polních. Jako ideální se zatím jeví kmínek 
do výšky 0,7 m, v této výšce jeden vodorov-
ný tažeň a blízko vrcholu kmínku pak jeden 
zásobní čípek. Oporu kmínku tvoří ocelová 
tyč, první drát je napnut ve výšce 0,7 m, 
následuje posuvné dvojdrátí s možností výš-
kového přesunutí od 1,0 do 1,2 m s krokem 
po 0,1 m a druhé posuvné dvojdrátí ve výšce 
1,4 až 1,6 m. 

Výše uvedená doporučení platí pro polohy, 
ve kterých lze projíždět traktorem. Na příkrých 
svazích, kde se počítá převážně s ruční prací, 
je vhodnější využít hustého sponu s individu-
ální podporou jednotlivých rostlin ve sponu 
1,4 5 1,4 m (5100 rostlin na hektar). V těchto 
polohách lze doporučit např. vedení Gobelet, 
Vertiko nebo Trevírské vedení. Bohužel tako-
vé polohy, které nejsou průjezdné traktorem, 
se u nás zatím z ekonomických důvodů příliš 
pro vinohradnictví nevyužívají.

v Zajištění sazenic
Jestliže jsme vyřešili výše uvedené otázky, 

není problém si spočítat, jaké množství sa-
zenic, jakých odrůd a na jakých podnožích 
budeme potřebovat. Na předvýsadbovou 
přípravu půdy budeme sice potřebovat ješ-
tě 3 roky, získáme tím čas asi jednoho roku 
na výběr nejvhodnějšího dodavatele. Pokud 
chceme získat sazenice skutečně podle námi 
zadaných podmínek, je nutné učinit objed-
návku u příslušného školkaře asi 20 měsíců 
předem. To proto, aby měl čas na sklizeň 
oček a zajištění příslušných podnoží. Sa-
mozřejmě lze zakoupit sazenice i jako „last 
minutes“, ale toto řešení nelze doporučit. 
Včasná objednávka sazenic u školkařského 
podniku by ale v ekologickém vinohradnic-
tví neměla být problémem. Dodávku sazenic 
je nejvhodnější přebírat od dodavatele asi 
měsíc před výsadbou, v době, kdy pominuly 
mrazy. Důvodem je záruka dodavatele za ma-

Střední vedení révy

V současné době  
lze doporučit střední 
vedení révy, 
na příkrých svazích  
s nutností ruční 
práce je vhodnější  
hustší spon
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teriál, takto nemůže být poškozen mrazem 
a ani nevhodným skladováním nevyschne.

Obecně v ekologickém zemědělství platí, 
že se musí používat biosadba. V EU však za-
tím platí pro vinohradnictví výjimka, navíc 
v ČR biosazenice révy vinné doposud nikdo 
neprodukuje. 

v Získání povolení k výsadbě
Vinice je v současnosti považována podle 

některých zákonů za stavbu, podle jiných 
zase ne. V každém případě je nutné začít 
s podáním „Návrhu na vydání územního 
rozhodnutí o využití území“ u příslušného 
stavebního úřadu. V tiskopise tohoto návrhu 
se již musí uvést údaje o přípravě pozemku, 
způsobu vedení, oplocení pozemku, odrů-
dách, o komunikacích, vedení plynu, teleko-
munikací, elektřiny, vodovodu a kanalizace 
atd. Uvést se musí i adresy vlastníků soused-
ních pozemků, spoluvlastníků a uživatelů 
daného pozemku.

Bude-li vinice na pronajatém pozemku, 
je v zájmu budoucího pěstitele si smluvně 
ošetřit vzájemný vztah, protože vinice se 
vysazuje pro několik desetiletí. Nejde zde 
jenom o dobu užívání půdy, ale i o to, kdo vi-
nici na závěr vyklučí a komu pak bude patřit 
právo na opětovnou výsadbu.

V současnosti povolení k výsadbě nejčas-
těji komplikují nedokončené pozemkové 
úpravy.

v Úprava terénu
Účelem těchto úprav je vytvořit vhodné 

podmínky pro révu, ostatní rostliny, živo-
čichy, odtok vody a zajistit dostupnost po-
zemku. Půda by měla být přesouvána mini-
málně, stejně tak k likvidaci stromů a křovin 
by mělo docházet jen ve výjimečných přípa-
dech. Rozumné však zpravidla je předchozí 
scelení pozemků a vytvoření odpovídající 
cestní sítě.

K podstatným součástem úprav terénu 
patří i protierozní opatření – zpevněné zá-
chytné a sběrné příkopy. Záchytné příkopy 
se zřizují po vrstevnicích a zachycují vodu 
stékající po povrchu půdy. Sběrné příkopy 
na ně navazují a po spádnici šetrně odvádějí 
vodu ze svahu.

v Příprava půdy před výsadbou vinice
Po vyklučení staré vinice je výsadba nové 

v následujícím roce naprosto nevhodná. 

Mezi vyklučením staré a výsadbou nové vini-
ce je nutné využít asi tří let ke zlepšení kvali-
ty půdy. Rigolace do hloubky 50 až 70 cm je 
v závislosti na daných půdních podmínkách 
zpravidla negativní, „mrtvá“ půda se vynáší 
na povrch a „živá“ je zapracována do hloub-
ky, kde není dostatečný přístup vzduchu. 
Proto je vhodnější provádět hluboké kypření 
půdy do 50 až 70 cm, aniž by docházelo k je-
jímu promíchání. 

Podle výsledků analýzy stavu půdy rý-
čovou metodou lze zvolit optimální postup 
přípravy půdy před výsadbou. Vhodným ter-
mínem pro toto posouzení je květen, v polo-
vině června by již mělo začít kypření a výsev 
podle plánu. Je-li horní vrstva půdy humózní 
s dobrým prokořeněním do hloubky 15 cm, 
prokypřená dále mechanicky do 28 až 30 cm 
a pod ní se nachází nenarušené podorničí, 
není zapotřebí zvláštních zásahů. V tako-
vém případě postačuje zaorat do hloubky  
13 až 15 cm hnůj nebo kompost a současně 
půdu prokypřit do hloubky o něco větší než 
činí ornice (přes 30 cm). Za pluh je vhodné 
v takovém případě připojit brány, aby při 
dalším průjezdu traktoru mohla být zaseta 
směska, což je vhodné uskutečnit co nejdří-
ve po kultivaci půdy.

Vysévaná směska by měla splňovat násle-
dující požadavky:

• velmi rychlý růst kořenů,
• velké množství kořenů, zvláště koře-

nového vlášení a co největší hloubku 
těchto kořenů,

• dobře prorůstat podorniční vrstvou,
• zastoupení i rostlin obohacující půdu 

o dusík,
• složení z více rostlinných druhů,
• přežít první zimu.

Tyto požadavky splňuje například násle-
dující směska:

jetel inkarnát 20 kg.ha-1

vikev ozimá 20  kg.ha-1

hrachor 30  kg.ha-1

jílek italský 8  kg.ha-1

svazenka 6  kg.ha-1

ředkev olejná 6  kg.ha-1

Výsevní množství je zvýšené z důvodu 
rychlého zapojení porostu. Přes zimu se 
porost ponechá růst a koncem května příš-
tího roku se vysoko poseče nebo se provede 
vysoké mulčování. Nadzemní zelená hmota 
se může sklidit i jako krmivo. Po osmi dnech 

Při zakládání vinice 
je nutná řádná 
úprava terénu  
a správná příprava 
půdy
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se zbytky rostlin diskovými branami nebo 
kultivátorem promísí s půdou. Pak se znovu 
provede rýčová analýza stavu půdy, tento-
krát do hloubky 50 cm. Je-li půda prokoře-
něna až do hloubky 40 cm, obracíme horní 
vrstvu pluhem pracujícím do hloubky 35 cm 
a podrýváky nastavíme na největší možnou 
hloubku zpracování (50 až 70 cm). Po urov-
nání povrchu vláčením následuje setí. Dopo-
ručuje se užití následující směsky:

jetel inkarnát  5 kg.ha-1

jetel zvrhlý  5 kg.ha-1

jetel plazivý  4 kg.ha-1

tolice vojtěška 15 kg.ha-1

jílek italský  6 kg.ha-1

Tato směska je víceletá a může prorůstat 
i původními rostlinami stanoviště. Je-li půda 
ve 3. roce již dostatečně prokypřena, lze kon-
cem dubna až začátkem května začít s výsad-
bou vinice. Předtím se samozřejmě porost 
zapraví do půdy (10 až 15 cm) a provede se 
prokypření do hloubky až 70 cm. Nově vyrůs-
tající rostliny z této směsi neškodí, naopak 
potlačují ostatní méně žádoucí doprovodné 
rostliny. V případě neuspokojivého výsled-
ku ve třetím roce lze porost pouze mulčovat 
nebo sklízet jako krmivo a vlastní zrušení po-
rostu včetně prokypření půdy a výsadby nové 
vinice ponecháme až na 4. rok.

Pokud však půda v prvním roce není 
dostatečně humózní, prokořeněná vrstva 
nepřesahuje 5 cm a pod ní je utužená „mrt-
vá“ půda, pak se tato obrátí jen do hloubky  
6–8 cm při současném prokypření do cca 
23 cm. Následuje výsev směsky prvně uve-
dené, ale dávky vikve, jetele a hrachoru se 
snižují na polovinu a naopak dávky svazenky 

a ředkve olejné se zvyšují o 30 %. Ve druhém 
roce se zpracování půdy prohloubí, horní 
vrstva se promísí do hloubky 12 cm a kypře-
ní probíhá v hloubce 25 až 35 cm v závislosti 
na hloubce prokořeněné půdy. Osev druhým 
rokem je opět stejnou směskou, při dobrém 
prokořenění se redukuje množství osiva na 
2/3. Třetím rokem se prohlubuje hloubka 
zpracování půdy až na 50 cm a vysévá se 
směska, v níž převažují jetele.

Ještě před výsadbou vinohradu je vhodné 
provést rozbor půdy na obsah prvků – zvláš-
tě důležitý je fosfor a draslík. Podle výsledku 
se přihnojuje půda Thomasovou moučkou 
nebo surovými fosfáty.

14.2.2 Výsadba vinice
Výsadba by měla probíhat na jaře, s pod-

zimní výsadbou jsou v posledních letech 
špatné zkušenosti. S výsadbou se začíná 
ihned po oschnutí půdy, v dubnu a květnu. 
Je-li půda ještě mokrá, vzniká poškození 
jejím utužením. V biodynamickém vinohrad-
nictví i pranostikách se doporučuje výsadba 
ve fázi sestupujícího měsíce.

Nejsou-li zakoupené sazenice již připra-
veny k výsadbě, musíme je nejdříve upravit. 
Jednoleté dřevo se seřízne na 1 očko, na ko-
řenovém kmenu se odstraní rosné a boční 
kořeny a na patě vyrůstající hlavní kořeny se 
zkrátí. Délka hlavních kořenů se pohybuje 
podle způsobu výsadby od 5 do 10 cm.

Pokud nechceme po ukončení výsadby nad 
sazenicí vytvářet ochranný růvek, musí se její 
horní část v délce asi 15 cm naparafinovat 
(teplota vosku nesmí přesáhnout 75 °C). 

Těsně před výsadbou se sazenice vloží na 
24 hodin do vody nebo řídké kaše připrave-
né z vody, půdy a kravince. Během výsadby 
jsou kořeny sazenic ponořeny v nádobě s vo-
dou nebo kaší, případně zabaleny ve vlhkém 
hadru. Na kořeny sazenic nikdy nesmí delší 
dobu přímo svítit slunce.

Nejčastěji se vinice vysazuje ručně do ja-
mek vytvořených tlakem vody a nebo se vy-
sazuje sazečem. S ručním hloubením jamek 
pomocí rýče se setkáváme již jen u drobných 
zahrádkářů.

v Výsadba do jamek vytvořených tla-
kem vody

Tento postup vyžaduje předchozí vykolí-
kování pozemku tak, aby byla označena mís-
ta kam budou umístěny sazenice. Jamka se 
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vytváří proudem tlakové vody, která protéká 
injektorem. Injektor sestává z kovové trubky 
o průměru 80 mm, na jejímž kuželovitém 
konci je otvor nahrazující trysku s vnitřním 
průměrem kolem 7 mm. Injektor je hadicí 
napojen na upravený postřikovač. Předností 
je, že v jedné pracovní operaci je vytvořena 
jamka, která je současně i zavlažena. Do tak-
to vytvořené jamky se vloží sazenice a okolní 
půda se dobře utuží. Pro tento způsob vý-
sadby se vžil název „výsadba pomocí hydro-
vrtu“. Je nutné dodržet, aby místo štěpování 
zůstalo asi 5 cm nad povrchem půdy. Nedo-
statkem je poměrně vysoká pracnost (150 
hodin na hektar).

v Výsadba sazečem
V tomto případě se místo vykolíkování 

pozemku pouze vyznačí jeho hranice. Vý-
sadba je zpravidla prováděna dodavatelsky 
školkařskou firmou, takže se o sazenice až 
do jejich vložení do půdy nemusíme starat. 
Jeden hektar lze v závislosti na podmínkách 
stanoviště vysadit za 2 až 4 hodiny.

14.2.3 Péče o mladé vinice
Vinohrad vyžaduje největší péči v prvních 

třech letech. Co se v této době pokazí, nelze 
zpravidla napravit během následujících tři-
ceti let, tedy běžné životnosti vinice. Cílem 
není dosáhnout co nejdříve plodnosti, ale 
vypěstovat vitální keře, které se stanou zá-
kladem příštích sklizní.

v 1. rok
Aby letorosty snadno prorazily půdu, je 

nutné růvek kypřit po každém vydatnějším 
dešti. Kypření v okolí keře ale napomáhá 
i snadnější výměně plynů v půdě, takže se 
vyplatí i u parafinovaných sazenic bez rův-
ků. V obou případech je vhodné při kypření 
vytvářet kolem rostlin misky pro zachycení 
vody. V červenci až srpnu se růvky odstraňu-
jí a současně se rostliny zbavují rosných ko-
řenů (kořeny vznikající z naroubované části 
nebo z vrchní části podnože). 

V meziřadí lze doporučit pokryv půdy ži-
vými rostlinami již v prvním roce, minimál-
ně přes zimu. Tento pokryv, je-li vzdálen od 
řádku révy přibližně 30 cm, není konkuren-
cí pro mladé rostliny révy. Rostliny révy je 
vhodné podle potřeby zavlažit. Ani organic-
ká hnojiva aplikovaná opatrně kolem rostlin 

révy v přiměřených dávkách v žádném přípa-
dě vitalitě budoucích keřů neuškodí.

Při délce letorostů asi 10 cm se provádí 
podlom. Ponechává se pouze jeden, případně 
dva nejsilnější letorosty, ale druhý se zakrátí. 
Při délce 20 až 30 cm se letorosty přivazují 
k opěrné tyči. K tomu se používá lýko, papí-
rový provázek, sláma nebo i plast, který se 
později odstraní a recykluje. Ostatní uvedené 
materiály se časem rozpadnou. Nepřivázané 
letorosty se ohýbají dolů a tím se brzdí jejich 
růst a samozřejmě i růst kořenového systé-
mu. Mimoto nevyvázané letorosty budou jen 
s problémy použitelné v příštím roce pro kmí-
nek. Nezbytná je zpravidla ochrana letorostů 
během vegetace i přes zimu proti okusu zvěří 
(srny, zajíci, králíci). Ochranné košíky proži-
ly v druhé polovině minulého století značný 
vývoj. Od původního pozinkovaného pletiva 
s oky asi 1 cm se přešlo na plastové rukávce 
podobné konstrukce. Na přelomu tisíciletí 
se začaly používat plastové ochrany z plného 
materiálu. Jejich předností je vytváření vhod-
ného mikroklimatu pro mladou rostlinu révy. 
Jsou dražší, ale lze je použít vícekrát a podpo-
rují růst rostlin 

Jinou možností je oplocení celé vinice. Na 
ochranu proti okusu letorostů a dřeva zvěří 
lze získat finanční podporu v rámci restruk-
turalizace vinic.

Zapomenout nelze ani na ochranu révy 
proti chorobám, zvláště je nutné se zaměřit 
na ochranu mladých letorostů proti plísni 
révové a padlí (viz dále).

Ochrana proti okusu 
mladých rostlin
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Vinohrad vyžaduje 
největší péči  
v prvních třech 
letech. Co se v té 
době pokazí nelze  
již napravit
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Celkový výpadek rostlin koncem prvního 
roku by neměl přesáhnout 2 %. To je i množ-
ství sazenic, které by mělo být zakoupeno 
navíc. Tyto sazenice se na jaře po výsadbě 
vinice vysadí do hrnků a koncem léta se jimi 
podsadí rostliny, které se neujaly.

Po opadu listí se rostliny přiorávají. Je to 
ochrana spodních oček před promrznutím.

v 2. a 3. rok
Ve druhém roce se provede zimní řez po-

dle výsledku dosaženého rostlinou v před-
cházejícím roce. Zpravidla se seřízne na dvě 
očka, pouze pokud je dřevo dostatečně silné 
(průměr 0,8 cm), lze ponechat kmínek. Je 
nutné dbát zásady, že kmínek se musí celý 
vytvořit v jednom roce.

Po oschnutí půdy se od rostlin odstraní 
na podzim nahrnutá zemina. Pak se opra-
ví řez a odstraní rosné kořínky. Ostatní 
práce se shodují s pracemi v předcházejí-
cím roce. Důležité je zejména u budoucích 
kmínků vylamovat včas fazochy. Pozemek 
lze v meziřadí vyhnojit chlévským hnojem 
nebo aplikovat močůvku či kejdu na rost-
linné zbytky.

Na podzim se opět k rostlinám přihrne 
půda. Ve druhém roce se dokončuje opěrná 
konstrukce, která nejpozději začátkem vege-
tace ve třetím roce musí být kompletní.

Stavba opěrné konstrukce
Životnost opěrné konstrukce by měla být 

alespoň 30 let. Sloupky mohou být ze dře-
va, pozinkované oceli, betonu nebo plastu. 
Pro ekologickou vinici je nejvhodnějším 
materiálem dřevo. Pozinkovaná profilova-

ná ocel má přednost vzhledem k poměru 
hmotnosti, životnosti a pracnosti. Beton se 
používal dříve, jeho předností je nižší cena 
a nezatěžování životního prostředí. Činí ale 
problémy při mechanizované sklizni, kdy 
se jednotlivé částice betonu mohou dostat 
mezi sklizené hrozny a způsobit poruchy do-
pravníků a drtičů, případně i modernějších 
lisů. Plastové sloupky se vyrábějí z již pou-
žitých materiálů, takže jde o recyklovaný od-
pad. Někdy jsou ale problémy se stabilitou 
a životností těchto sloupků. Jejich náhrada 
je zpravidla jednoduchá a většinou závisí 
jen na poměru ceny, životnosti, nákladů na 
případnou výměnu a poplatků za uložení 
znehodnocených sloupků na skládku. Poža-
davky na pevnost sloupků se liší podle toho, 
jde-li o sloupky krajní či řadové. Sloupky 
se umísťují 5 až 7 m od sebe a délka jedné 
sekce v řádku (od přechodu k přechodu) 
by neměla překročit 100 m. Nejjednodušší 
je instalace pozinkovaných profilovaných 
sloupků, nejpracnější sloupků betonových. 
Betonové se musí usazovat do vyhloubené 
díry, ocelové se zatlačují.

Pořizovací náklady na sloupky a jejich in-
stalaci (Kč.ha-1):

• betonové 85 000 Kč
• dřevěné 107 000 Kč
• ocelové pozinkované 112 000 Kč
Opěrná konstrukce musí vydržet alespoň 

třicet let a je nákladem, který neznamená je-
nom pořízení a instalaci, ale je nutné zapo-
čítat i náklady na odstranění po dosloužení. 
K předpokládanému nákladu na likvidaci za 
třicet let lze využít stávající stav v Německu 
(Kč.ha-1):

Betonové sloupky
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Materiál  Pořizovací náklady  Likvidace Výsledné náklady
 Beton  85 000  +36 000  121 000
 Dřevěné (impregnace)  107 000  +72 000  179 000
 Ocelové pozinkované   112 000   -7 000  105 000

Životnost opěrné 
konstrukce by měla 
být alespoň 30 let, 
sloupky mohou být 
ze dřeva,  
z pozinkované ocele, 
betonu nebo plastu
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Při kalkulaci se vychází z toho, že likvidace 
železobetonu vyžaduje určité náklady, likvi-
dace impregnovaného dřeva je dražší a za 
pozinkované ocelové sloupky vinař obdrží 
ještě menší částku než za železný šrot.

Celá opěrná konstrukce stojí v přímých ma-
teriálových nákladech přibližně 150 tisíc Kč: 

Opěrné tyče jednotlivých rostlin se zho-
tovují ze dřeva, bambusu nebo oceli. U nich 
není nezbytná životnost třicet let, postačuje 
pět, maximálně deset let, než se zapěstuje 
dostatečně silný kmínek.

Používané dráty prošly v posledních le-
tech prudkým vývojem. Jednoduše pozin-
kovaný drát je vytlačován ocelovými dráty 
složité konstrukce (ocel s vysokou pevností 
v tahu jako jádro, zinek s příměsí hliníku 
na povrchu jako dlouhodobá ochrana), 
ocelovými dráty obalenými plastem, nere-
zovými dráty (k dosažení potřebné pevnosti 
v tahu nevyžadují tak velký průměr) a také 
celoplastovými dráty. Celoplastové dráty 
zatím mají větší tepelnou dilataci, natahu-
jí se více i při zatížení a jsou více náchylné 
na přeříznutí. Dráty je nutné čas od času 
dotáhnout, slouží k tomu různé způsoby 
jejich napínání.

Ve třetím roce se práce opakují, je insta-
lována kompletní opěrná konstrukce. V dob-
rých podmínkách lze sklidit i první, ne příliš 
velkou úrodu, avšak nesmí to být cílem ag-
rotechnických opatření. Ve druhém a třetím 
roce se ještě podsazuje vinohrad – neujaté 
rostliny se nahradí novými. Pro tuto opera-
ci jsou nejvhodnější již zakořeněné rostliny 
v půdním balu, samozřejmě že stejné odrů-
dy.

I pro instalaci opěrné konstrukce exis-
tuje příslušná technika, která zjednoduší 
a urychlí vlastní práci.

14.3 cyklické práce ve vinici

Od čtvrtého roku je investice (stavba) po-
važována za dokončenou, vinice se začíná 
odepisovat. Sklizeň hroznů ve čtvrtém roce 
ještě není plná. Práce se až do vyklučení vi-
nice každým rokem opakují.

14.3.1 Řez révy
Od 16. století se na území České republiky 

uplatňoval řez na hlavu, který byl až v první 
polovině 20. století vystřídán řezem vhod-
ným pro různé způsoby vedení révy v drá-
těnce. 

Pozinkované ocelové 
sloupky
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Materiál   Kč.ha-1

Sloupky    85 000–112 000
Opěrné tyče (průměr 6–8 mm)   25 000–40 000
Dráty – nosné (2)
  ocelové pozinkované 3,15 mm   11 000
  nerezové 1,6 mm   23 000
Dvojdrátí (2 5 2)
  ocelové pozinkované 2,2 mm   11 000
  nerezové 1,2 mm   24 000
Napínáky nosných drátů    3 000
Řetězy pro dvojdrátí (30 cm)    5 000
Celkem opěrná konstrukce     135 000–207 000

Způsoby napínání 
drátu
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Řezem se reguluje základní růstová síla 
keře a výnos hroznů, korekce se pak provádí 
během první poloviny vegetace.

Ideálním obdobím je konec února a bře-
zen, tedy doba po pominutí nejsilnějších 
mrazů. Měl by být ukončen před slzením 
révy. K termínu řezu se vztahuje řada pra-
nostik, například:

• březen, pospěš s řezem;
• dyž vinohrady moc plačú, bude málo 

vína;
• kdo na Velký pátek řeže révu, odřezává 

Bohu prsty;
• když ide měsíček hore, nemá se řezat 

vinohrad, protože moc sprchají hrozny.
Poslední uvedená pranostika má vztah 

k biodynamickému vinohradnictví, které na 
termín řezu klade značný důraz. Řez by se 
neměl provádět, je-li měsíc v novu a 3 dny 
předtím i poté. Je-li řez proveden v poslední 
čtvrtině ubývání měsíce nebo v novu a k to-
mu ve znamení Štíra, Lva nebo Raka, vytvoří 
réva minimum dřeva. Bujnému růstu koře-
nů opačně tento termín pomůže. Obecně na-
růstající měsíc a především jeho úplněk je 
vhodný pro růst keře a zčásti na úkor úrody. 
Pro dosažení maximálního výnosu hroznů je 
vhodný řez v období sestupného měsíce. 

K základům pro řez révy patří rozlišování 
jednoletého, dvouletého a starého dřeva 

Bez tohoto rozlišení nelze úspěšně pro-
vést řez zaměřený na produkci hroznů 
– jejich kvalitu a množství. Staré dřevo tvoří 
všechny zdřevnatělé nadzemní části révové-
ho keře starší dvou let. Jeho větší množství 
tlumí růst keře a tím snižuje i náchylnost na 
sprchávání. Dvouleté dřevo vyrůstá ze staré-
ho a v minulém roce bylo plodným dřevem. 

Jednoleté dřevo (réví) vyrůstá z dvouletého 
nebo starého dřeva. V minulém roce bylo 
letorostem, do zimy zdřevnatělo. Nazývá se 
také plodným dřevem, protože na letoros-
tech vyrůstajících z tohoto dřeva vznikají 
hrozny. Nejplodnější jsou letorosty vyrůs-
tající z jednoletého dřeva, které je umístěno 
na dřevě dvouletém.

Pro výběr plodných tažňů platí zásady, 
že dřevo by mělo být zdravé, nepoškozené 
a dobře vyzrálé o průměru 6 až 10 mm, jed-
noleté dřevo by mělo vyrůstat z dvouletého 
a mělo by být co nejblíže kmínku.

Při nejčastějším způsobu vedení – jeden 
tažeň a jednooký zásobní čípek – se pohybu-
je zatížení keře do 20 oček, tedy 6 až 10 oček 
na metr čtvereční.

14.3.2 Ostatní práce v předjaří
V předjaří jde především o zpracování od-

řezaného réví, opravu drátěnky a vyvazování 
kmínků a tažňů.

Réví je hodnotným „odpadem“ a mělo by 
být s ním takto zacházeno. Pro svůj obsah ži-
vin bylo ve válečných letech používáno jako 
doplněk krmiva. Z 1 ha lze spálením réví zís-
kat přes 20 GJ tepla.

Spalování réví na okrajích řádků už na-
štěstí patří většinou k minulosti. Vhodnější 
je využití energie, které réví poskytuje, a to 
např. k vytápění vinařského podniku. Ré-
vím z jednoho hektaru lze takto nahradit  
600 litrů topného oleje. Avšak naprosto 
nejvhodnějším způsobem „uklizení“ réví 
je jeho ponechání ve vinohradě. Tím zůsta-
nou veškeré živiny tam, kde vznikly. Protože 
rozložení celých kusů trvá delší dobu a zne-
snadňuje se tím kultivace půdy, využívá se 
nejčastěji rozdrcení réví. Meziřadím projede 
traktor s drtičem, který lze využít během ve-
getace i k regulaci výšky pokryvu půdy.

Občas je vhodné na jaře před rašením 
révy provést údržbu opěrné konstrukce. Jde 
hlavně o upevnění sloupků v zemi a jejich 
narovnání, případně výměnu, napnutí drátů 
a upevnění opěrných tyčí.

Po údržbě opěrné konstrukce můžeme 
vyvázat kmínky a tažně. Mladé kmínky je ne-
zbytné uvazovat k opěrné tyči na více místech, 
aby se dosáhlo vzpřímeného růstu. Úvazky 
ale nesmí být příliš těsné, aby během vege-
tace nebyla pletiva škrcena. Tažně naopak 
je nutné vyvázat pevně, úvazek bude sloužit 
pouze jeden rok, pak se celý tažeň odstraní. 

Rozlišování stáří 
dřeva na keři

a – jednoleté dřevo
b – dvouleté dřevo
c – staré  dřevo

V předjaří je vedle 
řezu důležité 
zpracování 
ořezaného réví, 
oprava drátěnky, 
vyvazování kmínků 
a tažňů
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14.3.3 Zelené práce
K těmto pracím patří podlom, vylamování 

zálistků, udržování letorostů ve dvojdrátí 
a jejich osečkování, regulace počtu hroznů 
a částečné odlistění zóny hroznů.

Podlom se provádí koncem května, kdy se 
odstraňují nepotřebné letorosty, aby keř nebyl 
příliš zahuštěný. Vylamují se letorosty vyrůs-
tající z kmínku a letorosty bez zárodků květů. 
Tuto pracovní operaci není vhodné zanedbat.

Vylamování zálistků patří k alternativním 
pracovním postupům. V některých přípa-
dech se může zcela vypustit, v jiných je zapo-
třebí, a to podle stavu porostu. Zálistky na 
jednu stranu zahušťují keř, na druhou však 
jsou nejvýznamnějším zdrojem asimilátů 
pro révu před koncem vegetace. Jejich od-
stranění je pracné, a tudíž nákladné. Zpravi-
dla nemá smysl se zabývat zálistky za pátým 
listem letorostu.

Udržování letorostů v rámci drátěnky je 
v první polovině vegetace naprosto nezbyt-
né, jinak budeme nuceni provést daleko více 
pracovních operací později, abychom vůbec 
dosáhli cíle pro daný rok. Dřívější uvazování 
letorostů ke kůlu bylo během posledních pa-
desáti let nahrazeno nejdříve zastrkováním 
letorostů do dvojdrátí (ručně), později zve-
dáním dvojdrátí a nyní nastupuje technika, 
která průjezdem traktoru s příslušným stro-
jem zabezpečí tuto činnost.

Ve vinohradu je zapotřebí udržet průjezd-
nost pro traktor, ale i průchodnost pro člo-
věka. Z toho důvodu se musí réva osečková-
vat. Metody jsou různé, někdy nákladnější, 
jindy levnější. Na rozdíl od Švýcarska, kde 
se jednotlivé řádky zastřihávají podle vzoru 
okrasných zahrad ručními nůžkami, je u nás 
nejrozšířenější použití osečkovačů. Na men-
ších plochách je vhodný běžný srp.

Řezem se nastaví podmínky pro počet 
a velikost hroznů. Někdy je nezbytné a jindy 
výhodné tuto prvotní regulaci přizpůsobit 
průběhu konkrétního roku. To lze provést 
v létě odstříhnutím některých hroznů nebo 
jejich částí. Včasným snížením násady hroz-
nů se zvýší jejich sklizňová cukernatost, ale 
k redukci výnosu dojít nemusí, protože bo-
bule zbývajících hroznů budou větší, než by 
byly v případě neprovedení této pracovní 
operace. Proto je důležité hlídat termín pro-
vedení nebo spíše fenofázi a předpokládaný 
vývoj počasí v daném roce u konkrétní odrůdy 
a konkrétní viniční tratě.

V posledních letech se osvědčilo částečné 
odlistění zóny hroznů. Pro ekologické vino-
hradnictví je mimořádně vhodné tuto pra-
covní operaci provést již v druhé polovině 
srpna. Stěna se provzdušní, hrozny budou 
osluněny a vyhnou se chorobám. Nejstarší 
listy letorostu stejně v tu dobu již ukončují 
svoji činnost. Tuto operaci lze provést ruč-
ně nebo i pomocí speciální techniky – své 
produkty již nabízejí desítky firem. Zvláš-
tě v ekologickém vinohradnictví patří ve 
většině let částečné odlistění zóny hroznů 
k neopominutelným zásahům pro produkci 
kvalitních vín.

14.3.4 Regulace chorob a škůdců
Réva patří k nejstarším kulturním rostli-

nám, které je třeba chránit proti chorobám 
a škůdcům. Současná ochrana rostlin v kon-
venčním pěstování se intenzivně nezabývá 
vlastním stavem rostlin a celého agroeko-
systému, ale důraz klade na potlačování již 
existujících chorob a škůdců. Ochrana rost-
lin v ekologickém zemědělství není založena 
na léčení rostliny nebo na boji proti nemo-
cem různými prostředky, ale na vytvoření 
takových podmínek, aby nedošlo k nadměr-
nému rozvoji nežádoucích organismů. 

Mezi zelené práce 
patří podlom, 
vylamování 
zálistků, 
osečkování, 
regulace počtu 
hroznů a částečné 
odlistění zóny 
hroznů
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Ani ekologické  
vinohradnictví  
se bez postřiků proti 
houbovým chorobám 
u tradičních evrop-
ských odrůd neobejde
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Krajina s vinicí
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Pro ekologické vinohradnictví platí násle-
dující pravidla:

• pěstovat odrůdy odolné vůči houbovým 
chorobám,

• všemožně zvyšovat odolnost keřů,
• posilovat horní plochu listů a bobulí 

křemíkem,
• zabránit dalšímu množení škodlivých 

hub, bakterií a hmyzu.
Odolnost jednotlivých keřů révy lze zvýšit 

jejich nepřetěžováním, vzdušností a správnou 
péčí o půdu. Regulace těchto nežádoucích či-
nitelů v ekologickém vinohradnictví spočívá 
především v prevenci – ve vytvoření vhodných 
podmínek pro révu a užitečné živočichy, niko-
liv pro choroby a škůdce. Mimořádně důleži-
té je i předvídání nástupu choroby na základě 
vývinu počasí a fenofáze révy.

V posledních letech byl vyvinut a zejména 
díky poradenské firmě Biocont Laboratory i 
v ČR ověřen funkční systém ochrany vinic. 
Bylo zaregistrováno cca deset nových pro-
středků ekologické ochrany révy. Základem 
tohoto systému je kombinace špičkových 
moderních technologií, jako je matení sam-
ců škodlivých obalečů feromony, indukce 
obranných mechanizmů révy přírodními lát-
kami spolu s jednoduchými preparáty typu 
přípravků na bázi bikarbonátů, rostlinných 
olejů či draselného mýdla. Spolu s kombina-
cí aplikací klasických fungicidů na bázi síry 
a mědi (podle NR 834/2007 povolené v EZ) 
je tak i pro běžné odrůdy k dispozici účinný 
systém ochrany rostlin.

v Padlí révové (Uncinula necator)
Oidium napadá všechny zelené části révy. 

Ideálními podmínkami pro tuto houbu jsou 
vyšší relativní vlhkost vzduchu a teplota 
v rozmezí 25 až 28°C. Mimo preventivních 
opatření spočívajících v provzdušnění keřů 
lze doporučit až dvojí ošetření před květem. 
Konkrétní návody vyplývají z průběhu poča-
sí. Obecně platí, že je vhodné aplikovat síru, 
např. Sulikol, před květem v koncentraci  
0,6 %, po odkvětu 0,2 %. Vhodné je doplnění 
postřiku o vodní sklo, a to před květem do  
5 kg.ha-1, po odkvětu do 0,5 %.

v Plíseň révová (Plasmopara viticola)
Plíseň révová napadá listy, soukvětí, 

bobule i letorosty. Vyžaduje vlhko a teplo. 
V ekologickém vinohradnictví jsou nejú-
činnější měïnaté přípravky. U nás je to na-
příklad Kuprikol 50 nebo tekutý Cuproxat. 
Roční dávka mědi nesmí překročit (podle 
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a  Naří-
zení Komise (ES) č. 889/2008. Příloha II)  
6 kg.ha-1, což odpovídá dávce 12 kg.ha-1 pøí-
pravku za rok. Proto je nutné dobře zvážit 
termín použití a koncentraci přípravku. 
V normálních letech by ale mělo stačit ve 
stabilizované ekologické vinici 3 kg Cu.ha-1. 
Před květem zpravidla postačuje dávka  
0,1 kg Cu.ha-1 a po odkvětu 0,5 kg Cu.ha-1 
a na zásah. Směrnice EZ povolené dávky Cu 
na hektar průběžně snižují.

v Šedá hniloba (Botrytis cinerea)
Mimo jiné zákeřnosti, jako je napadení 

květů, napadá šedá hniloba i třapinu již 
vyvinutých plodů. Ideální podmínky pro ni 
jsou teploty mezi 20 až 25°C a vysoká vlh-
kost vzduchu. Prevencí je vzdušný, nepře-
tížený keř, zbytečně nepředávkovaný du-
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síkem, a v případě deštivého počasí zásah 
měïnatým přípravkem.

Existuje i ušlechtilá plíseň, která napa-
dá dozrávající bobule. Ty pak mají hnědou 
barvu a odpařováním vody se v nich zvyšuje 
koncentrace cukru. V Německu je popsán 
případ z roku 1773, kdy se pozdní sklizní 
plísní napadených bobulí dosáhlo vysoce 
kvalitního vína a od té doby je ušlechtilá 
plíseň šedá záměrně využívána k produkci 
vysoce ceněných vín.

Škůdci
Slovem škůdce se označuje živočich, který 

nejenom neprospívá vinohradu a jeho pěs-
titeli, ale dokonce působí opačné, tj. způ-
sobuje škody. Může jím být i člověk – zloděj 

– nebo člověk jako pěstitel s nedostatkem in-
formací či neochotný vykonat potřebné prá-
ce v daném termínu. Zpravidla se ale pojem 
škůdce ve vinohradnictví omezuje na hmyz, 
ptactvo a divokou zvěř. 

Téměř všichni zpěvní ptáci krmí svá mlá-
ïata velkým množstvím housenek obalečů. 
Sýkora koňadra a rehek zahradní mimo-
to regulují i výskyt motýlů obaleče. Proto 
jsou v okolí vinic důležité křoviny a stromy 
pro jejich úkryt. Sovy snižují populaci myší 
a hrabošů, kterých zvláště ve vinohradech 
s pokryvem půdy bývá jinak hojně. Obdob-
ně působí i dravci, kteří se podporují umís-
těním bidel převyšujících řádek. Pokud je 
jich více, odhání i škodlivá hejna špačků. 
Významným regulátorem myší jsou i lasičky, 
které ve volné přírodě (na rozdíl od lidských 
obydlí) sehrávají pozitivní roli. Živočichy se 
živí i ježek a ani krtek v ekologické vinici ne-
škodí. Housenky, brouci a plži jsou potravou 
ropuch a ještěrek. Význam pavouků a jejich 
sítí je všeobecně znám. Často se nedoceňuje 
užitečnost zlatooček. Jejich dravé larvy poží-

rají svilušky a jejich vajíčka, ale i housenky 
a vajíčka obalečů.

Velmi užiteční jsou i draví roztoči, jejichž 
přirozenou populaci lze ve vinicích zvýšit 
záměrnou introdukcí. Typhlodromus pyri 
si rád pochutná na pylu, vlnovníkovci révo-
vém, hálčivci révovém, ale i svilušce chme-
lové či ovocné.

v Sviluška ovocná (Panonychus ulmi) na 
révě škodí jen výjimečně. Během roku má 3 
až 4 generace. K její regulaci postačuje pod-
porovat antagonisty, např. Typlodromus pyri.

v Sviluška chmelová (Tetranychs urticae) 
může někdy způsobovat škody přibrzděním 
růstu keře. K její regulaci by mělo stačit pod-
poření populace Typlodromus pyri. Jinak 
lze použít řepkové nebo minerální oleje ve  
2 % roztoku v době mezi naléváním pupenů 
a stadiem vlny (BBCH 01 až 05). V pozdějším 
stadiu lze aplikovat 5 kg síry spolu se 3 kg 
vodního skla na hektar.

v Obaleč jednopásný (Eupoelicia am-
biguella) a obaleč mramorovaný (Lobesia 
botrana) – jde o příbuzné druhy, motýli mají 
rozpětí křídel 10 až 15 mm. Škodí housenky 
dorůstající do velikosti 10 až 12 mm. Mají 
až 3 generace, přičemž první nezpůsobuje 
významnější škody. Pokud nestačí regulaci 
zvládnout přirození antagonisté, jsou vhod-
né přípravky na bázi Bacillus thuringiesis  
na základě četnosti výskytu obaleče sledované-
ho pomocí lapáku umístěného ve vinohradu.

v Vlnovníkovec révový (Colomerus vitis) 
a hálčivec révový (Calepitrimerus vitis) – za-
čínají koncem zimního klidu vysávat očka. 
Následkem je jejich zpoždění, nejčastěji 
u oček nejblíže kmínku. Způsobují zkade-
ření listů, opožděný růst a dvojité i trojité 
krátké a zesílené letorosty. Redukují vznik 
květenství, při víceletém výskytu mohou 
uhynout celé keře. Je-li výskyt dravého roz-
toče Typlodromus pyri nižší, je vhodné jarní 
ošetření těsně před rašením 2 až 3 % rozto-
kem Sulikolu K, přídavek 1,5 % roztoku vod-
ního skla neuškodí.

v Zobonoska révová (Byctiscus betulae) 
a lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sul-
catus) – brouci o velikosti 5 až 12 mm poško-
zují rašící očka, mladé listy a letorosty. Larvy 
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poškozují mladé kořeny. Větší škody zpravi-
dla nepůsobí, ve vyvážené a ozeleněné vinici 
mají dostatek antagonistů.

v Puklice švestková (Parthenolecanium 
corni) napadá sice většinu ovocných druhů 
včetně révy, ale nepatří mezi nejvýznamnější 
škůdce révy. Mimo sání šťávy rostlin vylučují 
larvy medovici, která je pak prorůstána čer-
němi, což způsobuje větší škody. V běžných 
případech není nutný zásah nějakým pří-
pravkem, puklice mají dostatek přirozených 
antagonistů. Při větším výskytu však lze pou-
žít olejové přípravky stejně jako u svilušky.

v Ostatní škůdci škodí zpravidla v mono- 
kulturách a letech s počasím vhodným pro 
jejich vývoj. Jde například o špačky, srny, za-
jíce, divoké králíky a vosy. 

v Mšička révokaz (Daktulosphaira viti-
foliae) byla záměrně ponechána na konec vý-
čtu škůdců. Před sto lety hrozila tím, že pěs-
tování révy po tisíciletích skončí.  Nakonec se 
podařilo nalézt pro Evropu kompromisní ře-
šení nezaložené na  produktech chemie, ale 
na klasickém zemědělství. Podstata spočívá 
ve  štěpování révy vinné na odolné podnože 
vůči révokazu. Zatím jsou podnože odolné 
vůči kořenové formě révokazu, což je pro 
podnož i celé vinohradnictví  dostatečné. Pro 

šíření škůdce je však důležité nalézt odrůdy 
odolné i vůči listové formě révokazu. Tím se 
nastaví podmínky pro jeho eliminaci. První 
podnože splňující tyto vlastnosti se v Evropě 
již začínají objevovat, ale bylo by vhodné zís-
kat moštové odrůdy odolné vůči tomuto škůd-
ci a současně i vůči houbovým chorobám. Tím 
by se vinohradnictví konečně vrátilo do dob 
předcházejících, trvajících několik tisíciletí, 
které skončily někdy před 150 lety.

14.3.5 Péče o půdu ve vinici
Réva patří k rostlinám závislým na do-

statečně provzdušněné půdě, na utuženou 
půdu reaguje snižováním růstu a náchyl-
ností k chorobám. Proto jsou nejlepší vinice 
v Evropě vysázeny na lehčích a kamenitých 
půdách. Úrodné jílovité půdy nejsou pro 
vinohrad nejvhodnější, i když v některých 
letech existují výjimky. Ani v ekologickém 
vinohradnictví nečiní problém usměrňovat 
poměr uhlíku a dusíku, stejně jako půdní 
vláhu v okolí kořenů révy.

Základní zásady ekologického zemědělství 
v péči o půdu platí ve vinohradnictví dvojná-
sob. Protože jde o kulturu, která je na svém 
stanovišti desítky let, je orba nadbytečná. 
Celá péče o půdu ve vinohradu by měla být 
složena z opatření sestávajících z osevu a re-
gulace rostlin působících jako kypřič půdy, 
z regulace výskytu rostlin dodávajících do 
půdy potřebné živiny a vytvářejících vhod-
né prostředí pro hmyz, a z nezbytných me-
chanických opatření – především z kypření 
půdy bez obracení.

Nezbytnou podmínkou je nadpoloviční 
většina meziřadí pokrytých některým z mož-
ných způsobů podporujících živočichy pod 
i nad zemí. Jde o cílený výsev rostlin, regula-
ci náletu rostlin a nebo o mulčování slámy, 
kůry či jiných rostlinných zbytků. V každém 
případě by měla být půda ve vinici přes zimu 
kryta rostlinami. 

K zelenému hnojení lze využít různé smě-
si rostlin za předpokladu, že budou slože-
ny alespoň ze 3 odlišných druhů, z toho  
2 budou vikvovité a využijí se růztně vysoké 
rostliny. Taková směska by mohla obsahovat 
jetele (červený, bílý, inkarnát) v množství  
4 až 7 kg.ha-1, vojtěšku v dávce 7 kg.h-1, øed-
kev olejnou v množství 2 až 6 kg.ha-1, hoř-
čici (2–4 kg.ha-1), vikev (20 kg.ha-1), fazole  
(40 kg.ha-1), pohanku (10 kg.ha-1), sluneč-
nici (3 kg.ha-1) a různé trávy (2 až 8 kg.ha-1).

Jarní škody na révě 
způsobené srnami
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Pro delší pokryv půdy je vhodné brzo  
v létě vyset směsku obsahující některé 
z těchto rostlin: vikev, peluška, jetele, voj-
těška, trávy.

Kulturní rostliny ve vinici se podle svých 
účinků člení do následujících skupin. Rostliny:

• obohacující půdu o dusík (vikev, bob, 
hrách, jeteloviny),

• prokypřující půdu (ředkev olejná, vikev),
• dlouho kvetoucí, tj. podporující hmyz 

(hořčice, svazenka),
• s vysokým obsahem kyseliny křemičité 

(oves, žito, ječmen a trávy).
Pokryv půdy ve vinohradu rostlinami a je-

jich sečení ob řádek podporuje výskyt široké-
ho spektra hmyzu a tím snižuje nebezpečí pře-
množení škůdců. I za cenu potřebné závlahy je 
toto řešení vhodnější než otevřená půda.

Základním principem hnojení v ekolo-
gické vinici je nepřímá výživa rostlin pro-
střednictvím biologické aktivity půdy. To 
ale nevylučuje v případě zjištění výrazných 
nedostatků dodat potřebný prvek ve vhodné 
formě. Například dusíku se z vinice ročně 
odveze do 15 kg.ha-1 (vrátí-li se matoliny 
a všechny ostatní zbytky do vinohradu). 
Zhruba stejné množství dusíku se do půdy 
dostane srážkami. Problémem je ale doba 
uvolňování dusíku – nabídka a poptávka. 
Nejvíce je zapotřebí v době kvetení a ideál-
ním akumulátorem je zelený pokryv půdy. 
Přebytek dusíku v srpnu podporuje výskyt 
chorob hroznů révy vinné.

V době přechodu na ekologické hospoda-
ření se organické hnojení doporučuje, vyu-
žívá se hlavně chlévský hnůj, kompost a při 
aplikaci na nastýlku i močůvka nebo kejda. 
Později je již potřebné hnojení závislé na da-
ných podmínkách stanoviště a vývoji révy.

Mulčování doprovodných rostlin by mělo 
probíhat tak, aby na jedné straně mohly být 
zajímavým zdrojem obživy pro hmyz, to zna-
mená měly by projít fází květu, ale na druhé 
straně by neměla jejich semena pravidelně 
dozrávat a tím by nemělo docházet k šíření 
plevelů. V praxi je to problém, protože fenolo-
gické fáze jednotlivých rostlin jsou rozdílné.

Pokryv půdy snižuje i mimořádné utužení 
půdy v meziřadí. Ve stejných kolejích se během 
roku meziřadím projíždí i více než desetkrát. 

Způsob péče o půdu určuje i potřebnost či 
vyloučení závlahy. Zelený pokryv půdy zna-
mená i větší spotřebu vody, a tedy v někte-
rých letech nezbytnost závlahy. 

14.3.6 Sklizeň hroznů
Bobule v období zrání nemění již svůj 

objem, ale složení. Stoupá obsah cukru 
a snižují se kyseliny. Začínají se vybarvovat, 
měknou a vznikají v nich odrůdově typické 
aromatické látky. Stopky hroznů dřevnatí.

Optimální je sklízet hrozny v plné zralosti, 
v případě hroznů určených pro víno s pří-
vlastkem i přezrálé. Při přezrávání se snižuje 
hmotnost bobulí odpařováním vody, čímž se 
uvnitř koncentrují všechny látky, tedy i cuk-
ry. Během dozrávání hroznů je vhodné každý 
týden kontrolovat jejich zdravotní stav a mě-
řit cukernatost hroznů pro stanovení opti-
málního termínu sklizně. Ve vinici se cuker-
natost měří nejjednodušeji refraktometrem.

Vstupem České republiky do Evrop-
ské unie se u nás změnila i pravidla pro 
možnost zvýšení cukernatosti hroznů. Ve 
vinařské zóně A, kam byla zařazena vinař-
ská oblast Čechy, lze zvýšit obsah alkoholu  
o 3,5 obj. %, tedy přicukřit mošt maximálně 
o 5,9 °NM. Ve vinařské zóně B – vinařské 
oblasti Morava – je povoleno zvýšit obsah al-
koholu jen o 2,5 obj. %, tedy přicukřit mošt 
nejvíce o 4,3°NM. Z toho se musí vycházet 
již při sklizni hroznů. Samozřejmě že i v eko-
logickém vinohradnictví platí předpisy pro 
víno ES i ČR v plném rozsahu. Takže pro víno 
s přívlastkem je nutné nechat ověřit množ-
ství a cukernatost hroznů vinařským důvěr-
níkem.

Před zahájením sklizně hroznů je vhodné 
připravit na to i sklep, provést zkušební pro-
voz zařízení. 

Při vlastní sklizni je v ekologickém vino-
hradnictví upřednostňována ruční sklizeň 
do kbelíků a konkrétní způsob se liší podle 
způsobu dopravy hroznů z vinohradu a je-
jich příjmu ve sklepě. 
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Časté bedny o nosnosti 30 až 40 kg mají 
přednost v tom, že je malá násypná výška, 
vyprazdňují se většinou přímým vyklopením 
do odstopkovače nebo lisu, není nutné čer-
padlo, snižuje se tím mechanické poškození 
a množství kalů. 

Zatím málo časté stohovatelné kontejnery 
o nosnosti 400 až 900 kg jsou kompromisem 
mezi šetrnou dopravou a využitím dopravního 
objemu. Jsou konstruovány tak, aby je bylo mož-
no vyklápět pomocí speciálního systému. Nedo-
statkem je větší násypná výška, která se může 
při otřesech negativně projevit u hroznů.

Sklápěcí přívěsy na hrozny – jsou šetrné, ale 
nesmí jít o příliš vysokou násypnou výšku, kdy 
pak dochází k poškození hroznů a vytláčení 
šťávy. Návěsy na sklizeň hroznů se šroubovým 
dopravníkem – jsou méně šetrné, při vyprazd-
ňování lze překonat i výškový rozdíl. U nověj-
ších konstrukcí je šroubový dopravník nahra-
zován šetrnějším pásovým dopravníkem.

V žádném případě nelze doporučit občas 
používané plastové pytle, ve kterých dochází 
k velkému mechanickému poškození a za-
pařování hroznů. Čas mezi odstřihnutím 
hroznu od keře a počátkem jeho zpracování 
v lisovně by měl být co nejkratší.

14.4 záklaDy ekologického  
vinařství

Evropská Komise ani v době aktualizace 
této knihy (2011) neupravila na úrovni EU 
podmínky pro výrobu biovína. Proto není 
možné používat na víno z EZ znak EU pro bio-
produkci, ani slovní označení bio-, eko- nebo 
organické víno.  Na etiketách je možné uvá-
dět, že se jedná o víno z ekologicky vypěsto-
vaných hroznů i kód kontrolní organizace EZ.

Zpracování biohroznů by mělo být co nej-
šetrnější jak ve vztahu k nim, tak i k životní-
mu prostředí. S tím souvisí i snaha o úsporu 
energie, matoliny by měly být využívány zpět 
ve vinici jako hnojivo.

Často diskutovaným tématem, zvláště 
v USA, je používání síry ve víně jako anti-
oxidantu. Existují sice teoretické možnosti 
udržení vína i bez síry, ale v evropské praxi 
se zatím neujaly. V nejbližší době zůstane 
oxid siřičitý základní cizorodou látkou po-
volenou i pro víno z ekologického vinohrad-
nictví. Nakonec používání síry ke konzervaci 
vína uvádí již římský státník Kato (234 až  
149 př. n. l.). Nemělo by jí být více, než je 
nezbytné, ale jinak zde platí stejná omezení 
jako pro ostatní vína.

Ihned po sklizni se hrozny rozdrtí, pří-
padně jen zbaví třapin. Rmut se okamžitě 
lisuje, není pak třeba sířit. Podle potřeby se 
do moštu nebo mladého vína dávkuje ben-
tonit v množství asi 1 g.l-1. Před kvasem je 
na zvážení, zda mošt nechat sedimentovat. 
Rozhodneme-li se pro to, je vhodné zvláš-
tě při aplikaci bentonitu až po kvasu mošt 
mírně přisířit – do 10 mg l-1 SO

2
. Tento zásah 

podporuje i rozvoj přidávaných ušlechtilých 
kultur kvasinek, které ale v žádném případě 
nejsou nezbytné. Doporučuje se řídit kvasný 
proces snižováním teploty.

Výsledkem by mělo být zcela suché víno, 
které nepotřebuje tolik oxidu siřičitého ke 
své stabilizaci. Ihned po ukončení kvasné-
ho procesu se mladá vína s dostatkem ky-
selin nesíří a ponechávají se na kvasnicích 
podle jejich stavu až 4 měsíce. Jedenkrát 
týdně se promíchávají. Při teplotě 20 až 
25°C (minimálně 15°C) je podpořen vznik 
jablečno-mléčného kvašení, během které-
ho se v chuti ostrá kyselina jablečná mění 
na mléčnou a oxid uhličitý. Víno se zaku-
latí, oxid uhličitý je udržuje svěží, takže se 
sníží potřeba síry.

Přisíření lze provést:
• spálením sirných knotů – byla to dříve 

běžná metoda, vzhledem k problema-
tickému dávkování se nyní doporučuje 
jen k udržování prázdných sudů,

• pyrosulfitem draselným (K
2
S

2
O

5
) – 

bílým práškem, který lze poměrně 
přesně aplikovat do vína, ale musí být  
čerstvý,

• pod tlakem zkapalněným SO
2
 – nejpřes-

nější a nejjednodušší způsob dávkování.
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V ČR ekologicky 
hospodaří jen 
několik vinařů, 
potenciál místního 
trhu s biovínem  
je však větší

Sklizeň hroznů
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Podle zaměření vinaře a jeho zákazníků 
může následovat stabilizace vinného ka-
mene chladem – na týden se víno vystaví 
působení – 4°C a ještě podchlazené se pře-
filtruje. Na evropském trhu jsou ale i vůbec 
nefiltrovaná vína z ekologického vinohrad-
nictví. K podchlazení je z energetického 
hlediska vhodné (alespoň částečně) využít 
zimních mrazů. Během vymrazování se do-
poručuje víno míchat – podpoří se tím růst 
krystalů, které se usadí na dně nádoby.

Podle zásad biodynamického vinařství 
a také pranostik by se s vínem nemělo mani-
pulovat ve fázi novoluní. Nejvhodnější čas je 
období mezi první čtvrtinou a úplňkem, kdy 
víno ztrácí méně aromatických látek a rych-
leji se čistí.

Nejvhodnější jsou ve vinařství přetlakové 
nerezové nádoby s možností regulace teploty. 
Použít lze ale i dřevěné sudy, které jsou na-
opak pro zrání červeného vína mimořádně 
vhodné, dále keramické nádoby nebo sklo.

Při dezinfekci lahví před lahvováním se 
dává přednost vodní páře před SO

2
. K dez-

infekci sklepa se používá čistá nechlorovaná 
voda, pára a k dezinfekci dřevěných sudů 
oxid siřičitý.

U nás zatím ještě není zvykem prodávat 
hroznovou šťávu z ekologického vinohrad-
nictví jako nealkoholický nápoj. V EU je to 
docela běžné, zvláště při prodeji „ze dvo-
ra“. Na zpracování hroznů na šťávu existují 
v EU finanční podpory (většinou jižní země 
Evropy). 

Přímý prodej ze sklepa u nás zatím není 
rozšířen ani v případě vína z ekologického 
vinohradnictví, i když vhodné objekty a vyty-
čené vinařské stezky k tomu existují. 

14.5 zásaDy ekologické proDukce 
stolních hroznů

Produkce stolních biohroznů u nás není 
běžná a ani do budoucna se neočekává ko-
merční význam. Poměrně často se však se-
tkáváme se samozásobitelskými biozahrád-
kami. 

V klimaticky vhodných podmínkách je 
jejich součástí i réva pěstovaná za účelem 
konzumace hroznů. Stolní hrozny obecně 
mají splňovat určité požadavky budoucích 
konzumentů a za tím účelem jsou i šlech-
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těny. K těm podstatným patří, aby je bylo 
možno přepravit na delší vzdálenosti a aby 
nějaký čas po sklizni vydržely relativně čer-
stvé. V samozásobitelské biozahrádce platí 
jiné požadavky. Například mechanická odol-
nost vůči poškození hroznů během přepravy 
je naprosto zanedbatelný údaj, podstatně 
důležitější je odolnost révy vůči houbovým 
chorobám. Odolnější odrůdy v zahrádkách 
není třeba vůbec ošetřovat vůči houbovým 
chorobám. To umožňuje opět pěstovat révu 
s hrozny přímo u fasád domů, jak bývalo 
zvykem ještě počátkem minulého století, 
aniž by došlo k poškození fasády. 

Největší velikosti bobulí se dosáhne v pří-
padě, je-li na letorostu pouze jeden hrozen. 
Velikost bobulí ale v biozahrádce není roz-
hodujícím kritériem. Daleko významnější je 
chuť hroznů a dávky aplikovaných chemic-
kých přípravků.

K pěstitelským zásadám opět patří vzduš-
nost a nepřetěžování keřů hrozny. I ve vi-
nařských oblastech, kde se jinak vyskytují 
houbové choroby révy, lze dopěstovat stolní 
hrozny bez jediného ochranného postřiku 
v případě nenarušení původního prostředí.

Na slunných a výhřevných polohách (zdi) 
je vhodné, pokud se v některém roce projeví 
příznaky padlí révového, několikrát během 
vegetace révu i s hrozny postříkat vodou.

K vhodným odrůdám opět patří interspe-
cifické se zvýšenou odolností vůči houbovým 
chorobám, jako např. Prim a nebo pro mi-
mořádně výhřevná stanoviště zcela odolná 
odrůda vůči houbovým chorobám Jaloven-
skij ustojčivyj. Jde o odrůdy nezapsané ve 
Státní odrůdové knize, nelze je tudíž použít 
k přípravě jakostního vína, ale pro přímý 
konzum hroznů patří k nejvhodnějším.

Ekologická produkce 
stolních hroznů je  
v ČR spíše 
doplňková, 
poměrně často se 
s ní setkáváme 
u malopěstitelů 
na jižní Moravě, 
kteří však nejsou 
certifikováni

Výroba červeného 
vína „Barrique“


